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Ülkemiz son yıllarda maden potansiyelini 
değerlendirmeye çalışırken sondaj alanında da 

önemli gelişmelere imza attı. Yaşanan gelişmelerin 
ve ihtiyaçların doğal sonucu olarak, sondaj alanında 

deneyimli kişilerin kurduğu yeni firmalar da 
sektöre giriş yaptı. İşte yeni firmaların en dikkat 

çekeni CORE DRILL olarak göze çarpıyor. 
Sondaj sektöründeki tecrübesi ile öne 
çıkan Jeoloji Mühendisi Ertaç Araydın 

tarafından kurulan CORE DRILL,
oldukça emin adımlarla 
faaliyetlerine başladı.

Madencilik Türkiye dergisinde 
yayınlanan yazıların sorumluluğu 

yazarlarına; reklam ve ilanların sorumluluğu 
da reklam ve ilan sahiplerine aittir. Dergide 

yayınlanan yazılar için yazarlara ücret ödenmez. 
Madencilik ile ilişkili tüm alanlarda (maden arama, 

işletme, jeoloji, jeofizik, harita, çevre, sondaj, makine, 
ekipman, iş güvenliği ve işçi sağlığı, teknoloji, yazılım, 

donanım, danışmanlık, finans, sigorta vb.) yazılan yazılar 
dergide yayınlanabilir. Yazılar özgün veya derleme popüler 
bilim makalesi şeklinde olabilir. Ancak daha önce başka bir 

yayın organında (dergi, kitap, internet vs.) yayınlanan yazılar 
Madencilik Türkiye’de yayınlanmaz. Dergide yayınlanan yazılar, 

Madencilik Türkiye dergisinden yazılı izin alınmak şartıyla, kaynak 
gösterilerek kullanılabilir. İzinsiz kullanılan yazılar hakkında yasal 

işlem başlatılacaktır.

Yazılar word formatında, ilgili resimler ve çizimler yazıdan ayrı bir 
şekilde, yüksek çözünürlükte (minimum 300 dpi) jpg, bmp, tiff 

resim formatlarında gönderilecektir. Yazılar e-posta aracılığı 
ile info@madencilik-turkiye.com adresine veya CD ile yayın 

idare merkezi adresine gönderilebilir. Gerekli görüldüğü 
takdirde yazılarda düzeltme istenebilir. Bu durumda yazar 

ile iletişime geçilecektir. Posta ile gönderilen yazılar 
dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın yazarına 

iade edilmez.
 

Dergimiz Basın ve Meslek İlkelerine 
uymayı taahhüt eder.
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Son günlerin en tartışmalı konusu olan Maden Bölgesi Kanun değişikliği hakkında MİGEM 
anlaşılamayan konulara açıklık getirdi. Sektörün kafasındaki soru işaretleri ve MİGEM’in ver-
diği yanıtlardan bazıları aşağıdaki şekilde oldu:

Bu kanun ile ruhsat güvencesi etkilenecek midir?
Maden Bölgeleri, bitişik veya yakın maden sahalarında yapılan üretimin çevresel etkileri, 
şehirleşmeye etkileri, işçi ve işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve benzeri sebep-
lerden dolayı ilan edilmektedir. Söz konusu sebeplerden dolayı bu alanlarda üretim faaliye-
tinde bulunulamayacağından, bu kanun ile maden bölgelerinde faaliyet imkanı sağlamak 
veya madencilik faaliyetinin sağlanabileceği alanlara taşınması öngörülerek maden ruhsat 
hukuku güvence altına alınmıştır.
Belirlenen alanda toplam %51 rezerve sahip firmanın birleşmeye dahil olmayan diğer 
ruhsatlara da hakim olacağı, küçük firmaların çalışamayacağı, bu durumun eşitlik ilkesi-
ne ve hukuka aykırı olduğu görüşü.
Kanunda, ruhsat sahiplerine tüzel kişiliğe haiz bir şirkette birleşmeleri için altı aylık süre ve-
rilmesi ve ortaklık paylarında hakkaniyet açısından herkesin kalan rezervi kadar ortak olma-
sı, küçük rezervi de olsa bu ortaklık içerisinde yer alması, ortaklığı kabul etmemesi halinde 
ruhsatların iptal edileceği hükmü bulunmaktadır. Bu durum hiçbir ruhsat sahibine ayrıcalık 
tanımayıp rezerv kriterine göre ortaklık payı getirilmektedir. Kaldı ki küçük ruhsat sahipleri-
nin işletme güvenliği açısından tek başına çalışabilmesi mümkün görülmemektedir.
Kurulacak bu şirketteki ortaklık payları birleşen rakip ruhsat sahiplerinin, çoğunluğun 
azınlığa tahakküm etmesi sorununu bir türlü çözemeyen Türk Şirketler Hukuku yapısıy-
la aynı şirket çatısı altında faaliyetlerini nasıl devam ettirecekler?
Maden bölgesindeki faaliyetler kurulacak tüzel kişiliğe haiz şirket tarafından yapılacak. Ruh-
sat sahiplerinin ayrı ayrı faaliyette bulunması söz konusu olmayıp, rezerv oranına göre or-
taklıkları söz konusudur. Önceden rakip olan bu firmalar bundan sonra kazan kazan prensi-
bi ile ortaklıktan kaynaklanan güç ile daha fazla kazanıp, birlikte faaliyette bulunacaklardır.
Ruhsatların üzerindeki tedbir, haciz, ipotek gibi kısıtlama veya herhangi bir başka engel 
nedeniyle kuruluş işlemleri altı ay içinde bitirilemeyebilir. Veya yeterli talep karşılandı 
(%65), ancak bir kısmındaki kısıtlama veya herhangi bir başka engel nedeniyle 6 ay için-
de kuruluş işlemleri tamamlanamadı. Bunlar daha sonra katılabilecekler mi?
Süre 6 ay ile sınırlıdır. Ülkemizde şirket kurulması için 6 ay oldukça makul bir süredir. Birle-
şen ruhsatlardaki haciz, ipotek gibi kısıtlamalar ortakların rezervleri oranında yeni şirkete 
aktarılacaktır.
Birleşme anlaşması yapmamanın karşılığı sadece yatırım bedeli midir?
Maden Bölgesi kararı, tek başına bir sahada mevzuata uygun faaliyet gösterme imkanı kalmadı-
ğından ruhsat sahiplerinin lehine olarak getirilmiştir. Birleşmeye katılmayanların yatırım bedel-
lerinin iade olması da yine onların haklarını korumak için yapılan son ve hakkaniyetli bir işlemdir.
Ruhsat sahasında bulunan tesislerin sökülmesi, taşınması ve yeniden inşa edilmesine 
ilişkin masraflar kim tarafından karşılanacaktır?
Anlaşma olursa tasarruf kendilerine ait olacaktır. Anlaşma olmazsa daha önce kurul karar-
larında uygulanan yatırım bedeli tespit ve ödeme modeli maden bölgeleri için de geçerli 
olacaktır. 
Maden Bölgesi, ulusal madenciliğimizi olumsuz etkileyecek, istikrarı yok edecek, ada-
letsizliğe ve eşitsizliğe neden olacaktır.
Maden bölgeleri ilan edilmesi düşünülen ruhsatların ortak özellikleri çevresel etkiler, şe-
hirleşmeye olumsuz etkiler, işçi ve işletme güvenliği sorunları ve rezervin verimli işletile-
memesi gibi olumsuzluklardır. Bu olumsuzlukların daha etkin yönetilebilmesi için maden 
bölgesi oluşturulacak ya da ruhsatlar iptal edilecektir.

Diğer çeşitli sorular ve yanıtları için lütfen ziyaret ediniz: https://goo.gl/DCviB3 

Maden Bölgeleri Hakkında…
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Türkiye’den haberler

TKİ’de Üst Düzey Devir Teslim Gerçekleşti 
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü Mustafa Aktaş 
görevinden ayrılırken yerine Ömer Bayrak getirildi. 31 Mayıs 
tarihinde TKİ Genel Müdürlük binasından gerçekleştirilen devir 
teslim töreninde Aktaş yerini Bayrak’a teslim etti.
Bayrak’ın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama şu şekilde: “Sayın 
Bakanımız Dr. Berat Albayrak’ın olurları ile TKİ Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı ve Genel Müdürlüğü görevime 31.05.2017 tarihi itibarıyla 
başlamış bulunmaktayım. Bu göreve beni layık gören Sayın Bakanı-
mız ve Müsteşarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyor, bu görevin ku-
rumumuza ve şahsıma hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
1990 yılında Şırnak’ta maden mühendisi olarak başlamış oldu-
ğum çalışma hayatıma, 17 yıllık aradan sonra Genel Müdür olarak 
dönmenin gururu ve sevincini yaşamaktayım.

Haziran 2017

Sayın Bakanımız, göreve geldiği ilk günden beri yerli kömürden ener-
ji üretiminin önemini vurgulamış, kömür madenciliği ve kömürden 
elektrik üretimine tam desteklerinin olduğunu belirtmişlerdir.
Hükûmetimizin ve Bakanlığımızın politikası doğrultusunda tek 
yerli fosil kaynağımız olan kömürlerimizi ülke ekonomisine kazan-
dırmak için, tüm personelin benimle aynı görev anlayışı ve çalış-
ma heyecanıyla, ekip ruhu içerisinde çalışmaya devam edeceğine, 
yürekten inanıyorum.
Bana verilen bu önemli görevi, üstün vazife şuuru ve anlayışı içeri-
sinde Genel Müdürlüğümüz personeli ile birlikte en iyi şekilde yü-
rüteceğimize inancım tamdır.
Bu duygu ve düşüncelerle, merkez ve taşra teşkilatımızda görev ya-
pan mesai arkadaşlarıma sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.” 

Kömür Üreticileri Derneği Ödülleri 
Sahiplerini Buldu 
Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) 2017 yılı ödülleri, 
derneğin 18-19 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlemiş 
olduğu “Temiz Kömür Zirvesi”nde sahiplerini buldu. Bu yıl ilk 
defa verilen ödüllerin sonraki yıllarda gelenekselleşerek devam 
etmesi bekleniyor. Ödüller sahiplerine, TBMM Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı 
Ziya Altunyaldız tarafından takdim edildi.
Yerli kömür üretimi ve yerli kömürden enerji üreten şirketlere 
verilen KÖMÜRDER ödüllerini alan firmalar şu şekilde oldu:

Haziran 2017

Çevreye gösterdiği duyarlılık nedeniyle:  
•	Akçelik Madencilik AŞ
•	Aydın Linyit Madencilik AŞ
Yerli kömürden enerji üretimine yönelik en büyük ve en son 
teknolojiye sahip santral yatırımıyla:
•	Enerjisa Enerji AŞ
Yerli linyitten rödevans ile enerji üreten ilk santrale sahip olma-
sı nedeniyle:
•	AKSA Enerji Üretim AŞ 

Üniversite’de “Yer Bilimleri”
Seçene Devlet Burs Verecek 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 
2017-2018 döneminden itibaren yer bilimleri alanları olan ma-
den, jeoloji ve jeofizik mühendisliği programları ile temel bilim 
alanlarına ilk üç sırada yerleşen tüm öğrencilere bir yıl boyunca 
aylık 625 lira burs verileceğini açıkladı.
Saraç, YÖK olarak geçen yıl ilk kez Türkiye’nin öncelikli alanları olan 
ve yükseköğretim sistemi açısından stratejik önem taşıyan; tarım, 
ziraat, orman, su ürünleri odaklı lisans programlarına ilginin art-
tırılması amacıyla bu fakülteler altında yer alan programlara ilk 3 
sırada yerleşen öğrencilere burs verme kararı aldıklarını anımsattı. 
Saraç, 46 üniversitede 210 programda 630 öğrenciye 2016-2017 
eğitim öğretim yılından itibaren başlatılan teşvik programı kapsa-
mında burs verilmeye başlandığını dile getirdi. Burs programının 
öğrencileri teşvik ettiğini, bu programları tercih eden öğrenci sa-
yısında artış gözlemlediklerini bildiren Saraç; “Bu programlara yeni 
kayıt olan öğrenci sayımız, 2015-2016 yılında 5 bin 558 iken, burs 
programından sonra 5 bin 869 oldu.” bilgisini verdi. Bunun sıradan 
bir burs programı olarak kabul edilmemesi gerektiğinin altını çizen 
Saraç, her sınıfta başarılı öğrencilerin bulunmasını ve bu öğrencile-
rin sınıf düzeyini yükseltmesini de istediklerini söyledi.

Haziran 2017

YÖK Başkanı Saraç, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Türki-
ye’nin bilim hayatı için önemli iki burs programını daha başla-
tacaklarını söyledi. Bunlardan ilkinin Türkiye için önem taşıyan 
ancak son yıllarda ilginin azaldığı yer bilimleri programları ola-
cağını belirten Saraç şöyle devam etti:
”Yer bilimleri programları aslında temel bilimlerin bir cüzü olarak 
da kabul edilen programlardır. Halen yükseköğretim sistemimiz-
de 20 maden mühendisliği, 25 jeoloji mühendisliği ve 8 jeofizik 
mühendisliği programı mevcut. Buradaki öğrenci taleplerine 
baktığımızda temel bilimlere ilginin azaldığı dönemlerle aynı za-
manda buraya da ilginin azaldığını gözlemlemek mümkün. 2012 
yılında bu programların doluluk oranı yüzde 39-50 bandında iken 
2016 yılında alınan bazı kararlar ve rasyonel planlamalar netice-
sinde bu oran, yüzde 52-66 bandına yükseldi. Fakat yer bilimleri 
de ziraat-orman-su ürünleri gibi ülkemiz için hayati önem taşıyor. 
Bu programların öğrencilerinin nitelik bakımından profilini yük-
seltmeye yönelik bir dizi çalışma başlatma kararı aldık. Bu yıldan 
itibaren yer bilimleri alanları olan maden mühendisliği, jeoloji 
mühendisliği ve jeofizik mühendisliği programlarına ilk üç sırada 
yerleşen öğrencilere de burs vereceğiz.” 
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Koza, Mastra İşletmesinde Sürdürebilirliği 
Arttırmak için Yeni Saha Satın Aldı
Koza Altın İşletmeleri AŞ, Gümüşhane ili Mastra işletmesi yakı-
nında yer alan bir maden ruhsatının satın alınması ve ilgili saha-
da arama geliştirme çalışmaları yapmak için Teck Madencilik ile 
bir anlaşma imzaladı. Şirket konuyla ilgili olarak KAP’a yaptığı 
açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Şirketimiz Gümüşhane ili Mast-
ra işletmesi yakınında bulunan 200708018 maden ruhsatının sa-
tın alınması ve ilgili sahada arama geliştirme çalışmaları yapmak 

Temmuz 2017

için Teck Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ ile bir anlaşma imzala-
mıştır. Şirketimizin bölgede devam eden madencilik faaliyetlerinin 
sürdürülebilirliği amacıyla yapılan anlaşma kapsamında, Teck 
Madencilik’e iki eşit taksit halinde (imza tarihinde ve ruhsat devir 
tarihinde olmak üzere) toplam 500.000 USD + KDV ruhsat devir 
bedeli ödemesi ve üretime başlanması halinde %2 NSR (Net İzabe 
Getirisi) ödemesi yapılacaktır.” 

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 
Ödülleri Sahiplerini Buldu 
Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 2016 Ödülleri, Vakfın 20 Ma-
yıs 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlemiş olduğu “Ödül Töreni” 
ile sahiplerini buldu. İki yılda bir Hizmet, Üretim, Teşvik, Çevre 
Koruma, İş Sağlığı Güvenliği, Bilim ve Tez dallarında verilmek-
te olan ödüllerin bu yılki töreni kalabalık bir davetli topluluğu 
ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirdi.
Bu yıl ilk defa verilen Çevre Koruma Ödülü’nü çevreye duyarlı 
üretimleri ve çevre korumaya katkıları nedeni ile Akçelik Ma-
dencilik, Aydın Madencilik ve Etibakır aldı. İş Sağlığı ve Güvenliği 
ödüllerine, 2016 yılındaki başarılı uygulamaları nedeni ile Çayeli 
Bakır İşletmeleri ve S&B Endüstriyel Mineraller layık görüldü.
Hizmet ödülleri, kişisel olarak Dr. Dündar Renda, Y. Maden Mühen-
disi Melih Turhan ve Y. Mühendis Selçuk Buyurgan’ın, firma olarak 
Esan Eczacıbaşı, Aksa Enerji Üretim ve Enerjisa Enerji’nin oldu.
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Üretim alanında ise; endüstriyel ham maddelerde Eti Soda, me-
tal madenciliğinde Erdemir Madencilik, Etikrom, Etibakır, Esan 
Eczacıbaşı ve Meta Nikel Kobalt Madencilik, kıymetli madenler-
de Koza Altın İşletmeleri ve Tüprag Metal Madencilik, kömürde 
İmbat Madencilik ve Park Termik ödüllerini aldılar.
Organik Madencilik bünyesindeki vermikülit üretimi ile Dr. Ba-
rış Yıldırım, endüstriyel ham maddeler alanındaki başarılı ça-
lışması ile Akdeniz Mineral Kaynakları üretim-teşvik ödüllerine 
layık bulundu.
Ülke madenciliğine olan katkıları nedeni ile Ziya Aydın ve Mus-
tafa Sönmez’e teşekkür plaketi takdim edildi. Ayrıca, Doç. Dr. 
Tolga Depci bilim, Dr. Sait Kurşunoğlu doktora, Ezgi Toka yük-
sek lisans ve Ece Utku lisans ödüllerinin sahibi oldular.
Basın yolu ile madenciliğe olan katkıları nedeni ile Ali Çağatay 
ve Nilgün Bakkaloğlu ödül aldılar. 

Sandstorm Gold, Mariana Resources’ı 
Bünyesine Kattı
Dünyanın çeşitli bölgelerindeki maden projelerinde hissedar-
lığı bulunan Sandstorm Gold Ltd., son dönemde ülkemizdeki 
öne çıkan arama projelerinden Hot Maden’in ortağı Mariana 
Resources’ı bünyesine kattığını açıkladı. Anlaşma ile Sands-
torm, Mariana’nın Hot Maden’deki %30 hissesini de devralmış 
oldu. Bilindiği üzere Hot Maden Projesi’nin %70 sahipliği Lidya 
Madencilik’te bulunuyor.
Artvin’de bulunan Hot Maden’de 12,2 g/t altın ve %2,3 bakır içerik-
li gösterilmiş (indicated) kaynak miktarının 3,43 milyon ons altın eş 
değeri olduğu, son hazırlanan kaynak tahmininden bu yana 60’tan 
fazla sondaj kuyusunda çalışma yapıldığı ve alınan birçok örnekte 
yapılan incelemelerin olumlu sonuç verdiği belirtildi.
74 kilometrekarelik alanda bulunan madende çalışmaların 7 
kilometrelik alterasyon zonuna yoğunlaştığı belirtilirken şu 
ana kadar yapılan arama çalışmalarının büyük bir bölümünün 
alterasyon zonunun 1 kilometrelik bölümünde gerçekleştirildi-
ği belirtildi. Alterasyon zonuna paralel bölgelerde yeni arama 
hedefleri belirlendiği de yapılan açıklamada yer aldı. 
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Sandstorm Gold’un, Mariana Resources’ı bünyesine katması 
ile Fildişi Sahilleri ve Arjantin’de bulunan projelerin de devri-
nin gerçekleştirildiğine dikkat çekilirken arama çalışmalarının 
Sandstorm bünyesinde halka açık başka bir şirket tarafından 
yürütüleceği belirtildi. Aynı zamanda net izabe gelirleri ve hisse 
kazançlarından elde edilecek gelirlerin de bu şirkette tutulaca-
ğı vurgulandı. Arama çalışmaları ile ilgilenecek şirketin kuruluş 
sürecinin 6 ila 12 ay sürmesi beklenirken bu gelişmenin anlaş-
maya ek bir değer katacağı öngörülüyor.
Sandstorm Başkanı ve CEO’su Nolan Watson konuyla ilgili olarak 
şu açıklamalarda bulundu: “Bugün Sandstorm hissedarları için 
heyecan verici bir gün. Anlaşmanın nihayete varması şirketimizin 
çehresini değiştirecek. Hot Maden dünyadaki en yüksek tenörlü ge-
liştirilmemiş projelerden bir tanesi ve Sandstorm’un üretim portfol-
yosuna önemli bir katkı sağlayacak. Hot Maden gibi önemli projele-
ri elde etme şansı oldukça ender bir şekilde karşınıza çıkar. Sahanın 
arama potansiyeli nedeni ile %30 oranındaki hissemizin zaman 
içerisinde değer kazanmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz.” 
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Türkiye Varlık Fonu AŞ Bünyesinde 
Maden Alt Fonu Kuruldu
Türkiye Varlık Fonu AŞ yönetimi, Mehmet Bostan başkanlığında 
gerçekleştirdiği toplantıda çeşitli alt fonların kurulması kararını 
almıştı. Buna göre piyasalarda güven artırıcı adımlar atma he-
defi ile likidite, yatırım, risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak 
Ziraat Bankası nezdinde kurulan fonlar sırasıyla ‘Piyasa İstikrar 
ve Denge Fonu’, ‘KOBİ Finansman Fonu’, ‘Lisans ve İmtiyaz 
Fonu’ ile ‘Maden Alt Fonu’ oldu.
Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu’nun yatırım komitesi Mehmet 
Bostan, Yiğit Bulut ve Oral Erdoğan’dan oluşurken, portföy yö-
neticisinin de Mehmet Gündüz olduğu belirtildi.
Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu’nun toplam değeri esas alı-
narak alt fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için 
asgari ve azami sınırlamalar tespit edildi. Kamu borçlanma 
araçları (kamu payı dahil olan şirketler dahil) yüzde 100, TSK va-
kıflarına ait şirketlerin işlem gören ortaklık payları yüzde 50’ye 
kadar, yabancı para ve sermaye piyasası araçları yüzde 20’ye 
kadar, kira sertifikaları yüzde 100’e kadar fonda yer alabilecek. 
Alt fon; yatırım öngörüsü doğrultusunda TL veya döviz cinsi 
para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak sermaye 
kazancını sağlamak ve portföy değerini artırmak, oluşturulan 
portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek ve stratejiyi 
TL ve döviz türev enstrümanlarında alınan korunma veya ya-
tırım amaçlı desteklemeyi amaçlıyor. Alt fonun mal varlığı ile 
Varlık Fonu Şirketi’ne yönetilmek üzere devredilen varlık ve 
haklar Varlık Fonu Şirketi’nin mal varlığından ayrı olacak. Alt 
fonun mal varlığı kendi yapacağı iş ve işlemler dışında teminat 
gösterilemeyecek. Kamu alacakları da dahil olmak üzere hac-
zedilemeyecek. Alt fon portföyündeki varlıkların idari ve mali 
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hak kullanımları yönetici tarafından yerine getirilecek. Yönetici 
faaliyetlerini yürütürken alt fonun çıkarlarını objektif iyi niyet, 
özen ve basiret ilkelerini esas alarak gözetecek. Alt fon yatırım 
komitesi ve porftöy yöneticileri yatırım kararlarında Bakanlar 
Kurulu kararları, bu kararlarda belirtilen stratejik yatırım planı, 
iç tüzük, kuruluş belgesi ve esas sözleşme ile belirlenen yatırım 
ilkelerine uyacak. Yatırım komitesi üyeleri ve alt fon portföy yö-
neticileri portföyleri için yapılan bir yatırım işleminden dolayı 
kendi veya üçüncü kişiler lehine komisyon, iskonto ve benzeri 
menfaat sağlayamayacak. Portföy yönetimi dışında kendi veya 
üçüncü şahıslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufta buluna-
mayacak. Alt fonların finansal tabloları ve bunların denetimi 
usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.
Varlık Fonu bünyesinde ikinci olarak KOBİ Finansman Alt Fonu 
kuruldu. Alt fonun organizasyon kısmında ise unvanının Piyasa 
Derinlik ve Denge Alt Fonu olacağı belirtildi. Yatırım Komite-
si Mehmet Bostan, Yiğit Bulut ve Himmet Karadağ’dan oluştu. 
Üçüncü olarak da Lisans ve İmtiyaz Alt Fonu oluşturuldu. Bu fo-
nun unvanının da Piyasa Derinlik ve Denge Alt Fonu olduğu be-
lirtildi. Yatırım komitesi ise Mehmet Bostan, Himmet Karadağ, 
Yiğit Bulut, Kerem Alkin ve Mehmet Gündüz olarak sıralandı.
Son olarak Maden Alt Fonu kuruldu. Bu fonun da unvanının 
Piyasa Derinlik ve Denge Alt Fonu olduğu belirtildi. Yatırım ko-
mitesinde Mehmet Bostan, Oral Erdoğan, Himmet Karadağ ve 
Mehmet Gündüz yer aldı.
Piyasa değeri 40 milyar doları bulan Türkiye Varlık Fonu, Borsa 
İstanbul’dan THY’ye, Ziraat Bankası’ndan Halk Bank’a kamunun 
14 devinin ve gayrimenkullerinin sahibi konumunda. 

Koza Altın Ovacık İşletmesi’nde 
ÇED Olumlu Kararı İptal Edildi

Bakırtepe’de Mayıs Ayında 
2.668 Ons Altın Üretildi 

Koza Altın İşletmeleri AŞ’nin en eski işletmesi olan Ovacık Altın 
Madeni’nde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu kararının 
İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği açıklandı.
Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Şirketimi-
zin Ovacık işletmesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 

Demir Export’un ilk altın madeni olan Bakırtepe’de, 2017 Mayıs 
ayında 2.668 ons altın üretimi gerçekleştirildiği öğrenildi.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, planlanan ve bütçelenen 
hedeflere bağlı olarak ivmelenen üretim faaliyetleri ve şirket çalı-
şanlarının özverili çabaları sonucunda şirket tarihindeki en yüksek 
altın üretiminin, 2.668 ons olarak Mayıs ayı içerisinde gerçekleşti-
rildiği aktarıldı.
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18.09.2009 tarihli ÇED Olumlu kararının İzmir 3. İdare Mahkemesi 
tarafından iptal edildiği öğrenilmiştir. (2015/726 E - 2015/1285 E sa-
yılarıyla görülmekte olan). Şirketimiz bu karar ile ilgili olarak gerekli 
hukuksal itirazlarını yapacak olup yeni ‘‘ÇED’’ izni başvurusunu da 5 
iş günü içerisinde yapmayı planlamaktadır.” 

2006 yılında Demir Export tarafından Maden İşleri Genel Müdür-
lüğünden ihale yolu ile elde edilen Bakırtepe altın sahasında 2007 
yılında başlatılan çalışmalar sonrasında 28 Mart 2016 tarihinde ilk 
döküm gerçekleştirilmişti. Şirketin sıfırdan bularak geliştirdiği ilk 
değerli metal madeni olan Bakırtepe projesi yıllık 25.000 ons (778 
kg) üretim kapasitesine sahip. 
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Akıllı çözüm sürdürülebilir olandır.
Tesisinizi Metso’nun yüksek enerji-verimli teknolojileri ile geleceğe taşıyın.
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karıştırmalı dik değirmenleri ve devrim niteliğindeki HRCTM teknolojisi ile, Metso 
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maliyetli operasyona ulaşacaksınız. Metso ekipmanları her zaman yüksek verimliliği, 
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Uzun Mehmet’in Kömürü Buluşunun 
Yıl Dönümü Törenle Kutlandı
Askerliğini bahriye eri olarak yapan Uzun Mehmet’ten, subay-
ların isteği ile memleketine döndüğünde kömür araması isten-
miş ve Uzun Mehmet Neyren Köyü civarında topladığı siyah 
taşların yandığını görmüştür. Bu olay neticesinde 8 Kasım 1829, 
taş kömürünün bulunuşu olarak tarihe geçmiştir.
Taş kömürünün bulunmasının 188. Yılı Zonguldak’ın Kestaneci 
Mahallesi’nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene katılanlar 
arasında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Vekili 
Kazım Eroğlu, TTK yöneticileri, Genel Maden İşçileri Sendikası 
(GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, GMİS TMMOB Zonguldak 
Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı ve vatandaşlar katıldı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür vekili Kazım 
Eroğlu, TTK’nın kömür üretimi için yaptığı yatırımlar hakkında 
bilgi verirken 8 Kasım 1829 yılında Uzun Mehmet’in taşkömü-
rünü bulmasından bugüne yaşanan gelişmeler ile ilgili; “Kara-
elmas hem ülkenin hem de bölgenin kaderini etkilemiştir. Ülkenin 
kalkınmasında ve sanayileşmesinde Zonguldak havzası yıllarca 
önemli bir lokomotif görevi üstlenmiştir. Zonguldak havzasındaki 
taşkömürü üretim faaliyetleri önemli bir istihdam kaynağı ve ül-
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kenin sanayileşmesinde çok önemli rolü olan demir-çelik üretimi-
nin de temel girdisi olmuştur. Kurumda yıllardır çeşitli nedenlerle 
geciktirilmiş ana alt yapı yatırımlarına 2003 yılından itibaren hız 
verilmiş ve bu kapsamda; 2’si havalandırma kuyusu olmak üzere 
5 derin kuyu tesis edilerek hizmete alınmıştır. Ayrıca yaklaşık 130 
milyon ton rezervin üretime hazırlanması amacıyla ana kat ha-
zırlıklarımızın önemli bir kısmı tamamlanmıştır. Kısa vadede bu 
katlarda üretim sürecine geçilmesi planlanmaktadır. Kömür üreti-
minde mekanizasyonun sağlanarak üretim ve randımanların artı-
rılması, çalışma ortamının daha güvenli hale getirilmesi için başta 
dik damarlarda olmak üzere üretimde mekanizasyona yönelik 
çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda Amasra TİM’de pilot 
olarak mekanize üretim uygulanması yapılmış ve başarılı olmuş-
tur. Uygulamanın Karadon TİM ve sonrasında diğer müesseseleri-
mizde yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalarımız sürdürülmektedir. 
Ayrıca az eğimli damarlarda yarı mekanizasyon uygulamaları 
da başlatılmış ve başarılı olunmuştur. Bu uygulamanın da diğer 
müesseselerde yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalarımız süratle 
devam etmektedir.” şeklinde açıklamalarda bulundu. 

TÜBİTAK’tan Verimli Kömür Üretimine Teşvik
TÜBİTAK, 13 milyar tondan fazla olduğu tahmin edilen linyit 
rezervlerimizin daha verimli ve çevre dostu şekilde kullanılabil-
mesi için yeni adımlar atıyor.
Akşam gazetesinden Miray Çimen’in haberine göre daha önce 
termik santraller için yardımcı eleman ve alt sistem üretebile-
cek firmalara çağrıda bulunan TÜBİTAK bu sefer düşük kalorili 
linyitlerin daha verimli olarak değerlendirilmesi amacıyla kö-
mür yakma sistemleri için çağrıya çıktı. Proje kapsamında yan-
ma verimi en üst seviyeye çıkarılarak düşük kaliteli linyitlerden 
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daha yüksek verim elde edilmesinin ve aynı zamanda çevresel 
etkilerin en düşük seviyede tutulmasının hedeflendiği belirtildi. 
Proje kapsamında arzu edilecek sistemi üretebilecek firmalara 
7 milyon lira destek verileceği ifade edildi. “Kömür Yakma Sis-
temlerinin İyileştirilmesi ve Demostrasyonu” ana başlığı altında 
yayınlanan çağrıda aynı zamanda Türkiye’nin yüksek verimli 
kömür teknolojileri alanında dünyada söz sahibi olması da 
amaçlanıyor.
18 Ağustos projenin son başvuru tarihi olarak belirlendi. 

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Sempozyumu, 2-3 Kasım 2017 
Tarihlerinde Adana’da Gerçekleştirilecek
Emek yoğun çalışılan madencilik sektörü; dünya genelinde, 
meslek hastalıkları ve iş kazalarına uğrama olasılığı yüksek 
ve çok tehlikeli çalışma ortamına sahip sektörlerin başında 
yer almaktadır. Bu nedenle madencilik sektöründe, tehlike-
ler kaynağında kontrol altına alarak ortaya çıkması muhte-
mel risklerin belirlenip değerlendirilmesi, tamamen ortadan 
kaldırılması ya da kabul edilebilir seviyelere indirilmesi için 
gerçekleştirilen sağlık ve güvenlik çalışmaları büyük öneme 
sahiptir.
Bu bağlamda TMMOB Maden Mühendisleri Odası Adana Şube-
si ile Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nün 
birlikte düzenleyeceği “Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi 
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Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu” 02-03 Kasım 2017 tarihleri 
arasında Adana’da gerçekleştirilecek.
Maden Mühendisleri Odası tarafından bugüne kadar ulusal bo-
yutta beş kez düzenlenen Sempozyum, bilim insanları, araştır-
macılar, uygulayıcılar, kanun yapıcılar, ilgili kamu kurumları, sek-
törün önde gelen kuruluşları, alanda öğrenim gören öğrencilerin 
katılımıyla bundan sonra uluslararası boyutta düzenlenecek.
Dünyanın, alanında uzman bilim insanlarıyla sektör temsilcile-
rinin bir araya getirilerek, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki 
son bilimsel ve teknolojik gelişmelerin paylaşılıp uluslararası 
alanda konuya etkin bir kaynak oluşturacak sempozyuma katı-
lım, sponsorluk ve diğer bilgiler için: www.madenisg.org 
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Kalite Yönetim SistemiKalite Yönetim Sistemi

POLSER ŞEFFAF ÇATI ÖRTÜLERİ A.Ş.

DURAWIND

Durawind (Perfore CTP)
Rüzgar Bariyerlerinin Özellikleri;

1) Levhaların her iki yüzeyi de Diamond Shield UV
 koruma sistemi ile kaplıdır. 
2) Korozyona dayanımlıdır, paslanmaz, çürümez. 
3) Yüksek mekanik mukavemet sağlayan
 örgü elyaf ihtiva etmektedir. 
4) FS<25 ASTM E84 normuna uygun olarak
 alev ilerletmeyen tipte üretilmektedir. 
5) 115 km/saat rüzgar yüküne dayanıklıdır. 
6) Levhalar istenilen RAL renginde üretilebilir.

Kullanım Alanları
• Termik Santraller  
• Liman Hizmetleri
• Kömür Depoları ve Eleme Tesisleri
• Dökme Yük Taşıma ve Depolama
• Kül ve Toz Tutma
• Cüruf Tesisleri
• İnşaat ve Hafriyat Sahaları
• Çimento Tesisleri
• Hazır Beton Tesisleri
• Saha Dolgu İşleri
• Çevre Düzenleme
• Kentsel Katık Atık Depolama Sahaları
• Atık Geri Kazanım Tesisleri
• Taş Ocakları ve Madencilik
• Yükleme Hizmetleri
• Demir Çelik Endüstrisi
• Kentsel Dönüşüm, Bina Yıkımı
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Durawind (Perfore CTP)
Rüzgar Bariyerlerinin Özellikleri;

1) Levhaların her iki yüzeyi de Diamond Shield UV
 koruma sistemi ile kaplıdır. 
2) Korozyona dayanımlıdır, paslanmaz, çürümez. 
3) Yüksek mekanik mukavemet sağlayan
 örgü elyaf ihtiva etmektedir. 
4) FS<25 ASTM E84 normuna uygun olarak
 alev ilerletmeyen tipte üretilmektedir. 
5) 115 km/saat rüzgar yüküne dayanıklıdır. 
6) Levhalar istenilen RAL renginde üretilebilir.

Kullanım Alanları
• Termik Santraller  
• Liman Hizmetleri
• Kömür Depoları ve Eleme Tesisleri
• Dökme Yük Taşıma ve Depolama
• Kül ve Toz Tutma
• Cüruf Tesisleri
• İnşaat ve Hafriyat Sahaları
• Çimento Tesisleri
• Hazır Beton Tesisleri
• Saha Dolgu İşleri
• Çevre Düzenleme
• Kentsel Katık Atık Depolama Sahaları
• Atık Geri Kazanım Tesisleri
• Taş Ocakları ve Madencilik
• Yükleme Hizmetleri
• Demir Çelik Endüstrisi
• Kentsel Dönüşüm, Bina Yıkımı
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TÜİK, Nisan Ayında Üretilen ve Teslimatı 
Yapılan Kömür Miktarlarını Açıkladı 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2017 yılının Nisan 
ayında en fazla üretim ve teslimatı yapılan katı yakıt linyit oldu. 
Bu dönemde Türkiye’de 4.557.156 ton satılabilir linyit üretildi. 
Aynı zamanda Nisan ayında 112.575 ton taşkömürü ve 363.196 
ton taşkömürü koku üretimi gerçekleştirildi.
Nisan ayı verilerine göre teslimatı yapılan linyit miktarı 
3.810.093 ton olurken taşkömürü miktarı 2.111.134 ton, taşkö-
mürü koku miktarı ise 393.756 ton olarak gerçekleşti. Üretimin 
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teslimatı karşılama oranı ise linyitte yüzde 119,6, taş kömürün-
de yüzde 5,3, taşkömürü kokunda ise yüzde 92,2 oldu.
TÜİK verilerine göre en fazla linyit ve taşkömürü teslimatı ter-
mik santrallere yapıldı. Üretilen taş kömürünün yüzde 47,4’ü 
termik santrallere, yüzde 27,6’sı kok tesislerine yüzde 6,1’i de-
mir-çelik harici sanayiye; linyitin ise yüzde 86,5’i termik santral-
lere, taş kömürü teslimatının da yüzde 99,6’sı demir-çelik üreti-
cilerine verildi. 

Madende Rekültivasyon Çalışmasına
Eti Maden İşletmeleri’nden Güzel Bir Örnek 
Balıkesir’in Bigadiç ilçesindeki Eti Maden İşletmesi’ne ait bor 
madeninden çıkan atıkların oluşturduğu tepede gerçekleşti-
rilen rekültivasyon çalışmaları dikkat çekiyor. DHA muhabiri 
Hüseyin Emcan imzasıyla yayınlanan haberde bölgede yapılan 
rekültivasyon çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Madenden 
çıkan atıklara, verimli toprak döküldükten sonra toplam 50 bin 
fıstık çamı, karaçam ve akasya ağacı fidanı dikilip diğer bitki 
türü tohumları ekilip yemyeşil bir görüntüye kavuşturuldu. 13 
yıldır yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla Bigadiç, şimdiden 
nefes alınabilecek, çeşitli sosyal faaliyetlerin yapılabileceği seyir 
tepesi ve cennet mesire alanına kavuştu.
Bigadiç’e yaklaşık 2 kilometre 
uzaklıktaki Simav Çayı kena-
rında bor işletme kazılarından 
çıkan artık toprak ve malze-
meler, maden sahasının kuzey 
ve güney kısmına yığılmasıyla 
yaklaşık 350 metre yüksekli-
ğinde iki tepe oluştu. Açık bor 
madeni işletmesinden çıkan, 
115 milyon tonluk atık malze-
menin oluşturduğu tepelerin 
neden olduğu kötü manzara 
ağaçlandırma yapılarak orta-
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dan kaldırıldı. Biriktirilen bu toprak ve atıklardan oluşan tepeler 
her biri 750-800 metre uzunluğunda, 25-30 metre genişliğinde 
setlere dönüştürülerek toplam 200 hektarlık alan elde edildi. Her 
iki tepedeki 5 setin üzeri verimli toprakla kaplandı. 2004 yılında 
kuzey tepesine, 2014 yılında da güney tepesine toplam 50 bin 
fıstık çamı, karaçam ve akasya ağacı fidanı dikildi. Setlere papat-
ya ve kırmızı gelincikler ve çeşitli diğer bitki türlerinin tohumları 
ekilip bor tepeleri adeta bir yaylaya döndü.
Gelecekte piknik alanları, yürüyüş parkurları ve çeşitli sosyal fa-
aliyetlerin yapılacağı seyir tepesine dönüştürülecek bor tepeleri 
şimdiden Bigadiçliler için nefes alacakları bir yer haline geldi. 

İMİB, Firmalar Adına
Ruhsat İzinleri İçin Başvuru Yapıyor
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) birkaç ay önce T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ilettiği ruhsat 
sorunları ile ilgili konuların, kademeli olarak çözüme kavuştu-
ğunu açıkladı. İMİB’in ulaştırdığı başvuru dilekçelerinden 130 
ruhsata daha izin çıktı. Çalışan ocaklar başta olmak üzere çok 
uzun süredir beklemekte olan diğer müracaatlar için de bir 
kez daha başvuru kararı alındı.
İMİB’den yapılan açıklamada; uzunca bir süredir Enerji Ba-
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kanı Albayrak ile sektörün sorunları üzerine görüşmeler 
gerçekleştirildiği, Başbakanlık’ta bekleyen maden ve orman 
izinlerinin hızlandırılması için çalışmalar yapıldığı belirtil-
mekteydi. Yapılan bu çalışmaların sonucunda pek çok ruh-
satın çıkartılmasına vesile olan İMİB, bundan sonraki süreçte 
de Maden İşleri Genel Müdürlüğünde bekleyen ruhsat ve 
izinlerin alınmasında sektöre yardımcı olmaya devam ede-
ceğini açıkladı. 
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2016’nın En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu
Arasında Madencilik Sektörü…
Her yıl İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından oluşturulan En 
Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Listesi açıklandı. Açıklanan verilere 
göre 2016’da sanayinin zirvesinde 32 milyar 594 milyon liralık 
üretimden satış ile yine Tüpraş yer aldı. Türkiye’nin 500 büyük 
kuruluşunun net satışları ise 2015 yılına göre yüzde 8,8 artarak 
490 milyar lira olarak gerçekleşti. En büyük şirketlerin ağırlıklı 
olarak petrokimya, otomotiv ve demir-çelik sektörlerinden yer 
aldığı araştırmada, madencilik sektörüne doğrudan bağlı birçok 
firma (Metal maden üretimi, çimento üretimi, beton üretimi, 
cam ve seramik sanayi...) her sene olduğu gibi listede yerini aldı.
2016 Yılı 500 Sanayi Şirketi listesinin maden ve madencilikle 
ilişkili şirketler sıralamasında bir numarada yine Eti Maden İş-
letmeleri yer aldı. Eti Maden’in 2016 yılında 2015’e göre satışla-
rının düştüğü görülürken bu düşüş yüzde 1,1 oranında gerçek-
leşti. Eti Maden bu düşüşle 2015 yılında bulunduğu 32. sıradan, 
37. sıraya geriledi.
2014 yılında kendisine 43. sıradan yer bulan bir diğer kuruluş Tür-
kiye Kömür İşletmeleri (TKİ) oldu. TKİ bir önceki yıla göre satışta 
yüzde 13,4’lük artış gerçekleştirerek listede 4 sıra birden yükseldi.
İlk 500’e giren bir diğer maden üreticisi Soda Sanayi AŞ oldu. Bir 
önceki yıla göre 1 basamak yükselerek 62. sırada yer alan şirket 
1 milyar 432 milyon liralık net satış gerçekleştirdi.

2015 yılında İSO 500 listesinde 191. sırada yer alan İmbat Ma-
dencilik, 2016 yılında 56 sıra birden yükselerek 135. sıraya 
kadar çıktı. Şirketin 2016 yılı net satış rakamında, 2015 yılına 
göre yüzde 44,9’luk artış meydana geldi. Türkiye’nin önemli 
maden üreticilerinden Esan Eczacıbaşı, 2016 listesinde 143. sı-
rada yer alırken, satış rakamlarını yüzde 20,5 arttırdı. Bir diğer 
önemli şirket olan Eti Alüminyum AŞ ise 2016 yılı listesinde 71 
sıra birden atlayarak 165. sırada yer alırken satışlarını yüzde 
46,8 arttırdı.
Ülkemizin en önemli krom üreticisi Eti Krom AŞ, 2016 yılında 
343. sıradan 202. sıraya yükselirken şirkete ait net satış rakamı 
bir önceki yıla göre yüzde 72,4 oranında arttı. 
Eti Soda, Park Termik, Erdemir Madencilik, Çayeli Bakır İşlet-
meleri, Eti Bakır gibi Türkiye’nin önemli maden üretici fir-
maları geçmiş yıllarda olduğu gibi İSO 500’de yine yerlerini 
aldılar. 
İSO 500’de çimento firmalarının sıralamadaki düşüşleri dikkat 
çekerken geçmiş yıllara göre ilk 500’e giren çimento firmaları-
nın sayılarındaki azalma da dikkat çekti.
Maden üreticileri ve madencilik sektörüne doğrudan bağlı bir-
çok firmanın net satış rakamlarına ve ilk 500’deki sıralamalarına 
aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz: 

2016 2015 Net Satışlar 
(TL)

Eti Maden 37 32 2.204.963.976

Türkiye Kömür İşletm-
eleri Kurumu (TKİ) 43 47 2.022.973.394

Soda Sanayi AŞ 62 63 1.432.815.646

Akçansa Çimento San. 
ve Tic. AŞ 63 61 1.399.614.730

Çimsa Çimento San. 
ve Tic. AŞ 88 78 1.067.937.077

Paşabahçe Cam San. 
ve Tic. AŞ 92 95 1.017.656.549

Trakya Cam Sanayi AŞ 111 104 896.182.638

Kaleseramik AŞ 119 115 847.731.916

İmbat Madencilik San. 
ve Tic. AŞ 135 191 788.947.481

Esan Eczacıbaşı End. 
Ham. San. ve Tic. AŞ 143 162 757.379.834

Eti Soda Üretim ve 
Tic. AŞ 154 170 709.128.815

Eti Alüminyum A.Ş. 165 236 686.215.675

Limak Batı Çimento 
San. ve Tic. AŞ 171 153 658.182.316

Aşkale Çimento San-
ayii T.A.Ş. 172 166 656.939.437

Nuh Çimento Sanayi 
AŞ 193 145 593.185.650

Eti Krom AŞ 202 343 573.474.655

Park Termik Elektrik 
San. ve Tic. AŞ 205 269 567.985.888

Çimko Çimento ve 
Beton San. Tic. AŞ 206 172 558.343.779

Limak Çimento San. 
ve Tic. AŞ 221 186 531.961.165

Oyak Beton San. ve 
Tic. AŞ 233 199 502.928.151

Anadolu Cam Yenişe-
hir Sanayi AŞ 235 245 497.820.325

Boğaziçi Beton San. ve 
Tic. AŞ 236 219 495.111.762

Votorantim Çimento 
San. ve Tic. AŞ 245 241 480.537.156

2016 2015 Net Satışlar 
(TL)

Eti Bakır AŞ 254 - 467.466.274

KÇS Kahramanmaraş 
Çimento AŞ 268 231 448.099.283

Bolu Çimento San-
ayii AŞ 279 285 440.849.044

Park Cam San. ve 
Tic. AŞ 282 - 436.216.587

Trakya Yenişehir Cam 
Sanayii AŞ 286 282 432.089.762

As Çimento San. ve 
Tic. AŞ 300 234 418.090.627

Erdemir Madencilik 
San. ve Tic. AŞ 320 303 392.903.155

Adana Çimento San-
ayii T.A.Ş. 333 259 378.503.991

Ege Seramik San. ve 
Tic. AŞ 380 369 324.423.470

Çayeli Bakır İşletmel-
eri AŞ 381 428 324.186.171

Medcem Madencilik 
ve Yapı Mal.San. Tic. AŞ 397 - 307.612.443

Göltaş Göller Bölgesi 
Çimento AŞ 407 375 296.869.612

Seranit Granit Seramik 
San. ve Tic. AŞ 424 446 281.336.498

Aslan Çimento AŞ 428 433 279.698.729

BAŞTAŞ Başkent Çi-
mento San. ve Tic. AŞ 430 484 277.728.418

Bursa Beton San. ve 
Tic. AŞ 437 486 274.039.314

Nuh Beton AŞ 441 418 272.852.169

Traçim Çimento San. 
ve Tic. AŞ 455 412 265.206.826

Anadolu Cam San-
ayii AŞ 473 399 253.065.980

Ünye Çimento San. ve 
Tic. AŞ 487 - 247.414.099

Adoçim Çimento Bet-
on San. ve Tic. AŞ 495 435 244.800.319
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dünyadan haberler

Kömür Devleri Geçen Yıla Göre
Daha Fazla Üretim Yaptı
Paris İklim Anlaşması’na göre küresel ısınmayı engellemek 
amacı ile karbon salınım oranlarının düşürülmesi hedefleniyor. 
Bu durumun kömür üretimini olumsuz etkilemesi beklenirken 
yayımlanan The Associated Press raporuna göre kömür enerji 
tedarik zincirindeki önemini korumaya devam ediyor.
Dünyada en fazla kömürü üreten üç ülke olan Çin, ABD ve Hin-
distan’ın Ocak ve Mayıs ayları arasında geçtiğimiz yılın aynı dö-
nemine göre %6 daha fazla kömür üretimi yapıldığı belirtilen 
raporda ABD’nin üretimindeki %19’luk artış ise dikkat çekti.
Bu beklenmedik sonuçların nedeni olarak ise Çin’in kömür 
yaklaşımının değişmesi, ABD’de yaşanan değişimler ve Hin-
distan’ın elektrik dağıtım şebekesini genişletme çalışmaları 
gösterildi. 
Kömür üretimindeki beklenmedik artışa kıyasla kömür tüketim-
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leri ise olağan şekilde seyrediyor. ABD’de 1970 yılından bu yana 
en fazla tüketimi gerçekleştirilirken 33,4 milyon ton petrol eş 
değeri düşüş gösteren tüketim miktarı 358,4 milyon ton petrol 
eş değerine geriledi. Dünyanın en fazla enerji tüketen ülkesi 
olan Çin ise son 6 yılın en düşük tüketim değerlerine ulaştı. Kü-
resel olarak bakıldığı takdirde dünyada Afrika hariç tüm kıtalar-
da kömür üretiminin düştüğü belirtildi.
Üretimdeki artışın yanında ABD, Çin ve Hindistan gibi önde 
gelen ülkelerde kömür üretimi konusunda bir dizi önlem alın-
dığının vurgulandığı raporda ülkelerin gerek iklim anlaşması 
dâhilinde gerekse ekonomik kaygılarla aldıkları önlemlerin 
ilerleyen dönemde kömür stoklarının azalmasına neden ola-
cağına, dolayısı ile de kömür fiyatlarında artış görülebileceğine 
dikkat çekildi. 

Barrick Gold Veladero Madeni’ndeki
%50 Hissesini 960 Milyon Dolara Sattı
Kanadalı Barrick Gold, Arjantin’de bulunan ve tamamına sahip 
olduğu Veladero Madeni’nin %50’sini, 960 milyon dolara Shan-
dong Gold’a sattığını açıkladı. Nisan ayında imzalanan anlaşma-
nın ilk aşaması olan anlaşma sonucunda Shandong Gold Barri-
ck’e 960 milyon dolar ödeyecek.
Satışı yapılan Veladero Madeni’nde geçtiğimiz yıl 544.000 ons 
altın üretilirken 31 Aralık 2016 itibarı ile madendeki görünür 
(proven) ve muhtemel (probable) kaynak miktarının 6,7 milyon 
ons altın olduğu belirtildi.
Barrick Gold’un satıştan elde edeceği gelirle borç miktarını 
azaltmak istediği verilen bilgiler arasında yer aldı. Anlaşma so-
nucunda iki şirketin ortak paydaş haline geldiği maden iki şirket 
tarafından kurulacak ortak bir iştirak tarafından işletilecek.
Geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın diğer bir adımı olarak 

Barrick ve Shandong Pascua- Lama projesinde yapılacak ara-
malar için ortak bir ekip oluşturacağı ifade edildi. Açık işletme 
olarak tasarlanan madene maden işleme tesisi de bulunacağı 
ve madenin günde 45.000 ton cevher üretim kapasitesine sahip 
olacağı tahmin ediliyor. Madende altın, gümüş ve bakır minera-
lizasyon ve alterasyon gruplaşmaları olduğu ifade ediliyor.
Anlaşmanın son aşaması olarak ise Arjantin ve Şili sınırında bu-
lunan En İndio Altın Kuşağı’nda arama çalışmalarına yatırım ya-
pacaklarını belirten Barrick Gold Yönetim Kurulu Başkanı John 
Thornton; “Shandong El İndio Kuşağı’nın keşfedilmemiş mineral 
kaynaklarının sırlarını çözmemiz için ideal bir ortak. Valadero Ma-
deni’nde beraber çalışmalarımıza devam edip kazanç sağlarken bir 
yandan da uzun vadeli planlarımızı uygulayarak arama çalışmala-
rımızı gerçekleştireceğiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu. 

Goldcorp’un Dome Madeni İçin 
Yeni Bir Planı Var
Üretim miktarına göre dünyanın 4. sırasında yer alan Goldcorp, 
yüz yıllık mazisi olan Dome Madeni’nin ömrünü arttırmak için 
üretim planlarında değişiklik yapmayı planlıyor.
2016 yılının Ocak ayında Kanadalı firma Dome Maden İşletme-
si’nin sonlandırılacağına dair duyuru yaptığında firmanın hisseleri 
neredeyse yarı yarıya düşüş göstermişti. Birkaç ay sonra ise ma-
dende gösterilmiş (indicated) 4,5 milyon ons kaynak ve çıkarsan-
mış (inferred) 0,9 milyon ons altın kaynak olmak üzere toplamda 
5,4 milyon ons kaynak bulması ile madenin kaderi bir anda değişti.
Projenin ismi “Dome Century Projesi” olarak değiştirilirken fir-
ma tarafından yapılan açıklamalarda madenin açık işletme ola-
rak genişletilmesi için konsept çalışmaların tamamlandığı belir-

tildi. Projenin ön-fizibilite safhasında olduğu ve bu safhanın 18 
ay sürmesinin beklendiği ifade edildi.
Kuzey Amerika’da bulunan en eski maden işletmelerinden bi-
risi olan madende yapılacak genişletme çalışmalarının 2023 yı-
lında tamamlanması beklenirken maden ömrünün sonlanması 
ile genişletme projesinin başlamasının birbirine yakın zaman-
larda gerçekleşmesi bekleniyor.
2017 yılında yaklaşık 2,5 milyon ons altın üretmeyi planlayan 
Goldcorp gelecekteki projeleri ile birlikte önümüzdeki 5 yıl 
içerisinde altın üretimini %20 arttırarak 3 milyon onsa yükselt-
meyi hedeflediğini belirtti. 
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MIT’teki Araştırmacılar Zararlı Yan Ürünler 
Olmadan Bakır Üretmenin Yolunu Buldular
Bakır, çinko, kurşun ve molibden genellikle sülfür cevherle-
ri içerisinde bulunurlar bu metallerin elde edilmesi sırasında 
sülfürden ayırmak için yakma işlemi uygulanır ve bu işlem so-
nucunda zehirli bir gaz olan sülfür dioksit açığa çıkar ve daha 
sonra sülfürik asit haline getirilir.
MIT’te çalışmalarını sürdüren araştırmacılar sülfür bazlı mineral-
leri eriyik elektrolizi (molten electrolysis) yöntemi kullanarak elde 
etmeyi başardıklarını duyurdular. Eriyik madde üzerinden geçen 
elektrik akımı sayesinde kimyasal bir reaksiyon oluşturulmasına 
dayanan proseste bu yolla sülfür dioksit gibi yan ürünler açığa 

çıkmadan ayrıştırma işlemi gerçekleştirilebildiği belirtildi.
Baryum sülfit, lantan sülfit ve bakır sülfit üzerinde denenen 
elektroliz işlemi sonucunda %99,9 saflıkla bakır elde edildiğine 
dikkat çekilirken bu oranın şu an kullanılmakta olan en iyi bakır 
üretim oranı ile aynı olduğu vurgulandı.
İşlemin tek adımlık bir süreçten oluştuğu sülfitten bakır ve sül-
für elde edildiği belirtilirken yöntemin pratikliğine de vurgu 
yapan araştırmacılar yöntem sayesinde maliyetleri düşürebile-
ceklerine inandıklarını belirtti. 
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Gana, Boksit Endüstrisinin 
Gelişimi İçin Çin ile Anlaştı
2014 yılında gelişiminde yavaşlama yaşayan Gana, boksit en-
düstrisini canlandırmak adına Çin ile 10 milyar dolar değerinde 
mutabakat anlaşmasına vardı.
İmzalanan anlaşma ile ilgili bilgi veren Bakan Yaw Osafo-Maafo: 
“Boksit projesi için gerekli altyapıyı oluşturmak ve boksiti alümin-
yuma dönüştürmek için gerekli tesisleri kurmak adına 10 milyar 

dolara ihtiyacımız var. “ şeklinde açıklamalarda bulundu.
Boksit madenleri ve üretim tesislerini bağlayacak 4.000 kilomet-
relik demir yolunun 1.400 kilometresinin Çin’den gelecek yatı-
rım sayesinde tamamlanacağı belirtildi. Faiz oranı ve anlaşma-
nın şartlarının henüz netleşmediği belirtilirken projelerin yeni 
istihdam olanakları oluşturacağına dikkat çekildi. 
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BHP Olimpic Dam Genişletme Projesinde 
İlk Üretimi Yapmak Üzere
Olimpic Dam Projesi’nde genişletme çalışmalarına devam eden 
BHP ilk üretime başlamaya çok yakın olduklarını duyurdu. Dün-
yanın cevher çeşitliliği bakımından önde gelen projelerinden 
biri olarak gösterilen Olimpic Dam’in, bakır, altın, uranyum ve 
gümüş cevherleri barındırdığı biliniyor.
Projeye geçtiğimiz 4 yılda 250 milyon dolar yatırım yapıldığını 
belirten BHP’nin Olimpic Dam Genel Müdürü Troy Wilson ya-
pılan yatırımların projenin geleceği ile ilgili bir ipucu verdiğini 
belirtti. Wilson genişleme projesinin önemi ile ilgili: “Farkında 
olmayanlar için belirtmek gerekirse Southern Mine Area (SME) bir 

gitarın gövdesi gibi cevher kaynağına şeklini veren bir yapıda bulu-
nuyor. Gitarın klavyesi olarak niteleyebileceğimiz kuzey bölgesin-
de çalışmalar 1988’den bu yana devam ediyor. Bu demek oluyor 
ki açık işletme olarak planlanan genişleme projesinde kaynağın 
%70’i hala çıkarılmaya hazır bir şekilde bekliyor. Biz de çalışmala-
rımızı  bu alana yoğunlaştırıp saklı kalmış cevheri açığa çıkarmaya 
odaklanacağız. Bu  önümüzdeki yıllarda madenden yapacağımız 
üretimin tonajını arttıracağımız anlamına geliyor. Daha da önem-
lisi  bu gelişme ile  kazı yaptığımız toprağın içindeki bakır yüzdesi de 
artacak.” şeklinde açıklamalarda bulundu.  
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Rio Tinto Moğolistan’da
Maden Aramayı Planlıyor
Maden devi Rio Tinto ve Kanadalı ortağı Turquoise Hill, Moğo-
listan’ın zengin metal kaynakları ile bilinen Gobi Çölü’nde ara-
ma çalışmalarına başladı. Çalışmaların hedefinde ise Oyu Tolgoi 
büyüklüğünde yeni bir keşif yapmak olduğu belirtildi.
Maden yatırımları Moğolistan’ın gayrisafi millî hasılasının 
%25’ini ihracatının ise %80’ini oluşturduğu bilinirken Moğo-
listan hükümeti maden aramalarının artmasıyla gayri safi milli 
hasılada artış görülebileceğini ve bu durumun ekonomik olarak 
ellerini güçlendireceğini öngörüyor.

Aynı zamanda Moğolistan çıkardığı yeni bir yasa ile yurt dışı ya-
tırımların yerel bankalar üzerinden yapılmasını şart koşmuş ve 
daha geniş arama alanları vaadinde bulunmuştu.
Rio Tinto’nun iştiraki olan Turquoise ve Moğolistan Hükûme-
ti’nin ortaklığında sürdürülen Oyu Tolgoi Projesi ülkenin en 
yüksek profilli maden projesi olarak dikkat çekse de ülkede bir-
çok altın, bakır ve kömür madeni ve devam etmekte olan proje 
bulunuyor. 
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Super Pit’te 20 Milyonuncu Ons 
Altın Döküldü
KCGM, Avustralya’da bulunan Super Pit’te 20 milyonuncu ons 
altını döktü. Aynı ay içerisinde bir başka tarihi dönüm nokta-
sını yaşayan firma 1989’dan beri çalışmalarını sürdürdüğü Batı 
Avustralya’daki Goldfield bölgesinde 60 milyonuncu ons altın 
dökümünü gerçekleştirmişti.
Bu dönüm noktasının anısına şirketin bütün çalışanlarına birer 
madalya verileceği belirtildi. Dev maden kamyonlarından biri-
nin boyanacağı ifade edilirken bu kamyonun yıl sonuna kadar 
kullanılarak bu önemli dönüm noktasının hatıralarda kalması-
nın amaçlandığı belirtildi.

KCGM Genel Müdürü Ian Butler yaşanan tarihi dönüm noktası 
ile ilgili olarak; ”Bu tarihi olayların gerçekleşmesi camianın des-
teği ve çalışanlarımızın verimli, güvenli ve sorumlu bir şekilde 
üretimi sürdürmesi ile gerçekleşti. KCGM olarak performansımızı 
arttırmanın yollarını arıyoruz ancak bu şekilde sürdürülebilir bir 
geleceğe sahip olabiliriz.” şeklinde açıklamalarda bulundu. But-
ler ayrıca yola çıkış tarihleri olan 1989’dan bu yana şirket bün-
yesinde görev alan 4 çalışanın bulunması sebebiyle gururlu 
olduğunu belirtti. 
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Avustralya’dan Lityum Madenciliğine
Destek…
Avustralya Hükûmeti enerji arz güvenliğini sağlamak adına 
yaptığı geniş çaplı yatırımların içinde ilk defa bir lityum made-
nine yatırım yapacağını açıkladı. Hükûmet tarafından yapılan 
açıklamada 15 milyon dolarlık yatırımın Pilbara Minerals Ltd.
nin Pilgangoora projesine yapılacağı açıklandı.
Çevre ve Enerji Bakanı Josh Frydenberg ilk defa bir lityum ma-
denine yatırım yapılması ile ilgili; “Lityum enerji depolamak için 
kullanılan hayati bir malzeme. Lityum, Avustralya’nın enerji port-

föyünü çeşitlendirmesinde büyük rol oynayacaktır.”
U.S.G.S verilerine göre 2016 yılının en büyük lityum üreticisi 
olan Avustralya’da Hükûmet aynı zamanda enerji depolama 
ürünleri üzerine çalışmalara da destek veriyor. Avustralyalı 
araştırmacılara çok ince, yazdırılabilir bataryaların hem endüst-
riyel hem de portatif kullanım üzerine geliştirilmesi için 2 mil-
yon Avustralya doları destekte bulunulacağı belirtildi. 
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Letšeng Madeni’nde
Bir Dev Elmas Daha Bulundu
Afrika odaklı çalışmalarını sürdüren Gem Diamonds amiral ge-
misi olarak tabir ettiği Lesotho’daki Letšeng Madeni’nde 126 
karatlık bir elmas keşfedildiğini açıkladı.  
Madende yıl içerisinde birçok keşif yapıldı. Yeni keşfedilen D renkli 
tip IIa elmastan neredeyse bir ay önce 151 karatlık sarı tip I elmas 
ile yüksek kaliteli 105,73 karat D renkli tip IIa elmas keşfi yapıldığı 
açıklanmıştı. Nisan ve Mayıs aylarında ise 114 karatlık bir elmas ve 
80 karatlık tip IIa elmas bulunduğu bilinirken 80 karatlık elmasın 
madende bulunan en kaliteli elmaslardan olduğu belirtildi.

Tip IIa olarak sınıflandırılan elmasların hiç nitrojen atomu ba-
rındırmadığı ya da çok az nitrojen atomu barındırdığı ve bu ne-
denle en pahalı taşlar arasında gösterildiği biliniyor.
Madeni 2006 yılında devraldığından bu yana Gem Diamond bi-
linen en büyük 20 kaliteli elmastan 4 tanesini keşfetmeyi başar-
dı. Bu nedenle maden dünyanın karat başına en fazla dolarını 
kazandıran madeni olarak biliniyor. Aynı zamanda deniz sevi-
yesinin 3.100 metre yukarısında bulunan maden dünyanın en 
yüksek elmas madeni olma özelliğini de taşıyor. 
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De Beers Elmas Arama Gemisini 
Namibya’ya Gönderdi
De Beers dünyanın en büyük altın arama aracı olma özelliğini 
taşıyan gemisini deniz yatağında arama çalışmalarına başla-
ması için Namibya’ya gönderdi. 157 milyon dolarlık araç elmas 
kaynaklarını tespit etme ve üretme görevini üstlenecek.
120.000 ton ağırlığında, 113 metre uzunluğunda olan mv SS 
Nujoma gemisi sahip olduğu gelişmiş radar teknolojisi ve son-
daj kulesi ile benzer araçlardan çok daha hızlı ve etkili bir şekil-
de deniz tabanından örnek alma özelliğine sahip.

Namibya Maden ve Enerji Bakanı Obeth Kandjoze: “Mv SS Nujoma 
su altında elmas arama çalışmaları adına yapılmış en büyük yatırımı 
temsil ediyor. Bu yatırım ile okyanus tabanı elmas aramaları daha ve-
rimli ve sürdürülebilir olacak.” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Dünyada su altında elmas arayan tek şirket olan De Beer CEO’su 
Bruce Cleaver, karada bulunan elmas kaynaklarının büyük bir bö-
lümünün keşfedildiğine dikkat çekerken su altı elmas aramalarının 
artan elmas talebini karşılamanın tek yolu olduğunu vurguladı. 
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Rio Tinto’ Hissedarları C&A’nın 
Satışına Onay Verdi
Yancoal’un, Avustralya’nın 
Hunter Valley bölgesinde 
bulunan Rio Tinto’ya ait kö-
mür varlıkları için yaptığı 
teklif Glencore ve Yancoal 
arasındaki rekabeti kızıştırdı. 
Rio Tinto’nun, Ocak ayında 
Coal&Allied Industries Limi-
ted (C&A) hisselerini Yancoal 
Avustralya’ya 2,45 milyar do-
lar karşılığında satışı konu-
sunda anlaşmaya varmasına 
rağmen anlaşma şartlarında; daha yüksek değerde bir anlaşma 
sunulması durumunda Rio Tinto’nun 3. bir şirket ile görüşme 
hakkı bulunduğu ifade edilmişti. Anlaşmadaki bu maddeye 
istinaden Glencore teklifi arttırarak 2,05 milyar doları nakit ve 
0,5 milyar doları 5 yıllık vade ile ödenmek üzere toplamda 2,55 
milyar dolarlık bir teklifte bulunmuştu. 
Hunter Valley için Yancoal ile kıyasıya rekabete giren Glencore, 
C&A’ı bünyesine katması halinde bölgede önceden bulunan 
sahalar ile birlikte büyük ölçekli işletme çalışmalarının önünün 
açılacağını ve bölgedeki madenlerinin üretim kapasitesinin 
toplam 81 milyon tona ulaşacağını açıklamıştı. 
Yancoal’un anlaşma bedelini tek seferde ödeyebileceğini açık-
lamasının ardından Rio Tinto’nun hissedarlarına Yancoal’ın tek-
lifini desteklemelerini önerdiği ifade edildi. Çağrıya kulak veren 
Rio Tinto hissedarları ise Temmuz ayında gerçekleştirilen hisse-
darlar toplantısında Coal&Allied’in Yancoal’a satılmasına onay 
verdi. Rio Tinto iştiraki C&A, Hunter Valley’in yanı sıra Mount 
Thorley, Warkworth madenlerinin de çoğunluk hissesini elinde 
bulunduruyor. 
2,55 milyar dolar teklifte bulunan Glencore’un ardından Yanco-
al önceki teklifini tek seferde 2,45 milyar dolar ödeme şeklinde 
güncellemişti. Buna ek olarak Yancoal kömür fiyatlarına bağlı 
olarak rödovans ödemeleri yapacağının da anlaşmada yer al-
dığı belirtildi. Hissedarlar arası toplantıdan onay kararı çıkması, 
bundan sonra Rio Tinto’nun C&A için başka bir teklifi değerlen-
diremeyeceği anlamına geliyor.

Yancoal Yönetim Kurulu Başkanı Xiyong Li konuyla ilgili şu 
açıklamalarda bulundu: “Bu bizim işletmemiz açısından oldukça 
önemli bir gelişme. Rio Tinto hissedarları bizim Coal&Allied için 
yaptığımız teklifi onaylamış bulunuyor. Bu bizim stratejik gelişme-
mizde bir sonraki basamağa geçişimizi temsil ediyor.”
Emtia fiyatlarının geçen seneki durağanlığından kurtulması ile 
firmalar yatırımlara ve sahip oldukları madenlere tekrar güven 

tazelediler ve planlarını bu yönde oluşturmaya başladılar.
C&A hisselerini satışa çıkaran Rio Tinto yakın zamanda Silverg-
rass Madeni’nde ikinci aşamaya geçerek üretimi arttırmayı 
planlıyor. Rio Tinto’nun Pilbara bölgesindeki 16. demir madeni 
olacak maden tam kapasite ile çalışmaya başladığı zaman 1000 
kişiye istihdam sağlayacak. 2015 yılının ilk çeyreğinde yıllık 5 
milyon ton üretim kapasitesi ile faaliyete başlayan madene ya-
pılan 338 milyon dolar yatırım sonrasında en önemli süreç ola-
rak gösterilen 2. aşama çalışmalarına 2017’nin son çeyreğinde 
başlanılması bekleniyor. Bu aşama ile birlikte 5 milyon ton olan 
yıllık üretim kapasitesinin 10 milyon tona çıkacağı ifade edildi.
Maden devi aynı zamanda Batı Avustralya’da bulunan 2,2 mil-
yar dolarlık Koodaideri Demir Cevheri Projesi’nde de çalışma-
lara devam ediyor.  2019 yılında inşasına başlanacak projenin 
1600 kişiye iş imkânı yaratacağı belirtiliyor. 
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eTkinlik değerlendirme

STK Başkanları: Maden Bölgeleri Kararı 
Yeniden Ele Alınmalı
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, (İMİB) maden ve doğal taş 
sektörü yöneticilerini bir araya getirerek 3213 sayılı kanunun 
29’uncu maddesine eklenen “Genel Müdürlüğün teklifi, Bakan 
onayıyla maden bölgesi ilan edebilme ve ruhsatların birleştirile-
bilme” ifadesini ele aldı. Davetli 32 dernekten 8 dernek başkanı-
nın bulunduğu toplantıdan maddenin sektörü olumsuz etkileye-
ceği vurgulanarak, bir heyetle durumu yönetim erkine bildirme 
kararı çıktı. Katılımcılar Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halis 
Demir Konferans Salonu’nda konuyu enine boyuna tartıştı.

Av. Prof. Dr. Mustafa To-
paloğlu’nun sunumuyla 
başlayan toplantı, dernek 
başkanlarının tek tek söz 
alıp, konuyla ilgili görüş-
lerini aktarmasıyla devam 
etti:
Av. Prof. Dr. Mustafa To-
paloğlu, “MİGEM maden 
bölgesi olarak belirlerse 6 
aylık bir süre var. Maden 

ruhsatı üzerinde bir haciz veya başka bir engel varsa nasıl olacak? 
Şirketin nasıl kurulacağı ve şirketteki ruhsatların nasıl birleştirile-
ceği problem. Dünyadaki modern kanunlar göz önüne alınarak 
yeni bir yasa hazırlanmalı. Dünyadaki küresel gelişmeleri de göz 
önüne almalıyız. Finlandiya, ABD ve Avustralya’nın kanunları 100 
yıldan eski ama yönlendirmeler ve eklemelerle modernize edilmiş. 
Yabancı gelirse, ruhsat güvencesini tehlikeli bulup çekimser dav-
ranabilecektir. Finlandiya 2011’de maden kanununu değiştirdi 
ve ardından madenciliğin ekonomiye katkısı yüzde 15 daha arttı” 
açıklamasını yaptı.

İMİB Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Naci İlci 
ise “Bence sektör temsilci-
leri olarak bir araya gelip 
sorunlarımızı Sayın Baka-
nımıza aktarmamız lazım. 
İyi anlatırsak bunu çöze-
bileceğimize inanıyorum. 
Biz dersimize çok iyi çalışıp 
devlet büyüklerimize duru-
mu anlatmalıyız. Maden-
cilikteki masraf kavramı-

nın ucu açıktır. Neye göre masraf tespiti yapılacak?
32 kuruluşa davet gönderdik. Şu an aramızda 8 kuruluş var. Biz 
önce kendi aramızda sorunları çözmeliyiz. Çünkü bir araya gele-
miyoruz. Bütün ocakları bağlayacak diye algılamayın, eksiklik ve 
yanlışlar varsa yönetmelikle düzeltilecektir. Ben özellikle yakın ke-
limesine takılmış durumdayım. İki oniks ocağı arası 100 metredir. 
İki mermerci yan yana çalışıyorsa sahayı kim alacak? Bunları çok 
hızlı sayın bakanımıza gidip anlatmamız gerekir.

Eski kanuna göre kamulaştırma yapılamayacak madenler vardı. 
Yeni kanunda her türlü maden için kamulaştırma yapılacak şekil-
de anlaşılıyor. Rezerv tespiti yapıp, ruhsatları ona göre vereceğim 
demek hiçbir zaman hakkaniyetli olmaz.” şeklinde konuştu.

Jeoloji Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube Baş-
kanı Yüksel Örgün Jeoloji 
Mühendisleri Odası ola-
rak kanunu çok ciddiye 
aldıklarını ve “benzeri” 
ifadesinin çıkartılması 
gerektiğini vurgularken 
sözlerine şöyle devam 
etti: “Oda adına bunun 
altını çizmek isterim. İTÜ 
Jeoloji Mühendisliği Bö-
lümü’nde 25 yıldır dersle-
rimde bunu anlatıyorum. 
Madenciliğe karşı çıkmak, 

insanlığın gelişimine karşı çıkmaktır. Ama ülkemizde yapılan bir 
yanlış var. Bilimsel madencilikle ilgili talepler olmuyor. Jeoloji bi-
liminin ürettiği bilgilerle yöre halkını bilgilendirirseniz halk size 
itiraz etmez. Maden yataklarına sahip olmak hem nimet, hem 
de külfettir. Biz çok büyük madencilik yapmak için büyük ser-
mayeye sahip değiliz. Yurtdışı yatırım firmaları, böyle bir süreçte 
madencilik yapmak ister mi? Büyük olasılıkla çekilmeyi düşüne-
ceklerdir. Bunun getireceği ekonomik sorunlar düşünüldü mü? 
Birleşme olduğunda yerleşim alanları birleşme noktasında kal-
dığında ne yapılacak?
Metalik olan ve olmayan maden yatakları bambaşkadır. Mer-
merle altının aynı kefede değerlendirilmesi bile başlı başına bir 
yanlıştır. Ruhsatların birleştirilmesinde endüstriyel ham madde ve 
metalikler ayrılmalı. Yoksa büyük karmaşa yaşanır.
Maden yatakları terminolojisinde rezerv önemli ve canlı bir kav-
ramdır. Siz birim rezervle başlarsınız ama bu bir birim rezerv ar-
tarak devam eder. İşletme de bir yılla başlar, yüzlerce yıl sürebilir. 
‘Rezerv dikkate alınmalı?’ deniyor. Hangi rezervden söz ediliyor?”

Diyarbakır Madenciler 
Derneği Başkanı Sela-
hattin Cengiz de kararın 
küçük madenciyi yok 
edeceğinin altını çizer-
ken sektör temsilcileri 
olarak Kanun’un yeni-
den revize edilmesi için 
çalışmalarının önemini 
vurguladı. Cengiz; “Bu 
kanunla bütün ruhsatlar 
iptal edilebilir” dedi.

Av. Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu

İMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Naci İlci

Jeoloji Mühendisleri Odası

İstanbul Şube Başkanı Yüksel Örgün 

Diyarbakır Madenciler Derneği Başkanı

Selahattin Cengiz 
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Altın Madencileri Derneği 
Başkanı Hasan Yücel de 
toplantıya iştirak eden 
STK başkanlarından oldu. 
Yücel: “Bu konuyla ilgili bir 
ihtiyaç var. Şehirlerin göbe-
ğinde kalmış taş ocakları 
bir problem. Kömür ocak-
ları yer altından birbirinin 
ruhsatına girmiş, problem. 
Ancak bunu çözeceğiz der-

ken iş iyice karışacak gibi gözüküyor. Örneğin bir belediye başkanı, 
‘Ben burada saha istemiyorum’ diyebilecek. Yasanın kötü niyetli ha-
zırlandığını düşünmüyorum. Rezerv tanımı da muallak bir tanım-
dır. Rezerv tanımının valiliklerce yapılacak olması şaşkınlık verici. 
Standartlara uygun madenciliğe çok itiraz etmememiz lazım. Eski 
alışkanlıklarımızla madencilik yapılamaz. Çok ciddi hazırlıklı olmalı 

ve anlatmalıyız.” şeklinde 
açıklamalarda bulundu.
Genç Maden İşletmecileri 
Derneği Başkanı Cemil Ök-
ten şu sözlerle düşünce-
lerini özetledi: “Ormanda 
kilometrelerce yol açılıyor, 
yapım aşamasında doğaya 
etkileri ortada. Ama bunlar 
görülmüyor. Doğru yapılan 

madencilik faaliyetini yaptığınızda kötü görüntüler gösteriliyor. 
Birçok madenci temditini yaptıramıyor. Birçok madenci, gemisi 
limandayken ret talebiyle karşılaşabiliyor. Bunun kasıtlı ya da po-
litika gereği yapıldığına inanmıyorum. 
Bize düşen doğru olanı yapıp, arkasında durmaktır. Son kanunun 
yönetmelikle değişeceğine inanıyorum. Çünkü konu Maden Kanu-
nu’na uymadığı gibi başka kanunlarla da çelişiyor. Cebeci gibi alan-
larda önce maden sahası olarak düşünüp, sonra oraya şehir kurma-
ya kalkarsanız sorun yaşanır. Bunun baştan planlanması lazım.
Son düzenlemenin ucu açık olduğuna katılıyorum. Yönetmelik 
mümkün olduğu kadar iyileştirme konusunda aktif olmalı. Hükü-
mete yardımcı olacak ve sektörün de sorunlarını çözecek bir ka-
nun taslağı hazırlanmalı ve arkasında durulmalıdır. 
Türkiye’de kanun yapma tekniği açısından sıkıntı var. Ceza üzeri-
ne kurulmuş bir düzen var. Türkiye’nin küçük ama çok değerli ma-
dencileri var. Bunlar kimsenin gitmediği dönemlerde taşrada 

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel 

Genç Maden İşletmecileri Derneği Başkanı Cemil Ökten 
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olarak ekonomiye katkıda bulunmuşlar. Biz de madendeki katma 
değeri nasıl artırabilirizin çalışmalarını yapmalıyız. Bu hızlı deği-
şimlerle çözüme uzağız. Uzak da kalacağız. Sektör bir araya gelip 
olması gerekeni söylemeli. Siyaset bunu kabul eder, etmez ama 
yapılması gereken budur.”

Madenciler Dayanışma 
Derneği Başkanı Mehmet 
Uygun da “Biz artık yeni bir 
şeyler söylemeliyiz. Maden-
cinin de iyi niyetini vurgula-
yarak sorunlarımızı maka-
ma doğru ileteceğimizi ve 
sonuç da alacağımızı düşü-
nüyorum. Türkiye’de rezerv 
yönetimiyle ilgili büyük 
sıkıntı var. Bundan sonra 
hazırlanan rezervler bilim-

sel ve akredite edilmiş rezervler olsun istiyoruz.” şeklinde konuştu.
Ege İhracatçılar Birliği temsilcileri de toplantıda söz alarak şu dü-

şünceleri paylaştılar: “Muğ-
laklık çok fazla, tedirginlik 
çok fazla. Konuşmalardan 
da bu çok net çıktı. Biz mer-
merciyiz, ne kamuoyuna ne 
de yönetim erkine kendimizi 
anlatamıyoruz. 
Çok hızlı hareket ederseniz 
sorunlar çıkacaktır. Ma-

denler olmazsa olmazlarımızdır. Türkiye’de hakim olan, küçük öl-
çekli madencilik anlayışıdır. Kendimizi tekrar tekrar iyi bir şekilde 
anlatmalıyız.
Çevre standartları herkes için uygulanmalı. Bizim bir dil birliği sağ-
lamamız lazım. Yeni arayışlara gerek yok. Maden Kanunumuza 
göre taş ocağıyla altın madenini bir arada yürütmeye çalışıyoruz. 
Yurt dışındaki modellerden örnek almalıyız. Rezerv ekonomik bir 
kavram, uluslararası standartlara uydurmamız lazım.”
İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahyaoğlu, konuşmacıların 

söz aralarında da yanıtlar 
vererek görüşlerini aktar-
dı. Kahyaoğlu’nun verdiği 
yanıtlardan bazıları şu şe-
kilde oldu:
“Geçtiğimiz günlerde tor-
ba yasada çıktı bu madde. 

Biz de 32 derneğe davet gönderdik, amaç ortak bir dil kullan-
maktı. Ancak 8 derneğin davetimize katıldığını görüyoruz. Oysa 
yarın karşımıza çıkacak menfi bir durumu konuşup ilgili birim-
lere aktaralım istedik. Ben Birliğimizdeki 20-30 firmanın değil, 
1500-2000 küçük firmanın yanındayım. Herkesin siyasi görüşü 
olabilir. Bizim tek görüşümüz madenci siyaseti olmalı. Kimse ile 
aranız iyi değilse sorunları nasıl çözeceksiniz? Ortak bir belgeyle 
çözüm için başvurmalıyız.”
“Bir arada olmayı öğrenmeliyiz. Sektör, sadece kendine zarar gel-
diği zaman sesini çıkarıyor. Birkaç birlik ve dernek sıkıntının çözül-
mesini bekliyoruz.”

“Bir kanun çıkmadan gerekçesi yazılır. Birbirine bitişik maden saha-
larında yapılan çevresel etkileri, işletme güvenliği, rezervin verimli 
işletilmesini bilmemiz gerekiyor. Bu yasa ile dense ki, ‘yüzde 20’nin al-
tındaki yerler çalıştırılmaz’ birçok kişinin madenciliği sona erer. Önce 
gerekçesini ve karşılaşabileceğimiz etkileri öğrenmemiz gerekir. Bu-
nun bilim ayağı, hukuki ayağı, işletme ayağı olmalı. ”
“Ben de Bakanlığın bir kastı olduğunu düşünmüyorum. Sayın 
Bakan’a iyi çalışıp tek bir ses ile gidersek, değişmesi gereken yer-
leri değiştirebiliriz. Buradan çıkan sonucu yazılı bir metinle bir 
heyet oluşturup ilgililere sunalım.”

Tartışmalı Madde Ne Diyor?
Madde 10-3213 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilerek şu fıkralar eklenmiştir: Yapılan üre-
timin çevresel etkileri, işletme güvenliği, rezervin verimli işletil-
mesi ve benzeri sebeplerden dolayı yapılacak proje ve planlama 
çerçevesinde Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile maden 
bölgesi ilan edilebilir. Maden bölgesindeki ruhsatların bir veya 
birden fazla ruhsatta birleştirilmesi Genel Müdürlükçe yapılır.
Maden bölgesinde belirlenen alandaki ruhsatların tüzel kişi-
liği haiz bir şirkette birleştirilmesi için ruhsat sahiplerine altı 
aya kadar süre verilir. Ruhsat sahiplerinin kurulacak olan bu 
şirketteki ortaklık payları, maden rezervi de göz önüne alına-
rak belirlenir. Ruhsatların birleştirilmesi, belirlenen alandaki 
toplam rezervin en az yarısına tekabül eden ruhsat sahipleri-
nin talebi halinde gerçekleştirilir. Bu talep sahipleri ikiden az 
olamaz. Talep sahibinin iki olması halinde ise hissedarlardan 
birinin rezerv oranı en az yüzde 10 olmalıdır. Yeterli talebin 
sağlanamaması durumunda belirlenen alandaki tüm ruhsat-
lar iptal edilir. Bu sahalar, alan sınırlamasına bakılmaksızın 
Genel Müdürlük tarafından belirlenen kriterlere göre ihale 
edilerek ruhsatlandırılır. İptal edilen ruhsatlara ilişkin Genel 
Müdürlükçe tespit edilen yatırım giderleri Bakanlık bütçesin-
den karşılanır. Birleşen ruhsatların alan sınırlarını belirleme 
yetkisi Genel Müdürlüğe aittir. Maden bölgesi içerisinde bu-
lunan ihalelik sahalar, ihale taban bedeli yatırılarak birleşen 
ruhsata ilave edilebilir.

Sektörün Maden Bölgeleri İle İlgili Yanıt Aradığı 
Sorular
•	Rezerv belirlenirken aynı sahada iki farklı maden varsa neyi 
baz alıp rezerv tespiti yapılacak?
•	Maden ruhsatı üzerinde bir haciz veya başka bir engel varsa 
birleşme ne yönde olacak?
•	Şirket nasıl kurulacak? Kurduğunuz şirketteki ruhsatlar nasıl 
birleştirilecek?
•	Madencilikteki masraf kavramının ucu açıktır. Neye göre 
masraf tespiti yapılacak?
•	Rezerv tespiti yapıp, ruhsatları ona göre vermek ne kadar 
hakkaniyetli olacak?
•	Ruhsatların birleştirilmesinde endüstriyel ham madde ve 
metalikler ayrılmazsa, büyük karmaşa yaşanmaz mı? Mermerle 
altın aynı kefeye konulabilir mi?
•	Kömür ocakları yer altından birbirinin sahasına girmiş du-
rumda, buralarda nasıl karar verilecek? 

Ege İhracatçılar Birliği temsilcileri

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahyaoğlu

Madenciler Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Uygun
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Çek Cumhuriyeti’ndeki kömür madenciliği teknolojilerini Türk 
Kömür madencilerine tanıtmak, başta iş sağlığı ve güvenliği ve 
mekanizasyon olmak üzere madencilikte işbirliği olanaklarını 
araştırmak ve iki ülke madencileri arasındaki ilişkilerini geliştir-
mek amacıyla KÖMÜRDER ile Çek Maden Teknolojileri Derneği 
(CDT)’nin ortaklaşa organize ettiği Çek Cumhuriyeti gezisi 22-
25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
1 Haziran 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen ve 160 kişi-
nin katıldığı toplantı ile başlayan işbirliği çalışmalarının devamı 
niteliğindeki yurt dışı ziyaretine 11 kişilik heyet katılırken ziya-
ret kapsamında Prag, Ostrava ve Kuzey Bohemya’daki tesis ve 
işletmeleri kapsayan programa Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği 
Ticaret ve Ekonomi Müsteşarı Erik Siegl’ın yanı sıra Kemal De-
ğirmendereli (Dekur Madencilik), Sabri Karahan (DAMA Mühen-
dislik), Halim Demirkan (Akçelik Madencilik), Zekai Oral (KİAŞ), 
Barış Yıldırım (Kolin), Sabahattin Aslan (Çelikler Holding), Sinan 
Bıyıklı (İmbat Madencilik), Pınar Yılmaz 
(Demir Madencilik), Mehmet Demir ve 
Ahmet Saçar (Candemirler Madencilik) 
katıldılar. 
22 Mayıs 2017 Pazartesi günü Prag’da 
heyeti CDT (Çek Maden Teknolojileri 
Derneği) Müdürü Jiri Sarec ve INCO 
(INCO Engineering s.r.o) yetkilileri 
karşıladı. Kuyu vinçleri ve ekipmanları 
üreten ve dünyanın bir çok ülkesinde 
ürünleri faaliyette olan INCO’nun mer-
kezinde yapılan ilk toplantıda INCO’yu 
Ticaret Müdürü Zdenek Darebnik ta-
nıttı. Toplantıda daha sonra NOEN 

a.s. firmasını Martin Benes, 
bantta anında analiz cihazı ve 
termovizyon kamera üreten 
ENELEX s.r.o’yu ve ürünlerini 
ise Vlademir Jenista tanıttı. 
Toplantı sonrasında yer altı 
taş kömürü işletmeleri, ma-
kine, ekipman ve test labora-
tuvarı ziyareti için Ostrava’ya 
hareket edilirken burada 
heyeti karşılayan CDT Çek 
Maden Teknolojileri Derneği 
Başkanı Jan Poloch’un ver-
diği “Hoş Geldin” yemeği ile 
gün son buldu.
Gezi’nin ikinci günü, Türki-
ye’de de tanınan ve birçok 
kömür işletmesinde ürünle-
ri olan Ferrit Global Mining 
Solutions’ın merkezi ziyaret 

edildi. İlk önce Ferrit CEO’su Petr Kovar, Türk heyeti karşılarken 
ana üretimi monoray olan Ferrit tesisleri gezilerek bilgi edinil-
di. Ardından Ferrit’i Türkiye Müdürü Juraj Svorc, sahibi olduğu 
Banske Projekty Ostrava, a.s. şirketini Dernek Başkanı Jan Polo-
ch ve 1933’ten beri faaliyette bulunan ve yer altı kesici ve tahki-
mat üreticisi olan T Machinery a.s. firması ve ürünleri hakkında 
Karol Smehil bilgiler verdi. Hansen Electric, spol.s.r.o, 1911 de 
faaliyete geçen bant ruloları üreticisi Transroll-Cz, a.s., 1885 ku-
ruluş tarihli çelik aksam üreticisi Trinecke Zelenarzy (Moravia 
Steel), 1894 yılından bu yana faaliyette bulunan zincir üreticisi 
Retezarna a.s.’nin tanıtımından sonra iki ülke yetkilileri karşılıklı 
görüşmeler gerçekleştirdi. 
Öğleden sonra, T Machinery’nin özellikle ince kömür damarları 
mekanizasyonunda başarı ile uygulanan kesici ve tahkimat sis-
temleri, maden makinaları üreticisi FITE a.s.’de yapılan tanıtım 
toplantısı ile detaylı olarak ele alındı.

eTkinlik değerlendirme
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TÜBA Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli

24 Mayıs 2017 Çarşamba günü, yer altı maden ocağı ziyareti ger-
çekleştirildi. Grup, Ostrava Karvina bölgesindeki yarı özel ve 60 
yıldan fazla süredir faaliyette olan OKD firmasına ait Darkov Taş 
Kömürü Madeni’ne inerek kesici ve tahkimat sistemleri, monoray 
ve kuyu nakliye sistemleri ile iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ye-
rinde gördü. Öğle yemeğinin ardından VVUU a.s.’nin kömür ma-
denciliği test galerilerine gidildi. İş sağlığı ve güvenliği ekipmanları 
test laboratuvarı ve iş sağlığı ve güvenliği konularında araştırma ve 
geliştirmeleri ile tanınan VVUU a.s. şirketi test laboratuvar müdürü 
Robert Pilar ve yönetici Antonin Strung’un katılımı ile teknisyenler, 
kalkerde açılmış bir test galerisinde ayrı ayrı kömür tozu ve metan 
gazı patlaması gerçekleştirerek, ortaya çıkan dehşetli etkiyi, galeri 
ağzından 200 metre uzakta bulunan heyet üyelerine gösterdi.
25 Mayıs Perşembe günü Prag Teknoloji Müzesi’nde T Machi-
nery’nin ince kömür damarları mekanizasyonu için geliştirdiği 
kesici makinenin orijinali, firma sahibi Gajdik’in ve teknisyenle-
rin tanıtımı ile incelendi.
Müze sonrasında, Enelex firmasından Vlademir Jenista’nın or-
ganizasyonu ile Kuzey Bohemya açık kömür işletmelerine gi-

dildi. Açık ocaklar ve Enelex’in analiz cihazları ve termovizyon 
kameralarının uygulama alanında görüldü.
Çek Cumhuriyeti, on milyon nüfuslu orta Avrupa ülkesi olup, 50 
milyon ton kömür üretimi bulunan, Avrupa’nın en büyük elektrik 
ihracatçısı, ihracat kaleminin %50’den fazlası elektrik olan bir ül-
kedir. Aynı zamanda 100 yaşını aşmış firmalarıyla madencilik ve 
madencilik makinaları sanayisi gelişmiş bir ülke konumunda. 0,8 
metrelik ince kömür damarlarında dahi mekanizasyonu (kesici, tah-
kimat, nakliye) mümkün kılacak makine ekipmanları ile dikkatimizi 
çekerken yüz yıla yakın süredir çalışan, yılda 10 milyon ton üretim 
yapan Ostrava’daki yer altı işletmelerinde kullanılan teknolojiler, 
kömür üretimini verimli ve güvenli hale getiriyor. Kuzey Bohem-
ya’daki açık işletme bir tek lastik tekerlekli araç kullanmadan günde 
on binlerce ton kömür üreterek yaklaşık 1.600 Megavat gücünde 
üç termik santrali besliyor. Üretilen kömürün santrale beslenmesi 
sırasında bant üzerinde kalori, nem, kül ve kükürt ölçümlerinin an-
lık olarak yapılması, stoktaki kömürün kendiliğinden yanmasının 
termovizyon kameralarla izlenmesi gibi yeni teknolojilerle santralin 
verimliliğinin maksimum düzeye çekildiği görülüyor. 

TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) tarafından 6-7 Temmuz 2017 
tarihlerinde Enerji Teknolojileri Çalıştayları düzenlendi. ODTÜ 
Kültür ve Kongre Merkezi B Salonu’nda düzenlenen Çalıştay 
kapsamlarında, 6 Temmuz günü Temiz Kömür Teknolojileri ve 
Çalıştayı, 7 Temmuz günü Güneş Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı 
ve Paneli toplandı.
Çalıştaylar, Türkiye’nin enerji konularında bilimsel, teknik, tek-
nolojik ve yenilikçi yaklaşımlarla, stratejik planlamalar ve politi-
kalar geliştirmeyi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu enerji çözümlerini 
oluşturmayı amaçlayan TÜBA Enerji Çalışma Grubu tarafından 
gerçekleştirilirken açılış konuşmaları, sırası ile TÜBA Enerji Çalış-
ma Grubu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer, TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Cevat Acar ve ev sahibi üniversite, ODTÜ rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök tarafından yapıldı. 
TÜBA Enerji Çalışma Grubu Başkanı Dinçer, Çalışma Grubu’nun 
kuruluşu hakkında bilgi vermiş, enerji konusunda öncelikli 
alanları belirleyerek, yol haritası oluşturmayı amaçladıklarını 
ifade etmiştir. TÜBA Başkanı Acar ise enerji ithalatı yüksek olan 
ve cari açıktaki payının çok yüksek olduğu ülkemiz için yerli 
kaynakların kullanımının önemini vurguladı. Yerli kaynakları-
mızın çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden, temiz tekno-
lojiler kullanılarak enerjiye çevrilmesi gerektiğini aktaran Acar 
bunun için yapacak çok şey olduğuna inandığını belirtti. ODTÜ 
Rektörü Kök ise, Çalıştayın ODTÜ’de toplanmasının bir onur 
olduğunu söyleyerek ODTÜ’nün temiz kömür teknolojilerinde 
maden (kömürün üretilmesi ve temizlenmesi), makine (yakma 
teknolojileri) ve endüstri bölümleri ile birlikte tamamen iç içe 
olduklarını belirtti.
Açılışın ardından ilk oturumda ICARE CNRS Direktörü Prof. Dr. 
İskender Gökalp, “Dünyada ve Türkiye’de Temiz Kömür Tekno-
lojilerinin Durumu” ve TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak “Türki-
ye’nin Kömür Potansiyeli ve Hedefler” başlıklı konuşmalarını 
gerçekleştirdiler. 

Öğleden önceki ikinci toplantı ise “Kömür Enerjisi, Türkiye’nin 
Politikaları ve Stratejisi” konusunda yapılan panel olmuştur. 
Panele konuşmacı olarak; İTÜ’den Prof. Dr. Hüsnü Atakül, Geb-
ze Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Melikoğlu, Re-
cep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan Midilli, 
Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Sarı ve TKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Abdurrahman Murat katılarak görüşlerini ve tecrü-
belerini katılımcılarla paylaştılar.
Çalıştayın öğleden önceki görüşmeleri Türkiye’nin mevcut du-
rumunu ortaya koymak üzerine odaklanırken öğleden sonrası 
“Temiz Kömür Teknolojileri”ne ayrıldı. Bu konuda sırasıyla şu 
başlıklar ele alındı: “Kömür Gazlaştırma Teknolojileri”, “Dola-
şımlı Akışkan Yatakta Linyit ve Biyokütle Kömür Karışımlarının 
Yakılması”, “Oxy Yanma Teknolojileri”, “Plazma Yöntemiyle Kö-
mür Yakma/Gazlaştırma Teknolojileri”, “Kömürler İçin Kimyasal 
Looping Yanma Teknolojileri”, “Biyokütle İle Birlikte Yanma”.
Çalıştayın son toplantısı ise “Kömür Temizleme, Gazlaştırma, 
CO2 Tutma ve Depolama Teknolojileri” başlıklı panel şeklinde 
gerçekleştirildi. 

eTkinlik değerlendirme
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Türkiye Madenciler Derneği Krom Çalıştayı 
Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından 8 Temmuz 2017 
tarihinde  İstanbul’da düzenlenen “Krom Çalıştayı” T.C. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MİGEM ve özel sektörün katılımı ile 
tamamlandı. Krom fiyatlarındaki dalgalanmaların, krom maden-
ciliğini, dolayısıyla ihracatı, kamu gelirini ve istihdamı da doğru-
dan etkilediği düşünülerek sektördeki sorunlar ve somut çözüm 
önerileri bu önemli Çalıştay’da ortaya konarak tartışıldı.
Çalıştay’ın açılış konuşmaları, TMD Başkanı Atılgan Sökmen ve 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. 
Dr. Abdülkerim Yörükoğlu tarafından yapıldı. Sökmen, krom 
madenciliğinin Güney Afrika’dan önce, 1848’lerde Anadolu’da 
başladığını, Güney Afrika krom madenciliği başlangıcının 1906 
olarak tarihlendiğini aktarırken sektörde çok büyük şirketlerin 
olduğu gibi, küçük ölçekli işletmelerinde yer alması nedeni ile 
sorunların da farklılık gösterdiğini belirtti. İhracat rakamlarının 
2 milyon tonlara ulaştıktan sonra şu an yıllık 1 milyon tonun al-
tına düştüğünü sözlerine ekledi. 
Müsteşar Yardımcısı Yörükoğlu ise sektörün sorunları ile doğ-
rudan ilgili olduklarını, MİGEM’in Çalıştay’a geniş katılımının 
bunun göstergesi olduğunu söyledi. Kromun, ferrokrom ve 
paslanmaz çeliğe kadar gidecek süreçteki kullanımı ve Türki-
ye’nin bu yatırımlara olan ihtiyacından da bahseden Yörükoğlu 
Bakanlığın, Çalıştay’ın sonuç bildirgesi halinde somut bir talep-
ler raporunu beklediğini ifade etti. 

Açılış konuşmalarının ardından ilk oturumda, TMD yetkilisi Le-
vent Yener “Dünya ve Türkiye’de Krom ve Ferrokrom Sektörü 
Genel Görünümü”, Türk Maadin şirketinden Michael Lillja “Gü-
ney Afrika Krom ve Ferrokrom Endüstrisi”, Ekin Madencilik’ten 
Cenk Yılmaz “Türkiye Çin Krom Ticareti” ve Eti Krom’dan Yaşar 
Özdirek “Ferrokrom - Paslanmaz Çelik ve Türkiye Krom Maden-
ciliği Perspektifi” başlıklı konuşmalarını yaptılar. 
İkinci oturumda ise; Paslanmaz Çelik Derneği’nden Fatih Kök-
sal “Türkiye Paslanmaz Çelik Sektörü”, 2ME Endüstriyel Tesisler 
Madencilik şirketinden Emin Bilen “Türkiye Elektrik Sektörü ve 
Gelecek Tasavvuru”, OUTOTEC’ten Fevzi Durunesil “AC/DC Tek-
nolojisi İle Türkiye Kromlarından Ferrokrom Üretimi” konularını 
işlediler. Krom madencileri adına ise, Ömer Faruk Yavuz krom 
madenciliğinin içinde bulunduğu durumu anlatarak, ihtiyaç 
olan paradigma değişikliğinden bahisle, somut aksiyon plan-
larını paylaştı.
Çalıştayın sonunda ise, serbest tartışma ortamı sağlanarak Tür-
kiye’nin ferrokrom ve paslanmaz çelik yatırımlarına olan ihtiya-
cı, sektörün sorunları ve çözüm önerileri geniş katılımlı  fikirlerle 
ortaya kondu. 
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Who we are

Hollanda Caddesi, Hilal Mahallesi, 39/9
Ankara Business Centre (ABC)
Çankaya, Ankara Turkey
t: +90 312 441 4178  •  m: +90 542 814 8822
www.ukwazi.com

Ukwazi Aemena is an independent 
technical mining advisory that provides 
on-site mine planning services. We 
have a geographical footprint in Asia, 
Europe, the Middle-East and North 
Africa. Our in-house core competencies 
include geology, mining engineering, 
mine planning and project management. 
We provide a single point of contact for 
environmental, social and water studies, 
exploration, mineral processing, geote-
chnical engineering, engineering servi-
ces and SHERQ.

With a proven track record of 14 years, 
we have developed a flexible service 
offering that adds real  value to mines  
and projects based on our experience of 
the clients needs and requirements, 
now, and over the last decade. 

Ukwazi Aemena’s head Office is situa-
ted in Ankara,Turkey, where the executi-
ve team with a collective mining expe-
rience of 110 years can be contacted.

We believe in strong, diverse and 
focused teams, led by experienced and 
qualified mining engineers. Each team 
is structured to allow each individual to 
bring his experience to the tested 
planning processes. This way, we 
ensure that the solution that we apply at 
each mine is uniquely focused on its 
requirements. The disciplines of mine 
planning and mining engineering add 
significant value when a small but diver-
se team applies a proven and outco-
me-driven planning process from incep-
tion through to execution.

Our teams are structured based on 
mining method, commodity and practi-
cal experience to ensure that the plan is 
delivered by competent specialists with 
appropriate experience in project mana-
gement, mining engineering, mine 
planning and mine planning tools. We 
have a flat management and control 
structure based on focused and dedica-
ted teams.
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Çukurova Üniversitesi, Üniversite-Sanayi
İş Birliği Kapsamında ARGE Projelerinde
Netcad Teknolojilerini Kullanıyor

Akçelik Madencilik ve Çevre Ödülleri

Türkiye ölçeğinde 84 üniversitenin 474 bölümünde mühendis-
lik çözümleri ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojisi olarak kulla-
nılan Netcad, birçok üniversitede olduğu gibi Çukurova Üni-
versitesi’nde de üniversite sanayi ve ARGE iş birliği kapsamında 
kullanılıyor. Öyle ki Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği 
Bölümü, dünyanın en önemli maden rezervlerinin projelendi-
rilmesinde %100 Türk mühendisliğinin ürünü olan NETPRO/
Mine yazılımını kullanıyor. 
Çukurova Üniversitesi’nden Prof.Dr.Suphi Ural, bu iş birliğinden 
duydukları memnuniyetinin altını özellikle çiziyor ve ekliyor, 
”Çukurova Üniversitesi ile Netcad arasında 2016 yılında imzala-
nan teknik ve bilimsel iş birliği protokolü kapsamında, ülkemizde 
geliştirilen ilk madencilik programı olan Netcad NETPRO/Mine 
yazılımları lisans ve lisansüstü eğitim programlarımızda yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda Netcad, Maden Mühen-
disliği Bölümü’ne hem teknik hem de eğitim desteği vermektedir. 
Bu eğitimden bölümümüzde eğitim görmekte olan Mali, Cezayir, 
İran, Moğolistan, Çin, Fildişi Sahili, Suriye, Somali ve Afganistan 
uyruklu öğrencilerimiz de yararlanmaktadırlar. 
NETPRO/Mine yazılımları üniversite sanayi iş birliği kapsamında 
da Elektrik Üretim AŞ İle birlikte yürüttüğümüz projelerde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Ülkemizin en büyük kömür sahası olan 
Afşin-Elbistan havzasındaki madencilik projelerinde yine kendi 

Kurulduğu 1961 yılından bu yana kömür madenciliğinde ülkenin 
önemli ham madde tedarikçilerinden olan Akçelik Madencilik, 
kömür madenciliğinin yanında çevreye olan duyarlılığı ve çevre 
koruma faaliyetleri nedeniyle 2017 yılında iki ödül birden aldı.
Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı tarafından iki yılda bir verilen 
ödüllerden 2016 yılı çevre koruma ödülüne Eti Bakır ve Aydın 
Linyit Madencilik ile birlikte Akçelik Madencilik layık bulundu.
Akçelik Madencilik aktif üyesi bulunduğu Kömür Üreticileri 
Derneği 2017 yılı ödüllerinden yine çevre ödülünü Aydın Linyit 

insanımız tarafından geliştirilen NETPRO/Mine yazılımlarını kul-
lanmak bizim için bir kıvanç vesilesi olmuştur. 
Amacımız Bilimsel ve Teknik alanda yürüttüğümüz bu verimli iş 
birliğimizi uluslararası alana da taşımaktır. Maden Mühendisliği 
Bölümü’nün en önemli paydaşlarından birisi olan Netcad’e bugü-
ne kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz.”
Detaylı Bilgi için: 
Zeliha KAYA / Netcad Kurumsal İletişim Uzmanı 
Tel: 0312 265 05 10-1266 / Cep: 0555 498 66 68
zeliha.kaya@netcad.com.tr 

Madencilik ile birlikte paylaştı. Kömür Üreticileri Derneği ilk defa 
bu yıl uygulamaya aldığı ödülleri, yerli kömür üretiminde çevre 
koruma ve yerli kömürden enerji üreten santrallare vermektedir.
Akçelik Madencilik, en fazla kömür üretimini gerçekleştirdiği 
Tekirdağ Malkara’daki açık ocaklarda yaptığı üretimin hemen 
akabinde, mera rehabilitasyonu yaparak, alanı hayvancılığın hiz-
metine sunmak üzere İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne 
iade ediyor. Şirket bu çalışmalarından dolayı bu yıl iki ayrı kurulu-
şun ödüllerine layık görülmüş oldu.
Akçelik Madencilik 1961 yılında Haydar Akçelik tarafından İstan-
bul’da kömür üretmek ve pazarlamak üzere kurulmuş bir ano-
nim şirkettir. Kömür üretim çalışmalarına, İstanbul Akpınar’da 
başlamıştır. Daha sonra oğul Nadir Akçelik’e devir olan şirketin 
halen yönetim kurulu başkanlığını Umut Akçelik, genel müdür-
lüğünü Suat Öztorun yürütmektedir. Şirket merkezi İstanbul’da 
olup, İstanbul Akpınar (Akpınar İşletmesi) ve Çatalca’da (Binkılıç 
İşletmesi), Tekirdağ Malkara’da (Malkara İşletmesi) ve Edirne Sü-
loğlu’nda (Süloğlu İşletmesi) ocak ve tesisleri bulunmaktadır.
Mera geri dönüşümü şirketin Tekirdağ’daki sahalarında gerçek-
leştirilmektedir. 2011 yılında faaliyete başlayan Tekirdağ Malkara 
İşletmesi’nde biri rödovanslı, diğeri ortak olduğu, şirket uhdesin-
de olmak üzere iki açık işletmede faaliyet gösterilmektedir. 

34



15 Temmuz 2017
www.madencilik-turk iye.com

HİDROMEK Başarılarıyla Yükseliyor!
HİDROMEK, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nde-
ki yerini yükseltmeye devam ediyor.
Türkiye’de sanayi faaliyet kolunda yer alan en büyük kuruluş-
ların tespit edilmesi amacıyla İstanbul Sanayi Odası tarafından 
yapılan araştırmalar ile “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kurulu-
şu” listesi açıklanıyor. Her yıl bir önceki yılın verileri ile hazırla-
nan listede bu yıl HİDROMEK, geçen yıllara göre daha üst sıra-
larda yer aldı.
Türk sanayisi için referans kabul edilen Türkiye’nin 500 Bü-
yük Sanayi Kuruluşu 2016 Listesi’nde HİDROMEK, 108. sıraya 
yükseldi. HİDROMEK, 2015 yılında aynı listede 146. sırada yer 
almıştı.
HİDROMEK 2016 yılında 875 milyon 131 bin TL üretimden sa-
tış ile önemli bir başarıya imza attı. Bir önceki yıla göre satış 
miktarını yüzde 35,9 arttıran HİDROMEK (2015 yılı satış rakamı 
643 milyon 895 bin TL), ISO 500’de kendisine üst sıralarda yer 
buldu. 

www.hidromek.com.tr

Manyet Ltd. Diler Atlas Enerji
Termik Santrali’ni Metalden Arındırıyor
Diler Holding’in İskenderun’da bulunan Atlas Enerji Kömür-
lü Termik Santrali 2x600 MW elektrik üretimi yapılan tesis 
bünyesindeki limandan santrale kadar olan yüksek kapasiteli 
bantlar, tamamlayıcı ekipmanlar ve santral ünitelerini koruyan 
elektromanyetik seperatörlerin operasyonları başlamış du-
rumda. Elektromanyetik seperatörler ise Manyet Ltd. imzasını 
taşıyor…
Proje kapsamında Manyet Ltd. Satış Müdürü Temel Furkan 
Akyol; “Atlas Enerji Projesi’nde ele alınan birbirinden bağımsız 
dört farklı bant var. Bantlar Türkiye sınırları içerisindeki en yük-
sek taşıma kapasitelerinden birine sahip. 1.800 mm ile 2.500 mm 

enlerinde yüksek kapasiteli bantlar için yüksek alan şiddetli elekt-
romanyetik seperatör çalışmalarına başladık. İlk etapta 1.800 
mm bantlar için 30.000 cm2 üzerinde elektromanyetik alan oluş-
turuldu. Çalışmada 350 mm mesafede 1.600 Gauss’un üzerinde 
manyetik alan şiddeti oluşturulmuş olup bu da kömürün altındaki 
metallerin kolaylıkla temizlenmesine olanak sağlıyor. Bu vesile ile 
Türkiye’de yerel olarak sürekli iki boyutta en yüksek elektroman-
yetik alanlarından biri de oluşturulmuş oldu. Bu mühendisliğimize 
imkan tanıyan Diler Holding Ailesinde emeği geçen herkese müte-
şekkirim.” ifadesinde bulundu. 

www.manyet.com

şirkeT haberleri
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Esan Çevre Koruma Haftasını
Seferberlik Tadında Kutladı

Esan Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası’nı tüm lokas-
yonlarında çeşitli etkinliklerle kutladı. Tam bir seferberlik ha-
vasında geçen Çevre Koruma Haftası etkinliklerinde çalışanlar 
ve çocuklar başta olmak üzere hem çevre bilincinin artırılması 
hem de kişisel karbon ayak izinin azaltılması hedeflendi. 

Sürdürülebilir madencilik an-
layışı ile tüm faaliyetlerinde 
önce insan ve çevre diyen 
Esan, başlattığı “Renkleri Koru” 
projesi kapsamında çeşitli 
sosyal sorumluluk çalışmaları 
gerçekleştiriyor. Hayatın renk-
lerini korumak için başlatılan 
projede çevre de önemli baş-
lıklar arasında. Bu doğrultuda 
Çevre Koruma Haftası kap-
samında Türkiye’de 10’dan 
fazla lokasyonda etkinlikler 
düzenledi. Çalışanlarına verdi-
ği düzenli çevre eğitimlerinin 
yanı sıra ilgili ilçe milli eğitim 
müdürlükleri ile iş birliği yapan 
Esan, çocuklarda çevre bilinci 

oluşması amacıyla okullarda interaktif eğitimler düzenledi.
Tüketimin azaltılması, yeniden kullanım ve geri dönüşüm te-
ması üzerinden planlanan etkinliklerden biri de yeniden kulla-
nımın özendirilmesi amacıyla işletmelerde kullanılan baret ve 
çizmelerle yaratıcı atölyeler düzenlenmesiydi. 
Esan’ın Çevre Koruma Haftası’nda düzenlediği bir başka etkinlik 
ise geri dönüşüm konusunda verilen eğitimler sonrasında çoğun-
luğu çocuk olmak üzere 250’ye yakın kişinin katılımıyla gerçekleş-
tirilen çöp toplama etkinliği oldu. Bir tören havasında gerçekleşen 
yürüyüş sırasında toplanan çöpler geri dönüşüme kazandırıldı.

Her yıl Türkiye’de farklı lokasyonlarda binlerce ağaç diken Esan, 
hem çalışanlarına kişisel karbon ayak izinin azaltılması çerçeve-
sinde ceviz, elma ve ayva fidanları dağıttı hem de kendi tesisleri 
içerisinde dikim gerçekleştirdi. 
Çevre Yönetim Sistemi ile çevreye olan etkilerin önlenmesi ve/
veya en aza indirilmesi konusunda kapsamlı çalışmaları olan 
Esan “Renkleri Koru” projesi ile de toplumda çevre bilincini yük-
selterek sürdürülebilir bir gelecek yaratma amacıyla çalışıyor. 
Esan’ın, Çevre Yönetim Sistemi ve “Renkleri Koru” projesi aracı-
lığıyla çevre ile dost madencilik çalışmaları sürecek. 

www.esan.com.tr

36





www.madencilik-turk iye.com
15 Temmuz 2017

Ülkemiz son yıllarda maden 
potansiyelini değerlendirme-
ye çalışırken sondaj alanında 
da önemli gelişmelere imza 
attı. Bazı firmalarımız makine 
sayısı, yıllık toplam metrajla-
rı ve inebildikleri derinlikler 

ile dikkat çekerken bazı firmalarımız ise yurt dışına açılarak 
oldukça önemli projelere imza attılar. Yaşanan gelişmelerin 
ve ihtiyaçların doğal sonucu olarak, sondaj alanında dene-
yimli kişilerin kurduğu yeni firmalar da sektöre giriş yaptı. İşte 
yeni firmaların en dikkat çekeni CORE DRILL olarak göze 
çarpıyor. Sondaj sektöründeki tecrübesi ile öne çıkan Jeoloji 
Mühendisi Ertaç Araydın tarafından kurulan CORE DRILL, 
oldukça emin adımlarla faaliyetlerine başladı. 

Yeni Kurulan şirketler genellikle zorlu kuruluş ve gelişme sü-
reçleri yaşarlar. CORE DRILL’in piyasaya girişi hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Ertaç Araydın: İsmen yeni kurulan bir şirket olmamıza karşın ol-
dukça tecrübeli bir ekiple yola koyulduk. CORE DRILL ekip 
üyeleri daima aktif olarak piyasanın içerisindeydi. Bu sayede de 
kuruluş ve gelişme hususunda büyük zorluklar ile karşılaşmadık 
diyebilirim. Ekip olarak “fark yaratma” amacıyla yola koyulduk.

Nisan 2017’de kurulduk, Mayıs 2017’de Tümad Madencilik’in Batı 
Anadolu’daki bir projesinde yani ilk işimizde dönmeye başladık. 
Henüz şirket resmi olarak kurulmadan önce bile dost sohbetle-
rinde bize inandığını belirten bazı şirket yetkilileri talepleriyle 
bizi kamçılarken, ekibimizin tecrübesine güvenerek resmi olarak 
kurulur kurulmaz bize fırsat veren Tümad da inandığımız yolda 
ilerlememize imkan sağladı. Tümad’ın bizden çok kısa süre içeri-
sinde istediği ilk kuyunun dönüşünü biz de hızlıca başlattık.

kapak konusu

CORE DRILL Tecrübesi ve
Kalite Anlayışıyla Dikkat Çekiyor

CORE DRILL Genel Müdürü Ertaç Araydın
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Bundan sonrası için mevcut projemizi en kaliteli şekilde tamam-
layıp yine sektörün amiral gemisi şirketlerine odaklanacağız.

Yeni yatırım haberleri ve devletin madencilik sektörüne özel 
ilgi göstermesi ile gözler maden aramalarının bel kemiği 
olan sondaj müteahhitlerine çevriliyor. Gelişen piyasa ko-
şullarında CORE DRILL’in pozisyonu nedir? 

CORE DRILL olarak her şeyden önce artan talebi karşıla-
maktan daha çok mevcut işverenlerimize işin daha kaliteli yapı-
labileceğini göstermek istiyoruz. Bu sebeple “artan talep”in bize 
daha çok kendimizi kanıtlayabilme şansı sunduğuna inanıyoruz. 
Birincil hedefimiz, makine sayısını kontrolsüz bir şekilde artır-
mak ve her projeye dahil olmak istemek yerine, sakin ve emin 
adımlar ile ilerleyerek aranır bir şirket haline gelebilmektir.

Sektördeki tanınırlığımız sa-
yesinde şu an biz kapısını çal-
madan bize ulaşan firmaların 
talebini de almaktayız. Ancak 
doğru adımlar atıp tecrübe-
mizi sektördeki ufku geniş 
ve uluslararası standartlarda 
çalışmak isteyen firmalarla 
paylaşmak istiyoruz.

Özellikle yüksek karot veri-
mi, iş güvenliği, çevre has-
sasiyeti, halkla ilişkiler en iyi 
uyguladığımız ve hiç ödün 
vermeyeceğimiz konulardır. 
Amiral gemisi şirketlerle ça-
lışmak isteyişimiz de bu fir-
maların halihazırda bu konu-
lara önem veriyor oluşundan 
kaynaklanıyor.

En önemli hedefimiz ise sondaj sektörünün birinci liginde yer 
alan en iyi oyuncular arasında olmaktır!

Şu an madencilik sektöründe bir hareketlilik göze çarptığını 
söyledik. Siz bu hareketliliği nasıl değerlendiriyorsunuz? 

En önemli husus bu hareketliliğin bir saman alevi şeklinde 
olmaması yönünde. Neticede böyle dönemlerde en büyük 
sondaj şirketlerinden en ufak ekipman tedarikçisine kadar her-
kes bir planlama ve yatırım içerisine girmektedirler. CORE 
DRILL için 2017’nin bir hazırlık dönemi olarak geçeceğine, 
asıl hareketliliğin stabil olarak 2018 yılında yaşanacağına inanı-
yoruz. Tabii, herkesin de kabul edeceği gibi, ülkemizde denge-
lerin çok çabuk değişebileceğini unutmamamız ve her an her 
şeye hazırlıklı olmamız da gerekiyor. 

Türkiye piyasasının yanı sıra diğer ülkelerde hizmet verme 
planlarınız bulunuyor mu? 

Uzun vadeli planlamalarımızın arasında CORE DRILL olarak 
yurt dışına da kalitemizi taşımak var. Ancak bana göre bu işin 
mutfağı Türkiye. Türkiye’de kendimizi kanıtladığımızda çok ra-
hat yurtdışına açılabileceğimize inanıyorum. Yurt dışından ge-
len yabancı bir temsilci veya danışmana kendi kalitenizi göster-
diğinizde bu referans kolaylıkla ülke sınırları dışına çıkabiliyor.

Diğer taraftan Türk maden şirketlerimizin yurt dışına açılıyor 
oluşu da bir avantaj. Şartlar uygun olursa her şirket, sahasında 
bildiği ekiple çalışmak isteyecektir ve bunun örneklerini günü-
müzde yaşıyoruz.

Öncelikli ilgi odağımız yurt içi olmasına karşın an itibarıyla makine 
parkımız ve yetkin ekibimiz yurtdışı projelerine de cevap verebile-
cek düzeyde. Bu yüzden evet, gelecek yıllarda yurt dışındaki kali-
teli projelerde de CORE DRILL markasını görebileceksiniz.  
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Sondaj müteahhitliği hizmeti veren bir firma olarak saha 
çalışmalarında sadece şirketin değil şirket çalışanlarının da 
sorumluluğunu taşıyorsunuz. İş güvenliği ve çevre konula-
rında gösterdiğiniz hassasiyetler nelerdir bu konularda ne-
lere öncelik veriyorsunuz? 

CORE DRILL olarak en önem verdiğimiz husus insan ve 
çevre. Oluşturduğumuza inandığımız kalitemizin ana çerçeve-
sini de bu kalemler teşkil ediyor. Ekibimizin geçmiş tecrübesi-
nin özellikle yabancı kuruluşların yüksek standartlarından oluş-
ması sayesinde hedeflediğimiz kültüre ulaşmamız daha kolay 
olacaktır. Her ne kadar tecrübemiz olsa da her şeyin başlangıcı 
ve devamlılığın sağlanması eğitimden geçmektedir. Maalesef 
ülkemizde ekibinize en temel iş güvenliği ekipmanlarını bile 
kullandırmanız, kuralları uygulatmanız ve alışkanlık haline ge-
tirmeniz çok zor olabiliyor. Biz bunu uluslararası tecrübemizle 
daha en baştan sağlamış durumdayız. Ancak, eğitimin sonu 
olmadığı ve kendimizi daima güncellememiz gerektiği bilinci 
ile hareket ediyoruz.

Türkiye’nin oldukça karmaşık bir jeolojiye sahip olduğunu 
ve bu jeolojik yapının sondaj çalışmalarını etkilediğini bili-
yoruz. CORE DRILL Türkiye piyasasında yaşanacak so-
runların önüne geçebilmek için nasıl hareket ediyor?

Bu konudaki en büyük avantajımız geçmişten gelen tecrübe-
lerimiz. Ekipçe, geçmişte çalıştığımız yurt içi ve yurt dışı pro-
jelerimizdeki yaşanmışlıklar bize her türlü zemin ve sondaj 

olumsuzluklarına karşı müdahale etme yeteneğini kazandırdı. 
Başka bir deyişle kadromuzun tecrübesi Türkiye’nin karmaşık 
jeolojisinin her noktasına hitap edebilecek durumda. Çünkü 
muhakkak o lokasyonda bir tecrübemiz olmuş oluyor!

Bunun dışında sıkı olarak takip ettiğimiz teknolojik gelişmeler 
ve süreli yayınların vesilesiyle projelerimizde dönem dönem 
yapmış olduğumuz AR-GE çalışmaları bizi hep zinde tutmak-
tadır. Gerektiğinde talep edeceğimiz ürünleri ürettirebileceği-
miz ya da satın alabileceğimiz bağlantılarımız da var. Yaşana-
cak her türlü problemin çözümünü kendimiz üretebiliyoruz.

Hizmetlerinize sondaj müteahhidi olarak devam ediyorsu-
nuz. Türkiye’de artan tedarikçi rekabeti içerisinde CORE 
DRILL de yer almayı düşünüyor mu?

Şu an Türkiye tedarikçi şirketler açısından oldukça yeterli bir 
noktada. Bu yüzden an itibarıyla CORE DRILL tedarikçi 
olarak bir hizmet sunmayı düşünmüyor. Bizler herkesin uzman 
oldukları iş dalında meşgul olmaları gerektiğini düşünüyoruz. 
Şu an tek düşüncemiz sondaj konusunda işverenimizi nasıl 
memnun edebiliriz ve nasıl fark yaratabiliriz şeklinde.

Fakat bu CORE DRILL’in sahalardan kazandığı tecrübeyi 
uzun vadede sanayiye taşımayacağı anlamına da gelmiyor. Geliş-
meleri zaman içerisinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 

www.coredrill.com.tr
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Dünya’nın önde gelen paletli 
ekskavatör üreticisi Sumito-
mo’nun yeni 6 serisi; geliş-
tirilmiş yeni “Space 5 Plus” 
motor ve yeni “SHIS Plus” 
hidrolik sistemi sayesinde 

yüzde 20’e varan oranlarda yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Su-
mitomo’nun yeni motor sistemi, common rail yakıt enjeksiyo-
nu, soğutmalı EGR sistemi ve W/G’li (egzoz baypası) turbo şarj 
ile yakıt verimliliğini ve çevresel performansı optimize etmek-
tedir. Sumitomo yakıt giderlerini düşürmek amacı ile hidrolik 
sistem üzerinde yaptığı yenilik ve geliştirmeler sayesinde, iş-
letmelerin en büyük girdi kalemi olan yakıtta tasarruf oranını 
daha da arttırmıştır.

Üstün Teknoloji Sayesinde Yakıt Ekonomisi
Sumitomo yeni 6 serisi ekskavatörlerde yakıt verimliliği için ge-
liştirilen teknolojiler sayesinde maliyetler düşürülmüştür. SSC 
(Piston Strok Denetimi) sistemi sayesinde ağır iş çalışması esna-
sında motor yükü azaltılmış, 
BES (Bom Aşağı Enerji Tasar-
rufu) teknolojisi ile ise bom 
indirildiğinde ve büyük yağ 
debisi gerektirmeyen dönüş 
çalışmasında motor hızı dü-
şürülmüştür. AES (Otomatik 
Enerji Tasarrufu) teknolojisi 
ise düşük motor yükü algı-
landığında buna bağlı olarak 
motor devrini düşürmekte-
dir. PTR (Pompa Geçişinde 
Düşüş) teknolojisi ise pompa 
debi gereksinimi ani pompa 
yükü ile azaldığında motor 
yükünü düşürmektedir. Rö-
lantide motor kapatma özel-
liği ile makine ayarlanan bir 
süre hareket etmemesi du-
rumunda motoru otomatik 

Efsanesi
Yeni 6 Serisiyle Kazandırmaya 
Devam Ediyor

TanıTım

Sumitomo’nun Japonya’da hem enerji tasarruf ödülü hem de en iyi dizayn ödülü 
kazanan yeni 6 serisi paletli ekskavatörleri yenilenmiş yapısı sayesinde

yüzde 20’ye varan yakıt tasarrufunun yanı sıra mükemmel performans ve
konforu ile dikkat çekiyor.

olarak durdururken otomatik rölanti özelliği ise levyeler boş 
konuma alındıktan sonra yaklaşık 5 saniye süreyle motorun rö-
lantide devam etmesini sağlamaktadır. Geliştirilen bu sistemler 
yüksek verimle iş üretmeyi sağlayan SP, H ve A modları fonk-
siyonları ile birleşerek operatörün çok hızlı ve konforlu şekilde 
kazı ve yükleme yapmasına imkân sunmaktadır.

Sumitomo paletli ekskavatörlerini dizayn ederken, son derece 
sade ve akıllı bir hidrolik sistem ile donatmıştır. Aynı zamanda 
dünyanın en kaliteli komponentlerini mümkün olan en üst dü-
zey uyum ile birleştirmiştir. Böylece Sumitomo paletli ekska-
vatörler arıza sebebi ile en az duruş veren makineler unvanını 
haklı olarak elde etmiştir.

Bunu yaparken makine çalışma ve yükleme sürelerini de hız-
landırarak, birim zamandaki üretim yüzde 15‘e varan seviyede 
artırmıştır. Böylece birim zamanda artan üretim miktarı, düşen 
yakıt tüketimi ile birleşince ton veya metreküp başına maliyet-
ler ciddi oranda aşağıya çekilmiştir.
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Ton Başı Maliyet Avantajı
Sumitomo paletli ekskavatörler 7 tondan 80 tona kadar farklı 
ebatlarda sunduğu modelleri için geliştirdiği teknolojiler sa-
yesinde yüksek verimli çalışmayı standart olarak sunmaktadır. 
Verimli çalışma için üstün motor ve hidrolik sistem yanı sıra 
konstrüksiyon tasarımı da büyük önem taşımaktadır. Sumi-
tomo ekskavatörleri özel olarak ısıl işlem görmüş ve güçlen-
dirilmiş yürüyüş takımları, zırhlı yapısı ile koruma sağlamakta, 
uzun tip yürüyüş sistemi sayesinde hem dengeli hem de çok 
daha seri hareket etmektedir. Zorlu şartlarda, yüksek aşındır-
ma özelliğine sahip malzeme içinde uzun çalışma saatleri bo-
yunca sorunsuz hizmet veren Sumitomo ekskavatörleri, sert ve 
aşındırıcı zeminler üzerindeki performansı ile kesintisiz üretim 
imkânı sunmaktadır.

Sumitomo 6 serilerinde ekstra zor koşullar için geliştirilmiş 
“Ağır Hizmet Tipi Bom ve Arm” standart hale getirmiştir ve 
böylece makine dayanıklılığının artırılması noktasında önem-
li bir adım daha atmıştır. Güçlendirilmiş Mass tipi arm-boom 
yapısı sayesinde Sumitomo ekskavatörleri özellikle kova ile 
sökü işlerinde ve sert zeminlerde, mermer ocaklarında ripper 
ile çalışmalarda çok daha yüksek performans göstermektedir. 
Sumitomo arm-boom, ekstra güçlendirilen yapısı ile çalışma 
esnasında çok daha düşük vibrasyon oluştururken yüksek stres 
direnci de makinenin en zorlu yüklerde bile rahat çalışmasını 
sağlamaktadır.

Ödüllü Tasarım
Sumitomo 6 serilerinin yep-
yeni dış görünümü, operatör 
konforu ve ergonomisi için 

yeniden tasarlanmış olan yeni operatör kabini ile taçlandırılmış-
tır. SUMITOMO zorlu çalışma koşullarında operatörlerin güvenliği 
ve konforu için ekskavatörlerde birçok özelliği bir araya getirerek 

kullanıcı dostu bir kabin tasarlanmıştır. Bu tasarım ile Sumitomo 
6 serisi, Japonya’da yapılan ve 3.600 farklı tasarımın katıldığı de-
ğerlendirmede “En İyi 100 Tasarım” ve “Güvenli Çalışma Destek 
Sistemi” ödüllerini kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır. 

Operatör Konforu Standart
Sumitomo yeni 6 serisinde özel dizayn edilmiş ve geliştirilmiş 
kabin; vibrasyonu önleyen özel silikon pabuçlar, güçlü klima, 
geniş görüş açısı sunan cam ve ISO standartlarında aynalara 
sahiptir. Su ve tozdan etkilenmeyen operatör koltuğu, geniş 
iç hacim, rahat ve ergonomik kumanda sistemi, hırsızlığa karşı 
ekstra güvelik sistemi, kaymaz basamaklar, koruyucu tırabzan-
lar gibi daha pek çok özellik operatörlerin güvenlik ve konfo-
runu sağlamaktadır. 

Soğutuculu torpido gözü ve ek saklama alanları ile opera-
tör konforunu arttıran SUMITOMO tam otomatik kliması ile 
de daha iyi hava akışı sağlamaktadır. Ayrıca çalışma esna-
sındaki kabin içi gürültü seviyesi de bir önceki seriye göre 
azaltılmıştır.

Sumitomo tasarımcıları özellikle operatörün uzun saatler bo-
yunca çalışmasına imkân sunan koltuk tasarımları ile verimi artır-
mayı hedeflemişlerdir. Tamamen yatabilen ve ayarlanabilen                                                                                                                                         
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amortisörlü koltuk, özel kumaşı ile toz ve su geçirmediği gibi 
operatörü terletmeyen bir yapıdadır. Emniyet kemeri ile gü-
venliği sağlayan koltuk baş dayama yastığı ile de yine olası kaza 
durumlarında operatörün boyun bölgesinin hasar almasını ön-
lemektedir

Yeni Renkli Ekran
Yeni yüksek çözünürlüklü 7 inç’lik renkli kontrol ekranı, multi-
fonksiyonel yapısı ile tüm kontrol ve makine verilerine kolaylık-
la ulaşılmasını sağlamaktadır. Operatör ergonomik olarak tam 
görüş alanına konumlandırılan yüksek çözünürlüklü bu ekran-
dan; çalışma modlarını, seyahat hızını, ECO göstergesini, yakıt 
seviyesi göstergesini, motor soğutma suyu sıcaklığını, hidro-
lik yağ sıcaklığını, power boost (güç artırımını), yakıt tüketim 
durumunu, saati, ataşman seçimini, hırsızlığa karşı güvenliği, 
çalışma farlarını, çalışma saatini, radyo kontrolü gibi bilgi ve 
anlık verileri dijital olarak görerek ve kumanda edebilmektedir. 

Ayrıca bu panelde seyahat hızı düğmesi, kamera açma kapa-
ma ve kamera geçiş düğmesi, motor rölanti modu düğmesi, 
cam sileceği ve çalışma ışıkları açma kapama düğmesi de yer 
almaktadır. Sumitomo’nun bu yüksek çözünürlüklü ve ergono-
mik ekranı Türkçe menü seçeneği ile de ayrıca kullanıcı dostu 
bir yapıya sahiptir.

Çepeçevre Görüş
İlk kez Sumitomo 6 serilerinde kullanıcıların beğenisine sunu-
lan yan görüş kamerası, arka görüş kamerası ile birleşerek, gü-
venlik konusunda operatörün makine çevresine tam hakimiyeti 
sağlanmaktadır. Kabin içerisinde yeni dijital yatay monitör üze-
rinde her iki kamera görüntüsü yan yana getirilebilmektedir.

Makine Uzaktan Takip Sistemi (G@Nav)
Sumitomo‘nun G@Nav olarak isimlendirdiği makine uzaktan 
takip sistemi, kullanıcılara standart olarak sunulmaktadır. Uzak-
tan takip sistemi sayesinde, uydu iletişimi ve internet aracılığı 
ile makinenin anlık ve uzun dönemli çalışma bilgilerini önü-
nüzdeki ekrandan takip edebilme imkânı sunulmaktadır. Ay-
rıca, makineyi coğrafik olarak pozisyonlandırma, coğrafik sınır 
çizme, çalışma alanını takip edebilme, yakıt tüketimi ve arıza 
kodlarının kayıt edilmesi ve takibi imkanları da sunulmaktadır.

Kolay Bakım
Yer seviyesinden günlük kontrol imkânı sunan Sumitomo eks-
kavatörleri özellikle 1000 saatlik pim yağlama aralığı sayesinde 
ocaklarındaki yüksek tozlu ortamlarda dahi duruş olmaksızın 
kesintisiz üretim imkânı sunmaktadır. 

Kullanılan yağ kalitesi ve çalışma koşullarına da bağlı olmakla 
birlikte 5000 saatlik hidrolik yağ değişim süresi, 2000 saatlik 
filtre değişim süresi, 250 saat kova ve çevresindeki pim-burç 
yağlama süresi sayesinde Sumitomo ekskavatörleri bakım sü-
relerini de uzatarak verimli çalışmanın yolunu açmıştır.

Operatör günlük kontrolleri yer seviyesinden yaparken, kapu-
tu kolaylıkla açarak tüm komponentlere rahatlıkla erişebilir. 
Filtreleri ve diğer tüm elemanları elle ve gözle rahatlıkla kont-
rol edebilir, değişimleri yapabilir. 

TSM GLOBAL Türkiye
Sumitomo‘nun Türkiye ve çevre ülkeler iş ortağı olan TSM 
GLOBAL Türkiye, ülkemiz genelinde 8 bölge müdürlüğü ve 
bunlara bağlı 30‘un üzerindeki güçlü bayi ağı, satış, servis 
noktaları ve gezici servisleri ile kullanıcılara 7/24 kesintisiz hiz-
met sunmaktadır. 

www.tsmglobal.com.tr
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Barkom AŞ, tescilli markası 
olan BULLDRILL yer üstü ve 
yer altı sondaj makine yel-
pazesine yeni ve Türkiye için 
hayati önem taşıyan bir ürün 
daha kattı. Yeni ürün olan 

BDU 400EX Atex Ex-Proof (Grup 1 M2 Ex, Ex De) sertifikalı 
ex-proof yer altı sondaj makinesi Türkiye’de ve tüm Avrupa 
Birliği ülkelerinde, yer altı kömür madenleri için uygulanan 
tüm yönetmelik ve direktiflere uygun ilk ve tek yer altı sondaj 
makinesi oldu.

Yer altı kömür madenlerinde Atex Ex-Proof makine kullanımı-
nın zorunlu kılınması Barkom Grup’u bu makinenin üretimine 
yöneltti.

Yer altı sondaj makinesi BULLDRILL BDU400EX maden ocakla-
rında, özellikle kömür madenlerinde (grizu patlaması riski olan 
sahalarda), yer altında gerek görülen her yerde, dar ve küçük 
galerilerde ve kolay adapte edilebilirliği ile 360° sondaj yapabi-
lecek şekilde imal edilmiş bir kızaklı ve paletli opsiyonu sunan 
sondaj makinesidir.

BDU 400EX kompakt tasarımı sayesinde dar tüneller veya dar 
galerilerde delik delmede ideal bir kullanım sunmaktadır. 

BARKOM’dan Türkiye’nin İlk ve 
Gerçek ATEX EX-PROOF Sertifikalı 
Yer Altı Sondaj Makinası BDU400EX

TanıTım

BULLDRILL BDU400EX Atex Ex-Proof sertifikalı olması sa-
yesinde patlama riski taşıyan tüm kömür madenlerinde en 
güvenilir sondaj makinesidir. Barkom üretici firma olması ve 
sertifikalı bir ürün imal edip pazarlaması ile ürününe ATEX-CE 
sertifika alanında garanti vermiş olmaktadır.

Ekrem Şatırlar 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Ürün, grup olarak grizu patlaması riski olan kömür madenlerinde 
çalışabileceği için grup tanımı ‘’1’’ olarak belirlenmiştir. Bu kate-
gorideki makineler grizu ve/veya yanıcı tozlar nedeniyle tehlike 
altına girmesi muhtemel olan madenlerin yer altındaki bölümle-
rinin yanı sıra bu madenlerin yer üstünde bulunan bölümlerinde 
de yine emniyetli bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

Bu kategorideki donanımların kalitesi sadece normal çalışma 
koşulları esnasında değil, prosedür dışı kullanım ve değişen 
çevre koşulları nedeniyle oluşan olumsuz şartlar altında dahi 
gerekli seviyede korumayı sağlayacak şekilde sertifikasyon ku-
rallarına uyularak seçilmiş ve kurallarına göre uygulanmıştır.

Bu ürün gerçek anlamda makine seri numarasına bağlı olarak 
düzenlenmiş ve makinenin bütünü ile sertifikalı olduğunu 
gösteren belgesi ile Türki-
ye’nin ilk ve gerçek ATEX 
EX-PROOF yer altı sondaj 
makinesidir. 

ATEX EX-PROOF sertifikalı 
(GRUP 1, M2 EX D, EX DE) 
400 m (NWL) kapasiteli BDU 
400EX Yer altı Sondaj Maki-
nesi sadece;
•	Elektrik motorunun, 
•	Elektrik tesisatının,
•	Elektrik panosunun, 
•	Hidrolik sisteminin,
•	Soğutucu sisteminin veya 
bu ünitelerin bir veya iki-
sinin ATEX EX-PROOF ol-
duğu değil, dış boyası dâ-
hil her donanımı ile CE ve 
ATEX-EXPROOF sertifika yö-
netmeliklerine uygun olarak 
üretilmiştir. 

Barkom’un ATEX sertifikalı EX-PROOF sondaj makineleri yurt 
dışında üretilen ATEX sertifikalı makineler ile eş değer sertifika-
ya sahiptir. Yer altı sondaj makinesi sahip olduğu ATEX GRUP 
1, M2 EX D, EX DE sertifika ile aşağıdaki tüm standartlara uy-
gun olarak üretilmiş, ilgili ve yetkili belgelendirme kuruluşu 
tarafından teknik kontroller sonucu belgelendirilmiştir. 

Atex Ex-Proof Sertifikasının İçerdiği Standartla-
rın Bazıları
•	TS EN 13463-1 potansiyel patlayıcı ortamlar için elektrikli ol-
mayan donanımlar.
•	TS EN 13980 potansiyel patlayıcı ortamlar-kalite sistemlerinin 
uygulanması.
•	TS EN 1710-a1 yer altı maden ocaklarında potansiyel patlayıcı 
ortamlarda kullanılan donanımlar (elektrikli) ve bileşenleri.
•	TS EN ISO/EC 80079-34:2011 patlayıcı ortamlar-bölüm 34 
ekipman üretimi için kalite sistemlerinin uygulanması.
•	TS EN 60079-0 patlayıcı ortamlar-bölüm 0; donanım-genel 
kurallar.
•	TS EN 15168 yüzey aktif maddeler- hidroksil değerinin tayini.
•	2014/35/EU alçak gerilim yönetmeliği.
•	2004/30/EU elektro manyetik uyumluluk yönetmeliği.
•	EN ISO 12100: 2010 makinelerde güvenlik-tasarım için genel 
prensipler-risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması.

Gerçek ATEX EX-PROOF sertifikası sadece bir veya iki ürünün 
sertifikalı olması anlamını taşımamakta, yer altı sondaj makine-
sine bütünü için verilmektedir.

Bu sertifikaya sahip makineler ile yer altı her zaman daha emni-
yetli ve daha güvenlidir. 

www.barkomas.com
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Köpüklü flotasyon (yüzdür-
me), birçok Avustralya kömür 
işleme ve hazırlama tesisinde 

(KİHT) ince ve ultra-ince kömür geliştirmek için kullanılmakta-
dır. Kömür ve sülfür cevherinin flotasyon işleminin çok farklı 
olmasına rağmen, bazı kullanışlı benzerlikler bulunmaktadır.

 

Tablo 1, kömür flotasyon ve sülfür yoğunlaştırıcının temizlik 
safhaları arasındaki bazı benzerlikleri göstermektedir. İlave 
olarak, konsantre (veya ürün) gideriminin doğası, genellikle ilk 
1-2 hücrede yeniden kazanılmış kömür flotasyon içindeki küt-
lenin birçoğu ile benzerlik göstermektedir. Şekil 1, bu konuyu 
daha ileri seviyede gösterebilmek için Avustralya KİHT’lerin-
den aşınan gerçek tesis verilerini sunmaktadır.

Kömür flotasyon ve sülfür temizleyiciler arasındaki bu benzer-
likler göz önüne alınacak olunursa, Tablo 1 ve Şekil 1, bu işlet-
meleri kontrol etme ve en iyi şekilde kullanma sorumluluğun-
da bulunanlar arasında fikir paylaşımı olabilmesi açısından da 
faydalı bulunabilir. Sülfür yoğunlaştırıcı ve KİHT’ler, aşağıdaki 
ortak amaçlara sahiptir:

KİTH Flotasyon Hücrelerinden En 
İyi Şekilde Nasıl Yararlanılır? 
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Veri Seti 1 Veri Seti 2 Veri Seti 3

Hücre 3

FLOTASYON BANKLARINDA ÜRÜN VERİMİ

Şekil 1. Üç hücre flotasyon bankında her bir hücredeki KİHT ürün verimi

Özellik Kaba Sülfür Kömür Sülfür
Temizleyici

Kalma Süresi (dak) 20-40 5-6 8-15

Palp % Katı Madde 30-40 5-8 5-20

Kütle Verimi 3-10 40-80 40-80

Mekanik Kademeler 5-6 2-4 2-5

Köpük Taşıma Oranı 0,8-1,5 >1.5 1-2

Besleme oranı Oldukça sabit Değişken Değişken

Tablo 1. Çeşitli flotasyon uygulamaları için işletme verileri 

TanıTım
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•	Gereken ürün külünde (konsantre tenor) mümkün olan en 
yüksek verim (geri kazanım)
•	Minimum bakım gereksinimine sahip yüksek ekipman kulla-
nılabilirliği
•	Yükleme ve besleme tiplerindeki (dolaşımlı yük) yüksek de-
ğişkenliği idare edebilme kabiliyeti
•	Asgari denetim ile çalışabilme
•	Mümkün olan en az seviyede reaktif kullanımı ve bu sebeple 
de düşük işletme giderleri.
Sonuç olarak, geleneksel sülfür flotasyon devrelerinin en iyi şe-
kilde kullanımından elde edilen bulgular baz alınarak KİHT’le-
rin kazancını nasıl yükseltebiliriz?

KİHT Ürün Verim Trendleri
Kömür flotasyonunda kritik bir faktörlerden biri köpük yöneti-
midir. Son dört yılda, Outotec Avustralya KİHT’lerinde mevcut 
mekanik hücrelerde pilot flotasyon işi ve örneklemesini ger-
çekleştirdi. En önemli gözlemlerden bir tanesi, banklardan geri 
kazanılan köpük miktarındaki büyük değişimlerdi (bknz. Şekil 
1’de gösterilen verim profili).

Bu tipik verim profili, hücrelerin tek bir bankında meydana ge-
len iki flotasyon uç değeri olarak görülebilir:
1. Hızlı kinetikle birinci hücrelerde yüksek verim,
2. Verim, bankta ilerledikçe hızlı bir şekilde düşer ve ürünün 
kül içeriğini sürdürebilmek için önemli miktarda kül yüklemesi 
gereklidir

Kömürün çoğunluğu, hızlı kömür flotasyon kinetiği nedeniyle 
ilk hücreden ortaya çıkar. Bundan sonra, kütle veriminde bü-
yük bir düşüş olur. Şekil 1’de görülebileceği üzere; banktaki ilk 
hücre beslemedeki kütlenin yaklaşık %60-70’ini geri kazanır 
ve daha sonra, geriye kalan hücrelerde önemli miktarda dü-
şüş olur. Aynı bankta olmalarında rağmen, bireysel hücreler, 
işleme ve aynı zamanda palptaki katı madde konsantrasyonu 
açısından çok farklı görevleri yapmaktadırlar. Bu durum, hücre 
tasarımında özel yaklaşımları gerektirmektedir.

KİHT Ürün Kül Yönetimi
Ürün külünün genellikle flo-
tasyon bankında ilerledikçe 
artması nedeniyle, mekanik 
flotasyon hücrelerinde ürün 
külünün kontrolü, KİHT işlet-
melerinde önemli diğer bir 
husustur. Bankta ilerledikçe kül 
içeriğinin artmasındaki temel 
neden, muhtemelen, kömür 
flotasyon hücre tasarımın-
da köpük stabilitesine yeterli 
önem verilmemesidir. Kütlenin 
büyük kısmının ilk 1-2 hücrede 
geri kazanıldığı tipik bir flotas-
yon bankında, daha sonraki 
hücrelerde köpük stabilitesini 

desteklemek ve yüzdürmek için gerekli malzemeden çok daha 
azı mevcut olacaktır. Çok düşük köpük stabilitesinin olduğu bu 
durumda, operatörler, tipik olarak, çok az köpük derinliği olan 
veya hiç köpük derinliği olmayan bir sonraki kademelerden 
konsantre çekebilmek için tesviye aleti ve hava kullanacaklar-
dır. Bu durum da yüksek ürün külüne neden olmaktadır.

KİHT Köpük Yönetimi
Flotasyon hücre lavvar konfigürasyonu ve köpük yükleme, çıp-
lak hücre yüzeyi ve ürün giderimini ve dolayısıyla da flotasyon 
hücresinin performansını etkilemektedir. Doğru lavvar konfi-
gürasyonu ve köpük yükleme, Denklem 1 ve 2’de belirtildiği 
üzere köpük taşıma oranı (KTO) ve lip yüklemenin (LY) belir-
lenmesi hesaplanır. Bu sayede, doğru KTO ve LY ile, flotasyon 
hücresi seçilen görevini en iyi şekilde yapabilecektir.

KTO = Üründeki Katı Madde (saate ton olarak)/Köpük Yüzey 
Alanı (m2)
LY = Üründeki Katı Madde (saate ton olarak)/Lip Uzunluğu (m)

Çalışan bir tesiste, KİHT’lerdeki köpüğü yönetebilmenin 5 ana 
şekli vardır: 

Şekil 2. Köpük yükleme-iki temel konfigürasyon. Merkezi köpük yükleyicinin ayarlanması, 

hücrenin köpük alanı üzerinde önemli etkiye sahiptir.
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1. Köpük Yıkama
Köpük yıkama, sulu karışımda safhasında arkada bulunan yüz-
meyen kül parçacıklarını yıkamak için köpük safhasına su ilave 
edilmesidir. Tipik olarak, KİHT flotasyon bankında erken olu-
şan yüksek ürün külü ile mücadele etmek için kullanılır. İlave 
edilecek su miktarı, ürün gereksinimlerinin yanı sıra su kalitesi, 
kömür damar tipi ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Opti-
mum yıkama suyu miktarı vardır. Çok fazla su köpüğü çökerte-
cek veya çok fazla ürünü yıkayacaktır (verimde azalma).

2. Köpük Yükleme
Köpük yükleme ve lavvar konfigürasyonu, flotasyon hücresi-
nin üstünde yer alan köpük yüzey alanını etkilemektedir. Buna, 
normal olarak, ekipmanın ilk tasarımı sırasında karar verilir. 
Ancak, monte edilmiş ekipmanların köpük yüklemesini ayarla-
mak için de çözümler mevcuttur. Köpük yüklemenin optimize 
edilmesi yalnızca kül kontrolünü iyileştirmez aynı zamanda 
genellikle verimi de iyileştirir. Bu, bir banktaki tüm hücrelerin 
daha derin köpükle işlemelerini sağlayarak çalışır. Böylece kö-
pük tahliyesi artar ve üründe daha az kül oluşur. Bu, aynı za-
manda, operatöre flotasyon hücresinde çekme oranını artırma 
seçeneği sunar ve böylece verim artar. 

Köpük yüklemeye gelince, dikkate alınacak iki temel konfigü-
rasyon bulunmaktadır (Şekil 2). Şekil 2a’daki konfigürasyon, 
daha büyük köpük yüzey alanına, daha fazla lip uzunluğuna ve 
çok az veya hiç yüklemeye sahiptir. Genellikle, daha fazla küt-
le geri kazanımı için kömür flotasyon bankında ilk hücre için 
uygundur. Şekil 2b’deki konfigürasyon ise, tam tersine, daha 
az yüzey alanı, daha az lip uzunluğu ve daha fazla yükleme-
ye sahiptir. Daha çok, daha az ürün kütler geri kazanımı için 
tipik KİHT flotasyon bankının orta ve son kısmı için uygundur. 
Köpük kazanımı ve hücre performansını artırmak için mevcut 
flotasyon hücrelerini, yeni köpük yükleyiciler ile değiştirerek 
iyileştirmek mümkündür. 

3. Ayrık Besleme
Ayrık besleme, köpük taşıma oranını (KTO) kontrol etmek için 
diğer bir seçenektir. Karakteristik olarak tüm yeni besleme flo-
tasyon devresine bankın önündeki ilk hücreden girer ve bu 
hücre sık sık yüksek oranda yüzmeye çalışan köpük ve hidro-
fobik minerallerle aşırı şekilde yüklenir. Baz metal temizleyici 
devrelerinde başarılı bir şekilde uygulanan ayrık besleme, yeni 
beslemenin bir kısmının doğrudan ikinci hücreye ayrıştırılması 
işlemidir. Beslemeyi iki hücreye ayırarak köpük hacmi ve kütle 
verimi iki hücre arasında ayrıştırılır (ortalaması alınır). Bu saye-
de, ilk hücrenin yükü azaltılarak gerekli kül miktarında verim 
yükseltilmiş olur. 

4. Köpük Kameraları
Köpük görüntüleme teknolojisi, daha küçük, daha hafif ve 
daha maliyet-etkin bir hale gelmektedir. Köpük kameraları, 
köpüğün hızını, rengini ve stabilitesini ölçmek için hücre lipi-
ne monte edilir. Köpük hızı, flotasyon işleminden çekilen kütle 
ile ilişkilidir ve flotasyon hücresinin hava akım oranı ve köpük 

derinliği gibi işletme parametrelerini kontrol etmek için kulla-
nılır. Köpük hızının kontrol edilmesinin faydaları, yüksek ürün 
verimi, ürün külünün azaltılması ve azalmış operatör girdisini 
içermektedir.

5. Reaktif İlavesi
Birçok flotasyon konsantratöründe olduğu gibi, reaktifler 
kömür kazanımına yardımcı olmak için ilave edilir. Çok faz-
lası, kolaylıkla çökmeyen çok stabil ve köpüklü ürüne neden 
olabilir. Bu durum, aşırı dozda köpürtücü ilave edildiği ve 
konsantre tikiner taşma berraklığı arttığı zaman sülfür kon-
santratör temizleme devreleri ile benzerlik göstermektedir. 
Bu bağlamda hem aşamalı hem de doğru yerlerde dozu ayar-
lamak, aşırı dozu engellerken eklenen reaktif miktarının opti-
mize edilmesine katkı sağlar.

Sonuç 
İnce kömür flotasyonunun birçok karakteristiği, verilen nok-
tanın yüksek kütle kazanımını işlemesi ve hızlı kinetik olduğu 
sülfür temizleyici flotasyonu ile benzerlik göstermektedir. 
Köpük yönetimi, optimum köpük devre tasarımının ana fak-
törlerinden birisidir. Doğru yükleme ve lip konfigürasyonuna 
sahip flotasyon hücreleri, verimi artırırken ürüne gelen külü 
azaltacaktır.

İlave olarak, mevcut KİHT flotasyon devrelerini yenileri ile de-
ğiştirmek veya modifiye etmek için birtakım seçenekler vardır. 
Köpük yükleyicilerin yenileri ile değiştirilmesi, köpük kameralar 
kullanarak gelişmiş devre kontrolü ve ayrık besleme gibi strate-
jilerin hepsi, besleme farklılıkların olduğu durumlarda bile mi-
nimum operatör girdisi sağlayarak köpük kazanımı ve flotasyon 
hücre performansının artmasına yardımcı olabilmektedir. 

www.outotec.com
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Tozsuzlaştırmada Sürdürülebilir 
Performans ve Ekonominin
İlk Adımı Vantilatörler…

TanıTım

Dr. Barkın Minez
Asel Endüstriyel Mühendislik Müdürü

Bir toz toplama/havalandırma 
sistemi tasarımının, en önemli 
konularından biri vantilatör-
lerdir. Hatalı hesaplandığında/
seçildiğinde, sistemin ömrü 
boyunca performans sağla-
yamamasına ya da verimsiz 
çalışmasına en büyük etkenlerdendir. Zira ihtiyaçtan az debide 
çalışan bir vantilatör, zaten tozların toplanamayacağı anlamına 
da gelir. Gereğinden fazla debide çalışan bir vantilatör ise, en kıy-
metliniz olan ürünün çöpe gitmesinden, toz toplama kanalları-
nın delinmesine kadar pek çok olumsuzluğa neden olabilir.

Tek Başına Anlamsız Bir Terim, DEBİ...
Aşağıda grafiği görülen vantilatör;
2.000 m3/h debi kapasitesinde mi?
1.000 m3/h debi kapasitesinde mi?
500 m3/h debi kapasitesinde mi?
Hepsi doğru ya da hepsi yanlış…

Debi, bir vantilatör için tek başına anlamsız bir terimdir. An-
lamlı olabilmesi için yanına en az “hangi basınçta?” sorusu 
gelmesi gerekiyor. Şayet bir sistem için kayıpları ve bu diren-
ci yendikten sonra alınacak bir debi hesapladıysanız ancak 
kayıplar ya da vantilatör tasarımı doğru değilse, hiçbir şey 

doğru gitmeyecek demektir. Kısaca grafiğin hatalı olarak sa-
ğında ya da solunda kalacaksınız. Böylece ya eksik debi ile 
tozu toplayamayacaksınız ya da fazla debiyle ürün kaybına 
neden olacaksınız. Dolayısıyla, mühendisliği iyi yapılmamış 
bir vantilatör seçimi ile yüksek performansta ve yüksek ener-
ji verimliliğinde bir toz toplama sistemi kurmak mümkün 
olamamaktadır.

Bundan şüpheniz mi var?
Lütfen bacadan attığınız filtrelenmiş hava debisi ile vantilatör 
etiket değerini karşılaştırın ya da topladığınız toz analizinde 
ürününüz de var mı kontrol ediniz.

Pek çok kişi, vantilatör etiket değerinin yarısını bile alamadığını 
ve filtre tozunun en az yüzde 20’sinde ürün bulduğunu bildir-
mektedir. Sürdürülebilir performans ve verimlilik ile ilgili diğer 
parametrelere sonraki sayılarda devam edilecektir. 

www.aselteknik.com.tr
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Az alanda yüksek debide eleme kabiliyeti,
4 katta (5 çeşit) tane dağılımı alabilme,
500 mikron inceliğe kadar eleyebilme,
Saatte 150 tona kadar maden geçirme kapasitesi,
Tam kapalı, toz sızdırmayan tasarım,
Dakikalar içinde elek değiştirilebilen mekanizma, 
Hafif fiber kapaklar, Güçlü konstrüksiyon, Sessiz çalışma…

VibroJet 14

Titreşimli Elek
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ENERJİ BAKANLIĞI DESTEĞİ

Cyclojet, Fabrikanızın Enerji Verimliliğini Artırır.
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rafları azalır, enerji ve üretim verimliliği artar sonuç itibarı ile 
üretim programına uyma oranı yükselir ve karlılık artar. 

Peki, çeşitli bakım uygulamalarımızdan tam bir sonuç alabil-
mek için tesisimiz hangi şartlar altında olmalı? Katı malzeme 
ile uğraşan endüstrilerde en büyük dertlerin başında dökülen 
ve saçılan malzemelerin oluşturduğu durum gelmektedir. Siz 
istediğiniz kadar periyodik veya kestirimci bakım uygulayın, 
elektrik motorlarınızın, panolarınızın ve diğer makinalarınızın 
üstü toz ile kaplanıyorsa bu bakımlar çok fazla beklenen ya-
rarı sağlayamayacaktır. Bu tür dökülme ve saçılmalar tesisin 
kendisinden doğal olarak gelebileceği gibi, ani bir durum 
olarak da ortaya çıkabilir. Dikkatsizlik sonucu bir çimento 
torbasının yükleme sırasında patlayıp, çimento tozunun her 
tarafa yayılması gibi. Çare olarak dökülüp, saçılanı süpürge 
ve faraşla toplamaya çalışırsanız, havaya kaldırdığınız toz et-
raftaki tüm çalışan aksamın ve hatta tesise ait yapının üzeri-
ne gidip, oraya yapışacaktır. Sonuçta sizin tüm koruyucu ve 
önleyici, kestirimci bakımlarınız beklenen koruyuculuklarını 
yerine getiremeyeceklerdir. Ya hiç toz ortamı olmayacağını 
garanti edebilecek bir tesisiniz olacak ya da dökülen ve sa-
çılan malzemeleri anında etrafa zarar vermeden süpürerek 
değil, emerek toplayacak ve o ortamdan uzaklaştıracak bir 
sistem kullanacaksınız.

Artık, bunun için gelişmiş endüstrilerde tek sistem kullanılıyor: 
“Vakumla Toplama ve Temizlik Sistemleri”. Bu tür sistemle-
rin uygulanmasında ülkemizde en çok deneyime sahip olan 
YÜNEL SUPERVAC® Endüstriyel Vakumla Toplama ve Temizlik 
Sistemleri seyyar, sabit veya kamyon tipi olarak ihtiyaca göre 
değişik güç ve kapasitelerde tasarımlanmış 40’tan fazla çeşidi 
ile tam bir çözüm önerebilmektedir. 

Endüstrilerde vakumla temizlik ve toplama işi o kadar yarar-
lar sağlamaktadır ki; bu konuda çalışan işçi emiş hortumunun 
ucuna gelen ve hortum çapından geçen her malzemeyi top-
lamak istemektedir. Bu demir veya tuğla parçaları olabileceği 
gibi ıslak, çamur hatta sıvı malzeme bile olmaktadır. Bu neden-
le böyle bir tesis talep ederken mutlaka hem ıslak hem de kuru 
malzeme toplayabilen bir sistem istenmelidir. 

Vakum olayı çok önemli bir teknik problemler yumağıdır. Ba-
sıncı kontrol etmek kolaydır. Ancak konu vakum olunca, dikkat 
edilecek en önemli husus, sürekli çalışma rejiminde çok yüksek 
vakum değerine ulaşabilen bir sistem olmalı ve bu sistem altın-
da çalışan tüm yapı da bu vakuma cevap verebilecek tasarıma 
sahip olmalıdır. Bunun kanıtlanması da mutlaka size öneride 
bulunacakların referansları ile olacaktır. 

www.yunel.com

Kestirimci Bakım
(Preventive Maintenance)

TanıTım

Endüstrilerde verimliliği ar-
tırmak için bilinen bir önem-
li gerçek de üretim zincirin-
deki makina ve donanımın 

daha uzun süre problemsiz olarak devrede kalmasını sağla-
maktır. Bu konuda yapılan birçok işlemin başında ise tesiste 
yapılan bakımlar gelmektedir. Amaca ve duruma göre yapı-
lan bakım türlerini, arıza sonrası yapılan tamirat ve bakımlar, 
periyodik koruyucu bakımlar (Preventive Maintenance) ve 
kestirimci (Önleyici) bakımlar (Predictive Maintenance) ola-
rak üç temel grupta toplayıp, isimlendirmek mümkündür. 
Arıza olduktan sonra yapılacak bakım ve onarım artık kaçınıl-
maz ve ertelenemez bir durumdur. Bu durumu sıkça yaşama-
mak için ise önceden sistemi koruyacak ve daha uzun süre 
devrede kalmasını sağlayacak önlemler almak, bakım işlerini 
en uygun zamanda ve üretimi aksatmayacak şekilde yapma-
ya çalışmakla olacaktır.

Çalışan her makinanın daha önce belirlenmiş çalışma süre-
sine bağlı bir bakım şekli ve ömrü vardır. Makinayı oluşturan 
her elemanın normal çalışma şartları altında ömrü esas alına-
rak periyodik bakımlarda gerekli parça değişiklikleri yapılır ve 
o sistem fonksiyonunu yerine getirmeye devam eder. Aynen 
kullandığımız otomobil türü araçlarda yaptırdığımız bakımlar 
gibi. Belirli bir kilometre gidildikten sonra arıza olsa da olma-
sa da bazı parçalar değiştirilir. Yine aynı otomobil örneğine 
devam edersek, periyodik bakım zamanı gelmeden de bazen 
bir yerlerden normal olmayan bir ses geldiğinde de, başımıza 
daha büyük bir iş açılmasın diye hemen servise koşarız. İşte bu 
da kestirimci yani önleyici bakım çabamızdır. 

Teknikte ünite ve donanımların titreşim analizi, yağ analizi, sı-
caklık analizi gibi yöntemler kullanılarak takibi ile uygulanan 
kestirimci bakım, arızaları başlangıcında tespit ederek, gerek-
li önlemlerin alınması ve sürpriz arıza duruşlarının önlenmesi 
amacını güder. Bu sayede genel bakım ve yedek parça mas-
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MTM Makina olarak sektör-
deki 43 yıllık tecrübemizle 
20 yılı aşkın süredir, alanının 
öncü teknolojisine sahip Der-
rick Corporation/Amerika 
firmasının tek yetkili Türkiye 
temsilciliği ve distribütörlü-
ğünü başarı ile yürütmek-
teyiz. Bilindiği üzere Derrick 
firması yaş&kuru eleme ve 
susuzlandırma ekipmanları 
üretimi konusunda uzman-
lığını dünya çapındaki refe-
ranslarıyla kanıtlamıştır.

Günümüz koşullarında artan 
madencilik maliyetleri, aza-
lan cevher fiyatları ve ince-
len serbestleşme boyutuna 
karşılık işletmecilerin işletme 
maliyetlerini düşürmenin 
yollarından birisi de tesis-
lerde kullanılan enerjinin yaklaşık %50’sini tüketen öğütme 
devreleridir. Öğütme devrelerindeki optimizasyonun cevherin 
karakteristiği, maden yönteminden zenginleştirme yöntemi-
ne kadar ayrılmaz bir bütün olup komple değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu noktada öğütme devresindeki performans 
artışında, maliyetlerin azaltılmasında büyük bir rol oynayan 
sınıflandırma ekipmanları yer almaktadır. Derrick firmasının 
tıkanmaz, uzun ömürlü Polyweb® poliürethan panelleri ve 
yüksek hızlı düşük genlikli patentli Derrick® vibratörleri ile 
donatılmış yüksek kapasiteli Stack Sizer® ekipmanları öğütme 
devrelerinin vazgeçilmezi niteliğindedir.

Çalışmanın Öz Geçmişi

Stacksizer Teknolojisi ile Öğütme 
Kapasitesinin Artırılması ve 
Maliyetlerinin Azaltılması

TanıTım

Lima/Peru‘nun güney batısında bakır, kurşun, çinko üretimi ya-
pan Minera Cerro Lindo tesisindeki bilyalı değirmen 4,5x7 metre 
ebatlarında 26”lik hidrosiklonlarla kapalı devre çalışmaktadır. 
Hidrosiklon beslemesinde 75 mikrondan 500 mikrona kadar 
partiküller bulunan ve mevcut kapasitesini 275 t/s‘a çıkarmak 
isteyen Minera Cerro Lindo tesisindeki öğütme devresindeki 
devreden yükün yaklaşık olarak %244 idi. Mevcut tesisin çalışma 
koşulları Tablo 1’de ve akım şeması Figür 1’de yer almaktadır. 

Üretim Kapasitesi %13,6 arttı
Devreden yük %56 azaldı
Çelik tüketimi %11 azaldı

Boyut
(mikron)

Besleme ve Ürün Yüzdelerinin Toplamı

Siklon
Beslemesi

Çıkan
İnce Malzeme

Çıkan
İri Malzeme

500 100 100 100

300 100 100 100

212 63,9 52,1 94,4

150 46,1 31,0 85,4

75 22,5 8,4 58,9

Tablo 1. Cerro Lindo Tesisindeki Hidrosikon Beslemesi ve Çıkan Ürün Boyutuna Göre Dağılımlar
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Sonuç
Figür 2‘de gösterilen yeni akım şemasında da olduğu gibi dev-
reden yük önemli ölçüde azalmış olup, %108‘lere kadar düş-
müştür. Buna ek olarak hattın kapasitesi %13,6 oranında arta-
rak 275 t/s‘e yükselmiştir. 

Tablo 2, Cerro Lindo işletmesindeki elek ile sınıflandırma yap-
manın faydalarını göstermektedir. Bu tabloya göre elek dev-
resinde, değirmen çıkışında hidrosiklon devresine göre biraz 
daha fazla -75 mikron malzeme bulunmasına rağmen flotasyon 

beslemesinde daha az -75 
mikron malzeme bulunmak-
tadır. Eleklerin modifikasyonu 
ile geliştirilen öğütme devre-
sindeki sınıflandırma daha iri 
P80 flotasyon besleme boyutu 
üretilmesi sağlanmıştır. Bu da 
atıkların filtrasyonunda kapa-
siteyi artırmış ve daha iri olan 
atıkların homojen bir yapıda 
susuzlandırılmasını kolaylaş-
tırmıştır. 

www.mtmmakina.com.tr

Çözüm
Peru’da bulunan Brocal ve diğer polimetalik madencilik işlet-
melerindeki verim kazanımından etkilenen Cerro Lindo işlet-
melerindeki performans artışı için bir program başlattılar. Bu 
amaçla Derrick firmasının Buffalo NY‘da bulunan endüstriyel 
ölçekli laboratuvarlarına numune yollayarak test ettirdiler ve 
akabinde 4 adet Stack Sizer® eleği tesisteki hidrosiklonların ye-
rine adapte edildi. Elekler 230 mikronluk Derrick® üretimi olan 
poliürethan panellerle devreye alındı. 

Bilyalı 
Değirmen

İnce Malzeme (242 t/s) 
Flotasyon

Siklon Beslemesi(832 t/s)
Hidrosiklon

İri Malzeme
(590 t/s) 

Yeni Besleme
(242 t/s) 

(%244 Devreden Yük)

14,5x23,5 ft

Su

Su Pompa

Figür 1. Hidrosiklonlarla Çalışan Kapalı Devre Öğütme Devresi

Pompa

Flotasyon

Bilyalı 
Değirmen

14,5x23,5 ft

Su
Su

Yeni Besleme
(275 t/s) 

İri Taneler
(297 t/s) (%108 Devreden Yük)

İnce Taneler (275t/s)

Kırma Beslemesi (562 t/s)

Four(4) 5- Deck 
Derrick Stack 
Sizer Elekleri

Figür 2. Stacksizerlar ile Kapalı Devre Çalışan Yeni Öğütme Devresi

Tablo 2. Cerro Lindo Tesisinde Hidrosiklonlarla ve Stacksizerlar ile çalışan Konsantratörün Performansı

Parametreler Hidrosiklonlar Stack Sizers

Kapasite (t/s) 242 275

Devreden Yük (%) 244 108

Çelik Tüketimi (g/kwh) 778 696

Değirmenden Çıkan Malzemenin          
Partikül Boyutu (%- 75μm) 24 30

Değirmen Katıları 83 79

Flotasyona Giren Besleme                       
Partikül Boyutu (%- 75μm ) 141 160

Flotasyon Beslemesi P80μm 55 47
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Türkiye’de Jips Üretimi ve Jips 
Üretiminin Ekonomik Potansiyeli

Nevzat Kavaklı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

nkavakli@enerji.gov.tr
Seyfi Kulaksız-Madinsan Inc.

Mehmet Tombul-MİGEM
Mustafa Sever-MİGEM

makale

Türkiye’deki “dünya jips üretimi ista-
tistik verileri”, yıllara ve çeşitli yatakla-
ra göre farklılık göstermektedir. Jips-
lerin büyük bir bölümü inşaat sektörü 
tarafından, özellikle çimento ve alçı 
üretiminde kullanılmak üzere tercih 
edilmektedir.

Türk Portland çimentosu üreticisinin 
yıllık çimento üretimi, 70 milyon ton-
dan fazladır. Bu açıdan bakıldığı zaman, 
Paris sıvası olarak da bilinen alçı ve alçı 
ürünleri hariç tutulduğunda, üretim 
geçmiş yıllara göre yaklaşık 4,5 milyon 
ton daha fazladır. Ne var ki USGS tara-
fından yayınlanan “ülke bazında üre-
tim istatistikleri” incelendiğinde, Türki-
ye’deki jips üretim miktarları oldukça 
düşük gözükmektedir. Zengin jips kay-
naklarına sahip olan Türkiye’nin, 2 mil-
yar tondan fazla rezerve sahip olduğu 
tahmin edilmektedir.

Ülkelere Göre Jips Üretimi Geçtiğimiz Yıllardaki Üretim Miktarı (*USGS)

Ülke Sıralaması 2013
(1000 ton) Ülke Sıralaması 2011

(1000 ton)
2012*

(1000 ton)

1 Çin 129.000 ABD 8.900 9.900

2 ABD 15.500 Almanya 2.020 20.500

3 İran 15.000 Arjantin 1.340 1.200

4 Türkiye 8.300 Avustralya 3.500 3.000

5 İspanya 6.400 Brezilya 2.750 2.800

6 Tayland 6.300 Cezayir 1.650 1.650

7 Japonya 5.500 Çin 48.000 48.000

8 Rusya 5.100 Fransa 2.200 2.200

9 Meksika 5.090,86 Hindistan 2.700 2.750

10 İtalya 4.100 İngiltere 1.700 1.700

11 Brezilya 3.750 İran 13.000 14.000

12 Hindistan 3.538 İspanya 11.500 11.500

13 Avustralya 3.500 İtalya 4.130 4.100

14 Umman 2.785,13 Japonya 5.600 5.700

15 Kanada 2.654 Kanada 2.550 2.200

16 Suudi Arabistan 2.400 Meksika 3.840 3.850

17 Fransa 2.300 Polonya 1.200 1.200

18 Almanya 1.950 Rusya 3.000 3.100

19 İngiltere 1.700 Suudi Arabistan 2.100 2.300

20 Cezayir 1.700 Tayland 2.200 10.000

21 Arjantin 1.443 Türkiye 3.200 3.000

22 Polonya 1.270,13 Diğer Ülkeler 14.500 14.90

Dünya Toplamı 149.000 150.00

Grafik 1. Farklı Kaynaklara Göre Derlenen Verilerin Ortaya Çıkardığı Çelişkili Sonuçlar
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Türkiye’nin jips yatakları MTA 
tarafından incelenmiş olsa da 
stratigrafi, sedimantoloji, je-
okimya, yapısal jeoloji, karst-
laşma ve anhidrit ilişkileri ko-
nularında, Denizli ili dışında, 
yapılan detaylı bir çalışma 
bulunmamaktadır. 

Türkiye’nin
Jips Yataklarının
Sınıflandırılması
Bu çalışmada sınıflandırma; je-
olojik yaş, havza karakteristiği 
ve yatak nitelikleri baz alınarak 
yapılmış ve çevresel faktörler 
göz ardı edilmiştir. Havza ko-
şulları ve ana yatak formları 
Şekil 1 ve 2’de verilmiştir.

Şekil 1 ve 2’de gösterilen 
önemli jips yatakları şu şekil-
dedir:

A: Bala (Ankara)-Aksaray-Ulu-
kışla (Niğde)-Sivas jips yatak-
ları (Genellikle beyaz renkli 
masif tabakalanma)
B: Ayaş-Beypazarı-Sivrihisar jips 
yatakları [Gri renkli ve killi taba-
kalanma (Mesinian tipi)]
C: Tarsus jips yatakları (Sele-
nit tipi)
D: Denizli-Honaz jips yatakları 
(Selenit, masif tabakalanma)
E: Ekonomik değeri olmayan Eosen yaşlı jips yatakları bu araş-
tırmaya dâhil edilmemiştir.

Bala-Aksaray-Ulukışla-Sivas Havzası
Bu bölgelerdeki jips yatakları beyaz renkli olup çevresel ve pa-
leocoğrafik nedenlerle havza sınırlarında tabakalı yapıda bu-
lunmaktadır. Çevresel ve paleocoğrafik şartlar nedeniyle oluşan 
Bala-Aladağ’da 1,5-2 metre kalınlığında selenit yatağı bulun-
maktadır. Bala bölgesindeki bu yapı gözle ayırt edilememekte-
dir ve jips yatakları 20-50 metre derinlikten sonra anhidrit yata-
ğına dönüşmektedir. Bu bölgedeki anhidrit kalınlığı kesin olarak 
tespit edilmemiştir. Yapılan sondajlardan bir tanesinin 154 met-
rede, anhidrit tabakası içerisinde sonlandığı bilinmektedir. 

Niğde-Bor-Ermenek’te yapılan Aksaray gaz depolama sondaj-
ları kapsamındaki çalışmalarda, 200-240 metre derinlikte, jips 
+ anhidrit + kil ara katmanı tespit edilmiştir. 

Birçok araştırmacı, Ulukışla bölgesindeki 300-750 metrelik 
derinliklerden bahsetmiştir. Sivas jips yatakları, Bala bölgesi 

ile benzerlik göstermektedir ve bu yatakların, en az Bala’da-
ki gibi büyük bir rezerve sahip olduğu tahmin edilmektedir. 
Bölgede obruk ve oluk tipi olmak üzere, iki tip baskın karst 
yapısı bulunmaktadır.

Beypazarı-Ayaş-Sivrihisar Jips Yatakları
Bu yataklar, gri-beyaz renkte tabakalı olup kil ve marn içermek-
tedir. 0-15 derece eğime sahip olan bu yatağın CaSO4.2H2O 
içeriğiyse %75 ile %90 arasında değişmektedir. Havza sınırla-
rında büyük miktarda beyaz jips bulunmasına rağmen; Çankırı, 
Çorum, Yozgat, Erzurum, Siirt, Batman bölgeleri de Beypazarı 
bölgesi ile benzer özellikler göstermektedir. Bu bölgelerdeki en 
büyük problem ise kilin ve marnların laminasyon seviyesidir.

Tarsus Selenit Jips Yatakları
Mersin-Tarsus bölgelerinde, masif tabakalı beyaz jipslerde se-
lenit seviyesi yüksektir (%80-90 CaSO4.2H2O içeriği). Selenit 
kristallerindeki marn ve kil içeriği ise %5 ile %26 arasında deği-
şiklik göstermektedir. İskenderun, Denizli-Yeşilyurt ve Buldan 
bölgeleri, bu bölgeyle benzer özellikler gösterir. Üstelik çimen-
to endüstrisi için de daha uygundur. 

Şekil 1. Türkiye’nin Erken Miyosen Paleocoğrafya Haritası
F�gure 1. Turkey Lower M�ocene Paleogeography (Gündoğan ve Helvacı, 2001)

F�gure 2. The ma�n gypsum basen and gypsum qual�ty map 

Accord�ng to F�gure 1 and 2, �mportant gypsum depos�ts are;

A- Bala (Ankara) - Aksaray-Ulukışla (N�ğde) - S�vas gypsum depos�ts (generally mass�ve 
and bedded w�th wh�te color)

B- Ayas-Beypazarı-S�vr�h�sar gypsum depos�ts [bedded w�th gray color and clay
(Mess�n�an type)]

C- Tarsus gypsum depos�ts (selen�te type)
D- Den�zl�-Honaz gypsum depos�ts (selen�te, mass�ve and bedded)        
E- Uneconom�cal Eocene aged gypsum depos�ts are not subjected �n th�s study

2.1. Bala-Aksaray-Ulukışla-S�vas Bas�n

The gypsum depos�ts of these reg�ons are �n wh�te and cons�sts of bedded structure at edges of 
bas�n accord�ng to env�ronmental and palaeogeograph�cal cond�t�ons. There �s 1.5-2 m of 
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F�gure 1. Turkey Lower M�ocene Paleogeography (Gündoğan ve Helvacı, 2001)

F�gure 2. The ma�n gypsum basen and gypsum qual�ty map 

Accord�ng to F�gure 1 and 2, �mportant gypsum depos�ts are;

A- Bala (Ankara) - Aksaray-Ulukışla (N�ğde) - S�vas gypsum depos�ts (generally mass�ve 
and bedded w�th wh�te color)

B- Ayas-Beypazarı-S�vr�h�sar gypsum depos�ts [bedded w�th gray color and clay
(Mess�n�an type)]

C- Tarsus gypsum depos�ts (selen�te type)
D- Den�zl�-Honaz gypsum depos�ts (selen�te, mass�ve and bedded)        
E- Uneconom�cal Eocene aged gypsum depos�ts are not subjected �n th�s study

2.1. Bala-Aksaray-Ulukışla-S�vas Bas�n

The gypsum depos�ts of these reg�ons are �n wh�te and cons�sts of bedded structure at edges of 
bas�n accord�ng to env�ronmental and palaeogeograph�cal cond�t�ons. There �s 1.5-2 m of 
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Şekil 2. Türkiye’deki Başlıca Jips Havzaları ve Kaliteleri
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Denizli-Honaz Jips Yatakları
Yapılan saha çalışmaları ve bilimsel araştırmalara göre, Deniz-
li-Honaz bölgesindeki jips yatakları Türkiye’de bulunan tek 
Mezozoik jips yataklarıdır. Kil-marn içeriğinden ve bölgenin 
tektonik yapısından ötürü, Denizli-Honaz’daki jips yatakların-
da homojen bir yapı mevcut olmamakla birlikte, rezerv mik-
tarı bakımından jips endüstrisi için üretime uygun şartları da 
taşımamaktadır. Bölgede yapılan incelemeler sonucunda MTA 
tarafından tespit edilen rezerv miktarı ve rezerv kalitesi tablo 
2’de verilmiştir.

Aynı zamanda, Bala-Koçhisar’da bulunan Eosen yaşlı jips ya-
taklarında yapılan üretim, tabaka kalınlığı nedeniyle ekonomik 
değildir.

Kompleks Tip Jips Yatakları
Türkiye’deki diğer jips yatakları; Bursa-Gemlik, Balıkesir-Susur-
luk, Kütahya, İskenderun, Malatya-Hekimhan, Kırşehir-Nev-
şehir bölgelerinde yer almaktadır. Bu yataklar killi-tabakalı ve 
selenit içerikli yapıya sahiptir.

Türkiye’deki Jips Üretimi
Jips, 2002 yılından itibaren Maden Hukuku kapsamına alınmış; 
üretici firmalar, alçı ve alçı ürünleri üretimi için hızla tesis kurmaya 
başlamıştır. Ham madde garantisi ve Türkiye’nin inşaat sektörün-
deki büyüme, bu hızlı gelişmenin en önemli nedenlerindendir. Bir 
taraftan da daha güvenilir ham jips üretim verileri elde edilmiştir.

Türkiye’de 68 çimento üretim tesisi bulunmakta ve bu tesisler-
de, yıl içinde 76 milyon ton çimento üretilmektedir. Ülkemiz-
deki jips üretimi ise özel sektöre mensup 18 firma tarafından, 
27 üretim tesisi ile gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’deki 2004-2014 yıllarına ait jips üretimi, şekil 3’te gös-
terilmiştir.

İç Anadolu’da yıllık 3,5 milyon ton ham jips üretilmektedir. Üre-
tim miktarı olarak ikinci sırada ise Akdeniz Bölgesi bulunmakta-
dır. Bölgenin jips üretiminde Ulukışla jips yatakları büyük pay sa-
hibidir ve Ulukışla’dan yıllık 1 milyon ton ham jips üretilmektedir.

Jips Üreten Özel Şirketler
Ankara-Aksaray bölgesinde, her birinin yıllık üretimi 600 bin 
ton ile 1,8 milyon ton arasında değişen yirmi altı adet özel ma-
den şirketi bulunmaktadır.

Maden İşleri Genel Müdürlüğünün ve Jips Üreticileri Derneğinin 
yıllık jips üretimi verileri tablo 2’de verilmiştir. Jips üretimi ile ilgi-
li güvenilir istatistikler 2006 yılından beri sağlanabilmektedir. 

Şehir
Görünür 
Rezerv

(106 ton)

Muhtemel 
Rezerv

(106 ton)
Kalite

Kütahya 5 25 Orta

Denizli 10 25 Orta

Balıkesir 1 10 Orta

Eskişehir 15 30 İyi

Ankara 1.000 200 Çok iyi

Aksaray 100 200 Çok iyi

Niğde 500 300 Çok iyi

Çankırı 150 100 İyi

Çorum 30 100 İyi

Sivas 150 500 Çok iyi

Siirt 10 50 İyi

Batman 20 20 İyi

Toplam 1.991 1.560

Türkiye’deki Başlıca Jips Rezervleri ve Kaliteleri; Çok iyi: CaS04.2H2O %92’den fazla

İyi: CaS04.2H2O içeriği %85-92, 

Orta: CaS04.2H2O içeriği %75-85
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Şekil 3. 2004-2014 yılları arasında Türkiye’de ki Jips Üretimi

(Küçük Ölçekli Madencilik Şirketlerinin Verileri Dâhil Edilmemiştir.)

2012 
(Milyon Ton) Saf Jips Üretimi: 8.248

Yerel Üretim İhraç Toplam
Jips Sıvası 3.150 700 3.850

Alçıpan 620 200 820

Toplam 3.770 900 4.670

2013 
(Milyon Ton) Saf Jips Üretimi: 9.790

Yerel Üretim İhraç Toplam
Jips Sıvası 3.400 800 4200

Alçıpan 700 210 910

Toplam 4.100 1.010 5.110

2014 
(Milyon Ton) Saf Jips Üretimi: 9.051

Yerel Üretim İhraç Toplam
Jips Sıvası 3.600 850 4.450

Alçıpan 750 250 1.000

Toplam 4.350 1.100 5.450

2015
(Milyon Ton)

Yerel Üretim İhraç Toplam
Jips Sıvası 3.800 850 4.650

Alçıpan 800 280 1.080

Toplam 4.600 1.130 5.730

2016
(Milyon Ton)
(Tahmin Edilen)

Yerel Üretim İhraç Toplam
Jips Sıvası 4.000 900 4.900

Alçıpan 850 300 1.150

Toplam 4.850 1.200 6.050

Tablo 3. Jips Sıvası ve Jips Ürünlerinin Üretim Miktarları (2012-2015) (ALÇIDER)
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Potansiyeli

135 yılı aşkın süredir, FLSmidth süregelene meydan okuyarak, fırsatları 

ortaya çıkarmaktadır. Bizler, müşterilerimizle ortak olarak potansiye-

li keşfeder, proses bilgimizi ve uzmanlığımızı karşılaşılan güçlükleri 

aşmak için kullanır, müşterilerimiz için en iyi koşulları yaratır ve işlerini, 

sürdürülebilirliğin ve toplam sahip olma maliyetlerinin anahtar faktör 

olduğu bir üst seviyeye taşımalarına yardımcı oluruz.

Ankara’daki yeni  ofi simizde dahil olmak üzere, dünya çapında 50 ülkeyi 

aşkın organizasyonumuz ile market lideri olarak proses endüstrisindeki 

müsterilerimize, mühendislik, ekipman, servis ve sürdürülebilirlik çözüm-

leri sağlayıcısı olarak hizmet vermeye devam ediyoruz.

Daha fazlası için, fl smidthminerals.com’ u ziyaret edin

Keşfederiz
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2009 yılında, ülkemizde yaşanan ekonomik kriz dolayısıyla, 
toplanan verilerin güvenilir olmadığı düşünülmüş ve kaydı 
tutulmamıştır. 2009, 2010 ve 2011 yıllarındaki düşük üretim 
miktarının nedeniyse küçük ölçekli üreticilerin üretim kapasi-
telerindeki yetersizliktir.

Jips üretimi için verilen ma-
den izinlerinin bölgelere göre 
dağılımı tablo 4’te verilmiştir.

Türkiye’de jips üretimi için 
verilen işletme izni başvurusu 
394 iken, bu başvuruların 166 
tanesi onaylanmış, başvurusu 
onaylanan işletmeler arasın-
dan ise sadece 90 tanesi üreti-
me başlayabilmiştir.

Yorum
Dünyada genel olarak jips 
üretimi, çimento üretiminin 
1/5 ila 1/3’ü olarak kabul edi-

lir. Bu durumda Türkiye’nin yıllık jips üretimi 12-20 milyon ton 
arasında olmalıdır. Jips üretim tesislerinin kapasitelerindeki 
artışın bu hedef doğrultusunda planlanması gerekmektedir. 
Jipsin inşaat sektöründe iç cephelerde kullanımı standart ola-
rak kabul edilmeli ve zorunlu hale getirilmelidir. Bu yaptırımlar 
sayesinde hem bina yükü azaltılabilecek hem de ısı yalıtımı ar-
tırılabilecektir.

Sosyal ve teşvik amaçlı ham madde garantileri; Kars, Erzurum, 
Tunceli ve Sivas gibi Türkiye’nin doğu bölgeleri başta olmak 
üzere tüm bölgelere yayılmalıdır. Bu şekilde, nakliye maliyetle-
rinde de düşüş sağlanmış olacaktır.

Suriye, Irak gibi komşu ülkelerdeki inşaat sektörü 2-3 yıl içe-
risinde hareketlenecek ve en yakın ülke konumunda olan 
Türkiye, rekabet ortamında yatırımcılara büyük bir avantaj 
sağlayacaktır.

Sonuç
1. Projelere yapılacak yatırımların toplanması ve değerlen-
dirilmesi süreci; yöntem, üretim ve pazarlama verilerini de 
içermelidir.
2. İstatistiksel bilgilerin temeli büyük önem arz etmektedir ve 
bu nedenle güvenilir olmak zorundadır.
3. İstatistikler birçok farklı yataktan kontrol edilmelidir.
4. Türkiye’deki jips yatakları, yatırımcılar açısından bölgesel 
bazda ticari üretim potansiyeli taşımaktadır.
5. Tecrübelerimize göre rezerv ve üretim hakkındaki istatistiki 
verilerin eksikliği, kısa ve uzun dönem bölgesel tahminlerin ya-
pılması ve başarılı planlama çalışmaları gibi konularda büyük 
önem taşımaktadır.
6. Yabancı yatırımcılar için Türk jips endüstrisi, son üç dört se-
nedir, oldukça önemli bir fırsat niteliğindedir. 

Teşekkür
Yazarlar, teknik yardımlarından dolayı Doç. Dr. Fatih Bayram 
ve Dr. Fırat Atalay’a teşekkür eder. 

Şehir Ruhsat 
Sayısı

İşletilmeyen 
Ruhsat Sayısı

Ankara 54 8

Bala 34

Niğde 10 3

Aksaray 6 1

Erzurum 4

Siirt 6 2

Batman 4 2

Denizli 13 6

Çorum 8 3

Çankırı 4 2

Kayseri 4 2

Kırıkkale 5

Malatya 7 4

Tunceli 4 1

Tablo 4. İllere Göre Jips Madeni Ruhsat Sayıları
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Atık Barajları ve Baraj Yenilmeleri

makale

Necati Yıldız
Maden Yüksek Mühendisi

yildizn53@gmail.com

Cevher hazırlama tesislerin-
de atık bertarafı ile ilgili ya-
pılan projelerde temel ilke; 
atığın doğanın kabul edeceği 

özelliklerde, en ekonomik yollarla doğaya kazandırılmasıdır.

Kıymetli metal içeren cevherlerin zenginleştirilmesi sonrası ge-
ride neredeyse, yapılan tüvenan cevher üretimine yakın mik-
tarda bir katı atık kalmaktadır. Örneğin tenörü 10 gr Au olan 
1 ton tüvenan cevherin zenginleştirme sonrası 10 gramı hariç 
kalanı katı atık olarak ayrılmaktadır. Bazı cevherlerde de tenö-
rüne bağlı olarak zenginleştirme sonrası tüvenan cevherin ya-
rısından fazlası katı atık olarak barajlara gönderilmektedir. Bu 
arada katı atık ile birlikte bulunan tesiste kullanılmış suyun da 
atık olduğu unutulmamalıdır. Zaten baraj yenilmelerine neden 
olan da atık sudur. 

Atık barajlarındaki en önemli sorun baraj yenilmeleridir. Baraj 
yenilmelerine karşı yapılması gerekenler; öncelikle baraj için 
doğru yer, doğru baraj seçimi, atık depolanırken barajın yakın-
dan takip edilmesi, barajın yöntemine göre yükseltilmesi, işle-
tilmesi, yönetilmesi, doğru yerden beslenmesi, suyun doğru 
yerden alınması, baraj kapasitesinin aşılmamasıdır. 

Hiçbir işletmeci ya da işletmeden sorumlu mühendis çalışma 
hayatında baraj yenilmesi gibi bir olayla karşılaşmak isteme-
yecektir. Çok az meslektaşımız atık barajı proje aşamasında yer 
almasına karşın çoğunluğu zenginleştirme sürecinde işletme 
ve atık barajı yönetimi sorumluluğunu taşımaktadır. Baraj ye-
nilmesi söz konu ise bu yenilmenin geçerli bir gerekçesi olması 
mümkün değildir, süreçte bir mühendislik, bir öngörü hatası 
var demektir. Sorumluluk taşıyan kişiler barajla ilgili temel bil-
gilerden çok daha fazlasını bilmek zorundadır.

Yazımızın ilk bölümünde atık barajlarıyla ilgili temel bilgiler, 
ikinci bölümünde de baraj yenilmesiyle ilgili iki örnek verilmiş-
tir. Örneklerde konuyla ilgili uzmanların hazırladıkları raporlar, 
zaman ayırıp izlemenizi önereceğim birkaç video linki mutlaka 
bilgi dağarcığınıza bazı katkılar sağlayacaktır.

1. Atık Barajları
Cevher hazırlama tesislerinde atık barajları şu amaçlarla yapıl-
maktadır:
•	Katının çöktürülüp depolanması
•	Suyun geri kazanılması
•	Tesiste kullanılmış kimyasalların duraylı hale getirilmesi
•	Ani su akışlarının kontrolü

Zenginleştirme tesislerinde çoğu zaman atık, pülp olarak doğ-
rudan baraja gönderilmektedir. Bazen de atığın fiziksel ve 
kimyasal içeriğine, şartlara göre Şekil 1, 2 ve 3’teki gibi değişik 
devreler oluşturulup atık çöktürülmekte, su geri kazanılmakta 
ya da alıcı ortama bırakılmaktadır. 

Hata yapmamak için
başkalarının yaptığı hatalardan

ders almak gerekir.

Şekil 1: Su kazanımı; baraj-koyulaştırıcı

Pajingo Altın Madeni Atık Barajı, Queensland, Avustralya
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2. Atık Baraj Çeşitleri
Cevher hazırlama tesislerinde değişik atık barajları kullanıl-
maktadır:
•	Kaya dolgulu atık barajları
•	Toprak dolgulu atık barajları

 › Kaynağa doğru yükseltili toprak dolgulu barajlar
 › Akış yönüne doğru yükseltili toprak dolgulu barajlar
 › Merkezden yükseltili toprak dolgulu barajlar

•	Atık havuzları

Şekil 4’te kaya dolgulu baraj gösterilmiştir.

Kaya dolgulu barajları, içme ve sulama suyu tutma amacı ile 
yapılan barajlara benzemektedir. Bu barajların tamamı başta 
yapıldığından ilk yatırım maliyetleri yüksek, sağlam, duraylı ve 
sızdırmaz, en güvenilir atık barajlarıdır. 

Şekil 5’te de akış yönüne doğru yükseltili toprak dolgulu ba-
rajlarda baraj doldukça yükseltilmekte, diğer taraftan da baraj 
seti desteklenmektedir. Bu barajlar da oldukça duraylıdır. 

Şekil 6’da merkezden yükseltili toprak dolgulu baraj kesiti 
verilmiştir. Bu baraj nispeten duraylıdır. Baraj seti dik yön-

Şekil 2: Su kazanımı; siklon-koyulaştırıcı-baraj

Şekil 3: Su kazanımı; koyulaştırıcı-filtre

Şekil 4: Kaya dolgulu atık barajları 

Şekil 5: Akış yönüne doğru yükseltili baraj 

Şekil 6: Merkezden yükseltili atık barajları 

de yükseltilirken bir taraftan da set arkadan desteklenerek 
güçlendirilmektedir.

Şekil 7’de kaynağa doğru yükseltili toprak dolgulu barajların 
kesitleri gösterilmiştir.

Toprak dolgulu atık barajlarında maliyet, yapılan dolgu ile 
doğru orantılıdır. Bu barajlarda ilk yatırım maliyetleri düşük 
olduğundan cevher hazırlama tesislerinde yaygın olarak kul-
lanılmaktadır. Baraj doldukça yükseltilmekte, dolgu madde-
si olarak da genellikle cevher üretimi yapılan bölgedeki örtü 
malzemeleri ve kayaçlar kullanılmaktadır. 

Şekil 8’de toprak dolgulu barajlarda yaklaşık dolgu miktarı gös-
terilmiştir.

Kaynağa doğru yükseltili toprak dolgulu barajlar genellikle 
kolay yükseltilmekte, yükseltmede az malzeme kullanılmak-
tadır. Baraj yükseltmede dolgu miktarı arttıkça maliyet de 
arttığından, madenciler için seçimde en önemli(!) belirleyici 
maliyettir. Kaynağa doğru yükseltili barajlarda baraj yüksel-
diğinde sete gelen hidrostatik basınç da artmaktadır. Ancak, 
hidrostatik basıncı taşıyacak seti destekleyen yük aynı kal-
maktadır. Duraylılık bakımından en zayıf ve en güvensiz olan 
atık baraj şekli olmasına karşın maliyeti nedeniyle en yaygın 
olarak kullanılanıdır. 

3. Baraj Yeri Seçimi
Atık barajları, yapılması kolay ve daha fazla atık alacağından, 
genellikle iki vadi arasına yapılmaktadır. Vadiye yapılan atık 
barajları; vadiden yağışlarda gelebilecek aşırı su taşkınları, 
erozyon, vadinin iki yanında oluşabilecek olası toprak kayma-
ları, barajdaki malzemenin hidrostatik basıncının yükselmesi, 
düzgün olmayan bir basınç dağılımı ve barajdaki katı malze-
menin sıvılaşması gibi risklerin altındadır. 

Atık barajlarında ani yağışlarda ve yağışların yoğun olduğu 
mevsimlerde vadinin yan ve üst bölgelerinden gelen suyun 
baraja girmemesi gerekmektedir. Vadi yamaçlarından baraja 
girebilecek su Şekil 9’daki gibi kuşaklama kanallarına alınarak 
yanlardan ya da yan vadilere yönlendirilerek baraja kontrolsüz 
su girişi engellenmektedir. Bu kanalların açılması barajın du-
raylılığını sürdürmesi açısından çok önemlidir. 

Şekil 7: Kaynağa doğru yükseltili toprak dolgulu barajlar 

Şekil 8: Toprak dolgulu atık barajlarında dolgu miktarları
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Bölge topografyasında baraj yapımına uygun bir vadinin ol-
maması durumunda yaklaşık %10’luk eğime sahip arazilerde 
de atık barajı yapılabilmektedir. 

Şekil 10’da gösterilen baraj meyilli bir araziye yapılmıştır. Aynı 
topografyaya tek ya da birkaç basamak halinde atık barajı ya-
pılabilmektedir. Basamak halinde yapılacak barajlarda ilk baraj 
yapımına üstten başlanmalıdır. 

Bu barajlarda arazinin yapısı çok önemlidir. Alttaki barajdaki 
suyun üstündeki barajın setini eritmemesi için gerekli önlem-
ler alınmalı, arada bir mesafe bırakılmalıdır.

Gerektiğinde düz arazilere de atık havuzları yapılmaktadır. Bu 
havuzlar çalışma şartlarına uygun olarak tek veya birden fazla 
yan yana ya da ardışık olarak yerleştirilebilmektedir. Havuz ke-
narları toprak dolgulu atık barajlarına benzer şekilde yapılıp yük-
seltilmektedir. Bu arada arazi kazılarak çukurlaştırılmakta, çıkan 
toprak da baraj çevresinde set olarak kullanılabilmektedir. 

Şekil 11’de düz arazide yapılmış atık havuzları gösterilmiştir.

Düz arazide atık barajları bi-
rine paralel kanallar şeklin-
de de yapılmaktadır. Ancak 
özellikle atığın kanala girdiği 
bölgeler çabuk dolduğun-
dan işletilmesinden bazı so-
runlar yaşanabilmektedir.

Yer seçiminde olası baraj 
yenilme riski mutlaka göz 
önüne alınmalıdır. Yer se-

çiminde baraj yenilmesi sonrası çamurun yerleşim yerlerini, 
çalışan tesisi ya da açık işletmeyi ve en önemlisi de kapalı iş-
letmelerde yer altına giriş ve çıkışlarını çamur basma olasılığı 
“0” olmalıdır. 

Şekil 9: Kuşaklama kanalları

Şekil 10: Aynı topografyaya yapılabilen değişik atık barajları

Şekil 11: Düz arazide yapılmış atık havuzları 

4. Baraj Yenilmeleri
Atık barajlarında toplanmış katı-su karışımının, herhangi bir 
nedenle atık barajından kontrolsüz olarak akması “baraj yenil-
mesi” olarak tanımlanmaktadır. Çoğu zaman baraj yenilmesin-
de barajı oluşturan setin en zayıf olan bölgesi yıkılmakta, ba-
rajdaki atık malzeme kontrolsüz akmakta, önüne aldığı her şeyi 
sürükleyerek can ve maddi kayıplara neden olabilmektedir.

Hızlı yükseltme ilave basınç oluşturduğundan barajın duraylılı-
ğını olumsuz yönde etkilemektedir. Kaynağa doğru yükseltilmiş 
atık barajları düşük maliyetleri nedeniyle atık bertarafında en 
çok kullanılan barajlardır. Ancak bu barajların yenilme riski çok 
yüksektir. Kaynağa doğru yükseltmenin yılda 15 metre ya da 
daha yüksek olması durumunda baraj yenilme riski artmaktadır. 

Barajdaki atıklar zaman zaman sismik yer hareketlerinden 
etkilenmekte ve “sıvılaşma” olarak isimlendirilen baraj ye-
nilmeleri meydana gelmektedir. Sıvılaşma; barajdaki duraylı 
ve dengede gözüken katının herhangi bir tetikleme sonrası 
sıvı gibi davranması olayıdır. Deprem, baraj yakınlarında cev-
her üretim amaçlı yapılan patlatmalar, barajın çok yakınında 
çalışan ya da hareket eden ağır iş makineleri de sıvılaşmayı 
tetiklemektedir. 

Baraj gövdesindeki yer altı su seviyesi, baraj duraylılığı üzerin-
deki en kritik etkendir. Yer altı su seviyesinin yükselmesi bara-
jın duraylılığını olumsuz yönde etkilemektedir.

4.1 Zemin Kayma Yenilmeleri
Zemin, barajı taşıyacak güç ve özellikte değilse Şekil 12’de gö-
rüldüğü gibi baraj gövdesinin kayması ya da atığın çökmesi so-
nucunda barajın kısmen ya da tamamen yenilmesi kaçınılmaz 
olmaktadır. 

Atık barajının yapıl-
dığı zeminin mu-
kavemeti, barajı 
taşıyabilecek yapı-
da olmalıdır. Baraj-
daki malzemenin 
ağırlığı ile de zemin 
ezilmemeli ya da 
çökmemelidir. 

4.2 Sıvılaşma Nedeniyle Baraj Yenilmesi
Şekil 14’de sıvılaşma nedeni ile baraj yenilmesi ile ilgili aşama-
lar gösterilmiştir. 

Şekil 12: Zemin kayması

Şekil 13: Sıvılaşma nedeni ile baraj yenilmesi
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Kaynağa doğru yükseltilmiş barajlar sismik hareketler karşısın-
da çok zayıftır. Bakıldığında normal görünen atık barajlarında 
patlatma veya deprem gibi birkaç kez tekrarlanan sismik bir 
hareket sonrası barajda çökmüş malzeme sıvılaşmakta, pülp 
haline gelen atık, baraj içinde akış yönünde kendine bir yol 
bularak baraj gövdesine ulaştığında seti en zayıf yerlerinden 
eriterek baraj yenilmesine neden olmaktadır. 

4.3 Su Seviyesinin Etkisiyle Baraj Yenilmesi
Şekil 15’te su seviyesinin yükselmesi ile meydana gelen baraj 
yenilmesi gösterilmiştir. Barajdaki su seviyesinin herhangi bir 
nedenle kontrolsüz olarak yükselmesi durumunda baraj göv-
desini aşmamasına karşın, dolguyu arkadan eriterek baraj ye-
nilmelerine neden olabilmektedir. 

Bu çeşit yenilmeleri önlemek adına barajda suyun dolguya 
yaklaştırılmaması gerekmektedir. Olası fazla suyun tahliyesi 
için de baraja tahliye borusu yerleştirilmelidir. 

4.4 Aşma Sonucu Baraj Yenilmesi
Atık barajına tesisten ya da yağmur sonrası çevreden gelen su 
miktarının, baraj ve fazla suyun alınması için yapılmış tahliye 
sisteminin kapasitesinden çok fazla olması ya da tahliye siste-
mindeki bir tıkanma nedeni ile barajdaki su seviyesinin yük-
selmesi durumlarında suyun belirli bir süre sonra baraj setinin 
üzerinden aşması kaçınılmaz olmaktadır. Yükselme sonucu 
gövdeyi aşan su, dolgunun öncelikle tabanını ve barajın ön 
yüzünü eritmekte, sonra da dolgunun tamamını eriterek baraj 
yenilmesine neden olmaktadır.

Şekil 15’te aşma sonucu baraj yenilmesi gösterilmiştir.

Atık barajlarında fazla suyun alınması amacıyla döşenmiş bo-
ruların ağızlarının açık olması için sürekli kontrol edilmelidir. 
En kötü şartlarda barajdan fazla suyun tahliyesi için, baraj göv-
desine zarar vermeyecek şekilde barajın iki yanına açık savak 
yapılmasında fayda vardır.

Şekil 14: Su seviyesinin yükselmesi ile meydana gelen baraj yenilmesi

Şekil 15: Aşma sonucu baraj yenilmesi

4.5 Sızıntıdan Kaynaklanan Baraj Yenilmesi
Şekil 16’da sızıntı sonucu baraj yenilmesi gösterilmiştir.

Atık barajında su seviyesi yükseldiğinde dolguya doğru ha-
reket eden su sızıntısı bazen kendine bir yol bulup dolgu 
içine sızarak akmaya başlayabilmektedir. Bu akma sonrası 
baraj dolgusunda kısmen ya da tamamen eriyerek yenilme 
olabilmektedir. 

Baraj yenilmeleriyle ilgili yazıda verilmiş kesitler yanıltmamalı-
dır. Çoğu zaman bu yenilme sonrası barajdaki su ve atığın ta-
mamı akmakta, barajda hiçbir şey kalmamaktadır.

4.6 Dairesel ve Düzlemsel Kaymalar
Baraj dolgu şev açısının gerektiğinden fazla dik olması, 
dolgu malzemesinin bu açıda şevi tutamaması, dolgu üze-
rinde çatlakların bulunması, bu çatlaklara su dolması gibi 
durumlarda şev yüzeyinde dairesel ya da düzlemsel kay-
malar meydana gelmektedir. Bu kaymaların büyük miktar-
da olmaması durumunda baraj yenilmeleri söz konusu ol-
mayabilmektedir. Şekil 17’de düzlemsel ve dairesel kayma 
kesitleri gösterilmiştir.

Atık barajları geniş, yüzeyli atmosfer şartlarına açıktır. Baraj 
yüzeyi her zaman rüzgârın etkisi altındadır. Bu nedenle baraj 
yüzeyinde suyun dalgalanma olasılığı vardır. Baraj seviyesinin 
iyi ayarlanması, suyun dolguya yanaşmasının önlenmesi ile 
rüzgârın etkisi ile barajda su dalgalarından kaynaklanabilecek 
yenilme riskini en az seviyeye indirmek gerekmektedir. Böyle 
durumlarda gerektiğinde barajdaki su seviyesi tehlike yarat-
mayacak seviyeye düşürülmelidir. 

Şekil 18’de baraj kesiti gösterilmiştir. Bu barajda toplanan su 
baraj dolgusuna çok yaklaşmış, barajın yenilme riski artmış-
tır. Önlem olarak, baraj dolgusuna yaklaşık 100 metre ileri-
sinden ilave bir set yapılmış, barajda suyun mümkün oldu-
ğunca ana dolgunun uzağında kalması sağlanmıştır. Burada 
baraj alanı küçüldüğünden baraj ömrü planlanandan daha 
aşağıya çekilmiştir. 

Şekil 16: Sızıntı sonucu baraj yenilmesi

Şekil 17: Düzlemsel ve dairesel kayma
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İki setli barajlar bazen de tesisten gelen atıkların şlam ve iri bo-
yutlu olması durumunda iri boyutlu malzeme ön setin, şlam 
da ilave setin önüne beslenmektedir. Böylece baraj ön setinin 
önünde güçlü atık yığını oluşturulmaktadır.

Yenilme sonrası baraj içindeki çökmüş katı, sıvılaşarak pülp 
şeklinde akmaktadır. Akan malzemenin hızı, barajdaki malze-
me ve su miktarı, baraj yüksekliği, taban eğimi ve akış yönün-
deki şartlara bağlı olarak 10-50 km/s kadardır. Bu hızda akan 
pülpün gücü, aynı hızla akan sel suyuna göre çok daha fazladır.

5. Atık Boşaltma Yöntemleri
Zenginleştirme yöntemine göre atık malzeme boyutu değişik 
olup %15-55 arasında katı içermektedir. Atığın baraja koyulaş-
tırıcı sonrası ya da siklondan geçirilerek gönderilmesi duru-
munda katı oranı yükselmektedir. 

Baraj kotunun tesis kotundan yüksekte olduğu durumlarda 
atık barajlara pompa ile basılmaktadır. Bu durumda barajda 
temizlenmiş su kullanılmak üzere tesise kendi doğal akışı ile 
geri dönmektedir. Atık barajı tesisten daha düşük kotta yer al-
ması durumunda atık kanal ya da bir boru içinden kendi doğal 
akışı ile baraja akabilirken temizlenmiş suyun tesise pompa ile 
basılması gerekmektedir. 

Barajlara atık malzeme dolgu boyunca boşaltılmalıdır. Boşalt-
manın şekli ve yeri baraj yenilmelerinin önlenmesi açısından 
son derece önemlidir. Boşaltma bir noktadan yapıldığında, 
boşaltılan noktanın önü doldukça boru eklenerek ya da çıkarı-
larak yeri değiştirilmektedir. Diğer yöntemde boşaltma dolgu 
boyunca yapılmaktadır. 

Şekil 18: İlave set yapılarak baraj güvenliğinin artırılması

Şekil 19: Barajlara atık boşaltma yöntemleri

Şekil 20’de atık boşaltma yöntemleri gösterilmiştir.

Baraja atık setin önünden verildiğinde çöken iri malzeme 
dolgunun mukavemetini, ince malzemenin de bir kısmı 
aralara girerek sızdırmazlığını artırmaktadır. Atığın baraj 
setine en uzak, barajın arka taraftan verilmesi durumunda 
ise iri malzeme arka tarafta hemen çökecek ince malzeme 
askıda kalarak barajın ön set tarafına ilerleyerek en ince 
malzeme dolguya yakın çökecektir. Baraj dolgusuna yakın 
çöken ince malzeme dolgusunun dayanımına bir katkı sağ-
lamadığı gibi set üzerinde ek hidrostatik basınç yaratarak 
tehlike oluşturacaktır. Bu nedenle atık baraja dolgu tarafın-
dan beslenmelidir.

6. Barajdan Su Alma Yöntemleri
Temizlenmiş suyun ve gerektiğinde aşırı yağmur ve olası 
taşkınlara karşı baraj duraylığını tehlikeye sokmadan, su 
dengesini bozmadan kontrollü bir şekilde barajın en uy-
gun yerinden alınması gerekmektedir. Yağış ve taşkın ola-
sılığına karşı barajlarda, kişilerin herhangi bir müdahalesi 
gerekmeden fazla suyun tahliye olabileceği şekilde taşma 
sistemi tasarlanmaktadır. Bu amaçla barajın büyüklüğü-
ne ve dolgunun yüksekliğine bağlı olarak su seviyesinde 
kontrollü taşma borusu yerleştirilmektedir. Bu boru ba-
rajdaki temizlenmiş fazla suyu alıcı ortama verilmesi için 
gereklidir. Barajın uygun bir yerine, su seviyesine ve dolgu 
yüksekliğine bağlı olarak kontrollü taşma borusu ağız se-
viyesinden daha yüksek seviyede olacak şekilde acil taşma 
borusu yerleştirilmektedir. 

Şekil 20’de normal ve acil taşma boruları gösterilmiştir.

Normal taşma borusu kapasitesinin fazla suyu tahliye etme-
ye yetmediği durumlarda su seviyesi acil taşma borusu sevi-
yesine kadar yükselecek ve fazla su acil taşma borusundan 
alınacaktır. 

Yaygın olmasa da atık barajının yanlarına, sağlam zemine baraj 
dolgusuyla birlikte yükseltilen fazla suyun tahliye edilebileceği 
acil taşma savağı da yapılabilmektedir. Taşma savağı betondan 
sağlam zemine bu amaçla yapılmış olması gerekmektedir. Her 
yükseltildiğinde barajdan savağa sağlam ve doğru bağlantı ya-
pılmalıdır. Savaktan tahliye edilecek suyun kontrolden çıkması 
durumunda su taştığı yerlerdeki toprağı da sürükleyeceğinden 
baraj yenilmesi de dâhil, istenmeyen sonuçlarla karşılaşma ris-
ki vardır. Bu nedenle savak tasarımı uzman kişilerce yapılmalı, 
baraj personeli de acil durumlar için eğitilmelidir. 

Şekil 21’de acil taşma savağı gösterilmiştir. 

Şekil 20: Normal ve acil taşma boruları
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Baraja gönderilen atık içindeki katı çöktüğünde temizlenmiş su 
tesiste kullanılacak ya da alıcı ortama bırakılacaksa, uygun işlem-
lerden geçirilerek pH ve alkalinetesi ayarlanmakta, içerdiği olası 
kimyasallar da değişik yöntemlerle tesiste kullanılabilir ya da 
alıcı ortam için kabul edilebilir değerlerin altına çekilmektedir. 

Tesiste tekrar kullanılacak su, barajda atığın boşaltıldığı yere 
en uzak noktadan alınmalıdır. Suyun alınması, alıcı ortama ve-
rilmesi ve taşkınlara karşı kullanılacak su alma sistemlerinin ka-
pasitesi; barajın hacmi, bölge iklimi, baraj yüzey alanı, konumu, 
tesis kapasitesi gibi değişik etkenlere bağlıdır. Olası taşkınlara 
karşı barajlarda birden fazla acil su boşaltma sisteminin kurul-
masında baraj güvenliği yönünden yarar vardır. 

Barajdan temizlenmiş su değişik şekillerde alınabilmektedir:
•	Kanal Sistemi
•	Borulu Sistem
•	Sifon Sistemi
•	Pompa
•	Su Kulesi 

Şekil 22, 23, 24’te atık barajından değişik şekillerde su alınması 
gösterilmiştir.

Şekil 22’deki gibi su kuleleri barajlardan su almak için kulla-
nılan yöntemlerden biridir. Su kulesi olarak düşünülmüş en 
uygun yerin baraj yükseldiğinde su alınacak bölgenin çok 
gerisinde kalmamasına dikkat edilmelidir. Bu nedenle kule 
yerinin seçimi çok önemlidir. Su alma kulesi barajdaki su ha-
reketlerinden, rüzgâr ve fırtınadan etkilenmeyecek şekilde 
güçlü yapılmalıdır. Su kulesi yapılarının basit olması, işlet-
me kolaylığı, su seviye kontrolü, boşaltılacak su miktarının 
ayarlanması gibi önemli üstünlükleri vardır. Ancak ilk yatırım 
maliyetleri ve sistemin deprem gibi dış etkenler sonucu zarar 
görmesi durumunda barajın yenilme riski yüksektir. Yaygın 
olarak kullanılmamaktadır. 

Şekil 23’teki gibi barajdan temizlenmiş suyun tesise gön-
derilmesi için kullanılan pompa, barajın su alınabilecek en 
uygun yerine yüzen bir platform üzerine yerleştirilebilmek-
tedir. Pompanın platform üzerine yerleştirilmesi durumunda 
pompa çıkışından su basma hattına esnek borularla bağlantı 
yapılmalıdır.

Şekil 21: Acil taşma savağı

Şekil 22: Atık barajından kule ile su alma 

Şekil 24’te gösterilen diğer bir yöntemde barajdan suyun si-
fonla alınmasıdır. Boru üzerinde uygun yerlere vana ve çek valf 
konularak sifon sistemi kontrol edilebilmektedir.

Pompanın barajın yan tarafında sabit zemine oturtulması du-
rumunda baraj yaklaşık her 9 metre yükseltildiğinde, pompa 
zemininin de yükseltilmesi gerekmektedir.

Özellikle flotasyon tesisi atık barajlarından alınan suyun tesiste tek-
rar kullanılması durumunda su borularla taşınmakta, tanklarda de-
polanmakta, dolayısıyla su tekrar kullanma döngüsünde havayla 
buluşamamaktadır. Böyle bir durumda taşıma güzergâhında Şekil 
25’teki gibi uygun bir yöntemle suyun havalandırılması, gerekli 
olan oksijenle beslenmesi, temizlenmesi sağlanmalıdır. Bu yapıl-
madığında flotasyon etkinliğinin düşmesi kaçınılmaz olacaktır. 

Barajlarda kullanılan borular kaliteli paslanmaz çelikten yapılmış 
olmalı, sağlam zemine oturtulmalı, atığın dinamik ve statik ha-
reketleri nedeni ile kesilmemeli, kırılmamalı, ezilmemeli ya da 
eğilmemelidir. Çelik borunun etrafı gerektiğinde beton ile des-
teklenmelidir. Bazı büyük barajlarda beton borular kullanılmak-
ta, etrafı ayrıca çimento ile kuvvetlendirilmektedir. Baraj içine 
döşenmiş borunun yatay bölümü eğimli olmalı, su kendi ağırlığı 
ile akmalı, boru içinde malzeme çökmemelidir. Baraj tabanına 
döşenen boru mutlaka zemine yeterli ağırlıkta beton dökülerek 
ya da uygun ve sağlam şekilde bağlanarak, baraja atık doldurul-
duğunda, barajdaki suyun kaldırma kuvveti ile yüzerek zemin-
den ayrılması engellenmelidir. Baraj tabanına boru döşenirken 
dikkat edilmesi gerekli en önemli konulardan biri budur. 

Barajda çökmüş atık içinde kalan borunun zamanla aşınması, 
üstündeki atığın ağırlığı ile ezilmesi, bükülmesi ve sonuçta 
tıkanması ya da en tehlikelisi baraj içinde yığılmış atığın  

Şekil 23: Şamanda üstündeki pompayla su alma 

Şekil 24: Atık barajından sifonla su alma

Şekil 25: Suyun havalandırılması
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oluşturduğu kesme kuvvetlerinin etkisi ile kopması sonucu 
meydana gelebilecek kontrolsüz boşalma nedeni ile barajın 
güvenliğinin riske girme olasılığı her zaman vardır.

7. Atık Barajlarının İyileştirilmesi
Atık baraj alanlarının faaliyet sonrası doğaya kazandırılması 
için yapılması gerekenler proje aşamasında belirlenmektedir. 
İyileştirme için hazırlanmış proje, çoğu zaman önemli bir deği-
şikliğe uğramadan uygulanmaktadır. 

Faaliyet sona erdiğinde, barajın herhangi bir doğa olayı sonu-
cu yenilip çevreye zarar vermemesi için gerekli fiziki önlemle-
rin mutlaka alınmış olması gerekmektedir. Bunun için erozyon, 
aşırı yağış ve su gelirlerine karşın daha önce yapılmış kuşakla-
manın sağlam olarak kalması ve bu durumunu belirli süre ko-
ruması zorunludur. Barajla ilgili faaliyet sonrası alınacak önlem 
ve yapılacaklar tamamen barajın içerdiği atığın yapısı, yerleşim 
bölgesi, bölgenin topografik yapısı, iklimi, aldığı yağışlar, bitki 
örtüsü, çevrede yaşayan hayvanlar, yer altı suyu, yasal düzen-
lemeler ile yakından ilişkilidir. 

Atık barajlarının iyileştirme çalışmaları; 
•	Barajın kendi haline bırakılması, 
•	Atık barajının üstünün kapatılması, 
•	Atık barajının üzerinde kabuk oluşturulması, 
•	Atık barajının bitkilendirilmesi şeklindedir. 

8. Yaşanmış Baraj Yenilmeleri
Dünyada çok sayıda baraj yenilmesi yaşanmıştır. Bu bölümde 
dünyada yakın zamanda yaşanmış iki baraj yenilmesi olayı, bü-
tün yönleriyle incelenmiş raporlardan alıntılar yapılarak, açıklan-
maya çalışılmıştır. Yaptığımız açıklamanın ve yorumların, biri-
lerini suçlamak ya da hata aramak gibi bir amacı yoktur. Amaç; 
olayın ortaya konulup yapılmış bir hata varsa aynı hataya insan-
ların ikinci kez düşmemesine yönelik bilgi paylaşımıdır. 

8.1 Samarco/Brezilya
Yakın zamanda meydana gelmiş büyük baraj yenilmelerinden 
biri, 5 Kasım 2015 tarihinde Brezilya’da Samarco Şirketi tara-
fından işletilen zenginleştirme tesisi Fundao atık barajında 
yaşanmıştır. Samarca demir madeni Brezilya’da Minas Gerais 
bölgesindedir. Bölgedeki demir cevheri düşük tenörlü itabirit 
olup bantlı bir yapıya sahiptir. Rezervi 750*106 ton, yıllık üreti-
mi 15-20*106 ton civarındadır.

Harita 1: Fundao barajı 

2015 yılına gelinmeden önce aynı bölgede Santarem su ve Ger-
mona atık barajı yapılmıştır. Germona atık barajı dolmuş, bunun 
üzerine Fundeo atık barajının yapılmasına karar verilmiştir.

Zenginleştirme tesisinde kırma ve öğütme sonrası cevher için-
deki şlam siklonlarda alındıktan sonra klasik flotasyon işlemi ile 
içerdiği silis temizlenmektedir. Flotasyondan sonra konsantre 
cevher tekrar öğütülüp kolon flotasyonu ile ikinci kez zengin-
leştirilmektedir. 

Zenginleştirme tesisinden boyut ve içeriğine göre siklon atı-
ğı, klasik flotasyon atığı ve kolon flotasyon atığı olmak üzere 
3 değişik atık çıkmaktadır. Bu atıklar atık barajına kum(silt) ve 
şlam(kil) olarak iki ayrı boru hattı ile gönderilmektedir.

Baraj yenilmesi sonrası konunun uzmanlarınca hazırlanmış ra-
pora aşağıdaki internet adresinden ulaşılmaktadır: 
fundaoinvestigation.com/the-report/

Samarco Şirketi’nin sahipleri BHP Billiton ve Vale SA olup bu 
şirketler madencilikle uğraşan herkes tarafından yakından bi-
linmektedir. Bu şirketlerin atık barajı konusunda da oldukça 
deneyimli olduğunu kabul etmek yanlış olmayacaktır.

Yapılan inceleme ve araştırmalar sonrası önce baraj yeri seçil-
miş, sonra da baraj için Şekil 26’daki merkezden ve kaynağa 
doğru yükseltili iki seçenek gündeme gelmiş, kaynağa doğru 
yükseltili baraj çeşidi seçilmiştir.

Yapılacak barajın harita üzerindeki konumu harita 2’de göste-
rilmiştir. 

Harita 2: Fundao atık barajı projesi
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Kesit 1’de gösterildiği atık barajında silisli kumun “Set 1”, şla-
mın da “Set 2” olarak gösterilen iki ayrı baraj seti arkasında 
toplanması öngörülmüştür. Böylece Set 1 arkasında çökecek iri 
atık, Set 2’nin arkasında çökecek şlama da destek olacaktır. Set 
1 olarak gösterilen set kumlu malzemeyle, şlamın önündeki 
Set 2’de buna uygun olarak yükseltilecektir. Böylece şlamdaki 
suyun ön taraf geçmesi de engellenmiş olacaktır.

Proje hacim olarak da tesisten iki ayrı boru hattı ile gelecek 
olan atığın boyut ve miktarına uygun olarak hazırlanmıştır.

2008 yılında baraj yapımına başlanmıştır. Baraj yapılırken ta-
bana drenaj amacıyla çakıl döşenmiş, barajının her iki yanına 2 
metre çapında beton galeriler açılmış, “Set 1” ana set yapılmış, 
sonra da baraja atık gönderilmeye başlanmıştır.

Aradan henüz bir yıl geçmeden, 2009 yılında Set 1’de ana göv-
dede sızıntı tespit edilmiştir. 

Bunun üzerine barajdaki su seviyesi düşürülmüş, barajın sızın-
tı olan kısmı desteklenmiştir. Yapılan incelemede tabandaki 
drenaj ve filtre tahliye sistemlerinin yapılmadığı, barajın taba-

Şekil 26:Baraj için iki seçenek 

Kaynağa doğru yükseltili Merkezden yükseltili

Kesit 1: Barajın projedeki kesiti

Resim 1: Baraj setinde yaşanan sızıntı

nındaki suyun tahliye olması gerekirken, birikip yükseldiği, ön 
sete basınç yaparak sızıntıya neden olduğu belirlenmiştir.

Bunun üzerine Set 1’de bazı güçlendirmeler yapılmış, ancak 
barajın tabanındaki drenaj tahliye sisteminin projeye uygun 
olarak düzeltilmesi mümkün olmamıştır. Buna karşılık, yeni uy-
gulamaya göre ana setin seviyesine gelmiş olan atık yüzeyine 
yeni bir drenaj tabakası yapılmış, bu seviyede birikecek suyun 
birbirine paralel ve bağlantılı olarak döşenecek yarık borularla 
tahliye edilmesi öngörülmüştür. Öngörülen uygulamayla bu 
seviyenin üzerine çözüm bulunmuş, ancak bu seviyenin altın-
daki suya doymuş kum için bir çözüm bulunamamıştır.

Yapılan iyileştirme sonrası Set 1 yükseltilirken Set 2’de bir yük-
seltme yapılmamıştır. Bu arada kurulmuş bir pelet tesisini bes-
lemek amacıyla zenginleştirme tesisinin kapasitesi artırılmış, 
projedeki atık oranları değişmiştir. İki ayrı hat ile gelen kum ve 
şlam atıklardan şlam miktarı artmış, arkadaki şlam atık havu-
zu beklenenden daha önce yükselerek dolacağı belirlenmiştir. 
Sonuçta şlam arttığı için Set 2’nin arkasındaki malzeme Set 1 
tarafına taşmıştır. Bütün bu gelişmeler sonrası mevcut durum 
ve şartlar dikkate alınarak atık barajında yeni bir uygulama 
gündeme gelmiştir.

Barajdaki atık seviyesi yükselirken ön set Set 1 yükseltilmiş, ara-
daki Set 2 seti yükseltilmediğinden haliyle belirli bir süre sonra 
Kesit 3’deki gibi baraj içinde kaybolmuştur.

2012 yılında barajın sağ ve solunda açılan galerilerin atık sızın-
tısı nedeniyle tehlike oluşturduğu belirlenmiş, belirli süre için-
de her iki galeri betonla doldurulup iptal edilmiştir. 

Kesit 2: Set 1 yükseltilmiş, Set 2 aynı kalmış

Kesit 3: Set 1 yükseltilmiş, Set 2 baraj içinde kalmış

78





www.madencilik-turk iye.com
15 Temmuz 2017

Atık barajında seviye yükselirken bir süre sonra şlamın içindeki 
su nispeten daha az su içeren barajın öndeki kumlu tarafa, Set 
1 olarak ifade edilen ön sete doğru sızmaya başlamıştır. 

Zaman içinde barajdaki atık seviyesi yükseldiğinden baraj içi-
ne kalmış Set 2 seti yerine, şlamı ve suyu Set 1’den uzak tut-
mak, dolayısıyla ön sete gelen hidrostatik yükü düşürmek için, 
yeniden set yapma zorunluluğu duyulmuştur.

2014 yılına gelindiğinde barajda çatlaklar, ön yüzünde taban-
da sızmalar gözlenmiş, bu çatlak ve sızıntılar üzerine Set 1 arka 
tarafından desteklenmiştir.

2015 Ekim ayında bir taraftan set yükseltilirken diğer taraf-
tan güçlendirme amacıyla setin ön yüzüne destek yapılmaya 
başlanmıştır. 

Madende günlük üretime yönelik patlatmaların oluşturduğu 
titreşimler olağan karşılanmaktadır. Aynı zamanda, Brezilya’da 
daha büyük depremler nadiren görülürken, atık barajının bu-
lunduğu Minas Gerais bölgesinde oldukça sık küçük deprem-
ler yaşanmaktadır. 

Kesit 4: Set 1 ve atık seviyesi yükselmiş

Kesit 5: Set 1 önüne yapılan destek amaçlı set

Kesit 6: Ana setin desteklenmesi

Baraj yenilmesinin yaşandığı 5 Kasım 2015 günü saat 1300 ci-
varında maden işletmesinde üretime yönelik 2 patlatma yapıl-
mıştır. Saat 14.03-14.06 arasında hemen hemen patlatmanın 
yarattığına yakın bir sismik hareketin oluştuğu ardışık 3 dep-
rem yaşanmıştır. Bu hareketler sonrası barajda herhangi bir ha-
reket, çatlak oluşmamış, olağan dışı bir değişim ya da hareket 
gözlenmemiştir.

Aynı gün her şey normal göründüğü bir ortamda barajda yük-
seltme çalışmalarını yürüten işçiler saat 15.45 civarında Set 1’in 
sol tarafında toz-duman, barajın yüzeyinde bir dalgalanma, sol 
taraftan bir çatlak ve sonrası barajdaki çamurun aktığını gözle-
mişlerdir. Ve sonrası baraj sol tarafından çökmeye başlamış, bir 
süre sonra da Set 1 tamamen erimiş, çamur barajdan boşalmıştır.

İlk yapıldığından yenildiği zamana kadar yaklaşık 6 yılda ba-
raj 100 metre yükseltilmiştir. Baraj yapılmaya başlandığında 
tabanda destek olacak sağlam bir set, tabana inecek suyun 
drenajı için bir taban drenaj sistemi, bu suyun atılacağı tahliye 
sistemi ve suyunu çabuk bırakan bir kum tabakası barajın sis-
teminin ana mantığını oluşturmaktadır. Ancak drenaj tahliye 
sistemi yapılmamıştır. Araştırma ekibi tarafından yapılan ince-
leme sonrası atık baraj projesinin uygulanmasında önemli olan 
bu kusur belirlenmiştir. 

Atık barajına şlam ve atık kum ayrı boru hatlarıyla gönderilmiş, 
barajda ayrı olarak depolanmıştır. Ancak baraj duvarı daha ilk 
yıllarda hasar görmüş her ne kadar tamir edilmiş de olsa duvar 
olması gerekli güce ulaşmamıştır. Baraj doldukça kumlu mal-
zeme ile yükseltilmiş, şlam ve su barajda kumlu malzemenin 
içine işlemiştir. Baraj yenilmesinde şlam ve su barajı dikey ola-
rak zorlamış, haliyle yatay yönde de yayılmış, barajın ön tara-
fında depolanmış kum, meydana gelen depremin de tetikle-
mesiyle kısa sürede sıvılaşmıştır.

Daha sonra yapılmış ikinci set, altındaki su hareketine engel 
olamamıştır. Bölgedeki ardışık 3 küçük deprem sonrası ikinci 
setin altındaki bölgede meydana gelen sıvılaşma önce arkada-
ki seti, sonra da Set 1 olarak ifade edilen ilk seti eritmiştir.

Baraj yenilmesi öncesi bölgenin görünüşü Resim 2 ve Resim 
3’te verilmiştir. 

Kesit 7: Arkada ve Set 1’de meydana gelen sıvılaşma
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Sonuçta Fundao atık barajı yenilerek, içindeki atık malzemenin 
tamamı sıvılaşıp akmış, baraj Resim 4’teki duruma gelmiştir.

Fundao atık barajı yenildikten sonra önündeki Santarem su 
barajını da yıkmış, bazı kaynaklara göre yaklaşık 60x106 m3, 
bazılarına göre 70x106 ton flotasyon atığı Bento Rodrigues 
yerleşim yerinin üzerinden, Doce Nehir yatağından geçerek, 
vadilerdeki yerleşim yerlerinin üzerinden akmış, 17 gün sonra 
850 km yol alarak Atlas Okyanusuna ulaşmış, önüne kattığı her 
şeyi alıp götürmüştür. Bu olayda maddi kayıpların yanı sıra 19 
kişi de hayatını kaybetmiştir. Nehir boyunca arazileri ve yerle-
şim yerlerini çamur kaplamış, başta balık olmak üzere canlıları 
yok olmuştur.

Resim 2: Baraj yenilme öncesi durum

Resim 3: Baraj yenilme öncesi durum

Resim 4: Baraj yenilme sonrası durum

Aşağıdaki internet adreslerinden atık barajının yenilmesiyle il-
gili açıklayıcı bilgilere ulaşmak mümkündür. 
•	 fundaoinvestigation.com/demonstrative-animation/
•	 www.youtube.com/watch?v=k0PWRiEWMTY
•	 www.youtube.com/watch?v=KlQf3PvaWCY

Kuşkusuz konunun uzmanlarınca tartışılması gerekmektedir. 
Yukarıdaki özet, uzman kişilerce hazırlanmış rapordan çıkarıl-
mıştır. Raporun tamamı okunduğunda daha detaylı bilgi edi-
nilecektir. Bu konuda, meslektaşlarımın böyle bir olayla karşı-
laşmamaları için yaşanan süreçle ilgili kendilerine soracakları 
“ben olsaydım ne yapardım”, “neden”, “niçin”, “nasıl” gibi soru-
lara bilimsel yanıtlar aramalarında yarar vardır.

Öncelikle bu baraj yenilmesi yaşanmasaydı, baraj daha da 
yükseltilecekti. Bilirkişi raporuna göre baraj yenilmesi pülpün 
sıvılaşması, bir yol bulup ana sete ulaşıp eritmesiyle meydana 
gelmiştir. Pülpün, sıvılaşması sonucu oluşan hidrostatik basın-
ca dayanıklı ve geçirimsiz bir baraj setini eritip yıkma olanağı 
yoktur. Su barajları da bu felsefeye göre yapılmaktadır. 

Başlangıçta baraj seçiminde, olası baraj yenilmeleri dikkate 
alınmış mıdır? Santarem su barajı, onun üzerindeki vadiye 
Germona ve Fundao atık barajları yapılmıştır. Bu seçim uygun 
bir seçim midir? Daha güvenli ve duraylı bir baraj çeşidi seçme 
olanağı varken neden duraylılık bakımından en zayıf olan atık 
baraj seçilmiştir? En azından neden merkezden yükseltili baraj 
dolgu sistemi seçilmemiştir? Maliyetin yüksek olması dışında 
özel bir nedeni var mıdır? 

İri malzemenin sıvılaşması şlam malzemeye göre zordur. Lite-
ratürde genellikle malzeme atık barajına tek bir boru ile gel-
mekte, baraj setinin hemen önünden baraj beslenmektedir. 
Böylece iri ve ağır malzeme setin önünde çökerek yığılırken 
şlam ve ince malzeme iç tarafa yönelmektedir. Setin önünde 
yığılan iri boyutlu malzeme öndeki ana sete de destek olup, 
hidrostatik basınca karşı setin mukavemetini artırmaktadır. 
Esasen söz konusu bu barajda da atık besleme sisteminde de 
benzeri amaç söz konudur. 

Resim 5: Baraj yenilmesi sonrası Bento Rodrigues yerleşimi

82





www.madencilik-turk iye.com
15 Temmuz 2017

yaşanmıştır. Görüntüye bakarak karar vermek mühendislik-
le bağdaşmasa da resme bakıldığında arazi eğiminin, buna 
bağlı olarak da hidrostatik basıncının yenilmenin olduğu 
yönde yüksek olacağı izlenimi vermektedir. Bu şartlarda ba-
rajın yenilme olduğu bölgedeki kesitinin mutlaka güçlendi-
rilmiş olması gerekirdi. Ancak baraj iyi yönetilmediği ve ka-
pasite üzerinde beslendiği sürece bu barajın büyük olasılıkla 
başka bir yerinden yenilecektir.

Mount Polley madeni baraj yenilmesi ile ilgili rapora aşağıdaki 
linkten ulaşılmaktadır.
www.mountpolleyreviewpanel.ca/sites/default/files/report/Re-
portonMountPolleyTailingsStorageFacilityBreach.pdf

9. Sonuç
Ülkemizde atık barajlarıyla ilgili herhangi bir sorun yaşanması 
istenmiyorsa, üniversitelerimizin maden ya da cevher hazır-
lama mühendisliği eğitimi veren üniversitelerde atık barajı 
projesi yapabilecek donanımda mühendislik eğitimi verilmesi 
zorunludur. 

Literatürde su sızıntısına karşı ilk setin önünde ikinci set yapıl-
dığında iki set arasına genellikle atık verilmemektedir. Böylece 
iki setin arası birlikte tek bir set gibi çalıştığından Şekil 18’de 
görüldüğü gibi, haliyle barajın ön tarafı güçlenmektedir. An-
cak böyle bir durumda da barajın kapasitesi düşmektedir. 
İkinci bir set yapıp araya atık beslemeye devam etmek, barajın 
yapılış amacına hizmet etmeyecektir.

Madencilik şirketi Brezilya hükûmetine 5.1 milyar dolar taz-
minat ödemeyi kabul etmiştir. 5.1 milyar dolar tazminat öde-
yinceye kadar zamanında daha düşük bedel ödeyerek sağlam 
bir baraj yapılmış olsaydı herhalde bu sorunlar yaşanmamış 
olacaktı. 

Olaylar incelendiğinde baraj kapasitesinin zorlandığı izle-
nimi vermektedir. Bir baraj yenilmesinden söz ediliyorsa, 
ortada bir mühendislik hatası olduğu gerçeği göz ardı 
edilmemelidir. Atığın sıvılaşması sonucu baraj yenilmesi 
de bir mühendislik hatasıdır. Riskli olan işletmelerde atığın 
filtrelenmesi sonra depolanması belki de en kesin çözüm 
olacaktır. Böyle bir durumda atık sorunu ciddi olarak çö-
zümlenecek, filtreleme sonucu suyun yönetimi daha kolay 
olacaktır. Bu durumda da şirketin ilk yatırım ve işletme mali-
yetini kabullenmesi gerekecektir. 

8.2 Mount Polley Madeni Atık Barajı Yenilmesi
4 Ağustos 2014’te Kanada, British Columbia’nın Cariboo bölge-
sindeki Imperial Metals’a ait olan Mount Polley bakır ve altın 
madeni zenginleştirme tesisinin atık barajı yenilmiş, barajdaki 
10 milyon metreküp su ve 4.5 milyon metreküp çamur Polley 
Gölü’ne akmıştır. 
globalnews.ca/news/1490361/tailings-pond-breach-at-mount-pol-
ley-mine-near-likely-bc/

Barajdan akan atık Polley Gölü’nün su seviyesinin 1.5 met-
re yükselmesine neden olmuş, sonra da sırasıyla atık Ha-
zeltine Irmağı boyunca Quesnel Gölü ve Cariboo Nehri’ne 
akmaya devam etmiştir. Atığın geçtiği bölgelerde fiziksel 
ve kimyasal kirliliğin yanı sıra bu bölgelerde suyun içerdiği 
ağır metal seviyelerinde yükselme gözlenmiştir. British Co-
lumbia da dâhil olmak üzere yakın çevrelerde olağanüstü 
durum ilan edilmiş, su kullanımı ile balık avlanması uzun 
süre yasaklanmıştır. 

Barajın yıkılmasıyla ilgili hazırlanmış raporda atık barajının 
2011 yılından yenilmenin yaşandığı 2014 yılına kadar kapa-
sitesinin üzerinde beslendiği, baraj akış yönüne doğru baraj 
seti eğiminin yatay 2.0, düşey 1.0 olarak düzenlenmiş olması 
gerekirken, yatay 1.3, düşey 1.0 olarak düzenlendiği ifade edil-
miştir. Kısaca, baraj setinin eğimi yatay yönde düşük yapıldı-
ğından ve yeterli güçte yapılmadığından, set barajın yükünü 
taşıyamamıştır.

Yenilme öncesi barajı çevreleyen setin yükseltilmesi için 
çalışmalara başlanmış, ancak set yükseltilemeden yenilme 

Resim 6: Atık barajı ve çevresinin Google Earth görüntüsü

Resim 7: Atık barajı ve çevresinin havadan görüntüsü
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Baraj yenilmeleri incelendiğinde genellikle yetersiz bir alan-
dan kapasitesinin üzerinde yararlanılmak istenildiği, baraj 
setinin yeterli güç ve sızdırmazlıkta yapılmadığından kaynak-
landığı görülmektedir. Firmalar atık için geniş bir alana bedel 
ödemek istememekte, bazen de tesise uygun mesafede ye-
terli alan olmayabilmektedir. Atık barajları ile ilgili yer sorunu-
na karşı mutlaka bir çözüm vardır. Ama çoğu zaman çözüm, 
maliyet demektir ve çoğu şirket de riski göze alıp maliyete 
katlanmamaktadır.

Atık baraj yerinin doğru seçilmemesi, alınabilecek basit önlem-
lerin alınmaması sonunda felaketler yaşanabilmektedir. Yaşan-
mışlardan ders alınıp, bilgiye, deneyime dayalı karar verildiğin-
de işler daha rahat ve sorunsuz olarak yürüyecektir.

Dünyada yaşanmış baraj yenilmelerinin çalışan cevher hazır-
lama tesisi sayısına oranı oldukça düşüktür. Hedef “0” atık ba-
rajı yenilmesi olmalıdır. Bu hedefin tutturulması için de gerekli 
önlemleri almak, yaşanmış baraj yenilmelerinden ders çıkartıp 
benzeri hataları tekrarlamamak gerekmektedir. 

Bazen atık barajlarda oluşan tehlike karşısında yapılacak tek 
şey, baraja yapılan atık beslemesini hemen kesmek, suyunu 
uygun şekilde tahliye etmek ve barajı bir süreliğine kendi hali-
ne bırakmak olabilmektedir. Bu noktaya gelindiğinde deneyim 
ve bilgiye dayalı konuya hâkim mühendis olarak karar verebil-
menin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Hangi çeşit olursa olsun, baraj yenilmesi söz konusuysa ne-
deni insan hatasıdır. Eğer baraj seti gerektiği kadar güçlü ve 
sızdırmaz yapıldıysa barajdaki sıvılaşmanın barajı yıkması söz 
konusu değildir. Daha çok para kazanmak adına doğru baraj 
seçilmez, baraj seti gerekli güçte yapılmaz, baraja kapasitesi-
nin üzerinde atık yüklenir, baraj iyi yönetilmezse “baraj yenil-
mesi de haliyle kaçınılmaz” olmaktadır. Her ne kadar baraj-
da atık kurumuş, masum gibi görünse de çökmüş, kurumuş 
gözüken malzemelerin, alınmamış basit önlemler nedeni ile 
sıvılaşarak geri dönüşü olmayan tehlikelere dönüşebileceği 
unutulmamalıdır. 
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Resim 7: Atık barajı ve çevresinin havadan görüntüsü
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Açılan kanalların iki ucu arasında kot farkı olduğunda, gemi-
lerin bu farkı aşabilmeleri için uygun yerlere “lock” olarak 
isimlendirilen, su seviyesi değiştirilerek gemi geçişini sağlayan 
“kapaklı havuzlar” yapılmıştır. Dünyada Süveyş Kanalı gibi 
gemilerin doğrudan geçiş yapabildiği havuzsuz kanallar da 
mevcuttur.

Great Lakes bölgesinde nehir taşımacılığı ABD ve Kanada’da 
çevresindeki madencilik faaliyeti ve sanayinin gelişmesini sağ-
lamıştır. Kuzey Avrupa ülkelerinde kış aylarında donan deniz 
nedeniyle gemi taşımacılığı yapılamaz hale gelmekte ya da 
zorlaşmaktadır. Bölgedeki insan eliyle yapılmış düzenlemeler-
le deniz taşımacılığı kolaylaştırılırken yol olarak da kısaltılmak-
tadır. Kiel Kanalı bunlardan biridir. Çin’de yapılmış ve yapılması 
planlanan kanallarla ağırlıklı olarak tarım, kullanım ve sanayi 
için susuz bölgelere su yönlendirmenin yanı sıra bazı bölgeler-
de nehir taşımacılığı yapılması amaçlanmıştır. 

Tuna Nehri Almanya’dan doğup Kardeniz’e dökülmektedir. 
Yaklaşık 2.500 km’lik kısmı nehir taşımacılığına uygundur. 

Dünyadaki Önemli Su Kanalları 

Necati Yıldız
Maden Yüksek Mühendisi

yildizn53@gmail.com

makale

Dünya pazarlarında ürünle-
rin maliyeti üzerinde taşıma-
cılığın oranı kuşkusuz çok 
büyüktür. Bu nedenle sanayi 

özellikle limanlara yakın kurulmaktadır. Buna bağlı olarak gü-
nümüzde nehir taşımacılığı deniz taşımacılığının bir parçası 
haline gelmiştir. 

Doğal bazı ırmak ya da kanallar belirli boyutta gemi ya da mav-
naların hareketine uygundur. Ancak bu yeterli olmadığında ül-
keler taşımayı kolaylaştırmak ve taşıma güzergâhını kısaltmak 
amacıyla mevcut kanalları iyileştirmenin yanı sıra yeni ulaşım 
kanalları açmışlardır. Örneğin, Panama Kanalı açılmadan önce 
New York’tan San Francisco’ya giden bir geminin Horn Bur-
nu’nu dolaşıp 22.500 km yol alması gerekirken Panama Kanalı 
açıldıktan sonra bu yol 9.500 km’ye inmiştir. Londra’dan çıkan 
bir geminin Hindistan’ın Mumbai limanına ulaşması için Ümit 
Burnu’nu dolaştığında 19.000 km mesafe Cebelitarık Boğa-
zı ve Süveyş Kanalı’ndan geçmesi durumunda 11.000 km’ye 
düşmekte, neredeyse yol yarı yarıya kısalmaktadır. Ülkemizin 
Avustralya’dan, Çin’den, Hindistan’dan ithal ettiği başta kömür 
ve demir cevheri madenleri ile Uzak Doğu ülkeleri ile olan tica-
retinde Süveyş Kanalı kullanılmaktadır.

Harita 1: Süveyş, Panama ve Stalin Kanalı

Harita 2: Great Lakes bölgesi, ABD-Kanada

Panama Kanalı lojistik alanından bir görünüm
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Süveyş Kanalı dünyanın en önemli su yolları arasında ilk sıra-
larda yer almaktadır. Avrupa ülkeleri, Basra Körfezi ülkeleri, 
Hindistan, Çin, Japonya gibi ülkeler arasındaki ticarette, do-
layısıyla dünya ticaretinde Süveyş Kanalının önemi ortadadır. 
Dünyada gemi geçişleri için kapalı havuz gerektirmeyen en 
uzun kanaldır. Diğer kanallarla karşılaştırıldığında kaza oranı 
sıfıra yakındır. Gece ve gündüz geçiş yapılabilmektedir.

Bölgede kanal yapılması fikri milattan önceki dönemlere kadar 
uzanmaktadır. Akdeniz ile Kızıldeniz arasında ticaret yapanlar 
uzun mesafede can ve mal kayıplarına karşı daha kısa yol arayı-
şına girmişlerdir. 18.yüzyılda Napolyon Akdeniz ile Kızıldeniz’i 
birbirine bağlamak amacıyla Fransız bilim adamlarından bir 
heyet kurdurmuştur. Bu heyet Kızıldeniz’in sularının Akde-
niz’in sularından yüksek seviyede olduğunu iddia etmişler ve 
bu nedenle de kanal projesinden vazgeçilmiştir. 

Daha sonraki yıllarda bu iki denizin, doğrudan, havuzsuz bir 
kanal ile bağlanabileceği belirlenmiştir.

Fransız diplomat Ferdinand de Lesseps, 1854 yılında Mısır Vali-
si olan Said Paşadan bu işi yapabilmek için iki imtiyaz almıştır. 
30 Ekim 1854 ve 5 Ocak 1856 tarihli imtiyazlara göre bütün mil-
letlerin geçişine müsaade edilecek olan bir kanal yapılacak, 99 
seneliğine kanalı işletecek bir de şirket kurulacaktır. Bu amaçla 
15 Aralık 1858’de “The Compagnie Universelle du Canal Mariti-
me de Suez” yani “Süveyş Kanal Şirketi” kurulmuştur.

Süveyş Kanalı yapımına 25 Nisan 1859 tarihinde başlanmıştır. 
Önce 6 metre derinliğinde servis kanalı hazırlanmış, bu kanal 
ana kanalın açılması için gerekli olan malzemenin taşınması 
için kullanılmıştır. 

Süveyş Kanalının açılması 10 yıl sürmüştür. Kanalın açılışında 
Mısırlı işçiler zorla çalıştırılmıştır. Kanal açılmasında çalıştırılan 
binlerce işçinin de öldüğü tahmin edilmektedir. İngiliz hükü-
meti kanal açılmasına başlangıçta karşı çıkmış, Kanalda “köle 
işçi” çalıştırıldığını iddia etmiş, isyan çıkartmaları için bölgedeki 
Bedevileri silahlandırmıştır. Kanal 10 yıl sonra, 17 Kasım 1869’da 
gemi geçişlerine açılmış, Kanalın açılmasıyla bölge stratejik bir                                                                                                                                                 

Resim1: Süveyş Kanalının açılış çalışmaları

Tuna Nehri havzası, 19 ülkede, 80 milyondan fazla insan tara-
fından paylaşılmakta, bu özelliği havzaya dünyanın “en geniş 
uluslararası nehir havzası” unvanını kazandırmaktadır. Nehrin 
geçtiği bölgelerde sanayi ve turizm gelişmiştir. 

Açılmış kanallar, nehir taşımacılığının yanı sıra ülkelerin turizmi-
ne de önemli katkı sağlamaktadır. Dünyada büyük şehirler, ge-
nellikle büyük ırmakların yanlarına kurulmuştur. Örneğin; Ams-
terdam-Amstel, Bangkok-Chao Phraya, Berlin-Spree ve Havel, 
Brussels-Senne, Budapest-Danube, London-Thames, Lima-Rí-
mac, Madrid-Manzanares, Montreal-St.Lawrence, Paris-Seine, 
Saint Petersburg-Neva, São Paulo-Tietê bunlardan birkaçıdır. 

Ülkemiz Güney Afrika’dan kömür ve demir cevheri, Çin’den 
kömür, Avustralya’dan kömür ve demir ithal etmiş ve etmek-
tedir. Dünya haritası incelendiğinde ithal edilen bu madenle-
rin ülkemize hangi güzergâhı takip ederek geldiğini görmek 
mümkündür. 

Dünyada çok sayıda gemi taşımacığında kullanılan kanal var-
dır. Açılmış her kanalın bir açılış süreci, bu süreçte yaşanmış 
hikâyesi vardır. Bu kanallardan üçünün acı dolu hikâyesi aşa-
ğıda paylaşılmıştır: 

1. Süveyş Kanalı “Suez Canal”
Bu Kanal Akdeniz ile Kızıldeniz’i birbirine bağlayan yapay su 
yoludur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde açılmaya baş-
lanan bu kanal, Baharat Yolu’nun ve Akdeniz ticaretinin can-
landırılması sağlanmıştır. 1869 yılında ilk açıldığında kanal 
uzunluğu 164 km, kanal derinliği 8 metre olarak inşa edilmiştir. 
Değişik zamanlarda kanalın fiziki boyutlarında iyileştirmeler 
yapılmış, 2010 yılından sonra yapılan çalışmayla kanal uzunlu-
ğu 193,3 km, derinliği 24 m, kanalın yüzeydeki genişliği 313m, 
11m derinlikteki genişlik ise 205/225 m olarak genişletilmiştir.

Harita 3: Süveyş Kanalı
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2. Panama Kanalı
Panama kanalı Orta Amerika’da Atlas Okyanusu ile Büyük Ok-
yanus’u birbirine bağlayan su yoludur.

1881 yılında düşünülüp çalışmalara başlanan, 15 Ağustos 
1914’te açılmış Panama Kanalı 77 kilometre uzunluğunda olup 
Fransızlar ve ABD tarafından yapılmıştır. Bu kanalın açılış çalış-
malarında toprak kayması, sıtma ve sarıhumma gibi hastalık-
lardan 27.500 kişi hayatını yitirmiştir. 

değer kazanmıştır. İngilizler Süveyş Kanal yapımına engel ol-
mak için ellerinden geleni yapmışlar, ancak kanal yapıldıktan 
sonra da önceleri Fransızların kontrolündeki kanal üzerinde 
1875 yılından sonra İngilizler de söz sahibi olmuşlardır. 

Uzun yıllar Kanal sorunsuz olarak kullanılmıştır. Ancak 1949 yılın-
da Mısır hükümetince İsrail gemileri ve İsrail malı taşıyan gemile-
rin Süveş Kanalından geçişine yasaklama getirmiştir. Bu yasakla-
ma 1951’de Birleşmiş Milletlerin araya girmesiyle kaldırılmıştır.

26 Temmuz 1956’da Cumhurbaşkanı Nâsır’ın idaresindeki hü-
kümet kanalı millileştirerek “Süveyş Kanal Şirketi”ni tasfiye et-
miştir. Aynı yılın Ekim ayında İsrail, İngiltere, Fransa kuvvetleri 
Mısır’a saldırmış, İngiliz ve Fransa birlikleri kanalın iki yanını 
işgal etmişlerdir. Ancak ABD ve Rusya’nın siyasi baskıları sonu-
cunda bu birlikler BM kontrolünde geri çekilmişlerdir. 

“Süveyş Kanal Şirketi” önceleri Nâsır’ın millileştirmesini tanıma-
yarak yönetimini sürdürmüştür. Nâsır askeri kuvvet kullanmak 
istemediğinden ya da çekindiğinden bu durum bir süre böyle de-
vam etmiştir. Ancak Dünya Bankası’nın 13 Temmuz 1958’de Mısır 
hükûmeti ile kanalın idaresi ve mali durumu ile ilgili imzaladığı 
antlaşma sonrası “Kanal Şirketi” kendiliğinden ortadan kalkmıştır.

Arap-İsrail Savaşı sırasında, İsrail birliklerinin 5 Haziran 1967’de 
kanalın doğu kıyısını işgal etmesi üzerine, Mısır kanalı mayın-
laşmış, bu tarihten başlayarak kanal 8 yıl kapalı kalmıştır. 5 
Haziran 1975’te döşenmiş mayınlar temizlenerek kanal tekrar 
gemi ulaşımına açılmıştır. 

Fiziki yapısı nedeniyle 2015 yılına kadar kanalın gemi geçiş ka-
pasitesi sınırlı kalmış, karşılıklı geçişler münavebeli olarak yapıl-
mıştır. Yıllardır yaşadığı siyasi karışıklıkların ardından ekonomisi 
can çekişen Mısır, ekonomisini yeniden canlandıracağı umu-
duyla 2010 yılında başlatılan çalışma 2015 yılında bitmiş, bu 
çalışma için Süveyş Kanalının iyileştirilmesinde 1 yılda 9 milyar 
dolar para harcamıştır. Bu çalışmada yaklaşık 50.000 işçi çalış-
mıştır. Bu çalışmalar sonrası 6 Ağustos 2015 tarihinde kanalın 
bir kısmına paralel olarak yaptırılan 2. kanal da gemi geçişine 
açılmış, geçişlerin karşılıklı yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.

“Yeni Süveyş Kanalı” olarak isimlendirilen projede, 72 kilometre 
uzunluğundaki su yolunun 35 kilometresi paralel bir hat olarak 
kazılırken, 37 kilometresi ise eski kanalın derinleştirilmesi ve geniş-
letilmesine yönelik olmuştur. Daha önce kanalın bazı noktalarda 
geçiş için bekleyen gemilere çift yönlü gidiş-geliş olanağı sağlan-
dığından, bekleme süresi 11 saatten 3 saate düşürülmüştür. Böy-
lece kanalın üzerinden geçiş yapan gemi sayısı 2023’e kadar ikiye 
katlanarak, günlük ortalama 97’ye çıkacağı öngörülülmüştür.

1888 yılında İstanbul Antlaşması ile getirilen şartlara uygun olarak 
bu kanaldan ülkesine ve yüküne bakılmaksızın bütün gemilerin 
geçişine olanak tanınmıştır. Bu anlaşmayı Avusturya, Macaristan, 
Fransa, Almanya, Türkiye, İtalya, Hollanda ve Rusya imzalamıştır. 
Günümüz de bu bu anlaşma hala geçerliliğini korumaktadır.

Resim 2: Süveyş Kanalı ile ilgili gazete küpuru

Kaynak: Merve ERDİL, Hürriyet Gazetesi, 08.08.2015

Harita 4: Panama Kanalı
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Panama Kanalının açılma fikri 1500’lü yıllarında gündeme gel-
miştir. Bu tarihlerde Kanalın geçtiği bölgede küçük bir nehir, 
bu nehrin üzerinde çok sayıda, nehrin iki yakasındaki evler ara-
sındaki bağlantıyı kuran köprüler mevcuttur. 

1800’lü yılların sonunda bu bölgede açılacak bir kanalın sağ-
layacağı faydalar ciddi olarak tartışılıp düşünülmeye başlan-
mıştır. Özellikle 1849’lu yıllarda California bölgesine “altına 
hücum” döneminde Amerika Kıtasının ortasına bir kanal açma 
fikri gündeme getirilmiştir.

Bu yıllarda İspanya ve Almanya Orta Amerika bölgesinde deği-
şik güzeregahlar için kanal projeleri hazırlamışlardır. 

1869 yılında Süveyş Kanalının açılmasıyla Orta Amerikada da 
bir kanalın açılması fikri daha da güçlü olarak gündeme gel-
miştir. Bu amaçla 1876 yılında “La Société Internationale du 
Canal Interocéanique” şirketi kurulmuştur. Kanal açma pro-
jesini yönetmek için de Süveyş Kanalını açan Ferdinand de 

Harita 5: Panama Kanalı 

Resim 3: Panama Kanalı Agua Clara havuzları

Lesseps görevlendirilmiştir. Kanalın açılacağı bölge Kolombia 
Devletinin sorumluluğu altındadır.

Süveyş Kanalı düz kumlu bir çölde açılmıştır. Panama’da Orta 
Amerikanın dağlık bölgesinden geçecek kanalın en düşük nok-
tası deniz seviyesinden 110 metre yukarıda olup, önerilen de-
niz seviyesinde açılacak kanal için kum yerine uzun mesafede 
110 metre yüksekliğindeki kayaların aşılması gerekmektedir. 
Bu zor bir iştir.

1879 yılında kanal projesinin hazırlanmasına yönelik 42’si mü-
hendis ile kanal yapımına finansal destek sağlamayı düşünen 
136 yatırımcının katılımıyla Paris’te bir kongre düzenlenmiştir. 
Kongre sonrası Orta Amerika’da deniz seviyesinde bir kanalın, 
Süveyş Kanalı kadar kolaylıkla tamamlanabileceği sonucuna 
varılmıştır. Kongre, kanalın tamamlanması için gereken süre 
olarak 7-8 yıl tahminde bulunulmuştur. Bu süre daha sonra ya-
pımı üstlenen De Lesseps tarafından 6 yıla indirilmiştir.

Önerilen deniz seviyesi kanalının düz derinliği 9 metre, alt ge-
nişliği 22 metre ve su seviyesindeki genişliği yaklaşık 27,5 met-
re olacaktır. Bu boyutlu bir kanal için 120x106m3 kazı yapılması 
gerekmektedir. Kanal açılacak Chagres nehirdeki su akışını 
kontrol etmek için nehir üzerinde Gamboa şehrinin yakınında 
bir baraj yapılması düşünülmüşse de uygulanabilir bulunma-
mıştır. Bu nehrin olası taşkınlarında yaratacağı sorunların çö-
zümü zamana bırakılmıştır. 

Kanalın açılmasına 1881 yılında Culebra şehrinden başlanmış, 
Batı Hint adalarından 40.000 Afro-Karayip işçisi çalıştırılmıştır. 

O dönemde bölgede tropikal hastalıklar ve özellikle de sıtma 
ve sarı humma hastalıkları hakimdir. Bu hastalıklarla ilgili faz-
la bir bilgi yoktur. Hastahanelerde böceklerin tırmanıp yatan 
hastalara ulaşamaması için karyola bacakları su dolu kapların 
içine konulmuştur. Bu kaplarla bilmeyerek sivrisineklerin yaşa-
yıp üremeleri için ideal bir ortam hazırlanmıştır.

Kanalda çalışan Fransız vatandaşlarının aldığı ücretler çok iyi 
de olsa 1881-1889 yılları arası 5.000 Fransız vatandaşı olmak 
üzere 20.000 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetmiştir. 

Resim 4: The Culebra bölgesi, 1885
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1885 yılına gelindiğinde birçok kişinin deniz seviyesinde bir 
kanal açmanın uygun olmadığını görmesine karşın De Lesseps 
bu gerçeği Ekim 1887’ye kadar kabullenmek istememiştir. Sık 
sık yaşanan çamur ve su baskınları projenin uygulanmasında 
ciddi sorunlar yaratmıştır. 

1887 tarihinden sonra deniz seviyesinde düz kanal yerine ha-
vuzlu kanal yapımına karar verilmiş, proje değişikliği yapılmış-
tır. Şirket 1889’da maddi sıkıntıya düşmüş, bir süre daha yeni 
proje çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüştür. Bu sıralarda 
ABD’nin de Nikaragua’da bir kanal açacağı, bu kanalın açılması 
durumunda Panama Kanalının bir işe yaramayacağı düşünce-
si kanaldaki çalışma hızını olumsuz yönde etkilemiştir. Kanal 
çalışmaların askıya alındığı 1889 yılında kanalın ancak %40’ı 
tamamlanabilmiştir. 

Panama’da kanal açma çalışmaların durduğu 1889’lu yıllarda 
ABD’nin kanalın Nicaragua’da açılması fikrine karşılık Fransızlar 
bu bölgede aktif volkanların olduğunu ileri sürerek ABD’lileri 
bu kararlarından vazgeçirmişlerdir. 

Kanalı yapan şirketin çöküşü Fransada büyük bir yolsuzluk 
skandalına dönüşmüştür. İflas eden şirket ortakları için tek 
çözümün kanal açıılmasına kalındığı yerden devam etmek ol-
muştur. Bu amaçla Kolombiya Hükümetinden yeni bir imtiyaz 
alınmış ve işe devam etmek için 1894’te “Compagnie Nouvelle 
du Canal de Panama” kurulmuştur. Culebra’da tekrar çalışma-
lara başlanmış kurulan teknik ekip iki havuzlu bir kanal yapıl-
masını uygun bulmuştur.

Panama Kanalınında çalışmalar sürerken 1899 yılına gelindi-
ğinde ABD Orta Amerikada uygun bir kanal açmak için olasık-
lıkları belirlemek amacıyla “The Isthmian Canal Commission, 
Kanal Komisyonu” kurmuştur.

Komisyon yaptığı çalışma sonunda Fransıların Panama’da 
yaptıkları çalışmayı 40 milyon dolara satmamaları durumunda 
Nikaraguada açılacak yeni kanalın daha ekonomik olacağı yö-
nünde öneride bulunmuş, bunun üzerine Fransızların Panama 
Kanalını 1902 yılında 40 milyon dolara ABD’ye satmak zorunda 
kalmışlardır.

Harita 6: Panama Kanalı 

ABD Başkanı Roosevelt, Orta Amerika’da ABD kontrolündeki 
bir kanalın ülkenin stratejik önemi olduğunun farkındadır. Pa-
nama kanalının açılacağı güzergah Kolombiya’nın bir parçası 
olduğundan, Roosevelt Kolombiya hükümeti ile gerekli görüş-
meleri yapmış 1903 başlarında Hay-Herrn Antlaşmasını imza-
lanmışlardır. Ancak Kolombiya Senatosu bu anlaşmayı onay-
lamamıştır. Bunun üzerine Roosevelt, o sırada Kolombiya’ya 
bağlı Panama’daki isyancılara hükümete karşı isyan etmelerdi 
durumdan ABD Donanmasının bağımsızlık mücadelelerine 
destek vereceğini belirtmiştir. Çıkan isyana karşı Kolombia hü-
kümetinin Panama’ya askeri müdahalesi ABD donanması ta-
rafından engellenmiş, 3 Kasım 1903’te Panama bağımsızlığını 
ilan etmiştir. 

Bağımsızlığını kazanan Panama, ABD ile 18 Kasım 1903 
Hay-Bunau-Varilla Anlaşmasını imzalamış, ayrıca ABD’den 10 
milyon dolar almıştır.

1902 yılına kadar Fransızların yaptığı çalışmalar hastalık ve 
bazı mühendislik hataları nedeniyle başarısız olmasına karşın, 
kanalın açılmasına yönelik oldukça önemli bir yol alınmıştır. İki 
Fransız Şirketi önemli büyükte kazı yapmıştır. İlk şirket Pana-
ma Koyundan Balboa Limanı arasındaki ve Atlantik tarafında-
ki kanalı taramıştır. Fransız Kanalı olarak bilinen bu kanaldan 
Gatun’da yapılan havuzlar için kum ve çakıl taşınmıştır. ABD 
Kanal açımı için projeleri tekrar gözden geçirmiş, çalışmaları 
yeni ekipman ile desteklemiş, çalışma koşullarını düzeltmiştir. 

1905 yılına kadar kanalın şekli ile ilgili olarak bir karar alınma-
dan kazı çalışmalarına devam edilmiştir. 1905 yılında kanal 
bölgesinde inceleme yapan teknik ekip uzmanları çoğunlukla 
deniz seviyesinde bir kanal açılmasının daha uygun olacağı 
kararına karşın azınlık havuzlu bir geçiş sisteminin daha uygun 
olacağını savunmuştur. 1907 yılından sonra da kanal açımına 
daha da önem verilmiş, çalışmalar makine ve teknik elemen 
olarak desteklenmiştir. Yapılan değrlendirmeler sonrası kanalın 
deniz seviyesinde açılmasından vazgeçilmiş, havuzlu yapılma-
sına karar verilmiştir. Kanal güzergahında baraj kurularak Gatun 
ve Mirafflores gölleri ile Atlantik tarafında Gatun havzuları,  

Resim 5: Panama Kanalı açma çalışmaları
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1930’lu yıllara gelindiğinde dünyada iş makina teknolojisinde 
belirli yere gelinmiştir. Madenlerde örtü kaldırma amaçlı kazı ve 
üretim için makineler kullanılmaktadır. Ancak bu kanalın açılma-
sında teknoloji yerine kamplardan getirilen 125.000 kişinin fiziki 
iş gücü kullanılmıştır. Çalışanlardan 12.000’sinin kanalın açılması 
sırasında hayatını kaybettiği söylenmektedir. Değişik kaynaklar-
da çalıştırılan ve hayatını kaybedenlerin sayısının çok daha fazla 
olduğu yazılmaktadır. 227 kilometre uzunluğundaki kanalın in-
san gücüyle açılmış kısmı 1 yıl 9 ay gibi bir sürede kazma, kürek, 
el arabası, çekiş, murç, manivela, hızar, birkaç delme makinası ve 
dinamit gibi basit aletler kullanarak açılmıştır. 

Tarihçilere göre açıldığı 1933 yılı ile II. Dünya Savaşının baş-
langıç tarihleri arasında kanal ticari amaç yanı sıra Sovyetler 
Birliğinin Kuzey Filosundaki deniz altı ve savaş gemilerinin Bal-
tık’tan Beyaz Denize indirilmesi için de kullanılmıştır. II.Dünya 
Savaşı sırasında da bu kanal kullanılarak Rus Baltık Filosu Beyaz 
Deniz’e taşınmıştır.

Bu kanal ilk açıldığında, düşünülmüş amaçlara hizmet etmesine 
karşın teknolojik olarak yetersiz kalmıştır. 1946 yılında II.Dün-
ya savaşı sonunda ciddi bir iyileştirme yapılmış, daha sonra da 
1968-1971 yılları arası o günkü teknolojinin elvediği ölçüde ka-
nal yeniden düzenlenmiştir. Günümüzde de kanaldan daha 

Pasifik tarafında da Miraflores havuzları oluşturulmuştur. Kanal 
1914 yılında geçişlere açılmıştır. Daha sonraki yıllarda kanalda 
iyileştirmeler yapılıp geçiş kapasitesi artırılmıştır.

3. Beyaz Deniz-Baltık Denizi kanalı 
“The White Sea-Baltic Sea Canal”
Bu kanal Rusya White Sea “Beyaz deniz” ile Baltık denizini bağ-
lamaktadır. Kanalın açılış hikayesi belki de en hüzünlü olanıdır. 

1930’lu yıllarda Sovyetler Birliğinin bu bölgeden Baltık Denizi 
tarafına ya da Avrupaya kuzeyi dolaşarak ulaşması kış koşulla-
rı nedeniyle oldukça zordur. Bölgede iyi tasarlanmış bir kanal 
askeri ve ekonomik olarak Sovyetler Birliği için çok stratejik ve 
yararlı olacaktır. 

“GULAG”; “Glavnoe Upravlenie ispravitel’no-trudovykh LAGe-
rei”, “Main Administration of Corrective Labor Camps”, Türkçe-
si; Sovyetler Birliğinde “Zorunlu Çalışma Kampları Yönetimi” 
anlamına gelmektedir. 1973 yılında Aleksandr Solzhenitsyn’in 
“The Gulag Archipelago, Gulag Takımadaları” kitabında da 
“GULAG” Sovyetler Birliği’nde “zorunlu çalışma ceza sistemi”ni 
ifade etmeye yönelik kullanılmıştır. Batı dünyası GULAG kavra-
mını ilk kez bu kitapla tanımıştır.

Sovyetler Birliğinde çalışma kampları 1917 yılından sonra ku-
rulmuştur. Özellikle Sibirya Bölgesinde kurulmuş bu kamp-
larda rejime karşı gelenlerle suç işleyenler toplanmıştır. Stalin 
döneminde kamplarda tutulan kişilerin insan gücü ülkenin 
başta maden üretimi olmak üzere endüstrisi için kullanılmış-
tır. Çalışma kamplarının sayısı 1953 yılında Stalin’in ölümüyle 
azalmış ve varlıkları 1990’lı yıllara, Gorbaçov dönemine kadar 
sürdürmüştür.

The White Sea-Baltic Sea Canal’ının açılışında da Sovyetler Bir-
liğindeki çalışma kamplarındaki insanlar kullanılmıştır. 1931 
yılında başlanarak 1933 yılında bitirilmiş bu kanalın ismi Stalin 
White Sea-Baltic Canal olarak da anılmaktadır.

Harita 7: Beyaz Deniz-Baltık Denizi kanalı Resim 6: Kanal yapımında çalışan işçiler

Resim 7: Kanal yapımında patlatma için delik açan işçiler
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hızlı, daha büyük gemilerin geçişi ile ilgili düzenlemeler yapıl-
maktadır. Mevsimsel olarak yararlanma olanakları kısıtlı da olsa 
Kanal Rusya’nın bu bölgesindeki ekonomisine ciddi katkılar sağ-
lamaktadır.

Kanalın yapımı kuşkusuz tarihin bu yıllarını unutulmazlar arasına 
sokmuştur. Kanal’ın ortalama derinliği 5 m, toplam su yolunun 
uzunluğu 227 km olup 37 km’si üzerinde insanların ciddi emeği 
vardır. Kanal üzerinde yaklaşık 15 baraj, 19 havuz (lock), 12 taşkın 
kontrol kapağı, 49 kanal seti mevcuttur. Kanalın güney bölgesi 
Povenchanka 10 km uzunluğunda olup bölgedeki suyun kot farkı 
70 metre kadardır. Burayı aşmak için 7 havuz kullanılmaktadır.

Kanalın üst bölgesi 22 km kadar uzunluğundadır. Uzkoye, Vy-
gozero gibi göllerden ve kanallardan oluşmuştur. Kanalın 190 
km’lik bölümünde göller ve bu gölleri bağlayan düz nehir ka-
nalları mevcuttur. Bu bölgedeki 102 metrelik kot farkı da 12 
havuz ile geçilmektedr. 

4. Sonuç
Günümüzde dünyada açılmış çok sayıda Kanal mevcuttur. Ül-
kemizde de “Kanal İstanbul Projesi” gündeme getirilmiştir. 
Bu proje “Çılgın Proje” olarak isimlendirilerek olumlu yönde 
kamu oyu yaratılmak istenmektedir. Teknoloji olanaklarının 
sınırlı olduğu dönemde Süveyş, Panama ve Stalin Kanalla-
rı açılabildiyse, günümüz teknolojisi kullanılarak 40-45 km 
uzunluğundaki bir kanalın açılmasında teknik ve zaman ola-
rak hiçbir sorunun yaşanmaması gerekmektedir. Ancak bu 
proje için önemli olan “sağlayacağı faydalar”, dolayısıyla 
“kanalın açılması gerekliliği”dir. Diğer tarafan da kanal açıl-
dığında yaratabileceği “olumsuzluklar” göz ardı edilmem-
lidir. Siyasi rant sağlamaya yönelik bir kararın ülkeye zarar 
getireceği, hazine garantisiyle dış kredi alınarak yapılan alt-
yapıların gelecek nesillerimizin daha doğmadan borç altına 
sokacağı unutulmamalıdır. 

İstanbul boğazı dünyadaki en önemli deniz geçişlerinden bi-
ridir. Çanakkale ve İstanbul Boğazlarında geçiş ve boğazlar 
bölgesinin güvenliği Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile düzen-
lenmiştir. 1923’te Lozan Antlaşması ile birlikte imzalanan Bo-
ğazlar Sözleşmesinin yerine geçmiştir. Boğazın en geniş yeri 

Resim 8: Kanalda kapalı havuzlar

3.6 km, en dar yeri 698 m’dir. Ancak geçişlerde gemilerin ro-
tasından çıkıp karaya oturmaları sıradan olay haline gelmiş-
tir. Bunun nedeni de gemilerin bedel ödeyip klavuz kaptan 
olmadan boğazdan geçmek istemeleridir. Boğaz geçişlerin-
de değişik açılarda bir kaç dönüşler yapılması gerekmektedir. 
Aynı zamanda boğazda akıntı da vardır. Bu özelliklere ilave 
olarak esen rüzgar da geçişlerde etkili olmaktadır. Sorunun 
çözümü çok kolayadır: “Belirli büyüklükten sonra gemilerin 
geçişlerinde klavuz kaptan alma zorunluluğunun” getirilme-
sidir. Boğazlar sözleşmesi yaklaşık 100 yıl önce yapılmıştır. O 
günden bu yana boğazdan geçen gemi sayısı, geçiş şartları, 
İstanbul’un konumu karşılaştıralamayacak kadar değişmiştir. 
Ülkemizin boğaz ve İstanbul’un güvenliğini gerekçe göste-
rerek bu zorunluluğun getirmesinin önünde hiçbir ülkenin 
durabilmesi söz konusu olamayacaktır.

Dünyada açılmış kanallara, boğazlara, su yollarına bakıldığında 
Anadolu üzerinden Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan bir kanalın 
açılması ülkemiz ve bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kal-
kınmasına kuşkusuz büyük katkı sağlayacaktır. Bu kanal Kara-
deniz-Süveyş Kanalı ile Karadeniz-Cebelitarık Boğazı mesafele-
rini kısaltacaktır. Türkiye haritasına üstten bakıp Çoruh, Karasu, 
Fırat Nehirleri, Keban Karakaya, Atatürk Barajları, Kartalkaya, 
Aslantaş, Berke Barajları ile Ceyhan Nehri beraberce bakıldı-
ğında insanın “bu kanalın açılması neden mümkün olmasın” 
demesi gelmektedir. O zaman MEGA PROJE buna denilecektir. 
İşte hayal kurmak budur(!) 

Kaynaklar

www.youtube.com/watch?v=o0zzsJMkLqg
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Mesleki Kontenjan Sorunsalı

inovasyon

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Maden Mühendisi

kahraman@email.arizona.edu

Sanırım birkaç ay kadar ön-
ceydi; The Economist der-
gisinde alınan bir lisans de-
recesinin ortalama bir insan 

hayatı boyunca satın alma gücüne göre normalleştirilmiş ABD 
doları cinsinden net getirisini gösteren bir grafiği incelemiştim. 
Burada getirinin dolar cinsinden miktarı ya da satın alma gücü 
parite hesabı değil, grafikte asıl dikkatimi çeken Türkiye’de 
alınan bir derecenin değerinin karşılaştırılan yaklaşık 30 ülke 
arasında en düşükler (İskandinav ve Benelux gibi yüksek eği-
timli ülkeler) arasında yer almasıydı. Oysa normalde beklenen, 
Türkiye’nin kendisine ekonomik ve sosyal açıdan daha yakın 
sayılabilecek eski Sovyet bloku (Macaristan, Polonya vs.) ülke-
lerinin de yer aldığı skalanın diğer ucunda yer almasıydı. Ancak 
şaşırtıcı bir biçimde bu grafikte Türkiye gelir seviyesi ve vasıflı 
insan sayısı oldukça yüksek İsveç ve Danimarka’nın arasında 
yer almaktaydı. Şekil 1’de bahsettiğim grafiği inceleyebilirsiniz.

Grafik özetle şunu söylüyor: Türkiye’de lisans derecesi almak 
bir insan ömrü boyunca toplamda ortalama yaklaşık 75 bin 
ABD doları kadar fazladan bir getiri sağlıyor. 

Eğitim seviyesi yükseldikçe çalışanların vasfının ve bilgisinin 
arttığı, neticesinde sosyal statüsünün ve maddi kazancının 
da arttığı yaygın inanılan bir gerçektir. Ancak bu getirinin ül-
kemizde, diğer ülkelere kıyasla bu kadar düşük olması aslında 
sorgulanması gereken bir durumdur. Bu yazıda elimden geldi-
ğince bu konuyu ele almaya çalışacağım. 

Öncelikle mesleklerin ve alınan diplomaların değerini belirle-
yen en önemli faktör, ekonomiden de bildiğimiz üzere arz-ta-
lep dengesidir. Bir mesleğe olan piyasadaki ihtiyacın; talep ve 
o mesleğe ait yıllık mezun sayısının arz olduğunu varsayalım. 
Serbest piyasada mesleğe olan ihtiyaç miktarı o endüstride 
kamu ve özel teşebbüslerin yaptıkları yatırım ve mevcut yatı-

rımların büyüme-küçülme 
durumlarına göre belirlene-
cektir. İhtiyaç duyulan pozis-
yon sayısının 100 olduğunu 
varsayarsak; o yıl mezun olan 
kişi sayısının 100’den fazla 
olduğu durumda aday olan 
kişilerin bu 100 kişi arasında 
olabilmek için beklentilerini 
düşürmesi ya da daha az se-
çici olması gerekecektir. Buna 
örnek olarak daha fazla çalış-
ma, daha az maaş, daha az 
tatil gibi işverenin lehine; ça-
lışanın aleyhine olacak şartlar 
düşünülebilir. Bunun yanı sıra 
şanslı 100 kişi arasında olama-
yan kişiler ise eğer meslekle-
rinde çalışma konusunda                                      Şekil 1. Alınan bir lisans derecesinin ömür boyu getirisi (satın alma gücüne göre düzenlenmiş) Kaynak: The Economist
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ısrarcılarsa bir sonraki yılda da iş aramaya devam edecekler ve 
biriken bu adaylar arasındaki rekabet yıldan yıla artacaktır. Bu re-
kabetin sonucunda da uzun süre iş bulamayanlar beklentilerini 
düşürüp, nihayetinde mesleğin standart karşılığından oldukça 
daha düşük imkânları bile kabul edecek noktaya geleceklerdir. 
Bu durum ülkemizde birçok meslek grubunda maalesef bir ger-
çektir. Geçmişte popüler olan birçok meslek ve nihayetinde mü-
hendislik bölümleri de bundan payını almışlardır. 

Bir diğer sebep ise üniversitelerde verilen eğitimin endüstrinin 
ihtiyaçlarına yönelik olmamasından kaynaklanmaktadır. Bugün 
ülkemiz üniversitelerinde ağırlıklı olarak teorik bilgi verilmek-
tedir. Uygulama veya pratiğe yönelik çalışmalar veya öğretiler 
oldukça az sayıdadır. Bunun akademisyenlerin teorik yetişmesi, 
akademi-piyasa arasındaki kopukluk gibi farklı sebepleri olsa da 
nihayetinde bu düzende yetişen bir öğrencinin mezuniyet son-
rasında bir işe girmek istediğinde sektör tarafından çok da yet-
kin olmadığı kanaati oluşmuştur. Bu sebeple işverenler piyasada 
genellikle okul sonrasında piyasada çalışmış ve tecrübe edinmiş 
elemanlara yönelmekte; yeni mezunları işe alırken “yetiştirilmek 
üzere” ise alım yapıldığı bir nevi uzun vadeli bir yatırım yapıldığı 
düşünülmektedir. Bu durum aslında öğrencilerin üniversitede 
harcadıkları uzun sürenin içerik olarak bir nokta atışı olmadığı-
nın bir kanıtıdır. Çünkü verilen eğitimin ve bu süreçte yapılan 
stajların varlığına rağmen piyasanın istediği vasıflara sahip olun-
maması, gerçek dünyada işe giren bir mezun için yeni bir öğre-
nim sürecinin de başlaması demektir. Bu döngü maalesef hem 
zaman kaybına hem de kaynakların israfına sebep olmaktadır. 
Aslında bu sorun yalnızca Türkiye’de olan bir sorun değildir. 
Dünyada gelişmekte olan ve gelişmiş birçok ülkesinde de bizde-
kine benzer sorunlar yaşanmakta; üniversiteler bunun için farklı 
arayışlarda ve girişimlerde bulunmaktadırlar. 

Dünyada maden sektöründeki daralma veya genişlemelerle 
uyumlu olarak maden mühendisliği eğitimi veren üniversite 
ve öğrenci sayısında dalgalanmalar olmaktadır. Özellikle hâ-
lihazırda dünyanın en büyük maden üreten yirmi ülkesinin 
sadece 3 tanesinin gelişmiş ülke olduğunu göz önüne aldı-
ğımızda, gelişmiş ülkelerde maden mühendisliği öğrenimi 
veren kurumlar son dönemde oldukça azalmış ve azalmaya 
devam etmektedir. Tükenmeye yakın rezerv durumlarından 
ve çevresel itirazlardan kaynaklı azalmaları göz ardı edersek; 
teknolojinin sektöre girişi de çalışan sayısını olumsuz anlamda 
etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. Türkiye’de ise ma-
den sektörünün büyüklüğü 2008 yılından itibaren 9-11 milyar 
dolar aralığında değişkenlik göstermektedir. GSYH’ya oranlan-
dığında yaklaşık yüzde 1,5 olan sektörün ihracata olan katkısı 
ise yaklaşık yüzde 13-15 arasındadır. 

Sektörün son on yılda büyümesinin sınırlı olmasına rağmen 
aynı süreçte ülkemizde bir mühendislik kontenjan bolluğu ya-
şanmıştır. Son yıllarda yüksek öğrenimdeki büyümeye paralel 
olarak farklı gerekçelerle açılmış hatırı sayılır maden ve jeoloji 
mühendisliği bölümü bulunmaktadır. Bu rakamların endüstri-
nin ihtiyaçlarının çok üzerinde olduğunu Maden Mühendisleri 

Odası 2011 yılında bir raporla kamuoyuna sunmuştur. Dün-
yanın farklı yerlerinde iş arayıp bulabilecek seviyede yetiştir-
diğimiz öğrenci sayısı oldukça azdır. Bu sebeple mezun olan 
mühendis adaylarımızın neredeyse tamamı iç piyasada iş ara-
maktadır. 2000’li yıllarda bin kadar olan maden mühendisliği 
kontenjanı 2012 yılında zirve yapmış ve yaklaşık iki bin kon-
tenjana yaklaşmıştır. Bahsi geçen kontenjanın ne kadar yüksek 
bir rakam olduğunun anlaşılması için şöyle bir örnek verelim: 
Ürettiği maden ürünlerinin değeri Türkiye’de üretilenin yakla-
şık 14 katı olan Avustralya’da ortalama yılda 150-200 civarı ma-
den mühendisi mezun olmaktadır. Aynı şekilde yıllık ortalama 
140 milyar dolarlık maden üretimi gerçekleştiren (Türkiye’nin 
13 katı) ABD’de ise bu rakam yaklaşık 200 mezuna karşılık gel-
mektedir. Şekil 2’de 2009-2015 yılları arasında Türkiye-Avust-
ralya-ABD’de üretilen maden ürünlerinin değeri ve maden 
mühendisliğinden mezun/kontenjan sayıları gösterilmektedir. 

Nihayetinde yeni üniversitelerin açılması, mühendislik eği-
timinin eski popülaritesini yitirmesi, yaşanan büyük maden 
kazaları, iş bulmada karşılaşılan sorunlar ve 2015 yılında mü-
hendislik seçimine getirilen ilk 240 bin şartı neticesinde 2016 
yılında 18’e düşmüş olan maden mühendisliği bölümlerinden 
yalnızca 4 tanesinin kontenjanlarını doldurmasıyla sonuçlan-
mıştır. Ancak bundan birkaç hafta önce yeni bir düzenlemeyle 
yer bilimleri bölümlerine (Maden, Jeoloji, Jeofizik) ilk 3 sırada 
yerleşen öğrencilere teşvik amacıyla burs verileceği duyurul-
muştur. Bunun ardından açıklanan üniversite kontenjan kıla-
vuzunda öğrenci bulamadığı için kapanmış olan bölümlere ye-
niden kontenjan verilmiş ve maden mühendisliğine 2017 yılı 
için toplamda 460 kontenjan ayrılmıştır. Bu kontenjanların ne 
kadarının dolacağı bir tarafa, asıl odaklanılması gereken nokta; 
sorunun hem niceliksel hem de niteliksel bir sorun olduğudur. 
Kontenjanların 1500’lerden 460’lara gelmesi iyi bir gelişmedir 
ancak bu rakamlar da ihtiyacın oldukça üzerindedir ve öğ-
rencilerin nitelikleri halen endüstrinin taleplerinden oldukça 
uzaktır. Yer bilimleri de dahil olmak üzere bütün mühendislik 
bölümlerinin piyasanın ihtiyaç duyduğu rakamlara yakın sayı-
da olacak şekilde ve piyasa tarafından istenilen niteliklere en 
yakın kalitede öğrenci yetiştirmesi hem endüstri için hem de 
mühendis adayları için oldukça hayatidir. 
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maden hukuku

Mera Tahsis Amacı Değiştirilmeden 
Maden Ruhsatı Verilemeyeceğine 
İlişkin Yargı Kararları

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

Maden ruhsatlarının Maden 
Yasası kuralları uyarınca gü-
venceye bağlandığı söylen-

se de bunun uygulama alanı daraltılmış, hatta yok edilmiştir. 
Özellikle zorunlu izinler konusunda yaşanan çekişmeler sonu-
cu Maden Yasası’na açıkça aykırı olarak ruhsat iptalleri yapıl-
makta ya da en azından madencilik faaliyeti engellenmektedir.

Zorunlu izinlerin neler olduğu, Maden Yasası’nın 7’nci madde-
sinde düzenlenmiştir. 

A-Konu Hakkında Yasal Düzenlemeler
i-3213 sayılı Yasa’nın 5177 sayılı Yasa ile değişik 7’nci maddesi 
son fıkrası: 
Bu madde hükümlerine aykırı faaliyette bulunulduğunun 
tespiti halinde, ruhsat teminatı irad kaydedilerek bu alandaki 
faaliyet durdurulur. Beş yıl içinde üç kez bu maddenin ihlali 
halinde teminatın tamamı irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir.

ii-3213 sayılı Yasa’nın 5995 sayılı Yasa ile değişik 7’nci maddesi 
son fıkrası:
Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, iş yeri açma ve çalış-
ma ruhsatı, mülkiyet izni olmaması ile kamu hizmeti veya umu-
mun yararına ayrılmış yerlere ve bu tür tesislere 60 metre mesa-
fe dahilinde madencilik faaliyeti Bakanlığın, binalara 60 metre, 
özel mülkiyete konu araziye 20 metre mesafede dahilinde ise 
mülk sahibinin iznine bağlıdır. Bu mesafeler, ihtiyaç halinde ma-
dencilik faaliyetlerinin boyutu, emniyet tedbirleri ve arazinin ya-
pısı dikkate alınarak Bakanlıkça artırılabilir. Mesafeler yatay ola-
rak hesaplanır. Bunlara aykırı faaliyette bulunulduğunun tespiti 
halinde ruhsat teminatı irad kaydedilerek bu alandaki faaliyet 

durdurulur. Bu ihlallerin üç yıl içinde üç kez yapıldığının tespiti 
halinde ise teminat irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir.

iii-3213 sayılı Yasa’nın 6592 sayılı Yasa ile değişik 7’nci maddesi 
son fıkrasında, teminat iradı yerine idari para cezası getirilmiş, 
bir de ihlalin üç yıl içinde üç kez veya daha fazla yapıldığının 
tespiti halinde ruhsatın iptal edileceği, öngörülmüştür. 

Yasa koyucu zorunlu izinler alınmadan madencilik faaliyeti ya-
pılması ve bu durumun üç yıl içinde üç kez yapılması halinde 
ruhsat iptalini öngörmüştür.

Ayrıca zorunlu izinler alınmadan MİGEM tarafından İşletme 
İzni düzenlenmemektedir. 

B-Konu Hakkında İçtihat Kararı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, 08.02.2002 gün 
E:2001/838, K:2002/134 sayılı bir kararında; “Maden Yasası’nın; 
madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması 
ile ilgili usul ve esasları belirleyen özel bir Yasa olup; aranması, iş-
letilme hakkı Devlet’e ait olan ve belirli bir süre için özel yasanın 
açık iznine bağlı olarak gerçek ve tüzel kişilere devredilebilecek 
madenlerin, Yasa’da öngörülen usul ve esaslara göre Devlet’in 
gözetim ve denetimi altında işletilmesi Anayasal bir haktır. Ana-
yasa emrine uygun olarak gerçek ve tüzel kişilerin uyması gere-
ken bütün kurallar ve bu kurallara uyulmaması halinde uygula-
nacak yaptırımlar Maden Yasası ile düzenlenmiştir.

Maden yatakları arzın her yerinde oluşabilen doğal kaynaklar 
olmadığından, madenlerin oluştuğu yerde üretilmesi zorunlu-
luğu bulunmaktadır. Çevre koruma mevzuatında çevre kirliliği 
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nedeni ile maden ruhsatlarının iptalini gerektirecek bir düzen-
leme bulunmamaktadır.” denilmiştir. Yüksek mahkemenin bu 
içtihadına uyulduğunu söylemek zordur.

C-Konu Hakkında Verilen Mahkeme Kararları
Zorunlu izinlerin alınması sonrasında maden ruhsat sahibine “İş-
letme İzni” verilmektedir. Zorunlu izinler de bilindiği üzere; ÇED, 
mülkiyet ile İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’dır. Bu sayılan zo-
runlu izinlerden birinin, ikisinin ya da hiçbirinin olmaması işlet-
me iznini sakatlarsa da bundan işletme ruhsatı etkilenmez ve bu 
suretle ruhsat iptali yapılamaz. Ancak, zorunlu izinler olmadan 
faaliyete devam edilir ve bu faaliyet üç yıl içinde üç kez tekrarla-
nırsa işte o zaman maden ruhsatı iptal edilir. Bunun dışında zo-
runlu izinler konusunda ruhsat iptali Maden Yasası’nda yoktur.

Ankara ili hudutlarında bulunan 99.91 hektarlık bir işletme 
ruhsat sahasının, 9,9 hektarlık kısmında mera alanı olduğu, 
bu nedenle İşletme ruhsatının iptali istemiyle açılan davada, 
Ankara 15. İdare Mahkemesi, 10.01.2012 gün E:2011/1414, 
K:2012/20 sayılı kararında; “Gerek Mera Kanunu gerekse de 
Maden Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, mera vasfı olan 
bir yerde amacı dışında bir faaliyetin gösterilmesinin yasak-
lanması, mera arazisinin tahsis amacı değiştirilmeden maden 
ruhsatının verilmesinin mümkün olmaması nedeniyle Bakanlık 
tarafından mera vasıflı olan arazide tahsis amacı değiştirilme-
den maden işletme ruhsatının verilmesinde hukuka uyarlık 
görülmemiştir” gerekçesiyle işlemin iptaline hükmetmiş, karar 
sonucu işletme ruhsatı iptal edilmiştir. 

Kararın temyizi üzerine Danıştay Sekizinci Dairesinin, 25.02.2014 
gün E:2012/1460, K:2014/1275 sayılı bozma kararında; “…Olay-
da; müdahil şirketin işletme ruhsatı aldıktan sonra gerekli pro-
sedürlere uymak suretiyle alınması gereken tüm izinleri aldığı, 
mera ile ilgili taşınmaz üzerinde herhangi bir kayıt olmadığın-
dan bu noktada izin işlemlerinin başlatılamadığı, bu halde iş bu 
durumdan haberdar olması beklenilemeyecek müdahil şirkete 
tahsis değişikliği için gerekli müracaatlarda bulunmadığı gerek-
çesiyle bir sorumluluk yüklenemeyeceği, kaldı ki ilgili sahanın bir 
kısmın mera vasfında olduğunun bildirilmesi üzerine gerekli izin-
lerin alınması için vakit geçirilmeksizin ilgili idarelere başvurular 
yapılarak çalışmaların başlatıldığı, zaten mera vasıflı arazide mera 
tahsis değişikliği yapılmadan çalışmalara başlanılmasından dola-
yı işletme ruhsat teminatının irad kaydedilmesine karar verilerek 
gerekli yaptırımın uygulandığı, kısaca davacıya tahsis amacı 
değiştirilmeden maden işletme ruhsatı almasından dolayı her 
hangi bir kusur atfedilemeyeceği açık olup bu halde müdahil 
şirkete ait işletme ruhsatının iptaline dair verilen kararda hukuki 
isabet yoktur.” gerekçesiyle İdare Mahkemesi kararı bozulmuştur.

Bozma üzerine, Ankara 15. İdare Mahkemesinin, 25.06.2015 gün 
E:2015/409, K:2015/899 sayılı kararında; Gerek Mera Kanunu’nun 
ve gerekse de Maden Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, 
mera vasfı olan bir yerde amacı dışında bir faaliyet gösterilme-
sinin yasaklanması, mera arazisinin tahsis amacı değiştirilme-
den maden ruhsatının verilmesinin mümkün olmaması, taşın-

mazın hâlihazırda mera 
vasfını taşıması ve vasıf 
değişikliği talebinin red-
dedilmesi hususları göz 
önüne alındığında, davalı 
idare tarafından mera 
vasıflı olan arazide tahsis 
amacı değiştirilmeden 
maden işletme ruhsatı-
nın verilmesinde ve dava 
konusu işlemde hukuka 
uyarlık görülmemiştir.” 
gerekçesiyle işlemin ipta-
line karar verilmiş ve esa-
sına bakıldığında ilk kararda ısrar edilmiştir.

Bu kararın da temyizi üzerine, Danıştay Sekizinci Dairesi, 
13.03.2017 gün E:2015/11093, K:2017/1548 sayılı kararla An-
kara 15. İdare Mahkemesinin, 25.06.2015 gün E:2015/409, 
K:2015/899 sayılı kararını onamıştır. 

I-Yerel Mahkeme Kararının Yorumlanması
Ankara 15. İdare Mahkemesinin, 10.01.2012 günlü kararında;

i-4342 sayılı Mera Yasası’nın 1’inci maddesi ile 14’üncü maddesi,
3213 sayılı Maden Yasası’nın 7’nci maddesi ile Madencilik Faa-
liyetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 111’inci maddesi 3. fıkrası-
na atıf yapılmıştır.

a-4342 sayılı Mera Yasası’nın 1’inci maddesi; Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığının istemi üzerine, 3213 sayılı Maden Yasası 
hükümlerine göre arama faaliyetleri sonunda rezervi belirlenen 
maden sahaları için zaruri olan mera alanlarının, durum ve sınıfı 
çok iyi veya iyi olan meraların da tahsis amacı değişikliği yapıla-
bileceğini, kural altına almakta ve bu konuda Bakanlıkça çıkarı-
lan yönetmeliğe göre işlemlerin yürütüleceğini belirtmektedir,

Mera Yasası’nın konuyla ilgili Yönetmeliği’nin, 8’inci maddesi; 
Arama ruhsatı alınan alanlar için, 6326 sayılı Petrol Kanunu ve 
3213 sayılı Maden Kanunu’na göre arama ruhsatı verilen yerlerin 
tamamı veya bir kısmının mera, yaylak, kışlak alanları içerisinde 
kalması halinde, bu alanlarda arama yapılabilmesi için ilgili mü-
dürlük veya Genel Müdürlük, Bakanlık İl Müdürlüğünden koor-
dinat değerleri belli; varsa 1/5000, yoksa 1/25000 ölçekli harita, 
vaziyet planı, arama ruhsatının onaylı örneği ile Komisyonca is-
tenecek diğer bilgi ve belgeleri ekleyerek talep eder. 

İşletme ruhsatı alınan alanlar için, 6326 sayılı Petrol Kanunu 
ve 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre işletme ruhsa-
tı alınan yerlerin, mera, yaylak, kışlaklar içinde kalması halinde 
ilgili müdürlük veya Genel Müdürlük tarafından; onaylı işletme 
projesi, işletme ruhsatı, işletme izin alanlarını gösterir 1/1000 
veya 1/2000 ölçekli imalat haritaları, rezerv durumu, vaziyet 
planı ile Komisyonca istenecek diğer bilgi ve belgeler eklene-
rek Bakanlık İl Müdürlüğüne başvuru yapılır, şeklindedir. 
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Görüleceği üzere, Mera mevzuatı gereği, 3213 sayılı Maden 
Yasası’na göre önce ruhsat alınacak daha sonra tahsis amacı 
değişikliği isteminde bulunulacaktır.

Buradan somut olayda yerel mahkemenin ilgi kurduğu Mera 
mevzuatı ile bir bağlantı yoktur.

b-Yerel mahkeme somut olaya ilgi tuttuğu 3213 sayılı Maden 
Yasası’nın 7’nci maddesinde; “Madencilik faaliyeti yapılan 
alanların izne tabi alan olmaları halinde, ilgili kanun hüküm-
lerine göre gerekli izinlerin alınması zorunludur. Ancak, Genel 
Müdürlükçe işletme ruhsatı verildikten sonra, işletme ruhsat 
alanının diğer kanunlara göre izne tabi alan haline gelme-
si durumunda ilgili kanunların öngördüğü yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi suretiyle kazanılmış haklar korunarak faali-
yetler sürdürülür. Diğer kanunlara göre izne tabi alanlar Genel 
Müdürlüğün görüşü alınarak belirlenir, kuralı bulunmaktadır. 
Yine yerel mahkemenin Madencilik Faaliyetleri Uygulama 
Yönetmeliğinin, 111’inci izne tabi alanlarda izinler alınmadan 
faaliyette bulunulmasının üretim faaliyetinin durdurulması ve 
teminatı iradına sebep olacağı, 121’inci maddesinde ise; mera 
alanlarında faaliyette bulunulmasının tahsis amacı değişikliği 
yapılması sonrasında mümkün olacağı” düzenlemesi vardır.

ii-Mera arazisinin tahsis amacı değiştirilmeden maden ruhsatı-
nın verilmesinin mümkün olmaması; 
Taşocakları Nizamnamesi hükümlerine göre İl Özel İdarele-
rince verilen taş ocağı ruhsatlarında, önce izinler alınır. Daha 
sonra taş ocağı ruhsatı verilirdi. Taşocakları Nizamnamesi 
05.06.2004 gün ve 25483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
26.05.2004 kabul tarihli ve 5177 sayılı Kanun’un 38. maddesi 
ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

3213 sayılı Maden Yasası’na göre önce ruhsatlar verilir, daha 
sonra zorunlu izinler alınır. Zorunlu izinlerin alınması sonrası 
da işletme izni düzenlenir.

Yukarıda açıklandığı üzere yerel mahkemenin verdiği kararda 
ilgi tuttuğu mevzuat hükümlerinin somut olayla hiçbir ilgisi 
yoktur. Ve ilgi tutulan maddeler esas alınarak verilen karar, hem 
mera mevzuatına hem de maden mevzuatına açıkça aykırıdır.

iii-Dava konusu edilen mera alanı, 9,9 hektar işletme ruhsatı 
99,91 hektardır.
99,91 hektarlık İşletme ruhsatının, 9,9 hektarlık kısmında mera 
alanı olduğundan, işletme ruhsatının iptali istenmektedir. 
99,91 hektar alanın, 9,9 hektarlık kısmı dava konusu edildiğine 
göre, 90,01 hektarlık alanın dava dışında tutulması gerektiğin-
de duraksama yoktur. Yerel mahkeme buna bile dikkat etme-
den, işletme ruhsatının iptaline hükmetmiştir.

II-Yüksek Mahkemenin Bozma Kararının
Yorumlanması
Danıştay Sekizinci Dairesinin, 25.02.2014 gün E:2012/1460, 
K:2014/1275 sayılı bozma kararında; “…kısaca davacıya tahsis 

amacı değiştirilmeden maden işletme ruhsatı almasından 
dolayı her hangi bir kusur atfedilemeyeceği...” ifadesi kulla-
nılmıştır. Bu ifadeden; mera tahsis amacı değişikliği olmadan 
işletme ruhsatı verilemeyeceği, kaldı ki somut olayda ruhsat 
sahibine önce hazine arazisi dendiği daha sonra, alanın mera 
alanı olmasından dolayı maden ruhsat sahibinin kusuru ol-
maksızın işletme ruhsatını aldığı, sonucu çıkmaktadır.

Oysa bozma kararında açıkça, maden arama ve işletme ruh-
satı verilmesinde mera tahsis amacı değişikliğinin zorunlu 
olmadığı, bu zorunluluğun, Maden işletme ruhsatına, işletme 
izni verilmesi aşamasında aranacağı, 99,91 hektarlık işletme 
ruhsatının, 9,9 hektarlık mera alanında tahsis amacı değişik-
liği yapılmaması halinde de iptal edilemeyeceği, zira geride 
işletme izni alabilecek, 90,01 hektarlık alanın olduğu, şeklinde 
bozulması gerektiği maden ve mera mevzuatı ile yerleşik içti-
hatlar gereğiydi. 

III-Bozma Üzerine Yerel Mahkeme Kararının
Yorumlanması
Gerek bozulan Ankara 15. İdare Mahkemesinin, 10.01.2012 
günlü gerekse, 25.06.2015 günlü kararların gerekçeleri aynı-
dır. Tek fark, ilkinde; “…ayrıca dava konusu olan yerin mera 
tahsisinin değiştirildiğine ilişkin dosyaya bir bilgi ve belgenin 
de ibraz edilemediği gibi tahsis amacının değiştirilmesine 
ilişkin işlemlerin devam ettiğinin ve henüz sonuçlandırılma-
dığının beyan edilmesi karşısında,” denilmesi, ikincisinde ise 
“…taşınmazın hâlihazırda mera vasfını taşıması ve vasıf deği-
şikliği talebinin reddedilmesi hususları göz önüne alındığın-
da,” denilmesidir.

Ancak, her iki kararda da ortak olan, Davalı idare (Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı) tarafından mera vasıflı olan arazide tahsis 
amacı değiştirilmeden maden işletme ruhsatı verilmesinin hu-
kuka aykırı olduğudur.

Görüleceği üzere yerel mahkeme bozma kararına uymamış, ilk 
kararının gerekçesini farklı sözcükler kullanarak yine işlemin ve 
işletme ruhsatının iptalinde kullanmıştır.

IV-Yüksek Mahkemenin Yerel Mahkeme
Kararını Onaması
Danıştay Sekizinci Dairesi, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 
25.06.2015 gün E:2015/409, K:2017/1548 sayılı ve kanaatimiz-
ce ısrar kararını oy birliği ile onamıştır.

Yukarıda aktarılan yerel ve Yüksek Mahkeme kararlarından 
çıkan sonuç; Mera vasıflı olan arazide tahsis amacı değişikliği 
olmadan maden işletme ruhsatı verilemeyeceğine ilişkindir. 

Gerek maden gerekse mera mevzuatı ve konu hakkında ve-
rilen içtihat kararlarında; maden ruhsatı verilmesinden önce 
mera tahsis değişikliği yapılacağı daha sonra maden ruhsatı 
verileceği yönünde tek sözcük bulunmamasıdır. Bu şekilde ve-
rilen kararlarla ruhsat güvencesi ortadan kalkmaktadır. 
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

May.17 Keles krible +40 mm 186 KLİ 2.766

May.17 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

375 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 5.143

May.17 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

375 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.937

May.17 Kısrakdere krible +20 mm 421 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.775

May.17 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

286 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

May.17 Çan krible +30 mm 288 ÇLİ 4.537

DEĞERLİ METALLER 
(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2016)
Birim

CM
E G

roup

10.Tem.17 Altın 1220,40 6,10 1150,20 USD/tr. oz

10.Tem.17 Gümüş 15,84 -0,69 15,95 USD/tr. oz

10.Tem.17 Platinyum 908,00 0,71 901,60 USD/tr. oz

10.Tem.17 Rodyum 1040,00 35,06 770,00 USD/tr. oz

10.Tem.17 Palladyum 843,00 23,62 681,95 USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2016)
Birim London M

etal Exchange

10.Tem.17 Alüminyum 1935,00 12,96 1713,00 USD/ton

10.Tem.17 Bakır 5860,00 6,55 5500,00 USD/ton

10.Tem.17 Çinko 2785,00 8,68 2562,50 USD/ton

10.Tem.17 Kalay 19810,00 -6,00 21075,00 USD/ton

10.Tem.17 Kurşun 2285,00 15,23 1983,00 USD/ton

10.Tem.17 Nikel 9125,00 -8,80 10005,00 USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2016)
Birim

N
orthernM

iner (N
M

)

31.Mar.17 Antimuan 9000,00 0,00 9000,00 USD/ton

31.Mar.17 Bizmut 12,40 0,00 12,40 USD/lb.

15.May.13 Civa 1850,00 0,00 1850,00 USD/şişe

1.May.17 İridyum 885,00 31,11 675,00 USD/tr. oz

31.Mar.17 Kadmiyum 0,88 0,00 0,88 USD/lb.

1.May.17 Kobalt 25,06 70,01 14,74 USD/lb.

1.May.17 Magnezyum 2,18 4,31 2,09 USD/ton

1.May.17 Manganez 1,94 11,49 1,74 USD/ton

31.Mar.17 Molibden 15250,00 3,39 14750,00 USD/ton

LM
E

1.May.17 Rutenyum 65,00 62,50 40,00 USD/tr. oz

N
M

31.Mar.17 Selenyum 26,00 0,00 26,00 USD/lb.

19.Ağu.14 Tantal 125,00 0,00 125,00 USD/lb.

31.Mar.17 Tungsten 4,99 0,00 4,99 USD/lb.

22.May.17 Uranyum 21,50 6,17 20,25 USD/lb.

U
XC

31.Mar.17 Vanadyum 22,10 -9,69 24,47 USD/lb.

N
M

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ
(FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton-
KDV Hariç)

Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

Tem.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 500 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6800

Tem.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 500 KOZLU MÜ. LAVUARI 6800

Tem.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 500 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6800

Tem.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 490 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7000

Tem.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 440 AMASRA MÜ. LAVUARI 6100

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ
(RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%

Yıl Sonu
Fiyatı

 (31.Aralık.16)

Birim

H
EFA

 Rare earth

31.Mar.17 Lantanyum Metal ≥ 99% 7,00 -30,00 10,00 USD/kg

31.Mar.17 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 2,00 -58,33 4,80 USD/kg

31.Mar.17 Seryum Metal ≥ 99% 7,00 -30,00 10,00 USD/kg

31.Mar.17 Seryum Oksit ≥ 99.5% 2,00 -54,55 4,40 USD/kg

31.Mar.17 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 85,00 -51,43 175,00 USD/kg

31.Mar.17
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
52,00 -50,48 105,00 USD/kg

31.Mar.17 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 60,00 -31,03 87,00 USD/kg

31.Mar.17 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 42,00 -28,81 59,00 USD/kg

31.Mar.17 Samaryum Metal ≥ 99.9% 7,00 -65,00 20,00 USD/kg

31.Mar.17 Europyum Oksit ≥ 99.5% 150,00 -77,94 680,00 USD/kg

31.Mar.17 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 55,00 -42,11 95,00 USD/kg

31.Mar.17 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 32,00 -17,95 39,00 USD/kg

31.Mar.17 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 550,00 -32,10 810,00 USD/kg

31.Mar.17 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 400,00 -33,33 600,00 USD/kg

31.Mar.17 Disporsiyum Metal ≥ 99% 350,00 -25,53 470,00 USD/kg

31.Mar.17 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 230,00 -32,35 340,00 USD/kg

31.Mar.17 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 95,00 -42,42 165,00 USD/kg

31.Mar.17 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 34,00 -55,84 77,00 USD/kg

31.Mar.17 İtriyum Metal ≥ 99.9% 35,00 -54,55 77,00 USD/kg

31.Mar.17 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 6,00 -60,00 15,00 USD/kg

31.Mar.17 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 15000,00 -16,67 18000,00 USD/kg

31.Mar.17 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 4200,00 -41,67 7200,00 USD/kg

31.Mar.17 Mixed Metal ≥ 99% 6,00 -25,00 8,00 USD/kg

TÜRKİYE KROM CEVHER FİYATLARI
Choreme Ore Prices of Turkey

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et

7.Tem.17 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 250-260 USD/dmt

7.Tem.17 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 245-250 USD/dmt

7.Tem.17 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 215-225 USD/dmt

10.Eki.16 Manganez cevheri (CIF-Çin) 34-36% parça 2,3 USD/dmtu

Temel Maden Fiyatları

ekonomi

ton = 1000 kilogram
lb : libre = pound = 0,453 kilogram

tr. oz : (troy ons) = 31,1 gram
şişe : 76 pound = 34,47 kilogram
dmt : (dry metric tonne) kuru bazda metrik ton

dmte : kuru bazda metrik ton ünite
USD : ABD Doları
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eTkinlik Takvimi

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

23 - 26 Ağustos  Project Marble Eurasia, İstanbul,
projectmarbleeurasia.com
23 - 26 Ağustos  İstanbul Block Marble Fair, İstanbul, istanbulblock.com
11 - 14 Eylül  ESCC2017, European Symposium on Communion & 
Classification İzmir, escc2017.org
23 - 26 Eylül  International Workshop on Subduction Related Ore 
Deposits, Trabzon, oredeposits.org 
27 - 29 Eylül  Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu,
Bodrum, isme.org.tr
27 - 30 Eylül  INERMA: 2. Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji 
Zirvesi, İstanbul, inerma.com
4 - 8 Ekim  Uluslararası İş ve İnşaat Makinaları Teknolojileri ve Ekip-
manları Fuarı, Antalya, cm-expo.com 
12 - 14 Ekim  MühJeo 2017: Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik 
Sempozyumu, Adana, muhjeoder.org.tr
18 - 21 Ekim  7. Madencilik Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, 
İzmir, minex.izfas.com.tr
18 - 21 Ekim  6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongre-
si (IMMAT), İzmir, immat.org

28 - 30 Ağustos  The Australian Mine Ventilation Conference 2017, 
Avustralya, ausimm.com.au/
29 - 31 Ağustos  Asia-Pacific’s International Mining Exhibition AIMEX 
2017, Avustralya, reedexhibitions.com.au/
5 - 7 Eylül  Mining Investment Central & South America 2017, Panama, 
www.mininginvestmentlatinamerica.com
11 - 15 Eylül  International Congress and Exhibition on Non Ferrous 
Metals & Minerals 2017 , Rusya, www.nfmsib.ru/en 
12 - 16 Eylül  Electra Mining Botswana 2017, Botswana, 
www.electramining.co.bw/
13 - 16 Eylül  Strategic Mine Planning with New Digital Technologies, 
Risk Management and Mineral Value Chains, Kanada 
17 - 20 Eylül  SEG 2017: Ore Deposits of Asia: China and Beyond,Çin, 
www.seg2017.org
20 - 21 Eylül  Valve World Asia 2017, Çin
20 - 22 Eylül  10. International Mining Geology Conference 2017, 
Tazmanya, www.mininggeology.ausimm.com.au
23 - 24 Eylül  World of Gems Conference 2017, Kanada, gemguide.com
26 – 28 Eylül  International Machinery & Equipment Expo (KME) 2017, 
Kenya 

18 - 21 Ekim  Stone Design Show Antalya, marbleshow.com
25 - 29 Ekim  14. Uluslararası Mermer, Doğaltaş Ürünleri ve Teknolojil-
eri Fuarı, İstanbul, cnristanbulmermer.com
1 - 3 Kasım  BMPC 2017-XVII. Balkan Cevher Hazırlama Kongresi, 
Antalya, ymgv.org.tr
1 - 4 Kasım  3. Bursa Blok Mermer Fuarı, Bursa, tuyap.com.tr
1 - 5 Kasım  Öztunalı 2017 Uluslararası Jeoarkeoloji, Antik
Madencilik ve Metalurji Sempozyumu, İstanbul,
geoarchaeology2017.istanbul.edu.tr 
2 - 3 Kasım  Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Sempozyumu 2017, Adana, madenisg.org 
5 - 9 Kasım  Balkan Jeofizik Kongresi 2017, Antalya, bgs2017.org 
8 - 10 Kasım  EIF Enerji Kongresi, Ankara, enerjikongresi.com 
1 - 2 Aralık  9. Delme Patlatma Sempozyumu, Ankara,
delpatsempozyumu.org 
13 - 15 Aralık  Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve 
Sergisi, Antalya, mersem.org.tr

9 - 13 Ekim  Sampling Theory, Sampling Practices, and Their Economic 
Impact, ABD, csmspace.com/static/shortcourses.html 
11 - 13 Ekim  International Conference on Underground Mining
Technology UMT 2017, Avustalya, acg.uwa.edu.au 
12 - 14 Ekim  5.International Mining & Mineral Recovery Exhibition 2017, 
Myanmar, www.miningmyanmar.com
17 - 19 Ekim  Precious Metals 2017, Güney Afrika, saimm.co.za/ 
22 - 25 Ekim  Exploration 2017, Kanada, exploration17.com
23 - 24 Ekim  Mining & Investment Latin America Summit 2017, Peru, 
gfcmediagroup.com/mining-and-investment-latam 
31 Ekim - 2 Kasım  Fennoscandian Exploration and Mining FEM 2017, 
Finlandiya, fem.lappi.fi/en
7 - 9 Kasım  Mining Industry Expo  2017, Ukrayna, 
www.iec-expo.com.ua/en/mieen-2017.html
13 - 14 Kasım  Kenya Mining Forum 2017, Kenya, kenyaminingforum.com
13 - 16 Kasım  Flotation 2017, Güney Afrika
21 - 23 Kasım  Geomate 2017, Japonya, www.geomate.org

Cevherden Değere...
Şirketinize Değer Katar

www.madencilikturkiye.com
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Sayfa Firma
79 Ant Group

75 Ardef

53 Asel Teknik

101 Atlas Copco

5, 9, 58, 59 Barkom

A.Kapak İçi Bilgi Mühendislik

Ön Kapak Core Drill

41 Çolakoğlu Makine

103 Çukurdere Sondaj

65 Dama Mühendislik

27 DMT

Sayfa Firma
99 ERD Sondaj

107 Ersencer

77 Esit

63 FLSmidth

29 Foramec

15 Global Magnet Sondaj

97 GREEN Chemicals

23 Hidromek

17 İntermobil

111 İzfaş

91 Kensan

Sayfa Firma
73 Ketmak

81 Labris

11 Metso

85, 93 MTM Makine

37 Nadir Metal

19 Netcad

Arka Kapak Ortadoğu Sondaj

51 Outotec

87 Özfen

21 Pena Maden

13 Polser

Sayfa Firma
3 Pozitif Sondaj

69 SGS

Ön Kapak içi Son-Mak

1 Spektra Jeotek

83 SPT

25 Teknima

45 TSM Global

33 Ukvazi

7 Weir

55 Yünel

71, 95, 109 Zitron

seri ilanlar

Reklam 
ezervasyon

Madencilik Türkiye Dergisi
Tel : +90 (312) 482 18 60 • Faks : +90 (312) 482 18 61
reklam@mayeb.com.tr

Reklam İndeksi

Yer Altı Maden Makinaları Aktif Satış Uzmanı
İş Açıklaması

•	 Yoğun maden ziyaretleri yaparak yer altı maden makinalarının aktif satış faaliyetlerini 

gerçekleştirmek,

•	 Makinaların teslimat ve tahsilat sürecini takip etmek,

•	 Madencilik sektörünü ve firmaları takip ederek gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak,

•	 Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

•	 Makine satışı konusunda yeterli tecrübeye sahip olup Lise, Önlisans, Lisans veya Lisansüs-

tü mezunu olmak,

•	 Seyahat engeli olmayan, Türkiye genelinde yer altı kapalı ocak ziyaretleri yapacak,

•	 Kapalı madenlere çeşitli alanlarda en az 3 yıllık satış tecrübesi olan (patlatma, pompa, 

lastik, maden makinaları vs),

•	 “Satış” işini özümsemiş, bu alanda çalışmaktan zevk duyan, 

•	 Gösterdiği başarının karşılığını kısa sürede almak isteyen,

•	 Çok güçlü iletişim becerilerine sahip, takipçi ve sonuç odaklı, adrenalini yüksek,

•	 MS Office programlarına hakim,

•	 B sınıfı ehliyeti olup, aktif araç kullanan,

•	 Erkek adaylar için; askerlik görevini tamamlamış,

Diğer Şartlar

•	 3 hafta sahada aktif satışta olacak 1 hafta izin kullanacak şekilde çalışabilecek.

•	 Maaşa ek olarak yüksek prim bedelleri ile çalışacak.

Not: Adayın ikamet ettiği il önemli değildir.

Başvuruların bir ön yazı ile yapılması rica olunur. Özgeçmişlerinizi basvuru@mayeb.com.tr 

adresine iletebilirsiniz.

web sitemizi ziyaret ettiniz mi?

www.mayeb.com.tr

MADEN ENDÜSTRİSİ,
ÇALIŞMA ARKADAŞINI
MADENCİLİK TÜRKİYE 
DERGİSİNDE BULUYOR

Mail ile 3.500 Maden 
Profesyoneline Ulaşım

Android Uygulamada 
1.000’in Üzerinde Takipçi

Sektörün Her Kesiminden 
11.000 Takipçi

Sektörün Her Kesiminden 
2.600 Takipçi

Maden Profesyoneli 
1.500 Takipçi

Sektörün Her 
Kesiminden 400 Takipçi

Aylık 10.000 Tekil 
Ziyaretçi

Bu Platformda
Aradığınız

Çalışma Arkadaşına
Ulaşmak Çok Kolay

İlanınızı Madencilik Türkiye dergisinde, derginin web 
sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlatın, 
aradığınız nitelikli personele en hızlı şekilde ulaşın.

Hem de çok uygun �yatlarla…

İletişim ve daha deyatlı bilgi almak için;
ik@mayeb.com.tr / 0312 482 18 60
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Uygulamadan 
Üretime
Uygulamadan 
Üretime

Mühendislik Hizmet ve Servisler
Geo Sondaj Makine İmalat Ltd. Şti.,
sondaj sektörünün mühendislik
hizmetlerini vermektedir. Bu hizmetleri
verirken Ortadoğu Sondaj San. ve Tic.
A.Ş. den gelen bilgi birikiminden
faydalanmaktadır.

Sondaj Ekipmanları
Geo Sondaj Makine, üretmiş olduğu 
ekipmanların verimliliğini grup şirketi olan
Ortadoğu Sondaj San. veTic. A.Ş. de 
kullanarak test etmektedir.

Sondaj Makine ve Pompaları
Ürettiğimiz tüm makine ve
pompalara 1 yıl veya 8000
saat garanti verilmektedir.
Ayrıca, herhangi bir arıza 
oluştuğunda 24 saat içinde
servis hizmeti verilmesi 
garanti edilmektedir.

Sondaj Sıvısı Katkı ve Ekipmanları
Geo Sondaj Makine’nin satışını
yaptığı sondaj sıvısı katkı ve
ekipmanları, Ortadoğu Sondaj San.
ve Tic. A.Ş. nin kullanım ve verimlilik
sonuçlarına göre değerlendirilip en
verimli ve en ekonomik olanlar tercih
edilerek belirlenmiştir.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi 29. Cad. No:3 Malıköy - Sincan / ANKARA
Tel: 0312 472 2104   Faks: 0312 472 2103

www.ortadogusondaj.com
www.geosondajmakine.com


