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Ekstra Dinamik Koruma Teknolojisi ile gelitirilen yeni
Shell Rimula R4 L zorlu çal›ma koullar›nda motorunuzu
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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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Bost Group, maden işletmeciliği, maden 
geliştirme, maden ekipmanları üretimi ve maden 
teknolojisi geliştirme konularında uzmanlaşmış 

saygın ve tecrübeli şirketleri bünyesinde 
barındırmaktadır.
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EDITÖRDEN

Onur Aydın • onur@mayeb.com.tr • twitter.com/OnurMadenTR

Dönem dönem çıkarılan ve yürürlükte olan mevzuatlarda değiştirilmek istenen maddeleri tek bir kalemde değiştiren, si-
yasi arenada “Torba” olarak da isimlendirilen kanunlara son yıllarda sık şahit olmaya başladık. Torba kanunların bir yenisi 
“Bazı Vergi Kanunları ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” adıyla gündem-
de. Bu kanunu geçmiş torba kanunlardan farklı kılan ise sektörümüzle ilgili çeşitli konularda değişiklikler içeriyor oluşu… 
Şu an TBMM’de görüşülmekte olan Kanun Tasarısı yasalaşırsa sektörümüzde aşağıdaki şekilde düzenlemeler yapılacak.

Maden arama faaliyetlerinin daha hızlı yapılması ve tespit edilen doğal kaynakların ekonomiye hızlı bir şekilde kazan-
dırılması amacıyla bürokratik işlemlerin ivedilikle tamamlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda ÇED işlemleri Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı tarafından, diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca 
ÇED sürecinde en geç üç ay içinde bitirilecek. Aksi takdirde ÇED ve diğer izin başvuruları ile ilgili olumlu karar verilmiş 
sayılarak Genel Müdürlük tarafından buna göre işlem yapılacak. 

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 30’uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ihale edilecek maden sahaları, 47’nci 
maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında ihtisaslaşmış Devlet kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına devredilen 
maden sahaları, bu kuruluşlar ve bunların bağlı ortaklıkları ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilecek 
maden sahaları için işletme ruhsatı düzenlendiği tarihten başlamak üzere ilk on yıl süreyle 6831 sayılı Orman Kanunu 
kapsamında herhangi bir bedel alınmayacak. Bu türden sahaların ihalesinin ve yatırımlarının cazip hale getirilmesi ve 
yatırım ortamının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Gerçek anlamda madencilik yapmak isteyenlere fırsat verilmesi amacıyla, mevzuatlar kapsamında diğer kurumlardan 
gerekli izinlerin alınamaması ve izin alınamamasının ruhsat sahibinden kaynaklanmaması durumunda, genel arama dö-
nemi sonuna kadar ön arama ve genel arama faaliyetlerinin yapılmaması ve raporlarının Genel Müdürlüğe verilmemesi 
halinde ruhsatlar iptal edilecek.

Kalıcı kirlilik, atık, artık bırakmayan faaliyetlerden oluşan jeolojik haritalama, jeofizik etüt, sismik, karot, kırıntı ve numune 
almaya yönelik sathi hazırlık işlemleri içeren maden arama faaliyetleri için makro düzeyde bir değerlendirme olan ÇED 
kararı aranmayacak. 

İşletme izin tarihinden itibaren son beş yılın herhangi bir üç yılında yaptığı toplam üretim miktarının projede beyan edi-
len bir yıllık üretim miktarının %30’undan az olması durumunda ruhsat sahiplerine 50.000 TL idari para cezası verilecek. 
İdari para cezasının uygulanmasından başlamak üzere takip eden üçer yıllık dönemde yaptığı toplam üretim miktarının 
projede beyan edilen yıllık üretim miktarının %30’undan daha az olması durumunda ise ruhsat iptal edilecek. Ancak be-
lirtilen durumların mücbir sebepler ve beklenmeyen hallerden kaynaklanması halinde veya Genel Müdürlük tarafından 
kabul edilen işletme projesi ve termin planına göre madene ulaşmak amacıyla galeri, kuyu ve/veya dekapaj yapılacağı 
beyan edilmiş ve ruhsat sahasındaki faaliyetlerin bu beyanlara uygun olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiş ise idari para 
cezası uygulanmayacak ve ruhsat iptal edilmeyecek. 

TTK ile TKİ uhdelerinde bulunan maden ruhsatlarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve 
bu ruhsatları ihale etmeye yetkili kılınacak. Böylelikle, atıl vaziyetteki sahaların ekonomik, güvenli ve rantabl şekilde de-
ğerlendirilmesine olanak sağlanacak. Ayrıca rödovans süreleri kısıtlı olduğundan dolayı iş sağlığı ve güvenliğine yönelik 
uzun vadeli modern teknolojiye uygun yatırımlar yapılamamasının önüne geçilecek.

Özetle Torba Kanun bu haliyle yasalaşırsa; 
• Aramalarda gerçekten anlamsız olan ÇED kararı devre dışı bırakılacak, birkaç yıl öncesine kadar olduğu gibi çalışma-

lara devam edilecek ve aramalarda zaman kaybettiren bir bürokratik işlem ortadan kaldırılmış olacak, 
• Kamu tarafından rezerv tespiti yapılmış sahalarda işletme ruhsatı düzenlenmesi sonrasında 10 yıl süreyle orman 

bedeli alınmayacak ve bu sahalar yatırımcılar için daha cazip hale getirilecek (darısı diğer tüm ruhsatların, özel sektör 
projelerinin ve mevcut üreticilerin başına!!!), 

• Atıl duran arama ve işletme ruhsatlarında ruhsat sahibi çalışmaya yönlendirilecek (yatırımcı gerçekten bu sahalarda 
çalışmayacaksa ruhsat düşürülecek), 

• TKİ ve TTK kendi bünyelerinde ruhsatları bölebilecek, ihale edebilecek, işlettirebilecek.
Üzerindeki görüşmelerin devam ettiği Kanun Tasarısı’nın sonucunu ve sektörümüze etkilerini merakla bekliyoruz.

Torba Kanun
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TÜRKIYE’DEN HABERLER

Alkim, Eskişehir’e Yeni Bir Krom Konsantre 
Tesisi Kazandırdı

İş Kanununda Madencilik Sektörünü 
İlgilendiren Değişiklikler Yapıldı

MTA’nın Yurtdışı Faaliyetlerine İlişkin 
Yönetmelik Yayınlandı 

Alkim Alkali Kimya, Eskişehir’deki tesis yatırımını tamamlayarak 
şehre yeni bir krom konsantre tesisi kazandırdı. Şirket, Türki-
ye’nin krom havzası olarak kabul edilen Eskişehir bölgesindeki 
1.200 hektarlık maden sahasında 6 ay önce başladığı konsantre 
tesisi yatırımını rekor sürede tamamladı. Maden işletme saha-
sında birkaç yıldır sürdürülen rezerv tespit sondajları sonucun-
da şirket Şubat 2017’de konsantre tesisi kurmak için harekete 
geçmişti. Tamamlanan bu tesis Türkiye’nin en modern ve ileri 

teknolojiye sahip işletmelerinden biri olarak öne çıkıyor. Yıllık 
20.000 ton krom konsantre üretim kapasiteli, yatırım teşvik bel-
geli tesisin devreye alma çalışmalarının Ekim ayı sonuna kadar 
bitirilerek konsantre üretimine başlanması ve 2017 yılı içerisin-
de ilk parti krom konsantre ürün ihracatının gerçekleştirilmesi 
hedefleniyor. Yatırımın toplam tutarının 15.000.000 TL olduğu 
öğrenilirken bu tutarın kısmen şirketin öz kaynaklarından, kıs-
men de orta vadeli yatırım kredisi ile finanse edildiği belirtiliyor. 

“İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma 
Yönetmeliğinde” değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 25 
Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürür-
lüğe girdi. Değişiklikle Yönetmeliğin 4. maddesine şu yeni fık-
ra eklendi: Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, 4857 
sayılı Kanunun 42. maddesi uyarınca zorunlu nedenlerle 43. 
maddesi uyarınca olağanüstü hallerde, haftalık otuz yedi bu-
çuk saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, 
normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 
yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenir. 
Ayrıca aynı Yönetmeliğin 8’inci maddesinin birinci fıkrasına 
da şu bent eklendi: e) 4857 sayılı Kanunun 42. maddesi uya-
rınca zorunlu nedenler ve 43. maddesi uyarınca olağanüstü 
haller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla 
çalışma yaptırılamaz.

Yine aynı Yönetmeliğin 9. maddesi ikinci fıkrası da şu şekil-
de değiştirildi: Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay 
iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya 
çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla çalış-
ma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği 
onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bu-
lunmak kaydıyla geri alabilir.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünün yurt-
dışı faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönet-
meliğin yürürlüğe konulması konusundaki karar 24 Ağustos 
2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu Yönetmelik ile 
MTA’nın; yurtdışında arama ve araştırma faaliyetleri ile ilgi-
li olarak yabancı ülkelerde şirket kurmasına, yerli ve/veya 
yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yurt dışında şirket veya 
ortaklık kurmasına, imtiyazlı ortak olmasına, şirketler veya 
ortaklıklarla ilgili her türlü pay, hisse senedi ve diğer ortak-
lık paylarının alınıp satılmasına, yurtdışında çalışma büroları 
açılmasına, harcama yapılmasına, personel çalıştırılmasına, 
personelin niteliği ve niceliğine, görevlendirilmelerine, gö-
rev sürelerine ve ücretlerine ilişkin usul ve esasların düzen-
lenmesine onay verildi.
Yönetmeliğin 4. maddesi kapsamında MTA’nın yurtdışı faa-
liyetleri şunlar oldu:
a)Yer bilimleri ile ilgili uygulamalı, temel, bilimsel ve tekno-

lojik yöntemlerle araştırma, inceleme ve arama faaliyetlerini 
yapmak, jeolojik bilgileri üretmek, arama ve araştırma çalış-
maları yapmak, program ve projeleri geliştirmek.
b)Doğal kaynaklar aramak, araştırmak, bulmak ve bulunma-
sına yönelik altyapı bilgileri üretmek, ürettirmek ve/veya iş-
lettirmek, her türlü jeolojik ve jeofizik verileri toplamak, bu 
bilgileri arşivlemek, değerlendirmek.
c)Yurtdışında ikili iş birliklerini geliştirmek için karşılıklı 
program ve projeler geliştirmek.
ç)Görev alanına giren konular ile ilgili yerli ve yabancı ku-
rum ve kuruluşlar ile proje, bilimsel ve teknik iş birliği yap-
mak.
Şirket ve ortaklık, şirket kurulması, ortaklık kurulması ve 
ortak girişim, çalışma bürolarında personel görevlendirme, 
personele ödenecek ücretler ve harcırah, ödenek ve harca-
maları konularının da ayrıntılı olarak yer aldığı Yönetmeliğe 
24 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’den ulaşabilirsiniz.

Ağustos 2017

Ekim 2017

Ağustos 2017
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İstanbul Üniversitesi Agrega ve Doğal Taş
Laboratuvarı Türkak Tarafından Akredite Edildi
İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Agrega ve Do-
ğal Taş Laboratuvarı, Türkiye Akreditasyon Kurumu (Türkak) tara-
fından TS EN ISO/IEC 17025:2012 standart sınıfı ile akredite oldu. 
Laboratuvar metro, baraj, köprü vb. alt-üst yapı projelerine hız 
vermiş olan ülkemizin, söz konusu projelerinde kullanılan beton 
karışımlarında agrega ve doğal taş kalitesini belirlemeye yöne-
lik son derece önemli bir laboratuvar olarak öne çıkıyor. Türkak 
tarafından akredite olan laboratuvar, ülkemizdeki üniversiteler 
arasında akredite olan ikinci laboratuvar olma özelliğini taşıyor. 
Proje ekip başkanı ve aynı zamanda Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. 
Ataç Başçetin ve çalışma ekibinin uzun süreli yoğun çabaları so-
nunda Türkak tarafından akredite olmaya hak kazanmış olan Ag-
rega ve Doğal Taş Laboratuvarının maden ve inşaat sektörlerine 
hayırlı olmasını dileriz.
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Cerattepe’de 1,5 Milyar Liralık İthalatın 
Önüne Geçilecek
Eti Bakır AŞ, uzun süre gündemi meşgul eden Cerattepe Bakır Ma-
deni’ni basın mensuplarına açtı. Kasım ayında üretime başlaması 
hedeflenen madenle ilgili soruları cevaplandıran şirketin Genel 
Koordinatörü Ünsal Arkadaş, eleştirilere neden olan tüm konula-
ra açıklık getirdi. Madende tüm kuralların harfiyen uygulandığını 
belirten Arkadaş, maden sahasının daraltılmasını istediklerini ve 
böylece ruhsattaki 4.406 hektarlık alanın 2.000 hektarından vaz-
geçtiklerini söyledi. Arkadaş “Vazgeçtiğimiz 2 bin hektarlık alanda 
yerleşim yerleri, su kaynakları ve turizm alanları yer alıyor. Ben de 
Artvinliyim ve burayı herkes kadar düşünürüm. Ülkemi de düşünü-
rüm. Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne geçen yıl 
resmi başvurumuzu yaptık. Kendi isteğimizle vazgeçtiğimiz 2 bin 
hektarlık alanda bırakın maden çıkarmayı arama bile yapmayaca-
ğız. 4.406 hektarlık alanın sadece 15 hektarında, kapalı alanda ma-
dencilik yapılıyor.” dedi.
Cerattepe’de altın projeleri bulunmadığını ifade eden Arkadaş “Ba-
kır madenini çıkarma ve taşıma dışında Cerattepe’de başka tesis ol-
mayacak. Zenginleştirme işlemi yapılmayacağı için siyanür havuzu 
da kurulmayacak. Maden çıkarıldıktan sonra Samsun’a taşınacak ve 
orada bulunan tesislerimizde işlenecektir. Olmayan siyanür havu-
zunun Artvin’e zarar vermesi mümkün değildir.” şeklinde konuştu.

Madenin 14 yıl ömrü olduğunu anlatan Arkadaş, yıllık 500.000 ton 
maden işleyecekleri bilgisini verdi. Arkadaş “Bu madenden toplam 
20.000 tonluk saf bakır elde edilecek. Türkiye’nin yıllık bakır tüke-
timi 450.000 ton. Üretimi ise 100.000 ton. Her yıl 4 milyar dolarlık 
bakır ithal ediyoruz. Bizim madenimizden 14 yılda çıkacak bakırın 
ekonomik değeri, bugünkü fiyatıyla 1,5 milyar dolar. En azından 1,5 
milyar dolarlık bir ithalatın önünü kesmiş olacağız.” dedi.
Cerattepe’de 50 bin ağaç kesileceği ve dünyanın 100 büyük orma-
nından birisinin bitirileceği iddiasının gerçeği yansıtmadığını vur-
gulayan Arkadaş “Sadece 3.500 ağaç kesilecek. İnşaat sahasındaki 
yüzey toprağı sıyrılarak depolanacak. Faaliyetlerin sona ermesinin 
ardından toprak geri serilecek ve bölge ağaçlandırılacak. 3.500 ağa-
cın en az 10 katını bölgeye dikeceğiz. İddialar gerçeği bilmemekten 
ve Artvin’i koruma içgüdüsünden kaynaklanıyor.” diye konuştu. 
Madene karşı çıkışın hiçbir temele dayanmadığını anlatan Arkadaş, 
“Sizin de gördüğünüz gibi maden ve su kaynakları ayrı dağlarda. 
Çalışma, yüzey suyuna hiçbir zarar vermiyor. Herkesin içi rahat ol-
sun.” dedi. Binlerce kamyonun ormanda maden taşıyarak faunaya 
zarar vereceği iddialarına da cevap veren Arkadaş, “Kamyonlar bir 
otoyol tüneline girer gibi yer altına inecek. Oradan aldıkları madeni 
tünelin girişindeki teleferiğe taşıyacak.” ifadelerini kullandı.
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Deneyi 
Yapılan Mal-

zemeler
Deney Adı Deney Metodu

Agregalar

İnce Malzemenin Değerlendirilmesi - Metilen Mavisi 
Deneyi TS EN 933-9+A1

Los Angeles Deneyi İle Parçalanmaya Karşı Direncin 
Tayini TS EN 1097-2

Aşınma Direncinin Tayini (Mikro-Deval) TS EN 1097-1

İnce Malzemenin Değerlendirilmesi - Kum Eşdeğeri 
Tayini TS EN 933-8+A1

Agregaların potansiyel alkali reaktivitesinin tayini (Harç 
çubuğu yöntemi) TS 13516

Doğal Taşlar

Pandül Deney Donanımıyla Kayma Direncinin Tayini 
(Kuru Zeminde TS EN 14231/ EN 14231

Aşınma Direncinin Tayini (Böhme Aşınma Testi) TS EN 14157/ EN 14157

Laboratuvarda yapılan deneyler hakkında bilgilere tablodan ulaşabilirsiniz:

SPK, UMREK’in Yetkilendirdiği Kişilerin 
Hazırladığı Raporları Esas Alacak 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 17.07.2003 tarih ve 37/875 Sayılı 
Kararı kapsamında sermaye piyasasında yapılacak değerleme 
hizmetlerinde; maden arama, maden kaynak ve maden rezerv 
tahmin sonuçlarının raporlanmasında, maden ruhsatının değer-
lemesinde, maden kaynak ve maden rezervlerinin değerleme-

sinde, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu 
tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından hazırlanan raporla-
rın esas alınacağını açıkladı. SPK’nın kararı Kurulun 21.09.2017 
tarih ve 2017/32 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulurken 
uygulama 01.01.2018 tarihinden itibaren başlayacak.
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Beklenen Maden Kanunu Uygulama ve 
Maden Sahaları İhale Yönetmelikleri 
Yayınlandı 

Eskişehir Alpu/Tepebaşı Kömür Rezerv ve 
Enerji Üretim Alanı İhale 

Madencilik İçin Çok Önemli Gelişmeleri İçeren 
Torba Yasa TBMM Başkanlığında 

04/06/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’na dayanıla-
rak hazırlanan uygulama Yönetmeliği ve Maden Sahaları İhale 
Yönetmeliği 21/09/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.
Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin amacı, Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’nin hüküm ve tasarrufu altında olan ve içerisin-
de bulundukları arzın mülkiyetine tabi olmayıp Devletin mül-
kiyetinde olan maden kaynaklarının, milli menfaatlere uygun 
olarak aranması, işletilmesi, geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla 

gerçek ve tüzel kişilere Bakanlık tarafından belli bir süreyle hak 
verilmesi için 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 
uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Uygulama Yönetmeliği’ne linkten ulaşabilirsiniz:
goo.gl/wB55KL.
Ayrıca maden sahalarının veya alanlarının ihale edilmesi ile ilgili 
usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla hazırlanan Maden Sa-
haları İhale Yönetmeliği’ne de linkten ulaşabilirsiniz:
goo.gl/qwihrb.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkan-
lığı tarafından Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) ait Es-
kişehir ili, Alpu/Tepebaşı ilçelerinde bulunan ve ayrıntıları ihale 
şartnamesinde belirtilen Kömür Rezerv ve Enerji Üretim Alanı, 
ihalede belirlenecek elektrik enerjisi birim satış fiyatı üzerinden 
“Elektrik Satış Anlaşması” (ESA) imzalanarak EÜAŞ’a satılması 
için “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecek.
İhale için ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi 26/01/2018 ola-
rak belirlenirken diğer detaylar goo.gl/kSa7Ug adresinde yer 
almaktadır.

Kamuoyunda daha çok yaşanacak vergi artışları ile ses getiren yeni 
torba yasanın, son dönemde madencilik sektörünün zayıflamasına 
sebebiyet veren bazı konularda sektörü rahatlatacak düzenlemeler 
içerdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre planlanan değişiklikler şu 
şekilde sıralanıyor:
ÇED işlemleri Çevre Bakanlığınca, diğer izinlere ilişkin işlemler de il-
gili bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşlarınca, ÇED sürecinde en geç 3 
ay içinde bitirilecek. Aksi halde ÇED ve diğer tüm izin başvurularıyla 
ilgili olumlu karar verilmiş sayılarak buna göre işlem yapılacak. 
Maden arama ruhsatı alan ancak arama döneminde gerekli çalış-
maları yapmayan ruhsat sahiplerinin ruhsatları iptal edilecek. 
Maden işletme ruhsatı alan ancak yeterli üretim yapmayan ruhsat 
sahiplerinin ruhsatları da iptal edilecek.
Son yıllarda sektörün en önemli sorunu olan orman izin bedelleri 
konusundaki düzenleme ile Kamu tarafından rezerv tespiti yapılan 
sahalarda işletme döneminin ilk 10 yılı için, orman sahası içinde yer 
alan maden alanlarının kullanımı kapsamında orman arazi bedeli 
veya herhangi bir bedel alınmayacak.
Maden aramalarının temeli olan jeolojik haritalama, jeofizik etüt, 

sismik ve karot/kırıntı (sondaj) ve numune almaya yönelik hazırlık 
işlemleri için ÇED kararı aranmayacak.
Tasarıyla, işletme izin tarihinden itibaren son 5 yılın herhangi bir 3 
yılında yaptığı toplam üretim miktarının, projede beyan edilen bir 
yıllık üretim miktarının yüzde 30’undan az olmaması sağlanarak atıl 
duran maden sahalarının etkin olarak değerlendirilmesi hedefleni-
yor. Buna göre, söz konusu oranın yüzde 30’dan az olması duru-
munda ruhsat sahiplerine 50 bin lira idari para cezası verilecek. İdari 
para cezasının uygulanmasından başlamak üzere takip eden üçer 
yıllık dönemde, toplam üretim miktarının projede beyan edilen yıl-
lık üretim miktarının yüzde 30’undan daha az olması halinde ruhsat 
iptal edilecek.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, idari para cezası hariç diğer oran-
ları iki katına kadar arttırabilecek, yarıya kadar indirebilecek ve ruh-
sat türlerine göre farklılaştırabilecek.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri 
(TKİ), uhdelerinde bulunan maden ruhsatlarını işletme, işlettirme, 
bunları bölerek yeni ruhsat talep etme ve bu ruhsatları ihale etme 
yetkisine sahip olacak.
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Akıllı çözüm sürdürülebilir olandır.
Tesisinizi Metso’nun yüksek enerji-verimli teknolojileri ile geleceğe taşıyın.

Yüksek-Verimli konik kırıcıları, her anlamda düşük tüketime göre dizayn edilmiş 
karıştırmalı dik değirmenleri ve devrim niteliğindeki HRCTM teknolojisi ile, Metso 
prosesinizin her kademesi için yüksek enerji-verimli teknolojiler sunuyor. Doğru 
Metso ekipmanı ile performansınızdan ödün vermeden sürdürülebilir ve minimum 
maliyetli operasyona ulaşacaksınız. Metso ekipmanları her zaman yüksek verimliliği, 
minimum bakım ihtiyacını ve standardın ötesinde güvenliği beraberinde getirir.

metso.com – email: sales.turkey@metso.com

Performansınızı 
yeniden 
tanımlayan 
teknolojiler 
sunuyoruz.
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Ariana Resources 2017 1. Yarıyıl 
Değerlendirmesini Yayınladı

 “Temel Madencilik Bilgileri” Kitabı 
Madencilerin Erişimine Açıldı

Ariana Resources, yılın ilk 6 ayında yaşanan gelişmelerini içe-
ren bir bildiri yayımladı. Bildiride öne çıkan maddeler şu şekilde 
oldu:
• Red Rabbit projesi kapsamındaki Kızıltepe Madeni’nde ilk al-

tın-gümüş dökümünün Mart ayında gerçekleştiğini belirten 
şirket işletmeyi devreye alma ve üretim arttırma aşamalarının 
bu süre boyunca devam ettiğini ifade etti. 

• Madende ticari üretime başlanıldığı Haziran ayının sonuna 
kadar 1.929 ons altın ve 14.519 ons gümüş üretildiği ve üre-
tilen bu malzemenin satışından ilk gelirin elde edildiği ifade 
edildi.

• Ticari üretime yılın ilk 6 aylık süreci tamamlandıktan sonra 
geçildiği ve madenin o günden bu yana planlanan şekilde 
çalışmaya devam ettiği belirtildi.

• Madenin 6 aydır faaliyette olduğu ve madende planlanan şe-
kilde üretime devam edildiği ifade edilirken 3. çeyrek faaliyet 
raporunun ise Ekim ayında yayımlanacağı belirtildi.

Ariana Resources Yönetim Kurulu Başkanı Michael de Villiers 
ilk 6 aylık dönemde yaşanan gelişmeler ile ilgili şu yorumlar-

da bulundu: “Ortağımız Proccea Construction Co. ile birlikte 
işletmakte olduğumuz Türkiye’deki ilk altın-gümüş madenimi-
zin performansı bizi umutlandırmaya devam ediyor. Kızıltepe 
Madeni altı aydır faaliyette. Aynı zamanda Mart ve Haziran ay-
ları arasında üretim arttırma süreci de devam etti. Bu başarılı 
süreç, madende Temmuz ayında ticari üretime başlanmasına 
yardımcı oldu. Haziran ayına kadar geçen altı aylık dönemde 
beklentilerimize paralel sonuçlar elde ettik. Artan profesyonel 
hizmet ücretleri ve maaş masrafları nedeniyle kısmen de olsa 
işletme giderleri artış gösterdi. Salınbaş projesinin %100’ünü 
elde etmemizin de işletme giderlerinin artmasında etkisi var. 
Bu dönemde yaşanan diğer bir önemli finansal gelişme ise hem 
Red Rabbit hem de Salınbaş projesine finansman sağlamak için 
2,9 milyon sterlinlik sermaye çıkışı yapılması idi. Bu kaynak çı-
kışı her iki cephede de önemli gelişmelerin devam etmesine 
yardımcı oldu. Önümüzdeki aylarda keşif ve geliştirme portfö-
yümüzdeki gelişmeler ile ilgili yeni bilgiler vermeyi umuyoruz. 
Ayrıca Kızıltepe Madeni’ndeki ilk ticari üretim ile ilgili bilgilerin 
de yer alacağı 3. çeyrek verilerini Ekim ayında paylaşacağız “

Türkçe hazırlanmış madencilik kitaplarının bir yenisi olarak 
öğrenci ve mühendislerin çalışmalarına katkı sağlayacağı 
inancı ile hazırlanan “Temel Madencilik Bilgileri” başlıklı ki-
tap, dijital olarak yayınlandı.
Alanında uzman akademisyenler tarafından kaleme alınan 
ve 13 farklı başlıktan oluşan kitap, Dokuz Eylül Üniversite-
si Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. C. 
Okay Aksoy önderliğinde hazırlanırken, kitabın derlenmesi-
ne Dr. Eren Kömürlü ve Yüksek Mühendis Hasan Eray Yaman 
katkı koydular.
Ücretsiz olarak Türk Madencilik Sektörü’nün erişimine açı-
lan kitapla ilgili düşüncelerini aktaran Prof. Dr. C. Okay Ak-
soy, “Bu çalışma ile madencilik literatürümüzdeki Türkçe 
kaynak kitaplara yönelik ihtiyacın karşılanmasına bir parça 
katkı sağlamış olmaktan büyük mutluluk ve kıvanç duyuyo-
ruz. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm değerli ya-
zarlara, kitabın yayınlanmasını sağlayan Madencilik Türkiye 
dergisinin de yayıncısı olan Mayeb Ltd. şirketine teşekkürle-
rimi sunarım.” dedi.
Biz de Mayeb Ltd. olarak madencilik sektöründeki az sayı-
daki Türkçe kaynaklara bir yenisinin eklenmesine önderlik 
eden Prof. Dr. C. Okay Aksoy başta olmak üzere, emeği ge-
çen tüm yazarlara teşekkür eder, kitabın ülkemiz madenci-
lerine yarar sağlamasını dileriz. Kitabı goo.gl/s7ULcf adre-
sinden indirebilirsiniz.

“Temel Madencilik Bilgileri” Kitabı İçeriği
• Bölüm 1: Temel Kaya Mekaniği (Yazarlar: Prof. Dr. C. Okay Aksoy,
Dr. Eren Kömürlü)
• Bölüm 2: Tahkimat (Yazarlar: Prof. Dr. C. Okay Aksoy,
Dr. Eren Kömürlü)
• Bölüm 3: Delme Patlatma (Yazar: Doç Dr. Güzin Gülsev Uyar)
• Bölüm 4: Açık İşletmelerde Makine Ekipman Seçimi
(Yazar: Prof. Dr. Bülent Erdem)
• Bölüm 5: Ocak Havalandırma Esasları
(Yazarlar: Prof. Dr. Gündüz Ökten, Doç. Dr. Abdullah Fişne)
• Bölüm 6: Yeraltı Madenlerinde Kazı Makineleri
(Yazarlar: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ferit Öge, Doç. Dr. Avni Güney)
• Bölüm 7: Madenlerde Nakliyat (Yazar: Doç. Dr. Olgay Yaralı)
• Bölüm 8: Madenlerde Organizasyon (Yazar: Prof. Dr. Mahmut Yavuz)
• Bölüm 9: Mermer Madenciliği (Yazarlar: Prof. Dr. Yılmaz Özçelik,
Prof. Dr. Seyfi Kulaksız, Dr. Emre Yılmazkaya)
• Bölüm 10: Su Atımı (Yazarlar: Yrd. Doç. Dr. Çelik Tatar,
Dr. Vehbi Özacar)
• Bölüm 11: Deniz Madenciliği (Yazar: Yrd. Doç. Dr. Çelik Tatar)
• Bölüm 12: Yeraltı Üretim Yöntemleri (Yazar: Prof. Dr. Kerim Aydıner)
• Bölüm 13: Şev Duraylılığı (Yazarlar: Şener Aliyazıcıoğlu,
Prof. Dr. Ayhan Kesimal, Yrd. Doç. Dr. Kadir. Karaman, Doç. Dr. Bayram 
Erçıkdı, Yrd. Doç. Dr. Ferdi Cihangir)
• Bölüm 14: Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği
(Yazar: Doç. Dr. Nuray Demirel)
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Altyapı Projeleri
ile Sağlanan İstikrar
Agrega Sektörüne Umut Veriyor

Türkiye’nin agrega talebi son yıllarda istikrarlı bir grafik çiziyor. 
Gündemdeki devasa alt yapı projeleri ülkedeki arzın belli seviye-
de kalmasına yardımcı olurken aynı zamanda inşaat sektörünün 
ve taş ocağı işletmecilerinin makine ekipman filolarına yatırım 
yapmaları için de gerekli ortamı sağlıyor.

Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB)’nin katkılarıyla Aggregates Busi-
ness tarafından hazırlanan rapora göre; son birkaç yıldır ülkemizin 
agrega üretimi istikrarlı bir şekilde yılda 450 milyon ton seviye-
lerinde seyrederken bu rakam ülkemize Almanya ve Rusya’dan 
sonra Avrupa’nın en büyük üçüncü agrega üreticisi olma özelliği 
kazandırdı. Henüz yıl sonu rakamları netlik kazanmamış olsa da 
bu durum için 2017 yılında da herhangi bir değişiklik öngörülmü-
yor. İstanbul’da inşaatına devam edilen 3. havalimanı, 3. boğaz 
köprüsü, Çanakkale Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu proje-
lerinin yanında planlanan kentsel dönüşüm projeleri de inşaat 
sektöründe yoğunlukla kullanılan agrega için büyük bir ihtiyaç 
oluşturuyor. 

Bunların yanında Türkiye’nin ekonomisi beklenmedik şekilde bü-
yümeye devam ediyor. Açıklanan veriler neredeyse geçtiğimiz 2 
yıl içerisindeki en olumlu veriler olarak öne çıkarken 2016 ve 2017 
yılının ilk çeyrek verileri karşılaştırıldığında ülkemizde gayri safi 
milli hasılanın %5 oranında gelişme göstermesi dikkat çekiyor. 
Geçtiğimiz aylarda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 
Türkiye’nin ekonomisindeki büyüme oranları hakkındaki beklen-
tisini açıklamıştı. 2017 ve 2018 yılları için yaklaşık %3,6’lık büyüme 
beklentisi açıklayan organizasyon mali önlemler başta olmak üze-
re alınan önlemlerin ülkemiz özel sektöründe tüketim ve yatırım-
ları hareketlendirdiğini belirtirken ihracat talebindeki artışın da 
bu gelişmelere olumlu yönde etki ettiğine dikkat çekmişti.

Ülkemizde faaliyetlerini sürdüren ve agrega sektörüne hizmet ve-
ren en önemli firmalarından birisi olan Metso Türkiye’nin Satış ve 
Servis Hizmetleri Genel Müdürü Güray Kır agrega sektöründeki ge-
lişmeleri yorumlarken 14,8 milyonluk nüfusa sahip olan İstanbul’da 
devam eden alt yapı projelerinin de etkisi ile şehrin, Türkiye’nin top-
lam agrega ihtiyacının büyük bir bölümünü oluşturduğunu vurgu-
layarak; “Türkiye’nin agrega tüketiminin yaklaşık %20’si İstanbul ve 
çevresinde gerçekleşiyor. Agrega üreticileri Birliği (AGÜB) verilerine 
göre bölgedeki tüketim önümüzdeki 5 yıl içerisinde yılda ortalama 
%10 artış gösterecek ve 5 yıldan sonraki süreçte de yılda ortalama 
%5 artış göstermeye devam edecek. Metso Türkiye olarak önümüz-
deki 5 yılda ülkenin agrega üretiminde ortalama %5-6 civarında bir 
artış bekliyoruz. Şu an inşaat aşamasında olan 3. havalimanı gibi 
projeler ve bu projelerin bölgesinde gelişecek yeni yapılaşma bu 
artışın ana nedenleri olacaklar.” şeklinde açıklamada bulundu.

Aynı zamanda inşaat ve taş ocaklarına makina ekipman sağlayan 
firmalar için ülkenin önemini de vurgulayan Güray Kır, 750’den 
fazla taş ocağı işletmesine ek olarak ülkenin büyük bir bölümü-
nün deprem riski altında bulunması nedeni ile kentsel dönüşüm 
projelerine verilen önem, Hükümetin ulusal otoyol ve demiryolu 
ağı gelişimi konusundaki projeleri ve 3 milyon göçmenin ülkeye 
girişinin de etkili olduğu ortalamanın üzerindeki nüfus artış hızını 
desteklemek için kurulması gerekli okul, hastane ve konutların da 
hesaba katıldığı takdirde ülkenin agrega sektörünün önümüzde-
ki yıllarda oldukça hareketli olabileceğini belirtti.

Taş ocaklarına hizmet veren makina ekipman üreticilerinin uzun 
süreli ticari başarı elde etmeleri için müşterilerinin ihtiyaçları-
na uygun doğru tesis kurulumu yapmaları büyük önem taşıyor. 
Güray Kır, ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılan kırma eleme 
ekipmanlarını ve tercih ediliş nedenlerini ise şu şekilde açıklıyor: 
“Türkiye’deki agrega rezervinin %75’lik bölümünü kireç taşı oluş-
turuyor. Bu üretimin büyük bölümünün yumuşak kayaçlardan 
yapıldığı anlamına geliyor ve bu şartlarda yatay darbeli kırıcıların 
(Horizontal Shaft Impactors) Türkiye’de oldukça popüler konum-
da bulunuyor. Daha sert, aşındırıcı kayaçlarda ise konik ve dikey 
darbeli kırıcılarda üretim aşamalarına adapte ediliyor.”

Agrega piyasasında artan rekabet işletmecileri taş ocaklarında 
maliyetleri düşürmeye zorluyor. Sermaye giderleri yerine işletme 
masraflarına odaklanıldığı takdirde ise işletmeler konik kırıcıları 
tercih etme eğilimi içerisine girdikleri görülüyor. Taş ocakları son 
yıllarda çevreyi korumak adına büyük bir hassasiyet altında çalışı-
yorlar. Sıkı kontrollerle de denetim altında tutulan çevre koruma 
çalışmaları yeni taş ocağı yatırımları için gerekli izinlerin uzun sü-
relerde çıkmasına neden oluyor. Maliyet artışına izin süreçlerinin 
eklenmesinin yeni yatırımlara ve mevcut işletmelerde yapılacak 
kapasite artışlarına olumsuz etki yaptığı görülüyor. 

AGÜB Genel Sekreteri Çağlar Tanın kendilerinin ve önde gelen 
sanayi analistlerinin öngördüğü agrega sektöründeki heyecan 
verici büyümenin büyük altyapı projelerine bağımlı olduğunu 
vurguluyor. Bu projelerin büyük bir bölümünün hükümetin ini-
siyatifinde olduğuna dikkat çeken Tanın, bu projelerin Yap-İş-
let-Devret modeli ile gerçekleştirildiğini belirtiyor.

Gündemde olan devasa alt yapı projeleri ülkemiz için büyük 
önem taşıyor ve bu projelerin önemli yapı taşlarından birisi olan 
agrega sektörünü etkileyen sorunların giderilmesinin ülkece en 
büyük hedeflerimizden birisi olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

www.madencilik-turk iye.com
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DÜNYADAN HABERLER

Port Hedland’dan Çin’e Yapılan Demir 
İhracatında Artış Görüldü

Coal India Metal Madenlerinin Peşine Düştü 

Dünyanın maden cevheri ihraç edilen en büyük limanlarından 
olan Port Hedland’da Ağustos ve Eylül ayları arasında Çin’e ya-
pılan demir cevheri sevkiyatlarında %2,8’e karşılık gelen 2 mil-
yon tonluk bir artış yaşandığı belirtildi. Avustralya’nın batısında 
bulunan limandan bu yılın Mayıs ayında yaklaşık 44 milyon ton 
ihracat yapılarak rekor seviyelere ulaşıldı. Temmuz ayında ise ih-
racat verileri yaklaşık 37,9 milyon ton ile Şubat ayından bu yana 
görülen en düşük değere geriledi. Eylül ayında yapılan toplam 

43,4 milyon tonluk sevkiyatın 36,7 milyonunu Çin’e gerçekleştir-
di. Ağustos ayı verilerine göre % 0,9 artış yaşanırken Çin demir 
cevheri ihracatının %84’ünü tek başına gerçekleştirmiş oldu. 
Port Hedland, Avustralya’daki demir cevheri üreticileri için 
önemli bir merkez olma özelliği taşıyor. BHP ve Fortescue Metals 
Group tarafından sevkiyat için kullanılan limandan elde edilen 
veriler dünyadaki artan metal talebinin bir göstergesi olarak de-
ğerlendiriliyor.

Dünyanın en büyük kömür madencisi Coal India Ltd. gelir-
lerdeki düşüş ve artan işçi maliyetleri nedeni ile yurtdışında 
metal madenleri alarak kömür üretimine olan bağımlılığından 
kurtulmak istiyor. Devlet tarafından yönetilen şirket iki fark-
lı departman kurmak istediği biliniyor. Bu departmanlardan 
birisinin yerel demir cevheri, boksit ve mangan üretimi ile 
ilgilenirken diğer departmanın ise deniş aşırı ülkelerde bakır 
ve nikel madenciliği üzerine yoğunlaşması planlanıyor. Firma 
metal madenciliğine geçiş kararının henüz çok erken safhada 
olduğunun altını çizerken buna rağmen stratejik ve güvenilir 

bir karar aldıklarını belirtti. Bugüne kadar uluslararası piya-
sada kömür madeni satın alımlarında başarısız olan Coal in-
dia’nın metal madeni satın alımları için ise hükümetler arası 
anlaşmalara yöneleceği açıklandı.
Ülkedeki en fazla istihdamı sağlayan ikinci firma olma özelliği 
de taşıyan Coal India, gelirlerinde arka arkaya 5 çeyrek dönem 
boyunca düşüş yaşamıştı. Yetkililer tarafından firmanın bun-
dan sonraki adımının politik olarak stabil ve zengin yer altı 
kaynaklarına sahip ülkelerde bir maden anlaşması yaparak 
payına düşen rezervleri ülkeye getirmek olacağı ifade edildi.

Avustralya Hükümeti Maden Arama 
Çalışmalarına Yatırım Yapacak 
Avusturya Hükümeti küçük maden arama şirketlerinin risk alarak 
yeni sahalarda arama çalışmaları yapmasını sağlamak için vergi 
teşvikinde bulunacağını açıkladı. Hükümet yaptığı açıklamada bu-
lunacak yeni kaynakların sektörün geleceği ve Avustralya’nın eko-
nomik yapısı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Başbakan 
Malcom Turnbull yapılacak vergi indirimi hakkında; “Bu vergi indi-
rimleri küçük ölçekli maden arama şirketlerini riske girerek büyük 
ölçekli kaynak keşifleri yapmaları için cesaretlendirecektir. Bu giri-
şimleri desteklemek istiyoruz. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde neredeyse 
%70 azalma görülen yeni saha arama sermayelerinin eski seviye-
lerine geri dönmesini istiyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Avustralya Hükümeti, JMETC (Junior Mineral Exploration Tax Cre-
dit) olarak isimlendirilen tasarı ile yatırımcıların küçük ölçekli arama 
şirketlerine yatırım yapmasının daha cazip kılınacağını belirtirken 
aynı zamanda yeni saha arama çalışmalarının da hareketlendirilmiş 
olacağını belirtti. Başbakan Yardımcısı ve Tarım ve Su Kaynakları Ba-
kanı Barnaby Joyce; “Yeni saha arama çalışmaları yatırım olanakları 
ve istihdam açısından bir katalizör görevi görmesinin yanında yerel 
işletmelere de destek sağlanmış oluyor. Keşfedilen güzel kaynak-
lara rağmen Avustralya’da 20 yıldır dünya çapında bir keşif yapıl-
madı. Bu teşvik, maden aramacılarının el değmemiş bölgelerde 
yapacakları çalışmaları daha cazip kılacaktır.” dedi.

Ekim 2017
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Altın Fiyatları On İki Aylık Süreçte 
En Yüksek Değeri Gördü
Altın fiyatları ABD ve Kuzey Kore arasında artan gerilim ve 
zayıflayan dolar fiyatları karşısında önemli oranda artış gös-
terdi. Kuzey Kore’nin füze denemesi sonrası yatırımcıların 
güvenli liman arayışı altın fiyatlarının neredeyse on iki aylık 
süreçteki en yüksek değerine ulaşmasına neden oldu. Ku-
zey Kore’nin uzun menzilli gelişmiş hidrojen bombası olarak 
nitelendirdiği füze, ülke tarafından bugüne kadar yapılmış 
en şiddetli füze denemesi olarak dikkat çekerken bu geliş-

menin tehdit olarak algılanması ve oluşan askeri müdahale 
beklentisi nedeni ile altın 1.339,47 dolar seviyesine ulaştı. 
Altının ulaştığı bu seviye 27 Eylül 2016 tarihinden itibaren  
en yüksek değer olarak dikkat çekti.
Yatırımcıların politik ve finansal sebepler nedeni ile Japon 
Yeni ve İsviçre Frankı ile birlikte altına yönelmeleri altının 
değerinin yıl genelinde %16, geçtiğimiz çeyrek özelinde ise 
%7 artmasına neden oldu. 

Eylül 2017
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Lityum İçin Yeni Bir Kaynak Bulundu

BHP, Şili’deki Bakır Madenine 2,5 Milyar 
Dolarlık Yatırım Yapacak

Bilim adamları, pil ile çalışan elektrikli otomobillerin ve diğer ye-
nilenebilir enerji kaynaklarının anahtar bileşeni olan lityum için 
yeni bir kaynak buldu. Milyonlarca yıl önce Nevada’daki Ore-
gon’da süper volkan gibi volkanların patlaması ile oluşan kra-
terlerin incelendiği çalışmada krater göllerindeki sedimanların 
içerisinde lityum kaynakları olabileceği sonucuna ulaşıldı. Stan-
ford Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptıkları açıklamada, 
dünyadaki lityumunun çoğunun Şili ve Avustralya’dan geldiğini 
ve karbon emisyonlarını azaltmak için kullanılacak yenilenebilir 
enerji kaynaklarında ve gelişmekte olan teknolojiler için büyük 
önem arz eden lityuma, gittikçe artan talebi karşılamak için yeni 
kaynaklar bulmanın çok önemli olduğu belirtildi.
Araştırmanın başyazarı Thomas Benson; “Lityum talebi, kayna-
ğın bilimsel kullanımının önüne geçti, temel bilimin de bu hıza 
yetişmesi gerekli.” dedi. Bu yeni keşif, ürettikleri araçlar önemli 
karbon salınımlarına neden olan büyük otomobil üreticileri de 
dâhil olmak üzere birçok şirketin çevre dostu teknolojiler geliş-
tirmek için kolları sıvadığı bir dönemde ortaya çıktı. Lityum iyon 
pil kullanan elektrikli otomobiller, klasik otomobillere emisyon-

suz bir alternatif olarak dikkat çekerken Stanford Üniversitesi 
Jeoloji Bilimleri Profesörü ve çalışma ortak yazarı Gail Mahood, 
“Karbon emisyon oranlarını azaltmak için elektrikli araçlar ve 
daha büyük kapasiteli piller kullanmak zorunda kalacağız.” dedi.
İsveç merkezli Volvo, geçtiğimiz ay 2019’dan sonra piyasaya 
sürülen tüm yeni otomobillerin elektrikli veya hibrit araçlar ola-
cağı açıklamasını yaparken diğer otomobil firmaları da elektrik-
li araç üretimini artırmayı planlıyor ve bu da bazı hükümetler 
tarafından stratejik bir kaynak olarak görülen lityum talebini 
arttırması bekleniyor.

Maden devi BHP uzun zamandır beklenen Şili’deki Spence Ba-
kır Madeni’ne yapılacak 2,46 milyar dolarlık yatırıma onay verdi. 
Madende yapılacak genişletme çalışması tamamlandıktan son-
ra ilk 10 yılda BHP’nin yıllık bakır üretiminde 185.000 tonluk bir 
artış görülmesi beklenirken projede ilk üretimin 2021 yılında 
yapılması planlanıyor. BHP CEO’su Andrew Mckenzie’nin yap-
tığı açıklamada; “Proje madenin ömrünü hatırı sayılır miktarda 
uzatacak, aynı zamanda büyük ve kaliteli bir kaynaktan üretim 
yapmamızın önünü açacak. Projenin inşa çalışmalarında da 
5000 kişiye iş imkanı sağlanacak.” şeklinde açıklamalarda bu-
lundu.

Hâlihazırda dünyanın en büyük 2. bakır üreticisi konumunda 
bulunan BHP geçtiğimiz yıl arama harcamalarına ayırdığı büt-
çeyi %29 arttırma kararı almıştı. Bu sayede bakır ve petrol ara-
malarına 900 milyon dolarlık bütçe ayıran şirket bu iki emtiaya 
portfolyosunda önemli bir yer ayırmayı planlıyor.
Analistlere göre 2014 yılından bu yana en yüksek seviyelere 
ulaşan bakır, elektrikli araçlara yapılan yatırımların arttığı bu 
günlerde büyük bir öneme sahip. Elektrikli araçlarda standart 
otomobillerden daha fazla bakır kullanılıyor ve bu nedenle 
elektrikli araç endüstrisinde yaşanacak gelişmelerin bakır piya-
saları ile doğrudan ilişkili olacağı tahmin ediliyor.
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Çin’in Yaklaşımı Tungsten Fiyatlarında 
Yükselişe Neden Oldu
Batı ekonomisi için en önemli metallerden birisi olan ve savun-
ma sanayinde sıklıkla kullanılan tungsten, önde gelen emtiala-
rın hepsinden fazla değer kazanarak dikkatleri üzerine topladı. 
Balistik füzelerde ve sondaj ekipmanlarında çeliği sertleştirme 
amacı ile kullanılan tungstende geçtiğimiz iki aylık dönemde 
%50’den fazla fiyat artışı görüldü. Tungsten’deki artışın “Blo-
omberg Commodities Index”de yer alan önde gelen 22 emtia-
daki artıştan fazla olması ile dikkat çekti. Yaşanan bu ani artışın 
sebebinin ise tungsten üretiminin %80’ini karşılayan Çin’in arz 
kesintisine gitmesi üzerine piyasaların duyduğu endişe olduğu 
tahmin ediliyor. Çin’in, kirlilik yaratan madenlerde denetimleri 
arttırdığı, aynı zamanda üretim miktarı için de yeni bir kota be-

lirlediği açıklandı.
15 yıldır bu endüstrinin içerisinde olan Argus Consulting yöne-
ticisi Mark Seddon Çin’in kota politikasındaki değişim ile ilgili 
olarak; ”Çin Hükümeti kontrolü elinde tutmak istiyor. Bu amaç 
doğrultusunda çevre kanunlarını kullanıyorlar. Bu durumun 
önümüzdeki sene devam edip etmeyeceğini tahmin etmek çok 
güç.” şeklinde açıklamada bulundu.
Avrupa birliği, tungsteni ‘kritik’ bir emtia olarak sınıflandırırken 
British Geological Survey 2012 yılında tungsteni Birleşik Kral-
lık’ın ekonomisini ve hayat tarzını koruması için gerekli mater-
yaller arasında ve arz sıkıntısı yaşanma ihtimali en yüksek olan 
emtia olarak belirlemişti.

Eylül 2017
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Kanada Maden Sektörü Hükümetten 
Taleplerini Açıkladı
Kanada’da Enerji ve Maden 
Bakanlarının katıldığı top-
lantının 74’üncüsü düzen-
lenirken Maden Endüstrisi 
Federasyonu, ülkede milyar-
larca dolarlık girişimin önünü 
açacak kararlar için hüküme-
te tavsiyelerde bulundu. Bu 
tavsiyelerin içerisinde kar-
bon emisyonları hakkındaki 

düzenlemeler, yerel halkla ilişkileri kuvvetlendirme ve sosyal 
lisans çalışmalarının arttırılması ve Kanada’yı dünyanın çevre 
dostu şekilde sürdürülebilir madenciliğini gerçekleştiren en 
büyük ülke olması için atılması gerekli adımlar yer aldı.

Kanada Maden Endüstrisi Federasyonu (CMIF) tarafından toplan-
tıda bahsedilen konu başlıkları hakkında bir bildiri de yayımlandı. 
Bu bildiride maden endüstrisinin Kanada hükümetinden beklen-
tileri 6 ana başlık altında toplanırken bu tavsiyelerin gerçekleşti-
rilmesi durumunda Kanada’nın yeni yatırımlar açısından daha ca-
zip bir hal alacağı ve maden endüstrisinin ülke ekonomisine çok 
daha büyük katkı sağlayabileceği belirtildi. Bildiride öne çıkan ana 
başlıklar ise şu şekilde oldu:

Maden Yönetmeliğinde İyileştirmeler Yapılması: Kanada’nın 
Maden Yönetmeliği’nin maden endüstrisinde rekabeti arttıran 
ve Kanada’nın yapılacak yeni yatırımlar konusunda diğer maden 
ülkeleri ile yarışabilmesi için en kritik unsurlardan biri olduğu be-
lirtildi. Maden Yönetmeliği kapsamında, Çevre Değerlendirme 
Kanunu, Balıkçılık Kanunu, Denizciliği Koruma Kanunu gibi alan-
larda izin süreçlerinin daha verimli, kısa süreçte ve koordinasyon 
dâhilinde gerçekleştirilmesi için gözden geçirilmesi gerektiği be-
lirtildi.

Yerel Halkın Madencilik Endüstrisine Katılımının Desteklen-
mesi: Madencilik endüstrisinin Kanada’da yerel halka en fazla 
istihdam sağlayan sektör olduğuna dikkat çekildi. Aynı zaman-
da yerel ekonomiye büyük destek sağlayan madencilerin halkın 
eğitimine ve toplulukların girişimlerine de yardımlarda bulun-
duğuna dikkat çekildi. Hükümetten bu konudaki beklentiler ise 
hükümetin sağlık, eğitim ve mesleki eğitimlerle halkın maden 
endüstrisine katsının arttırılması yönünde olduğu vurgulandı.

Etkili İklim Değişikliği Politikaları Benimsenmesi: Verimli bir 
iklim değişikliği politikasının benimsenmesinin Kanada ekono-
misini geliştirmesinin yanında karbon salınımlarında da belirgin 
düşüşler yaşanmasına yardımcı olacağı belirtilirken madencilik 
gibi emisyon açığa çıkarma oranı yüksek ve ticari olarak hassas 
olarak nitelenen sektörlerin zarar görmemesi adına oluşturula-
cak bu politikanın hassas bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği-
ne dikkat çekildi. 

Arazi Kullanımı ve Geri çekilme Süreçlerinin Dikkatlice Hesap-
lanması: Firmaların zengin kaynaklara sahip bölgelerden çekilme-
sinin Kanada’nın arama çalışmaları için bir cazibe merkezi olması-
na darbe vurduğunun altı çizilirken Kanada Hükümetinin kullanım 
ve araziden çekilme kararlarına denetim getirmesi gerektiği be-
lirtildi. Yetkililerden bu süreçlerin sistematik bir şekilde işletilmesi 
talep edildi.

Kuzey Kanada’daki Madenlerde İşletme Maliyetlerinin Fazlalığı: 
Kanada maden sektörünün geleceğinin kuzey bölgelerindeki işlet-
melerden geçtiği vurgulanırken bu bölgelerde maden işletmeleri 
için gerekli olan alt yapı eksikliğinin arama ve üretim çalışmalarının 
gelişmesinde önemli bir engel teşkil ettiğine dikkat çekildi. Yapılan 
toplantıda Kanada Altyapı Bankasının kurulmasının desteklendiği 
belirtildi. Federal hükümet tarafından da desteklenecek alt yapı 
yatırımları ile hem maden endüstrisinin hem de yerel halkın bu 
yatırımlardan fazlasıyla faydalanacağına dikkat çekildi.

Maden Endüstrisindeki İnovasyonların Desteklenmesi: Kana-
da’nın sürdürülebilir madencilik konusunda dünyanın önde gelen 
ülkelerinden birisi olmasına yardım etmek amacı doğrultusunda 
gerekli teknolojilerin üretilmesi için hükümet ve maden sektörü-
nün el ele çalışması gerektiğine dikkat çekildi. ‘CLEER’ olarak ad-
landırılan çevre dostu, düşük enerji tüketen, verimli, sonuç odaklı 
olan ve eksiklikleri giderme amacı güden çalışımalar gerçekleşti-
ren Temiz Kaynak Girişim Kümesi’nin, devlet tarafından desteklen-
mesinin bu işbirliğini için önemli bir adım olacağına dikkat çekildi.

Dünyanın ihtiyacı olan metal ve mineralleri karşılamak ve Kana-
da’yı dünyanın en büyük maden tedarikçisi konumuna taşımak 
adına hükümetle aynı hedefi paylaştıklarını belirten Kanada Ma-
dencilik Derneği Başkan ve CEO’su Pierre Gratton; “Bugün ve kar-
bon salınımın daha da azaltılacağı önümüzde ki dönemde Kanada 
madencilik konusunda dünyanın bir numaralı ülkesi olabilir. Kana-
da hali hazırda en düşük karbon salınıma sahip, en yüksek tekno-
lojiyi kullanan ve sosyal sorumluluğa önem veren ülkelerden bir 
tanesi konumunda bulunuyor. Gelişme kaydetmek adına devlet, 
sivil toplum kuruluşları ve yerel halk ile ortak bir amaç için hareket 
ediyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

The Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) 
Başkanı Glenn Mullan ise konu ile alakalı olarak şunları söyledi. 
“Maden sektörü ve hükümetimiz beraber çalışarak maden en-
düstrisinin başarısını baki kılmak adına arama bütçelerini art-
tırmak, altyapı yatırımlarının genişletilmesi ve maden kanunun 
netleştirilmesi gerekmektedir. İnovasyon ve sürdürülebilirlik 
alanlarında adından söz ettiren ülke madenciliği aynı zamanda 
Kanada ekonomisine en önemli katkıyı yapan sektörler arasında 
yer almaktadır. Aynı zamanda istihdam konusunda önemli bir rol 
oynayan madencilik gelecek nesiller için de bir iş kaynağı olma 
rolünü sürdürmeye devam edecektir.”
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Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 
Ankara’da Gerçekleştirildi

Ketmak’ın Kurduğu Tesisler
22 Ülkede Faaliyet Gösteriyor

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının “Güvenle Büyü 
Türkiye” sloganı eşliğinde iş kazalarına dur demek adına sür-
dürdüğü faaliyetlerin bir parçası olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen, “Madenlerde İş 
Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu” 5 Ekim 2017 tarihinde An-
kara’da gerçekleştirildi. Türkiye Madenciler Derneği Başkanı 
Atılgan Sökmen, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan 
Koç ve Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım 
tarafından açılış konuşmaları ile başlayan Sempozyum gün 
boyunca konusunda uzman kişilerin yer aldığı oturumlarla de-
vam etti. 
Açılış konuşmalarının ardından “Madenlerde Personel Takip 
Sistemleri İyi Uygulama Örnekleri, Madenlerde Sığınma Odası 
İyi Uygulama Örnekleri, Kömür Madenciliğinde İSG Uygulama-
ları ve Maden Mevzuatı ve Mevcut Uygulamalara Dair Panel” 
konularında oturumlar gerçekleştirilirken ülkemizde yapılan 
uygulamalarla ilgili uzman kişilerce sunumlar yapıldı.
Sektör paydaşlarının yer aldığı, kamu, özel sektör ve akade-
mik camianın yoğun ilgi gösterdiği Sempozyum, ülkemizdeki 

madenlerden iyi uygulama örnekleri ile iş sağlığı ve güvenliği 
alanındaki istatistiki bilgilerin ve değerlendirmelerin paylaşıl-
masıyla sürdü.

Krom, manyezit, mermer, granit, seramik, agrega, kum, kömür, 
feldspat ve diğer maden tesislerinin atık sularının arıtılması 
ve maden zenginleştirilmesi ile ilgili çalışmalarda kullanılan 
makine ve ekipmanların imalatı konusunda faaliyet gösteren 
Ketmak Makine ve Tesis İmalat San. Tic. AŞ, 1997 yılında Mü-
hendis Levent Ketenci tarafından kurulmuştur. Son yıllarda ge-
len talepler doğrultusunda geri dönüşüm ve biyolojik arıtma 
projeleri konusunda da çalışmalar yapan şirket, özellikle ma-
den sektöründeki çalışma alanlarında öncü bir kuruluş haline 
gelmiştir. Kuruluşundan itibaren başta mermer sektörü olmak 
üzere maden ve endüstriyel arıtma sistemleri alanında yurt içi 
ve yurtdışında yaklaşık olarak 1200’ün üzerinde projeye imza 
atan Ketmak, yarınlara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak 
için doğaya dost sistemler geliştirmektedir. Bugün, dünyanın 
22 farklı ülkesinde Ketmak’ın kurmuş olduğu tesisleri görmek 
mümkündür. Bu ülkeler şunlardır: Türkiye, Yunanistan, İran, 
Suriye, Filistin, Bulgaristan, Romanya, İtalya, Mısır, Libya, Ce-
zayir, Azerbaycan, Hollanda, Etiyopya, Ürdün, Lübnan, Tunus, 
Rusya, Kazakistan, Suudi Arabistan, Gürcistan,Sudan.

Ketmak’ın dizaynını ve üretimini yapmış olduğu başlıca ürün-
ler şöyledir:
• Filtrepresler (630*630; 800*800; 1000*1000; 1500*1500; 

2000*2000)
• Tikiner Sistemleri

• Tikiner Redüktörleri
• Sedimantasyon Tankları
• Temiz Su Tankları
• Çift Kademe Turbo Çamur Pompası
• Tek Kademe Turbo Çamur Pompası
• Hidrolik Çamur Pompası
• Çift Devirli Santrifüj Çamur Pompası
• Tek Devirli Santrifüj Çamur Pompası 
• Flokülant Dozlama Üniteleri
• Dalgıç Pompalar (40 Hp; 50 Hp; 75 Hp)
• Pan Filtre
• Kompakt Tesisler
• Biyolojik Arıtma Tesisleri

Ketmak, standart projeler dışında faaliyet alanına giren çeşitli 
özel projelere de imza atmaktadır. Afrika’da bir altın tesisine 
kurmuş olduğu “Konsantre Liç Tesisi” ile tesis üretimi katlan-
mıştır.

Ketmak’ın arıtma sistemlerini kurduğu tesislere lojistik destek 
sağlamak amacıyla Ketmak Grup Şirketleri çatısı altında 2011 
yılında Ketpol Arıtma Kimyasalları Paz. San. Tic. AŞ kurulmuş-
tur. Ketpol, arıtma sistemlerinde önemli bir yere sahip olan 
arıtma kimyasalları ve filtre bezleri konusunda hizmet vermek-
tedir.
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15. Avrupa Boyut Küçültme ve Sınıflandırma
Sempozyumu Türkiye’de Gerçekleştirildi

2015 yılında İsveç’te 14’üncüsü düzenlenen Avrupa Boyut Kü-
çültme ve Sınıflandırma Sempozyumu’nun 15’incisi (15th Euro-
pean Symposium on Comminution and Classification - ESCC) 
11-14 Eylül 2017 tarihleri arasında İzmir, Seferihisar’da gerçek-
leştirildi. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sempozyum, 
15 farklı ülkeden toplam 112 delegeyi ağırladı. Farklı enstitü-
lerden, alanında uzman pek çok araştırmacı ile ulusal ve ulus-
lararası madencilik firmalarını, kimya, boya, gıda, çimento ve 
endüstriyel hammadde sektör temsilcilerini bir araya getiren 
sempozyumda amaç endüstrinin olası sorunlarına çözüm geti-
rebilecek yenilik ve araştırmaların interaktif bir ortam içerisinde 
paylaşılmasıydı.

Sempozyum süresince malzeme karakterizasyon teknikleri, 
ince ve çok ince öğütme uygulamaları, yüksek basınçlı öğüt-
me sistemleri, kırma-eleme, sınıflandırma, CFD (Computational 
Fluid Dynamics) ve DEM (Discrete Element Modelling), tesis 
operasyonları ve gıda işleme gibi farklı temaları içeren toplam 
11 teknik oturum gerçekleştirildi. 

11 Eylül 2017 tarihinde, organizasyon başkanlığını yürüten Ha-
cettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Hakan Benzer’in açılış konuşması ile resmi açılışı yapılan 

sempozyumda Loesche GmBh, Labris Madencilik, Weir Mine-
rals, MTM Makina, Derrick Corporation ve Ecutech s.l. (Netzsch) 
fuar alanında stantlarıyla yer aldılar. 

Altın madenciliği ile ilgili firmaların sempozyuma ilgisi ol-
dukça yoğun olurken Anagold, Tüprag, Tümad, Koza Altın 
ve MNG Gold’un yanı sıra Altın Madencileri Derneği de sem-
pozyumda temsil edildiler. Sempozyumun ilk oturumundan 
sonra gerçekleştirilen “Hoşgeldin Resepsiyonu” fuar alanın-
da sıcak bir ortam yaratırken katılımcıların teknik/sosyal soh-
betleri akşam saatlerine kadar sürdü. 

Sempozyumun ikinci günü; davetli konuşmacılardan Osman 
Nemli (Bursa Çimento) “Innovations in Grinding Technology 
in Cement Industry” başlıklı sunumunda çimento endüstri-
sinde dünden bugüne sürekli gelişen öğütme ve sınıflandır-
ma teknolojilerinden bahsetti. Matthias Mersmann (Loesche 
Group) ise “Innovations for Ore Processing - Why We Need 
Them Why We Do Not Materialize Them” başlıklı konuşma-
sında verimli ve sürdürülebilir bir madencilik için yenilik-
çiliğin önemi vurgulandı. İkinci gün son oturumdan sonra 
Loesche GmBh sanal gerçeklik etkinliği düzenleyerek, katı-
lımcıları dik valsi değirmen içerisinde bir tura çıkardı. Aynı 
günün akşamı gala yemeği ile katılımcılar keyifli bir akşam 
geçirdiler. 

Sempozyumun üçüncü günü davetli konuşmacılardan Ha-
mit Köksel (Hacettepe Üniversitesi) “Flour Milling Tech-
nology and Recent Developments” başlıklı konuşmasında 
gıda öğütme teknolojilerine yer verdi ve bu sunum aslında 
katılımcılarda, cevher hazırlama teknikleri ile gıda hazırla-
ma tekniklerinin benzer olduğu fikrini uyandırdı. Malcolm 
Powell (JKMRC) “Addressing Challenges of Mechanistic Mill 
Modelling” başlıklı sunumunda 60 yıldır kullanılan ampirik 
eşitliklerin değirmen tasarımı ve simülasyonundaki zorluk-
larından bahsetti.

Sempozyumun son günü ise davetli konuşmacı Aubrey Ma-
inza (UCT) “Incorporating Classification in Mineral Processing 
Plant Design - An Afterthought!” başlıklı konuşmasında öğüt-
me devresi tasarımında sınıflandırıcı etkisini analiz ederek, 
devrede tasarlanacak ilk ekipmanın değirmen değil sınıflan-
dırıcı olması gerektiğini vurguladı.

Sempozyumun son oturumundan sonra sempozyum başka-
nı Hakan Benzer kapanış konuşmasını gerçekleştirerek tüm 
katılımcılara teşekkürlerini sundu. Benzer konuşmasında, 
endüstri ile araştırmacıları bir araya getiren 15. Avrupa Boyut 
Küçültme ve Sınıflandırma Sempozyumu’nun endüstrinin so-
runlarına çözüm odaklı işbirliklerinin oluşması anlamında 
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bir temel oluşturduğunu, farklı enstitülerden araştırmacıların 
yapmış oldukları çalışmaların endüstriyel uygulamalarının 
tartışıldığı, olası faydalarının değerlendirildiği, teori ve prati-
ğin buluştuğu uluslararası bir toplantı olduğunu vurguladı. 

Boyut küçültme ve sınıflandırma konularında Avrupa’da düzen-
lenen önemli etkinliklerinden olan ve bir ilke imza atılarak Tür-
kiye’de gerçekleştirilen ESCC 2017’yi Madencilik Türkiye dergisi 
olarak takip ettik. Dergi olarak sempozyuma katılım gösteren fir-
maların sektör hakkında düşüncelerini alma fırsatı bulurken sek-
törün Türkiye ve dünyadaki uygulama farklılıklarını, geleceğine 
yönelik fikirlerini öğrenme fırsatı yakaladık. Etkinlik çerçevesinde 
konunun uzmanlarıyla da bir araya gelerek merak ettiğimiz soru-
ları sorma fırsatı bulduk. 

Birçok farklı sektörde öğütme ve sınıflandırma konularında faa-
liyet gösteren Netzsch firmasının Teknik Satış Mühendisi Emrah 
Şenol sektörde yaşanan son gelişmeler ve maden işletmelerine 
katkıları hakkında şunları söyledi: “Bildiğiniz üzere Netzsch olarak 
teknoloji üreten ve geliştiren bir firmayız. Öğütme ve dispersiyon 
iş birimimizin geliştirdiği makineler kimya, maden, mineral, gıda 
ve ilaç gibi çok farklı sektörlerde kullanılabiliyor. Dolayısıyla üre-
tim proseslerinde yaşanan her gelişme, yalnızca maden endüst-
risinde değil, üretimin olduğu her alanda katma değer yaratmak 
için önemli avantajlar sağlıyor. İleri teknoloji öğütme ve sınıflan-
dırma makinelerimiz ile yüksek katma değerli ve aynı zamanda 
enerji verimli prosesler tasarlayarak mineral ve madencilik en-
düstrisinde sürdürülebilir üretime katkı sağlıyoruz.” 

Boyut ufaltma ve sınıflandırma prosesleri açısından Türkiye ve 
dünyadaki madencilik uygulamaları arasındaki farkları sorduğu-
muzda özellikle Avrupa ile Türkiye arasında bir kıyaslama yapıl-
dığında ülkemizin madencilikte kat etmesi gereken çok mesafe 
olduğunu vurgulayan Emrah Şenol sözlerine şunları ekledi: “Ül-
kemizde hâlihazırdaki sistemler ile üretim genel olarak daha kaba 
öğütme üzerine yapıldığı için katma değerli ürün üretiminde 
batının ne yazık ki gerisinde kalıyoruz. Bildiğiniz üzere malzeme 
teknolojisi artık nanometre düzeylerine yönelmiş vaziyette ve bu 
mertebelerde yapılan üretimler çok daha yüksek katma değerler 
sağlıyor. Son zamanlarda tabi ki bu vizyona sahip sanayicilerimiz 
ile ülkemizde de bu yönde bir hareket gözlemliyoruz.”

Katma değerli ürün üretiminin ancak yüksek teknolojiye sahip 
üretim sistemleri ile sağlanabileceğini vurgulayan Şenol, sektörün 
gelişmesine yönelik düşüncelerini de; ülkemiz kimya, mineral ve 
maden endüstrilerinin dünya ile rekabet edebilmesi için çağdaş 
sistemlere yönelerek daha özel ürünleri verimli ve sürdürülebilir 
şekilde üretmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek dile getirdi.

ESCC 2017 gibi uluslararası etkinliklerin ülkemizde yapılmasının 
hepimiz adına sevindirici bir gelişme olduğunu kaydeden Şenol; 
”ESCC bildiğim kadarıyla ilk defa ülkemizde düzenleniyor ve için-
de bulunduğumuz zor süreçlere rağmen uluslararası üniversite-
lerden ve firmalardan ciddi katılım oldu. Dünyadaki teknolojik 
gelişmeleri yakından takip etmemize olanak sağlayan bu etkinliği 
ülkemize kazandıran ve organize eden Prof. Dr. Hakan Benzer’e 
ve değerli ekibine tekrar teşekkür ederim.” sözleri ile etkinlik hak-
kındaki memnuniyetini ifade etti.

Kırma, eleme ve öğütme endüstrilerinde gözlemlenen ge-
lişmeleri; daha iyi ürün kontrolü, proses optimizasyonu ve 
verimlilik açısından alternatif akım şemalarının geliştiril-
mesi, ilk yatırım maliyetlerini özellikle kurulum bakımından 
rahatlatmak ve bakım-işletmeye yönelik kolaylık sağlamak 
için daha hafif ve kompakt ekipmanların üretilmesi ve ener-
ji verimliliği için tüketime dair çalışmalar olarak özetleyen 
Labris Madencilik Genel Müdürü Kayıhan Oğuz sektörde ya-
şanan gelişmeler hakkında dergimize; ”Yaşanan gelişmeler, 
mevcut maden işletmeleri için ufak dokunuşlarla daha fazla 
kapasite, düşük bakım maliyetleri ve operasyon giderleri 
gibi faydaları beraberinde getiriyor. Yeni projeler için ise 
yatırımcı profili açısından tetikleyici etkilerini kuşkusuz ki 
görmekteyiz.” şeklinde görüş belirtti.

Dünyada sıklıkla kullanılan ve daha az enerji tüketimi sağ-
layan kırma teknolojilerine karşı ülkemizde bir önyargı ol-
duğunu belirten Oğuz, boyut ufaltma ve sınıflandırma tek-
nolojileri bakımından Türkiye ve dünyadaki madenciliğin 
farkını; “Konvansiyonel sistemlere nazaran daha yeni olan 
ince öğütme/karıştırmalı değirmen ve darbe yerine gerdir-
me/makaslama kuvveti kullanarak daha az enerji tüketimi 
hedefleyen kırma teknolojilerine halen kuşkulu bir bakış söz  
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konusudur. Fakat yeni projelerde, endüstriye göre radikal 
davranıp bu yönde aksiyon alan müşterileri görmek tabi ki 
umut verici. Orta vadede global seviyeyi kesinlikle yakala-
yacağımızı düşünüyoruz.” şeklinde ifade ederken gelenek-
sel ve kabuklaşmış sistemler yerine kendisini referanslarla 
zaten kanıtlamış teknolojilere ve tedarikçilere daha sıcak 
ve daha açık yaklaşılmasının sektörümüzü bir kademe daha 
ileriye taşıyacağını aktardı.

Etkinlikte kendi dalında profesyonel ve kaliteli bir katılımcı profili 
görmekten çok memnun olduğunu da dile getiren Oğuz, etkinlik 
hakkındaki düşüncelerini “Yapılan sunumlar tamamıyla endüst-
riye özgü ve yol gösterici nitelikte. Organizasyon, tesis, program 
akışı, kısaca olması gereken her şey dört dörtlüktü. Umarız sonraki 
ve buna benzer etkinliklere minimum bu seviyede tekrar katılırız.” 
şeklinde ifade etti.

Boyut ufaltma ve sınıflandırma teknolojilerinin enerji verimliliği 
konusunda ilginç sonuçlar elde edildiğini belirten Loesche Group 
Genel Müdürü Matthias Merssman düşüncelerini; “Cevher ve 
minerallerin işlenmesi için kullanılan temel ekipmanlardan olan 
kırıcılar ve elekler, sektörde yıllardır kullanılan ekipmanlardır. Bu 
ekipmanlar hakkındaki ‘Know-How’, onların prosese nasıl en iyi 
şekilde entegre edilebileceğine odaklanır. Kırma ve eleme ekip-
manlarının haricinde, boyut ufaltma ve sınıflandırma için alterna-
tif yöntemlerden kullanan öğütme ve sınıflandırma teknolojileri 
de mevcuttur ve bu yeni makinelerle ilgili ilginç olan şey ise başta 
sunduğu enerji verimliliği olmak üzere sağladıkları avantajlar ile 
büyük gelişmeler sağlayabilmeleridir.” şeklinde ifade ederken bo-
yut ufaltma teknolojileri hakkında ise şu örneği verdi; 

”Örneğin, döner değirmen alternatiflerine bakalım. Döner de-
ğirmenlerin madencilik endüstrisinin hizmetine sunulan öğüt-
me ekipmanlarından olan SAG ve bilyeli değirmenlerden daha 
yüksek bir boyut ufaltma oranı ile çalışanları olmuştur. Çalışma 
prensibi, mineral parçalarına düzenli olarak çarpan bir öğütme 
mili yerine belirli çalışma koşulları altında kontrollü stres yaratıl-
masına dayanmaktadır. HPGR ve VRM gibi yüksek basınçlı uygu-
lamalarda bu prensip etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. 

Diğer yeni teknolojiler ise daha çok darbe uygulama prensibini 
benimsenmesine rağmen makinede oluşan basınca bağlı stres, 
dönen değirmende olduğundan daha yüksektir. Bu sistemler kü-
çük makine hacminde daha fazla üretim yapılmasını sağlar.

Tüm bunların yanında, bütün yeni teknolojiler tüm sistemden 
optimum performans elde edilecek şekilde kullanılmalıdır. Bu 
da ancak gerekli sınıflandırma ve konsantrasyon proseslerinin 
de hesaba katılması ile mümkün olur. Konuya VRM özelinde 
bakarsak ekipmanın doğal olarak optimize edildiğini söyle-
yebiliriz çünkü VRM bir makinede tam bir öğütme ve sınıf-
landırma devresi oluşturmaktadır. Şimdiye kadar yaptığımız 
testler bize VRM’de mineral parçacıklarına uygulanan basınç 
ve kesme yüklerinin mineralin doğal yapısına uygun kırılma 
sağlaması nedeni ile daha yüksek geri kazanım oranları sağ-
ladığını gösterdi.”

Kırma eleme prosesleri açısından dünyadaki ve ülkemizdeki 
uygulama farklılıklarını sorduğumuzda bu soruyu daha kap-
samlı yanıtlamak istediğini, kırma ve eleme ekipmanlarının 
yanı sıra öğütme ve sınıflandırma ekipmanlarının da mineral 
ve cevher hazırlamak için gerekli teknolojilere sahip olduğu-
nu belirten Merssman, “Madencilik muhtemelen insanlığın en 
eski endüstriyel faaliyeti olduğundan, bu prosesler hakkında-
ki bilgilerin çoktan dünyaya yayılmış olmasını bekleyebiliriz. 
Bu anlamda, Türkiye’de ve dünyanın diğer bölgelerinde kul-
lanılan teknolojiler arasında önemli farklılıklar görmüyorum. 
Önde gelen maden işleme ve mühendislik enstitülerinden 
6’sına ev sahipliği yapan GCC (Global Comminution Coope-
rative) gibi akademik organizasyonların veya sektörde yer 
alan küresel şirketlerin uluslararası işbirlikleri de bu durumu 
destekleyen sonuçlar ortaya koyuyor.” şeklinde düşüncelerini 
ifade etti.

Cevher niteliklerinin büyük oranda düştüğüne dikkat çeken 
Merssman, hızla artan dünya nüfusunun cevher üretimine 
daha da fazla ihtiyaç duyacağını belirtti. Merssman; “Hızla 
artan insan sayısı nedeni ile sanayileşmiş ürünlere aşırı bir 
ihtiyaç oluşuyor. Artan endüstriyel faaliyetlerimizin çevreye 
verdiği etkiyi azaltma zorunluluğu ile birlikte, öğütme için 
daha verimli teknolojiler üretmek zorundayız. Gelecekte suyu 
ve enerjiyi boşa harcamadan çok daha fazla malzeme imal et-
mek zorunda kalacağız. 2015’te Brezilya’da bir demir cevhe-
ri işleme tesisinin atık barajının parçalanmasına tanık olduk. 
Madencilik tarihinin en büyük talihsizliklerinden biri olarak 
kabul edilen bu kaza dikkatleri yeniden madencilik kaynaklı 
su kirliliğine çekti. Su israfını ortadan kaldırmak amacı ile ge-
liştirilen kuru işleme teknolojileri mevcut ve bu teknolojilerin 
önümüzdeki yıllarda işletmelere entegre edilmesi gerekiyor. 
Temiz suya ulaşmak gelecekte büyük önem taşıyacak o hal-
de bizim görevimiz onu cevher hazırlama işlemleri için israf 
etmek yerine insanlar için saklamak olmalı.” şeklinde görüş 
belirtirken maden sektörüne sundukları yeni ekipmanların-
dan da bahsederek sözlerine devam etti. Matthias Mersman, 
Loesche Mill adı verilen ürünleri ile ilgili şu bilgileri verdi; 
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“Loesche Mill, tek bir makinede tamamıyla kuru öğütme ve sınıf-
landırma işlemi sunuyor. Dolayısıyla, Loesche Mill geleneksel bir 
bilyeli değirmen ve eleme/sınıflandırma ekipmanından oluşan 
devrenin gerçekleştirdiği bütün işlemleri ile çok daha verimli 
bir şekilde gerçekleştirme imkânı sağlıyor. Birbirini tamamlayan 
bu iki “işlem birimi” Loesche Mill’de optimize edilmiş şekilde su-
nuluyor ve bu şekilde kırılmış malzeme 150 mm’den 20 μm’ye 
kadar tek seferde öğütülebiliyor. Bu ürün işletmedeki birçok ge-
leneksel ekipmanın yerini almakla kalmıyor, aynı zamanda çok 
daha yüksek verimlilik sağlıyor. Enerji tüketimi kuru bir bilyeli 
değirmenden %30 daha az olmakla birlikte malzeme üzerinde 
yüksek basınç ile oluşturulan stres geri kazanımları da olumlu 
etkiliyor.”

Merssman katıldıkları etkinliğin faydalarını ”ESCC, farklı sektör-
lerden uzmanlara tartışma, bilgi alışverişinde bulunma ve en 
önemlisi birbirlerinden öğrenme gibi konularda mükemmel bir 
fırsat sunuyor. Genellikle her endüstrinin kendi dili vardır ve bu 
dillerde konuşmaya eğilim gösterirler ve bu nedenle sektörler 
“silo-thinking” adı verilen içine kapalı bir düşünce yapısı geliş-
tirmeye eğilimli olurlar. ESCC özellikle bu yapının dışına çıkarak 
ilgili bütün görev alanlarından uzmanları bir araya topluyor ve 
sektörün gelişimi için değerli bir imkân sağlıyor.” cümleleri ile 
özetlerken etkinliğin organizasyonundan duyduğu memnuni-
yeti ise şu şekilde ifade etti. 

“2017 yılında düzenlenen etkinlikte, uluslararası siyaset sahne-
sinde yaşanan son gelişmeler nedeni ile çeşitli zorluklar yaşandı. 
Bu konferansa gelip desteklemeye karar verdik ve bu karardan 
hiç şüphe duymadık. Çünkü siyasi olayların ötesinde, işimize 
bakmakla yükümlü olduğumuzu biliyoruz. Bu düşünce şekli 
tüm menfaat sahiplerinin yararına olmasının yanında günümü-
zün siyasi stresinin ötesinde bir etki yaratacaktır. Etkinliğin orga-
nizasyonu mükemmeldi ve Türk ev sahiplerimizin konukseverli-
ği olağanüstü oldu. Ne tehlike altında nede huzursuz hissettik. 
Prof. Hakan Benzer’e ve Hacettepe Üniversitesi ekibine en derin 
şükranlarımı sunuyorum.”

Ufalama ekipmanlarında yaşanan gelişmelerin genellikle enerji 
tasarrufu sağlamaya ya da takip eden prosesin performansını 
arttırmaya yönelik olduğunu belirten Weir Turkey Mineralleri 
bünyesinde yer alan Trio’nun Türkiye Satış Müdürü Orkun Ök-
süz bu gelişmelerin maden işletmelerine faydalarını ise şu söz-
lerle ifade etti; 

“Örneğin, Weir Minerals olarak sunduğumuz Yüksek Basınçlı 
Merdaneli Değirmen (HPGR) teknolojisi ile pek çok uygulamada 
kırma-öğütme enerji maliyetlerinin azalmasında ciddi faydalar 
sağlayabiliyoruz. Konvansiyonel Çubuklu-Bilyeli, Bilyeli-Bilyeli 
değirmen teknolojisine kıyasla çok daha az yer kaplayan ve do-
layısıyla çok daha az alt yapı yatırımı gerektiren bu yeni teknolo-
ji, Weir Minerals olarak önderi olduğumuz gelişim alanlarından 
biridir. Buna ilaveten, özellikle altın madenlerindeki yığın liçi uy-
gulamalarında HPGR ile basınç altında öğütülen cevherin altın 
kazanım veriminin yükseltilmesi de söz konusu olabiliyor. Bu da 

yeni nesil ufalama teknolojilerinin madenciliğin geleceğinde ne 
kadar önemli bir yer tutacağını bizlere farklı bir açıdan gösteri-
yor.”

Ufalama prosesleri açısından Türkiye’deki ve dünyadaki madenci-
lik uygulamaları arasındaki farklar hakkında görüşlerini sorduğu-
muzda Öksüz; “Madencilik alanında teknolojik gelişmeleri takip 
etmek ve onlara ayak uydurmak konusunda biraz çekingen bir 
ülke olduğumuzu itiraf etmeliyiz. Fakat bu teknolojiler konu-
sunda farkındalığa ulaşan pek çok yatırımcının yeni yatırım pro-
jelerinde ya da mevcut tesislerinin optimizasyonu konusunda 
bir hayli istekli olduğuna da şahit oluyoruz. Weir Minerals olarak 
ülkemizde HPGR teknolojisini kullanarak pek çok optimizasyon 
projesi yürütüyoruz. Projelerimizde ortalama yatırım geri ödeme 
sürelerinin 6 ila 18 ay gibi kısa ve makul olduğunu görüyoruz. Bu 
da bize HPGR teknolojisi özelindeki farkındalığı artırmamız konu-
sunda önemli bir misyon yüklüyor.” şeklinde düşüncelerini belir-
tirken madencilik sektörünün geleceğine yönelik olarak ise yeni 
teknolojilerin daha cesurca uygulanması gerektiğini şu sözlerle 
ifade etti. “Madencilikte eski nesil ve verimsiz bir ekipman kulla-
narak üretilen her bir birim ürünün sürekli üretici hanesine zarar 
yazdığını açıkça görmemiz ve göstermemiz lazım. Mümkün olan 
en kısa zamanda üretim maliyetlerini optimize eden bir üretici, 
geriye kalan maden rezervini çok daha kazançlı ve verimli bir şe-
kilde işleyebilir. Özellikle beş yıldan uzun işletme ömrü öngören 
yatırımcıların tesislerinde yeni nesil teknolojilerin uygulanabilir-
liği araştırılmalı. Yatırımcılara önerim atılabilecek adımlar konu-
sunda daha cesur olmaları ve değişime direnç göstermek yerine 
avantajlarını değerlendirmeleri olacaktır. “

Etkinlik hakkında da görüşlerini aldığımız Öksüz memnuniyetini 
şu sözlerle ifade etti: “Açıkçası etkinlik umduğumdan çok daha 
başarılıydı. Alanında uzman pek çok bilim adamının ve profesyo-
nelin katkılarıyla üst düzey bir bilimsel tartışma ortamı yaratıldı 
diyebilirim. Bu vesile ile bu güzel etkinliği organize eden Prof. Dr. 
Hakan Benzer ve ekibine de şükran ve tebriklerimi sunarım.”

30





www.madencilik-turk iye.com
15 Ekim 2017

Çine Eysim Madencilik’te Kuvars
Zenginleştirmede Manyet Ltd. İmzası

Dünya Madencilik Kongresi’nin 25’incisi 
Kazakistan’da Düzenlenecek

Çukurdere Sondaj Şirket Merkezini
Ankara’ya Taşıdı

Eysim Madencilik, kuvars üretiminde Türkiye’de yüksek hacme 
sahip bir kuruluş. Tesisin yeni yatırım kapsamında 30 mikron-700 
mikron arası kuvars zenginleştirmesinde Manyet Ltd. Roll Man-
yetik Separatörler tercih edildi. Tesisin kuvars zenginleştirme 
prosesinde Roll Manyetik Separatörler 1-1,5 ton/h kapasite ile 

8.000 gauss üzerinde efektif manyetik alan şiddeti oluşturulup 
ferrous metallerin separasyonu yapılıp proses sonucunda ma-
den içerisindeki demir oranı %0,05 e kadar indiriliyor. Manyet 
Ltd.’in Roll Manyetik Separatörlerin tercih edilme sebebini Man-
yet Ltd. Satış Müdürü Temel Furkan Akyol şöyle açıklıyor: 

“Separatörlerimizde çok güçlü manyetik matrislerimizle 100 
mikron altı tanelerde bile metal separasyonunu gerçekleştiriyo-
ruz. Diğer taraftan PU besleme tamburlarımız malzemenin ta-
mamını manyetik alan üzerine yaymayı garanti ediyor. Bu da sa-
atlik kapasitenin maksimumda tutulmasına olanak sağlıyor. Roll 
separatörlerin en büyük problemi olan bant kayma ve yırtılma 
sıklığını AR-GE çalışmalarımızla sağladığımız 6 ay/bant değişim 
oranı ile sektörün en düşük değerlerini sunuyoruz. Tüm bunları 
da optimum fiyat performansıyla birleştirince yatırımcılar tara-
fından tercih ediliyoruz.”

Her üç yılda bir düzenlenen Dünya Madencilik Kongresi’nin (World 
Mining Congress - WMC) 25.si 2018 yılında Kazakistan’da gerçek-
leştirilecek. Birleşmiş Milletler ile bağlantılı, organizasyonel statüye 
sahip bir sekretarya öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğin amacı 
madencilikteki gelişmeye ulusal ve uluslararası alanlarda katkıda 
bulunmak maksadıyla hem teknik hem de bilimsel olarak destek 
yaratmak; mineral bilimi, teknoloji, ekonomi, İSG ve çevresel konu-
larda dünya çapında bir ağ oluşturmak.
Dünyanın en büyük sektörel etkinlerinden biri olan Kongre 50 
farklı ülkeden akademisyen ve profesyonelleri bir araya getirecek. 
Jeolojik arama, madencilik ve proses, risk yönetimi gibi konuların 
işleneceği etkinlik hakkında detaylı bilgiye wmc2018.org/en adre-
sinden ulaşabilirsiniz.

Birikim, deneyim ve tecrübeleri ile madencilik sektörüne daha iyi 
hizmet vermek amacıyla kurulan Çukurdere Sondaj günümüz tek-
nolojisine uygun makine ve ekipmanlarıyla çalışmalarına devam 
ediyor. Sektörde 25 yıl (RC) ters sirkülasyon ve karotlu sondaj de-
neyiminin ardından 2011 yılında kurulan Çukurdere Sondaj, şirket 
merkezini Erzincan’dan Ankara’ya taşıdığını duyurdu.
Hizmetlerinde kaliteli ve profesyonel kadrosuyla verimliliği en yük-
sek seviyeye çıkartarak projeleri daha ekonomik koşullara taşıyan 
şirketin yeni adresi: Serhat O.S.B. 1202/1. Sok. (Eski 31) No:29 Os-
tim/Yenimahalle, Ankara

ŞIRKET HABERLERI
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Çayeli Bakır 33 Yıllık Deneyimiyle Maden 
Analizi Hizmetine Başladı

Çayeli Bakır İşletmeleri faa-
liyetleri esnasında edindiği 
maden analiz tecrübesini şir-
ket dışına taşıyor. Şirket bün-
yesinde 33 yıldan bu yana 

çalışmalarını sürdüren “Çayeli Bakır İşletmeleri Analiz Labora-
tuvarı - (ÇBİ-AL)” artık kurum, kuruluş ve şahıslara da hizmet 
vermeye başladı.

1984 yılında ÇBİ bünyesindeki sondaj numunelerine bakır ve 
çinko analizleri yapmak amacıyla kurulan ÇBİ-AL’da, günü-
müzde cevher, mineral, maden ve tesis ürünleri, atık, toprak, 
sediman, yüzey ve maden yer altı suları numuneleriyle ilgili 
örnekler hazırlanırken; 100’den fazla parametrenin analiz ça-
lışmaları da gerçekleştiriliyor. 

Alanında uzman ekibiyle 33 yıldır laboratuvar çalışmalarını 
sürdüren ÇBİ-AL, hizmet almak isteyen firmalarla işbirliği için-
de çalışmayı ve hizmetlerini tüm dünyaya ulaştırmayı hedef-
liyor. TÜRKAK TS EN ISO 17025 Akreditasyon Belgesi’ne sahip 
ÇBİ-AL ihtiyaca göre; numune/örnek hazırlama, jeokimyasal 

multi element analizleri (ICP-OES, AAS), fire assay/küpelas-
yon yöntemi ile altın analizi, cevher, karot ve endüstriyel 
maddelerde özgül ağırlık, konsantre ve cevherde nem ana-
lizi, cevher ve konsantrede elek analizi, cevherde oksidasyon 
testi, X-Ray ışını floresans spektroskopisi analizi, kireç analizi, 
çevresel su ve atık su analizleri gibi birçok alanda hizmet ve-
riyor.

Daha fazla bilgi için: 0 464 544 13 29 / cbilab@fqml.com

ŞIRKET HABERLERI
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Atlas Copco Satış Ekibi “Race2Success” 
Strateji Toplantısında Buluştu
Çalışan gelişimi, motivasyon ve aidiyet duygusunu destekle-
yen yönetimi ve çalışma şekliyle sektörün en gözde şirketlerin-
den olan Atlas Copco, ekibinin daha da büyük başarılara imza 
atması ve kendi sınırlarını aşması için gereken desteği verip, 
başarıya giden stratejiler belirliyor ve bunları her fırsatta çalı-
şanlarıyla paylaşıyor.

2017 yılının sonlarına yaklaşırken Atlas Copco satış ekibi yine 
bir strateji toplantısında bir araya geldi. Kaya Delici Sarf Mal-
zemeler Bölümü Pazarlama Başkan Yardımcısı Pierre Coulon 
liderliğinde, Atlas Copco Genel Müdürü Erdem Tüzünalp ve 
Kaya Delici Sarf Malzemeler Bölüm Müdürü Kaan Şimşek’in ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen “Race2Success” toplantısı Eylül 
ayında başarıyla tamamlandı. 

Toplantı boyunca çok değerli bilgi birikimi ve deneyimiyle 
Pierre Coulon, satış ekibiyle, sürdürülebilir karlı büyümeyi sağ-
layan ana ipuçlarını paylaştı ve ekibin yaptığı kısa sunumlar 
vesilesiyle satış hedefleri, sahada çalışan makina ve müşteri 
detayları hakkında bilgi sahibi oldu. “Strateji toplantıları; tartış-
ma ortamı yaratmak, bilgi ve deneyimi paylaşmak, genç, dina-
mik ve yetenekli bir ekip içinde etkileşim sağlamayı mümkün 
hale getirdiğinden, sıklıkla bu tip toplantıları organize ediyor 
ve tekrarlıyoruz.” şeklinde konuşan Coulon, Epiroc markasıyla 
maden ve inşaat sektörüne daha da odaklanılacağını ve satış 
ekiplerinin motivasyon ve tecrübesinin Epiroc satış stratejisi ve 
hedeflerinde çok önemli bir rol oynayacağını vurguladı. 

Pierre Coulon konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti 

“Müşterilerimizi daha iyi tanımanın yaptığımız iş üzerindeki 
hayati etkisi göz ardı edilemez bir gerçek. Müşterilerimizi ne 
kadar iyi anlarsak onların ihtiyaçlarına o kadar kolay ve hızlı 
cevap verebiliriz, onlar için en uygun ürünleri tasarlayıp kendi-
lerine sunabiliriz, stok yönetimimizi onların ihtiyaçlarına göre 
düzenleyebiliriz ki bunun karlılık ve verimlilik üzerinde son de-

rece olumlu etkisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Müşterimizin 
geçmişteki ve şimdiki davranışlarını, tercihlerini analiz edebil-
menin ilk adımı, onlarla etkili bir iletişim kurmakla başlar. Bu-
nun bize en önemli faydası, müşterinin gelecekteki davranışını 
ve tercihini tahmin etmemize olanak sağlamasıdır. Müşterinin 
gelecekteki tercihlerini tahmin edebiliyor olmak elimizi güç-
lendirir, gelecek planlamamızda bize kolaylık sağlar.”

Toplantıya ev sahipliği yapan Maden Tekniği Genel Müdürü 
Erdem Tüzünalp ise şu açıklamalarda bulundu:

“Elbette bizler için en değerli bilgi kaynağı müşterilerimizdir. 
Bunun için çok iyi planlayarak ve sıklıkla müşteri ziyaretleri 
yapmak, bu vesile ile müşterilerimizi daha da yakından tanı-
yıp onlarla daha da iyi ilişkiler geliştirmek Atlas Copco Maden 
Tekniği (1 Kasım 2017’den itibaren Epiroc Makine AŞ olarak 
adlandırılacaktır) satış ekibine, başarıya giden yolda en büyük 
faydayı sağlayacaktır. “
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KAPAK KONUSU

Bost Yer Altı Sığınma İstasyonları 
PENAmaden ile Türkiye’de…

Geçtiğimiz 20 yılda, Bost 
Group şirketleri Avustralya’nın 
geniş bölgelerindeki yer altı 

madenciliği endüstrisinin en zorlu ve en çok emek isteyen or-
tamlarında bulunmuştur. Bost Group, maden işletmeciliği, ma-
den geliştirme, maden ekipmanları üretimi ve maden tekno-
lojisi geliştirme konularında uzmanlaşmış saygın ve tecrübeli 
şirketleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu da Bost Group’un 
kendisini en iyi ifade ettiği; “Madenciler Tarafından Maden-
ciler İçin Üretildi” tabirinin kökenini oluşturmaktadır. Yer altı 
madenciliğinde sürekli gelişen geniş tecrübesi Bost Group’un, 
günümüzde uluslararası pazara sunulmuş olan ‘Yer Altı Sığın-
ma İstasyonları’nı araştırmasına, sürekli geliştirmesine ve test 
etmesine imkan sağlamıştır.

Bost Group, ISO uluslararası sertifikalı bir şirkettir. Kendisini sü-
rekli geliştirmeye adamış ve bu doğrultuda da özel mühendis 
kadrosu, günümüzün madencileri tarafından talep edilen en 
güncel ihtiyaçları ve verimliliği karşılamak için var güçleri ile 
çalışmaktadırlar. Bu nedenle, Bost Sığınma İstasyonları pek çok 
önde gelen madencilik firması için tercih edilen bir seçenek ha-
line gelmiştir.

Bu mühendis ekibi, endüstriye özel tavsiyelerde bulunabilme 
yetisine sahip olmakla birlikte her uygulamanın kendi özel ge-
reksinimleri olduğundan, yer altı sığınma istasyonları için dün-
yanın her yerindeki madenlere en iyi çözümleri sunmak için es-
nek ve yenilikçi olmaya devam etmektedir.

AIMEX 2017 Syney/Australia

Madenciler Tarafından
Madenciler İçin Üretildi.

38



15 Ekim 2017
www.madencilik-turk iye.com

Güvenlikte Sadelik
Bost Sığınma İstasyonları, güvenlikte sadelik için özel olarak 
tasarlanmıştır. Bu, bir acil durumun gerçekliğini anladığımız 
ve en önemli konunun yer altı personelinin güvenliği olduğu 
anlamına gelir. İstasyonumuzun tüm fonksiyonları ve bileşen-
leri acil bir durumda sorunsuz çalışacak basit kullanıma sahip 
olarak tasarlanmıştır.

Bu durum aynı zamanda madencilik şirketleri ve işletmecileri 
için çok yararlıdır çünkü sığınma istasyonları, bakımda sade-
lik için tasarlanmıştır ve madencilik firmalarının maliyet ve 
kıymetli zamanından tasarruf sağlamaktadır. Ayrıca, sığınma 
istasyonu bileşenlerini değiştirme veya onarım koşullarında 
uzun ömür ve sadelik için tasarlamaktadırlar. Madenlerin öm-
rünü uzatan ve mükemmel ürün memnuniyeti sağlayan her 
fonksiyon için en iyi kalite bileşenlerini seçmektedirler.

Bost Group sığınma istasyonları ayrıca tüm maden iletişim 
gereksinimleri için seçenekler konusunda esneklik sunar ve 
Bost Group mühendisleri, madencilik şirketlerine, yer altında 
güvenli ve izlenebilir bir iş alanı yaratmak için tüm izleme ve 
iletişim seçeneklerine yardımcı olabilmekte, en güncel tekno-
loji ve hizmetleri sunabilmektedirler.

Ürün Yelpazesi
Bost Group sığınma istasyonları; taşınabilir ve sabit olmak 
üzere 2 temel tipte, talep edilen kişi ve yaşam destek sürele-
ri doğrultusunda, boyutları uluslararası alanda madencilik ve 
tünelcilik endüstrisi uygulamalarına özel olarak belirlenmekte, 
yine Bost Group tecrübesini en güncel teknoloji ile birleştire-
rek tasarlanmakta ve imal edilmektedir.

Taşınabilirlik
Bost Group taşınabilir sığınma istasyonları ihtiyaç konusu 
alanlarına kolaylıkla taşınabilir bir sistem olarak tasarlanmıştır. 
Standart olarak içerdikleri:

• Dirençli kızaklı zemin bölümü
• Çekme noktaları (ön ve arka)
• Forklift olukları (büyük istasyonlarda önde, küçük istasyon-

larda ön, arka & yanlarda)
• Dört köşede kaldırma gözleri.

Yapı
Bost Group sığınma istasyonları yapısı; giriş kapısı bir kere ka-
patıldığında hava akışını ortadan kaldıran amaçla tasarlanmış-
tır ve gövde yapısı çeliktendir.

• İstasyonun önündeki çek valfler, pozitif iç basıncı korurken, 
istasyon içerisinde oluşabilecek yüksek basıncı dış basınca 
eşit hale getirir.

• Çelik yapılar; tavan ve duvarlar 6mm çelik sacdan ve 6mm 
çelik taban plakasından yapılmıştır.

• Özel olarak tasarlanmış kızaklı zemin, yüksek kaliteli yük-
sek mukavemetli çelikten üretilmiştir ve istasyonların, 
madenler içinde güvenli bir şekilde taşınabilmesini sağla-
maktadır.

Güç
Bost Group sığınma istasyonu, bekleme modunda maden 
elektrik hattına bağlanmıştır.

• Sığınma istasyonu invertör / şarj cihazı, 3 yuvarlak iğne NHP 
Girişi (Kilitlenebilir -250VAC 20Amp) vasıtasıyla AC 230 volt, 
50Hz’de çalışır.

39



www.madencilik-turk iye.com
15 Ekim 2017

• Sığınma istasyonu, opsiyonel olarak 1000VAC düşürücü 
transformatör ve 1000VAC’lik maden gücünü 230VAC’lik is-
tasyon elektrik beslemesine dönüştürmek için Macey kesici 
ile donatılabilir.

Batarya
Sığınma istasyonu, şebeke gücü kaybı durumunda elektrik sistem-
lerine güç sağlamak için bir bataryalı güç kaynağı kullanmaktadır.
Çift yönlü dönüştürücü, batarya yedekleme sistemini her zaman 
muhafaza etmek için kullanılan limitli bir şarj cihazına sahiptir.
Böylece şebeke gücü başarısız olursa veya bozulduğunda sığınma 
istasyonuna güç sağlayabilir.

• Batarya sistemi, servis ömrü boyunca bakım gerektirmeyen de-
rin devirli jel bataryalardan oluşur.

• Bataryalar, sık sık derin deşarjların gerekli olduğu ve mini-
mum bakım gerektiren kritik uygulamalar için tasarlanmış 12V 
170AH’dır.

• Sığınma İstasyonu, şebeke gücü kaybı durumunda tüm elektrik 
sistemlerini çalıştırmaya devam eden 48V endüstriyel invertör-
den güç almaktadır.

• Invertör, batarya kutusu 70A MCRB ile korunan, on iki x 
12VDC bataryasına seri /paralel bağlantı ile bağlanmıştır.

• DC güç kaynağını tamamen izole etmek için çift kutuplu, ki-
litlenebilir bir batarya kutusu vardır.

• İstasyonun ön dış duvarı üzerinde 3 LED gösterge bulunur. 
Bunlar mevcut batarya gücünü ve şarj uyarı sinyallerini gös-
terir.

Elektrik Sistemi
• Tüm kablolar AS 3000-2007 ile uyumludur. AS/NZ STAN-

DART

• Sığınma İstasyonu, 220-240V AC, 50Hz ile güçlendirilmiştir 
veya gelen gücü istenen 220-240V AC kontrol cihazının gü-
cüne dönüştürmek için opsiyonel bir transformatörle dona-
tılmıştır.

• Ekipmanı korumak için bir RCD takılmıştır.
• Tüm gelen güç, sığınma istasyonunun çelik yapısına toprak-

lanmıştır.
• Şebeke elektriği, klima cihazını ve diğer yardımcı ekipmanı 

besler ve batarya sistemini iki yönlü ters çeviriciyle şarj eder. 
Elektrik kesildiğinde, invertör herhangi bir kesintiye uğra-
madan yüksek kaliteli Sinüs dalga gücü üretir.

• Tam şarjlı bataryalar, sığınma istasyonu tarafından emniyet-
li sığınma süresince tüm ekipmanları çalıştırmak için yeterli 
gücü sağlar.

• Tüm aydınlatma 12 VDC LED ışığı ile çalışır. Sığınma istas-
yonu giriş kapısının kenarında kırmızı, sarı ve yeşil ışıklar ko-
numlandırılmıştır.

12VDC Yardımcı Bağlantı 
Sığınma Odası Kontrol Paneli tarafında 2 x 12VDC DT04-
2P-L012 soket bulunmaktadır. Bu soket noktaları 12VDC ciha-
zında kullanılacaktır.

Sıkıştırılmış Hava Filtre Sistemi
• Maden hava hattına bağlantı sağlamak için bir MINSUP so-

keti ile donatılmıştır.
• Filtre sistemi, sığınma istasyonlarının ön iç bölümünde (4-6 

kişi) ve arka tarafta (8-30) bulunur ve istasyon içerisine bes-
lenir.

• Gelen hava, su filtresi, ön filtre, emici filtre ve kaynaştırıcı filt-
re kullanılarak arıtılır, bu da kondens giderme için otomatik 
tahliye donanımına sahiptir. Filtre kiti, herhangi bir nedenle 
maden hava tedarikinin kesilmesi durumunda, sığınma is-
tasyonunun havasının kullanılmaması için bir çek valf içerir.

• Sığınma istasyonuna hava sağlamak için kullanılan maden 
kompresörleri yüzeyde bulunmalı ve karbon monoksit giri-
şini önlemek için yağ içermemelidir.

• Maden hava kaynağı, filtre sisteminden önce takılmış sıkış-
tırılmış hava küre valfini kullanarak haznenin içinden açılıp 
kapanabilir.
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• Maden havası, istasyon kapısının üstünde /yanında, istasyon 
ön duvarına takılan 2 inç (51mm) çek valfleri aracılığıyla is-
tasyondan boşaltılır.

Kimyasal Tuvalet
Her kimyasal tuvalet 10 litre kapasiteye sahiptir ve 1 litre tuva-
let koku giderici ile birlikte verilir.

CO ve CO2 Gaz Temizleme Ünitesi
CO & CO2 gaz temizleyici, sığınma İstasyonunun boşluğunda 
bulunan bağımsız bir ünitedir.

• Gaz temizleme ünitesi, Bost Group maden sığınma istasyo-
nu kontrol sistemi ile kontrol edilir ve karbon monoksit ile 
karbon dioksit gaz temizleyicinin acil durumlarda hızlı çalış-
ması için tasarlanmıştır.

• Gaz temizleyici, insan yaşamının belli bir süre boyunca des-
teklenmesi gereken yerlerde, havayı temizleyecek şekilde 
tasarlanmıştır. 

• Gaz temizleme ünitesi tıbbi oksijen silindirleri ve tıbbi sınıf 
debimetre ile birlikte kullanılır.

Gaz İzleme Sistemi
İsteğe bağlı gaz izleme sistemidir. 3 izleme türü bulunmaktadır;

• Çoklu Gaz Dedektörleri - 12VDC kablolu
• Tekli Gaz Dedektörleri – Bataryalı
• Gaz Tüpleri - Kendinden hesaplama / gaz kontrolü için kulla-

nıcı tarafından işletilen (Standart sunulmaktadır).

Yangın Söndürücü
Elektrik kaynaklı da dahil olmak üzere farklı yangın tiplerini 
söndürecek özellikte yangın söndürme tüpleri sığınma istas-
yonlarında standart bulunmaktadır.

Sıkıştırılmış Oksijen Silindirleri
• Bost Group sığınma istasyonları, her biri en az 8.071 L kapa-

siteli - G3 silindir tıbbi oksijen tüpleri içerir.
• Gerekli silindir sayısı, sığınma istasyonlarının doluluk ve mi-

nimum güvenli emniyet süresi esas alınarak belirlenir.
• Oksijen soluma hızı, kişi başı dakikada 0,5 litre olarak belir-

ten Birleşik Krallık yasal limitlerine dayanır.

Klima Sistemi
Isı birikiminin potansiyel olarak ölümcül etkileri ile mücadele 
etmek için bölünmüş bir sistem klima ünitesini kurulmaktadır.

• R410A Soğutucu Gaz
• Mitsubishi Heavy Industries Ltd Sistemleri

Depolama
Bost Group sığınma istasyonu koltuk altında depolama barın-
dırmaktadır ve içeriği;

• SodaSorb, miktarları belirtilen kişi sayısıyla ilgilidir.
• Su, belirtilen kişi başına düşen sayıda
• Yangın Söndürücü
• İlk Yardım Kiti
• Yangın Battaniyesi
• Sedye, oyun kartları penatrade.com
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Sert Kaya Madenciliğinde
Geleceğin Adı: Mobile Miner

Yıllar süren AR-GE çalışma-
larının ardından, Atlas Cop-
co yeni nesil Mobile Miner 
ürün serisini gururla tanıtı-
yor. Mobile Miner ürün seri-
si sürekli sert kayada maden 

kazma sistemi sunarak geleneksel yöntemlere kıyasla daha 
yüksek ilerleme hızlarını, daha kolay programlamayı ve daha 
güvenli bir çalışma ortamını mümkün hale getiriyor. 

Yeni nesil Mobile Miner serisi şu anda üç farklı ürün modeli 
içeriyor. Atlas Copco Mekanik Kaya Hafriyat Direktörü Mikael 
Ramström konuyla ilgili olarak şu sözleri sarf ediyor: 

“Mobile Miner ürün ailemizin lansmanını yapmaktan büyük 
bir heyecan duyuyoruz, devrim niteliğindeki bu teknikte 
güvenlik ve sürekli maden/tünel açma ilk sırada yer alıyor. 
Mobile Miner mekanik kaya hafriyatının gelişiminde yeni bir 
adımdır.” 

Öne gelen madencilik ve konstrüksiyon ekipmanı üretici-
lerinden Atlas Copco, yeni nesil Mobile Miner ürün serisini 
küresel madencilik kuruluşlarıyla yakın işbirliği içerisinde ge-
liştirdi ve mekanik kaya kesimini merkeze koyan sürekli bir 
madencilik sistemi oluşturmayı hedefledi. Ramström: “Küçük 
ve esnek bir makine ile iyi bilinen bir tekniği kullanıyoruz. Bu 
sayede madencilik sektörünü değiştirebilecek bir başarı elde 
edebileceğimize inanıyoruz” dedi. 

Daha Yüksek Verimlilik
Sert kaya madenciliğinin en büyük sorunu, mekanik kırma 
işleminin zor olmasıdır. Geleneksel dinamitli kazı yöntemi, 
yavaş ve duraklamaların olduğu bir prosestir. Herhangi bir 
patlama öncesinde madenin tahliye edilmesi gerekir ayrıca 

patlamadan dolayı çeşitli gazlar ortaya çıkar. Yumuşak kaya 
kesimlerine göre mekanik kaya kazma işleminde, kesici par-
çalar hızlı yıpranır, ilerleme hızları düşüktür ve enerji tüketim 
miktarları yüksektir. Atlas Copco, inşaat sektöründe uzun sü-
redir kullanılan ve kendini kanıtlamış bir teknoloji olan çelik 
disk ile kesme teknolojisini madencilik sektörü ile tanıştırıyor. 
Atlas Copco Mobile Miner Küresel Ürün Müdürü Johnny Lyly 
ise konuyla ilgili şunları söyledi: 

“Yeni nesil Mobile Miner ile kaya kesme prosesi sürekli ve 
öngörülebilirdir. Bu da madencilik sektöründe operasyon 
verimliliğini ve öngörülebilirliğini artırmada kritik bir faktör 
olan planlama ve programlamayı çok daha kolay hale getirir.” 

Daha güvenli operasyonlar Mobile Miner serisinin önemli bir 
özelliği de operatörlere sunduğu güvenliktir. Mobile Miner 
çevredeki kayalara daha az hasar vererek toprak düşmesi ris-
kini azaltır. Sistemin otomatikleştirilmiş ve uzaktan kumanda 
edilebilir olması sayesinde operatörler tehlikeli maden böl-
gelerinden uzakta çalışabilirler. Böylece, bu inovasyon ve 
modernizasyon seviyesi madenin hem güvenliğini hem de 
uzun vadeli performansını artırır. 

Daha fazla bilgi için: atlascopco.com/en-uk/mrba/products/
mechanical-rock-excavation 
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Üstün Çamur Pompası 
Tasarımının Esasları

Pompanızı hangi alanda kul-
lanıyorsanız (madencilik veya 
taş ocakçılığı) ürün her şeyden 
önce güvenilir, bakımı kolay 

ve verimli olmalıdır. Genel olarak, madencilik proseslerinde daha 
derinlere inilmekte, bu sebeple de daha güçlü pompalara ihti-
yaç duyulmaktadır. Kullanılan pompa tipi, tek kademeli santrifüj 
pompa modellerinden, sıvıyı daha büyük mesafelere ve giderek 
artan yüksekliklere taşımak için altı veya yedi seri bağlı pompaya 
kadar yapılandırmalar arasında değişebilir.
Diğer bir faktör de çeşitli prosesleri çevreleyen kanuni düzenle-
melerdir. Örneğin, cevher hazırlama endüstrisinde, maksimum 
su tasarrufu sağlamak amacıyla suyun geri dönüşümü ve atıkları 
azaltma işlemleri sürece ek aşamalar getirmiştir. Bu düzenleme-

ler, sürece ve tüm ekipmanın doğru ve verimli çalışmasını sağla-
maya odaklanmıştır. 
Weir Minerals ise bu ihtiyaca, daha verimli, bakımı daha kolay ve 
onarımlar arasında daha uzun süre çalışacak pompalar geliştire-
rek karşılık verdi. Şirket en yeni bilgisayar destekli tasarım ve simü-
lasyon teknikleri ile ileri mühendislik yöntemlerini kullanarak bu 
gereksinimleri karşılamanın zorluğunun üstesinden geldi. 

Tekerleği Yeniden İcat Etmek
Üreticilerin mevcut tasarımlarını incelemesi ve en yaygın 
kullanılan modellerini güncellemesi gerekiyor. Weir Mine-
rals araştırma-geliştirme ekipleri, son teknolojileri kullanarak 
aşınma ömrü, emniyet, bakım kolaylığı ve verimlilik açısından 
kendi öncülerini aşacak yeni pompalar tasarlamaya odaklan-
mıştır.
Weir Minerals, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) yazılı-
mını kullanarak Warman® AHTM pompasının pervane ve sar-
mal tasarımını geliştirmeye yardımcı olan 3D performans ana-
lizi modellerini kullandı. Bu teknoloji, normalde aşırı aşınma 
yaşayacak olan alanları belirleyerek ekibin bu konuya çözüm 
bulmak için özellikler tasarlamalarını ve performansı bir bü-
tün olarak iyileştirmelerini sağladı.
Pompayı tasarlayan mühendisler, yeni pompanın üstesinden 
gelmesi beklenen çamur karışımlarını da hesaba katarken, 
aynı zamanda enerji tüketimi verilerini de analiz etti.
Denemelerde, yeni ürünün (Warman® WBH® pompası) per-
formansının, önceki tasarım olan Warman® AH™ pompasın-
dan çok daha üstün olduğu ortaya çıktı. Aşınma ömrü, bakım 
kolaylığı ve enerji tüketimi çeşitli uygulamalarda incelendi ve 
yeni model bütün beklentileri aştı.

İngiltere’de kaolin uygulaması üzerine bir saha denemesi ya-
pıldı. Ortalama olarak, mevcut Warman® AH™ pompası, ıslak 
parçaların tam bir revizyonunu gerektirmeden yaklaşık 2.200 
saat işledi; bu tür bir uygulama için çok aşırı bir durum sayıl-
maz. Bununla birlikte, Warman® WBH® pompası, yıpranmış 
parçalar değişmeden önce normal sürenin üç katından fazla 
olan 6.700 saat boyunca gözle görülür bir verimlilik kaybı ol-
madan ve minimum devamlı bakımla işledi.

Cevher Hazırlama işlemleri esnasında akışkanları 
bütün yaş proses boyunca taşıyan pompaların önemi 

tartışılmaz. Bu nedenle, gereksiz ve masraflı kesintileri 
önlemek için prosese uygun pompa seçimi esastır. 

Weir Minerals Europe’un Kıdemli Pompa Ürün Müdürü 
Harvinder Bhabra, son nesil pompaların bakım kolaylığı 
ve verimlilik artışının yanı sıra daha uzun bir ömrü nasıl 

sağladığını anlatıyor.
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Bir başka saha testinde Warman® WBH® pompası kum ve 
agrega sektöründeki bir siklon besleme uygulamasında kul-
lanıldı. Aynı şekilde, mevcut pompanın aşınma süresini aşan 
WBH pompa, enerji tüketimini de %15 gibi ciddi bir oranda 
düşürmüştür. 

Yeni ve Geliştirilmiş
Weir Minerals’in son nesil pompaları, çamur pompalarındaki 
en yaygın aşınma bölgelerinden birine yönelik ayarlanabilir 
emiş boğazı da dâhil olmak üzere, gelişmiş performans sunan 
benzersiz özelliklere sahiptir. Emiş boğazı ve fan arasındaki 
aralığın ayarlanması, parça aşınmasını hızlandıran çamurun 
sirkülasyonunu azaltmak için yapılan en bakım işlemlerinden 
biridir. Pompanın çalışmasını aksatmadan hızlı ve kullanımı 
kolay tek bir nokta ayarlama özelliğinin geliştirilmesi önemli 
bir niteliktir.
Diğer geliştirmeler arasında, aşınma ömrünü geliştiren ve ve-
rimliliği arttıran üstün çamur yönlendirme ve pompa boyunca 
daha yumuşak bir akış sağlayan dört kanatlı bir fan bulunmak-
tadır. 
Ekipmanın maliyetli arızalar olmaksızın ya da fazla enerji har-
camadan giderek daha titiz hale gelen talepleri karşılamasını 
sağlamak için düzenli durum izlemeye daha büyük önem ve-
rerek mevcut pompa tasarımları ve malzemelerinin gelişimi 
devam edecek gibi görünüyor.

Üst Seviyeye Geçiş Durumu
Weir Minerals’in en yeni nesil pompaları, operatörlerin pom-
palarından en iyi performansı alma ihtiyacı doğrultusunda 
oluşturulmuştur. Sürecin güvenilirliğinin ve istikrarının kar 
marjının sağlanmasında esas olduğu madencilik endüstrisin-
de, operatörlerin en son proses ekipmanına geçip geçmeme 
konusunda özenle düşünmeleri gerekmektedir. 
Daha güvenilir ve modern bir pompa ile karşılaşılıp, prosesin 
daha sağlam ve uzun süreli, daha verimli ve karlı yürütülebil-
mesi sağlandığında değişim kaçınılmazdır. 

weirminerals.com

Madencilik Türkiye Dergisi ve diğer markalarımız
hakkında bilgi edinmek isterseniz bizlere;

www.madencilik-turkiye.com  •  info@madencilik-turkiye.com
adreslerinden ulaşabilirsiniz.

“Türk Maden Endüstrisinin Markası”
Türk Maden Endüstrisi hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız, 
Madencilik Türkiye sizin için

en iyi alternatiftir...en iyi alternatiftir...

Weir Hakkında 
Weir Minerals, dünyanın lider pompa sağlayıcılarından biri-
dir ve kendini yenilikçi mühendislik çözümleri üretmeye ada-
mıştır. Mineraller sektöründeki müşterilere ürün ve hizmetler 
sunmaktadır. Weir Minerals’in müşteri tabanı dünyanın en 
büyük madencilik ve taş ocakçılığı şirketlerini içermektedir. 
Ürünle ilgili sorularınız için Weir Minerals Europe Kıdemli 
Pompa Ürün Müdürü Harvinder Bhabra’ya ulaşabilirsiniz:

harvinder.bhabra@weirminerals.com



MB Crusher’ın patentli 
ürünleri, kırma işlemlerinde 
verimliliği artırır ve atıkları 
optimize eder.

Taş ocaklarında çalışanlar için gün erken saatlerde başlar. 
Vardiya saatleri, gün ışığından en verimli şekilde yararlan-
mak için gündüz ve gece değişimli olarak ayarlanır. Tüm 
dünyada taş ocakları ve madenlerden her gün çıkartılan kay-
naklara yönelik saygılı tavır sayesinde gerçekleşen insan ve 
doğa arasında mükemmel bir ortak yaşam.

Hiçbir şey sonsuz değildir. Taş ocaklarında bile mevcut varlıklar 
sınırlı ve tükenmeye mahkûmdur. Bu nedenle, son zamanlara 
kadar atık olarak kabul edilen malzemeler de dâhil olmak üze-
re tüm materyalleri faydalanabilir şekilde yeniden kullanmanın 
yeni yollarını aramak gerekir. MB Crusher sunduğu çözümlerle 
tüm materyalleri, hemen önemli bir gelir kaynağına dönüşebilir.

Büyük yüzölçümüne sahip taş ocakları karakteristik olarak 
çeşitli yükseklik seviyelerine sahiptirler. Bu durum çalışma 
alanlarında kullanılan geleneksel makine parkurunun işini 

zorlaştırır. MB Crusher sunduğu ürünler ile sadece ekskava-
törlerin hareket edebildiği alanlara ulaşabilecek güçlü ama 
aynı zamanda atik araç ihtiyacınıza somut çözümler sunar.

Sabit ve hareketli kırıcı ve elek gibi taş ocaklarında kullanılan 
geleneksel araçların sinerji ve uyumluluğu en iyi hale getir-
mek amacıyla MB Crusher, üretim sahaları için özel olarak ta-
sarlanan Kova Kırıcı ve Elek serilerini geliştirdi. Tamamı HAR-
DOX® ile üretilen MB ürünlerinin, kullanılacak ekskavatöre 
uygun farklı boyut ve modelleri mevcuttur. MB, taş ocağı 
ve madenler için özel bir ürün yelpazesine sahiptir. Bunlara 
dünyanın en büyük kova kırıcıları ve elekleri de dâhildir: 70 
ton ve üzeri kapasiteye sahip ekskavatörler için BF150.10 ve 
4,3 metreküp yük kapasitesine sahip MB-S23.

Özel ve patentli “Made in Italy” teknolojisi sayesinde MB 
kova kırıcı ve elekleri, üretim malzemelerini doğrudan taş 
ocaklarında yeniden kullanılabilecek şekilde işler. Üretim 
hassasiyeti, atık olarak ıskartaya çıkarılan malzemelerin ye-
rinde yeniden satılabilmesi veya yeniden kullanılabilmesi 
için hazır hale getirilmesine olanak sağlarken aynı zamanda 
da taş ocağındaki mineral dengesi de korunmuş olur.

MB CRUSHER:
Tüm Taş Ocakları 
için Değerli Bir Kaynak

TANITIM



Taş ocakları için özel olarak tasarlanan MB kova kırıcı ve elek-
leri, çok farklı sıcaklık varyasyonlarında karakterize edilen dik 
ve engebeli ortamlarda çalışabilir. Sorunsuz üretimi garanti 
eden MB Crusher ürünlerinin bakımını ekskavatör operatörü 
bile doğrudan çalışma alanında çok basit ve hızlı bir şekilde 
gerçekleştirebilir. Ürün bakımlarının bu şekilde yapılabilmesi 
MB ürünlerinin her koşula uygun olması ve inovatif yapısı 
sayesinde mümkün olmaktadır. Hâlihazırda büyük kırma 
tesislerine sahip büyük şirketler, dar ve erişimi zor alanlarda 

çalışmalarını sürdürmek için MB kova kırıcı ve eleklerine her 
geçen gün daha fazla talep gösteriyorlar.

MB Crusher önümüzdeki dönemde 2 farklı etkinliğe katılım 
gösterecek İtalya, Rimini de 7 - 10 Ekim tarihlerinde gerçek-
leştirilecek olan Ecomodo Fuarında geri dönüşüm üzerine 
özel bir sunum gerçekleştirecek, 12 - 16 Aralık tarihleri arasın-
da ise MB Crusher’ın Hindistan Ofisi Excon Fuarına katılacak.

mbcrusher.com
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Tozsuzlaştırma Sistemlerinde 
Sürdürülebilir Performans ve 
Ekonominin Adımlarından
“Basınçlı Hava Tüketimi”

Bas nçl  Hava
Van latör

Di er

Basınçlı
Silkeleme/
Temizleme Havası

Bir tozsuzlaştırma sisteminin toplam enerji tüketiminin en az 
beşte biri, basınçlı hava kullanımı için harcanır. Şayet basınçlı 
hava kullanımı ile ilgili hesaplar ve kontrol sistemi doğru ya-
pılanmazsa, yüzde 50 fazla enerji tüketimine kadar sarfiyata 
neden olunabilmektedir.

En önemli konulardan biri, doğru patlaç valfin seçimi ile ilgili 
olmaktadır. Yetersiz çapta seçilmiş valfler, temizlenemeyen 
filtre elemanları nedeniyle çok sık patlatılmak zorunda kal-
makta ve gereksiz tüketime neden olmaktadır. Aynı zamanda 
proses şartlarına dayanacak kalitede olmayan valfler, kullanı-
ma başlamadan kısa süre sonra kaçak hava ile enerjinin çöpe 
gitmesine neden olmaktadır.

Hava kaçakları, işletmelerdeki basınçlı hava üreteci komp-
resörlerin yükte kalmasına, ısınmasına ve nihayetinde devre 
dışı kalmasına, bakım periyotlarının kısalmasına ve hatta ba-
zen vida grubu hasarlarına neden olmaktadır. Bu durum hem 
basınçlı hava kullanan tesislerin durmasına hem de bakım 
maliyetlerinin yükselmesine neden olmaktadır.

Toz toplama sistemlerinin 
çoğunda, zamana bağlı kir-
lilik değerlerinin izlenmesi-
ne ihtiyaç bulunmaktadır. 
Özellikle nem oranı değişen 
minerallerle çalışmak du-
rumunda olan işletmelerin, 
filtre elamanı kirlilikleri sıkça 
dalgalanmakta, silkeleme 
periyotlarının bu duruma 
göre değiştirilmesi gerek-
mektedir.  

Bu nedenle fark basınca 
bağlı otomatik valf fasılası 
ayarlaması, yıllık enerji tü-
ketiminde en az yüzde 10 
tasarruf sağlamaktadır.

Sonraki sayılarda, verimlilik 
ile ilgili hususlara devam 
edilecektir…

TANITIM
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“BANT ÜZERİ” 
-Toz biriktirmeyen tasarım
(tozu konveyör banda geri verir)
-Baca gerektirmeyen 1 mikron ltrasyon
-Az yer kaplayan kompakt ünite

CycloJet VNT 21-W - AKROBAT KOLLU
-Mobil bir tozsuzlaştırma ünitesi
-Baca gerektirmeyen 1 mikron ltrasyon
-Akrobat kolu ile fonksiyonel

CycloJet

VNT-21 BC

TOZSUZLAŞTIRMA

ÜNİTELERİ

CycloJet

VNT 21-W



www.madencilik-turk iye.com
15 Ekim 2017

TANITIM

AGE İnşaat MTG
Tırnaklarını Tercih Ediyor

Köklü bir geçmişe sahip AGE İnşaat, sürdürmekte olduğu projelerinde iş 
makinelerinin verimini MTG tırnakları ile arttırıyor. MTG tırnakları hakkında 

görüştüğümüz AGE İnşaat Makine İkmal Müdürü Sabri Azizoğlu, tüm makinelerin 
performansını yakından takip ettiklerini belirterek MTG tırnaklarının performansa 

olumlu etkileri olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin köklü inşaat şir-
ketleri arasında yer alan AGE 
İnşaat ve Ticaret AŞ kurul-
duğu 1974 yılından bu yana 
enerjiden, barajlara, atık su 

hatlarından üst yapı tesislerine kadar geniş bir alanda faali-
yet göstermektedir. AGE İnşaat Makine İkmal Müdürü Sabri 
Azizoğlu ile firmaları, yürüttükleri projeler ve MTG tırnakları 
hakkında görüştük. Alt ve üst yapı alanında ciddi bir tecrü-
beye sahip olduklarının altını çizen Azizoğlu, makine ikmal 
birimi olarak görevlerinin makineleri çalışır vaziyette tutmak 
olduğunu ifade etti. “Merkezde ağırlıklı lojistik, makine sevk 
idaresi, makine ikmal ve makine bakımla ilgilenip yurtiçi ve 
yurtdışı projelerinde şantiyede çalışan arkadaşlara destek ve-
riyoruz” diye konuşan Azizoğlu yürüttükleri projeler hakkında 
da bilgiler verdi. Azizoğlu, “Şuan hali hazırda süren ve bitimine 
çok az kalan yurtiçi ve yurtdışı projelerimiz var. Gürcistan’daki 
projemiz yakın zamanda tamamlanacak olsa da önümüzde ki 
dönemlerde yeni projeler almak için girişimlerimiz devam et-
mekte. Yurtiçinde ise yeni başladığımız altyapı ağırlıklı 2 baraj 
projemiz mevcut. Aynı zamanda AGE İnşaat olarak yaptığımız 
ve işlettiğimiz tesislerimiz de hali hazırda var” diye konuştu.

Başta DSİ olmak üzere özellikle baraj projelerindeki tecrübele-
rine değinen Azizoğlu bu bağlamda geniş bir makine parkına 
sahip olduklarının üzerinde durdu. Sabri Azizoğlu “Küçük ekip-
manları bir tarafa bırakırsak 35-40 makine grubu mevcuttur. 

Bunların içinde dozerler, ekskavatörler ön yüzey kaplama fini-
şerleri ve belden kırmalı kamyonlar gibi makineler bulunmak-
tadır. Adet bazında bakarsak 500’e yakın iş makinemiz var” dedi.

“Makinelerimizi Yakından Takip Ediyoruz”
Makine ikmal olarak önemli bir sorumluluklarının olduğuna 
işaret eden Azizoğlu, “Şantiyelerde kesinlikle bir atölye bulun-
duruyoruz. Makine şefimiz şantiyede oluyor ve onları besleye-
cek takip edecek bir grupta mevcut. Onun haricinde de uydu 
takip, yakıt otomasyon, makinelerin anlık bakımlarını görebile-
ceğimiz ve sonraki adımda kestirmeci bakım dediğimiz koşul-
ları sağlayacak otomasyonlarda mevcut. Bunları günlük rapor-
luyoruz ve doneleri gün sonunda arkadaşlarla paylaşıyoruz. Bir 
aksilik varsa ekipler belki yenileniyor belki destekleniyor. Yeni 
bir teknoloji varsa dışardan hizmet alınarak bu açığımız kapa-
tılıyor. İnşaat grubunun verdiği verilerle yapılan kıyaslamalarla 
daha doğru bir yöne evrilmesi sağlanıyor. Otomasyon son dö-
nemde girdiğimiz zahmetli bir şey biraz akıllı makinelerin dev-
reye girmesiyle her makinenin takibini yapabilme imkanı kılı-
yor. Makinelerimizi yakından takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Makineleri, MTG Tırnağa Dönüştürüp Sahaya Gönderiyo-
ruz”
Kullandıkları takip sistemleri ve yaptıkları analizlerin amacının 
makinelerin verimli kullanmak olduğuna değinen Azizoğlu, 
amaçlarının yüksek verimle ve düşük maliyetle işe en uygun 
makineyi en iyi şekilde kullanmak olduğunun üzerinde durdu.  
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Tırnak kullanımının da makinelerin yüksek verimle çalışmasın-
daki önemine işaret eden Sabri Azizoğlu, ellerindeki donelerin 
tırnak seçiminde ve kullanım ömürlerinin takibinde önemli bir 
bilgi kaynağı olduğunu söyledi. 

“Örnek olarak son 10 sene içinde hangi makine hangi lokas-
yonda çalıştı. Hangi zeminde nerede ve ne kadar çalıştı bunu 
görüyoruz. Bir makine gün içerisinde farklı zeminlerde çalışıyor 
olabilir aynı tırnağı farklı zeminlere koyup aynı aşınma oran-
larını beklemek doğru değildir. Bunu da otomasyonla, ope-
ratörün gayretiyle ve bunları teknik personelin gün sonunda 
analizleriyle yapabildiği zaman doğru çalışmayı ortaya çıkara-
biliyorsunuz” diye konuşan Azizoğlu MTG tırnaklarının kalite-
sinin de bu analizlerle ortaya çıktığını söyledi. Azizoğlu, “Geç-
miş dönemlerde en iyi dediğimiz tırnak 600 saat çalışıyordu 
ve çok verimli diyorduk. Daha sonra MTG tırnaklarıyla tanıştık 
ve doğru kullanımlarda tırnak ömrünün 1200 saatlere çıktığını 
gözlemledik. Bunun üzerine sonraki 10 yıllık sürede aldığımız 
makineleri sahaya sürmeden MTG’ye dönüştürüp gönderme-
ye başladık” şeklinde konuştu.

“MTG’yi Uzun Ömürlü Olduğu İçin Tercih Ediyoruz”
MTG tırnaklarını uzun yıllardır kullandıklarını ve bu süreçte 
ürünlerin büyük gelişim gösterdiğini kaydeden Sabri Azizoğ-
lu, MTG tırnak tercihlerinin nedenlerine de değindi. Azizoğlu, 
“MTG tercihimizin nedenlerinden birincisi uzun ömürlü olma-
sı, ikincisi farklı bir dizayn ve yapısı olması diyebiliriz. Opera-
törlerden tırnakla ilgili genellikle geri dönüş alamıyorsunuz. 
İyi bir markayla ortalama bir marka arasında çok bir fark gö-
remediklerini söyleyen operatörler bir hayli fazladır. Ancak 
aynı operatörler MTG’nin diğer markalara göre daha verimli 
olduğundan ve ayırt edebildiklerinde bahsetmektedirler. Yalın 
haliyle uzun verimli çalışıp uzun ömürlü kalmak başlı başına 
önemlidir” dedi. 

Tırnak seçiminde lojistiğin de önemine değinen Azizoğlu, 
“MTG’nin ürün gamı çok geniş Ancak doğru seçimle sınırlı sa-
yıda tırnak ve adaptörle makineyi aynı potada tutabiliyoruz. 
Bunun bize sağladığı avantaj az kalemle birçok makinenin 
tırnağını ve adaptörünü stok olarak tutabilmemiz. Her makine 
için ayrı adaptör, tırnak bunun yanında ayrı ebatlarda olması 
ve ayrı dizaynlarda olması stoklamada takibini yapmayı zorlaş-

tırmakta. Madencilik ya da 9-10 yıl sürebilecek alanlarda faali-
yet göstermediğimizden iş sonuna gelindiğinde stoklar bitene 
kadar kullanmak önemli ve MTG’nin sağladıklarından biri de 
bu beklentileri fazlasıyla karşılamasıdır” şeklinde konuştu.

“MTG Güven Vermekte”
MTG’nin Starmed ve Kingmed modellerini kullandıklarını ifade 
eden Azizoğlu, patentli kolay söküm-takım ile sahada büyük 
kolaylık yaşadıklarını söyledi. MTG ürünlerinden çok memnun 
olduklarının altını çizen Azizoğlu satış sonrası için de düşün-
celerini dile getirerek, “Çok memnunum ama aynı zamanda 
onları zorladığımı düşünüyorum. Bu yola beraber çıktık ve 
tartışarak, konuşarak birbirimizi daha ileri taşıyacağımızı dü-
şünüyorum. Açıklayıcı katalog bilgileri olmalıdır. Satış Sonrası 
ile iletişim halinde olmanın daha iyi olduğunu düşünüyoruz ve 
beklediğimiz ilgiyi fazlasıyla görebiliyoruz. “Ben güvenle MTG 
kullanıyorum” diye konuştu. 

MTG tırnaklarını ucuz Çin malı ürünlerle de kıyaslayan Azi-
zoğlu, “Deneme amaçlı kullandırmak için firmalar çok geliyor. 
Fiyatın uygun olması evet bir noktada önemli, ancak ürün sa-
tıldıktan sonra verebilecekleri destek çok daha önemlidir. Bir 
zaman sonra stok kalmazsa zor durumda kalma riskiniz göze 
alamayız. İş sadece tırnakta bitmiyor. Segment sistemini değiş-
tiriyorsunuz, adaptörleri değiştiriyorsunuz. Hali hazırda mem-
nun olduğum ürünü ve hizmeti farklı bir ürünle kolay kolay 
değiştirmem” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

MTG Türkiye Satış Müdürü Raul Menendez AGE İnşaat ve 
Sanayi AŞ’nin uzun yıllardan bu yana MTG ürünlerini tercih 
ettiğinin altını çizerek müşteri memnuniyetindeki süreklili-
ğe dikkat çekti. MTG’nin uluslararası standartlarda üretim 
yaptığına işaret eden Menendez, amaçlarının müşterilerin 
daha fazla kazanç elde etmesine katkı sağlamak olduğunu 
belirtti. Bunun için de ürünlerinde kaliteyi standart hale ge-
tirdiklerini ve tasarıma büyük önem verdiklerini belirten Me-
nendez, farklı projelerde çalışan müşterilerin MTG’yi tercih 
etmelerinin altında bunun yattığının altını çizdi.

tsmglobal.com.tr
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Demir-çelik endüstrilerinde, 
çimento ve toprak sanayi-
inde, kömür yakan termik 
santrallerde ve daha yüzler-

ce endüstride üretim içinde yaşanan en büyük sorunlardan 
biri de, taşıma ve aktarma hatta üretim sırasında, üretim aşa-
malarında yer alan malzemelerin dökülüp, saçılarak yarattı-
ğı kirliliktir. Bu kirliliği ortadan kaldırmak amacıyla eskiden 
kullanılan tek yöntem ya basınçlı hava ile yerdeki toz ve dö-
küntüleri bulundukları yerden havaya kaldırarak yok etmeye 
çalışmak ya da süpürge ve kürekle toplayıp, el gücü ile bir 
başka yere taşımak şeklinde oluyordu. 

Her durumda havalanan toz ve cüruf bulunduğu yerden kaldı-
rılıyor gibi olmakla beraber oradan kalkıp, başka yerde bir maki-
nanın, bir motorun veya bir konstrüksiyonun üzerine yapışıyor-
du. Sonuç olarak temizlik ve koruma tam olarak yapılamadığı 
gibi, diğer makina ve aksamın üzerine yapışan tozlar burada;

• Sistem veya çalışan aksamın daha kısa sürede arızalanmasına 
neden olmaktadır. 

• Arızalar sıklıkla mesai saatleri dışında veya olur olmaz zaman-
larda ortaya çıkmakta, üretime zarar vermekte, verim düşük-
lüğü kaçınılmaz olmaktadır.

• Plansız ve zamanından erken sürede yapılması gereken ba-
kım ve onarımlar için fazla mesai bedelleri ödemek zorunlu-
luğu doğmaktadır.

• Normalde ihtiyaç duyulan yedek parça miktarı artmakta bu 
da stoklu çalışmak, stok ve fazladan kullanılacak yedek par-
çalar için çok daha fazla masraf yapmak gerekliliğini doğur-
maktadır.

• Temizlik için çalışan işçiler nedeniyle iş ve işçi güvenliği riskleri 
de artmaktadır.

• Tam temizlik yapılamamasına rağmen, temizlik işçiliği için 
ödenen işçilik parası da, ayrı bir masraf kapısı olarak bilanço-
larda yer almaktadır. 

Yukarıda anlatılan konuları 
yaşamamış bir kömür yakan 
termik santralın veya benze-
ri katı malzemelerle uğraşan 
herhangi bir ağır endüstri 
kuruluşunun olacağını düşü-
nemiyoruz. Konunun çözümü 
için talepler bize yaklaşık 18 

sene önce geldi. Sorunu her boyutu ile inceledik ve mevcut çö-
zümleri araştırdık. Bu konuda yapılmış sabit veya seyyar tesis ve 
araç uygulamalarının hiçbiri tam olarak müşteri memnuniyetini 
sağlayamamıştı. 6 sene boyunca onlarca prototip üzerinde AR-
GE çalışması yaptık. Ve ilk seyyar ünitemizi 2002 yılında bir termik 
santrale verdik. O günden bugüne çeşitli kapasitelerde 58 adet 
sabit tesis ve seyyar ünite tasarımlayıp, üretip, hizmete sunduk. 
SUPERVAC® markamız bugün yurtdışında da aranan bir Dünya 
Markası oldu. 

Teknolojik olarak SUPERVAC®’ların o kadar çok üstünlükleri 
vardır ki saymakla bitmez. T.C. Patent Enstitüsü tarafından fay-
dalı model olarak koruma altına alınmış bu sistemler 16 senedir 
problemsiz olarak hizmet vermektedir. Islak-Kuru hortum çapın-
dan geçen her malzemeyi hatta demir bilyeleri dahi toplar ve ge-
rektiğinde birkaç yüz metre mesafeden de çekiş yapar. İsterseniz 
çamuru, hemen akabinde de çakılı, çimentoyu çekebilirsiniz. Ta-
sarım YÜNEL Elektromekanik Ltd. Şti. mühendislerine ait olduğu 
için, uygulama yerinin özelliklerine en uygun tasarım yapılıp, hiz-
mete sunulur. 

İşletmenizin ulaşımı en zor yerine dahi çekilecek vakum boru 
hattı ile her bölgeyi tam ve kusursuz temizlemek mümkündür. 
Vakum boru hattı üzerinde bulunacak esnek hortum bağlantı-
larına takılacak hortumlarla, aynen elektrik süpürgesi kullanır 
gibi temizlik yapılır. SUPERVAC®‘ın bunkerlerinde toplanan 
malzeme ise uygulanan sistemin gereği olarak ister atık olabi-
lir istenirse yeniden değerlendirilir.

Başka avantajlarınız ise;
• Standart bakım ve yedek parça masrafları azalır, çünkü sis-

teminiz hep temizdir.
• Hesapta olmayan sürpriz duruşlar en aza indirgenir, bek-

lenmeyen tamir ve bakım çalışmaları ve masrafları ortadan 
kalkar, fazla mesai ücretleri azalır

• Koruyucu /önleyici bakımlar planlanan tarihlerde yapılabi-
lir,

• Tesisinizin, makina ve teçhizatınızın, elektronik ve elektrik-
sel her tür sisteminizin ömrü uzar,

• Üretiminiz planlanan seviyeye ulaşır, emre amadelik ve ve-
rimlilik artar,

• Temizlik işçiliğinin getirdiği mali yük ve çevreye verilen za-
rarlar azalır,

• Termik santraldaki bir temizlik işçisi demiştir ki; “SUPER-
VAC® sadece bizi ve sağlığımızı değil, santralı da kurtardı”

Üretimde Katı Malzeme Kullanan 
Endüstrilerde Dökülen ve Saçılan 
Malzemelerin Yarattığı Sorunlar

TANITIM

yunel.com
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Macun Tesisi
Tasarımında Bir Devrim

Yer altı madenlerinde ma-
cun dolgular, cevherin geri 
kazanımı ve maden verimli-

liği açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Macun dolgu, 
işletme avantajları ve azaltılmış yüzey atık alanı nedeniyle 
giderek diğer dolgu tiplerinin (örneğin kaya temelli dolgular 
veya sulu dolgular) yerini almaktadır.

Ancak, daha yaygın olarak benimsenen macunda başlıca engel, 
macun dolgu sisteminin sermaye maliyetidir. Dolayısıyla, işlev-
sel olarak önemli faydaları bulunmasına rağmen macun dolgu, 
öncelikle sermaye odaklıdır. Dünya çapında patentli yeni ma-
cun tesisi tasarımı, orta ölçekli macun dolgu tesisi (MPB), ma-
cun tesisinin sermaye maliyetini önemli ölçüde düşürür ve yeni 
oluşacak düşük maliyet ile macun üretimine olanak sağlar.

KAZANIMLAR
• %20-30 azaltılmış sermaye maliyeti
• Daha kolay çalışma - döner platform, tıkanıklıkları temizleme 

noktalarına ve yeni macun dolgu deliklerine kolay erişim
• Azaltılmış macun tesisi yüksekliği ve alanı
• Cevher kütlesi değerini en üst düzeye çıkarır, sürdürülebilir-

liği arttırır 

• Daha hızlı kurulum, montaja hazır ürün
• Modüler tasarım - daha ucuz ve daha hızlı

Klasik Macun Tesisleri
Klasik tesislerde, macun karıştırılır ve ardından vakumlama 
koşullarını korumak için uygun boyuttaki bir macun silosuna 
boşaltılır.

Yukarıdaki resim, bir adet bant filtre kullanan klasik bir macun 
tesisi düzenini göstermektedir. Burada, filtre kekini, bant filt-
reden macun silosunun üzerinde duran karıştırma ünitesine 
kadar taşımak için uzun bir konveyöre ihtiyaç duyulmaktadır. 

Buna ek olarak, macunu gravite ile macun tesisinin dışına 
besleyebilmek için macun silosunun alt tarafında daha fazla 
yüksekliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun sağlanmasıyla son-
daj kulesine erişim daha kolay hale gelecektir.

Yeni Tasarım – Optimize Çözüm
MPB, hem macun ürününü karıştırır hem de deliklerdeki va-
kumu korumak adına sızdırmazlık oluşturmak için ürün hac-
mini (birleştirilmiş mikser ve depolama ünitesinde muhafaza 
edilir) kullanır.

Bant filtreli klasik bir macun tesisi düzeni

TANITIM
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Bu mikser, tek milli silindirik bir mikserdir. Malzeme, MPB üni-
tesinden boşalır ve boşalma hızı, bir pinch vana ile kontrol 
edilir. Kombine ünite aparatları içindeki seviye, bir basınç 
veya doğrudan seviye algılama enstrümanı kullanılarak öl-
çülür. Gravitenin macunu yer altına ulaştırmak için yetersiz 
olduğu durumlarda aktarma pompası gerekebilir. Klasik iş-
lemlerde, pompa girişinin tamamen macun içerisine daldı-
rıldığından ve atmosfere maruz kalmadığından emin olmak 
için macun silosu kullanılmaktaydı. Oysaki MPB, macun silosu 
ihtiyacını ortadan kaldırır ve pompa doğrudan karıştırma ve 
depolama cihazının alt kısmına bağlanır.

Daha Kolay Çalışma
Resimler, MPB tesisinin kompakt yapısını göstermektedir. 
Kombine karıştırma ve depolama ünitesi, döner bir plat-
form üzerine monte edilmiştir. Bu, tüm ünitenin, delikler 
üzerine olabildiğince alçaktan monte edilmesini sağlar. 
Ünite, tesis öğelerinin sökülmesine gerek olmadan, tıkan-
ma durumunda deliği açmak veya yeni delikler açmak için 
döndürülebilir.

Optimize Bakım
Sermaye maliyeti tasarrufuna ek olarak, tesisin bakım koşulları 
da geliştirildi. Çimentolu macunun temizlenmesi, macun tesisi 
işleyişinin aksaması ve işgücü kaybının ana nedenidir.

Çoğu macun tesisi, çimentolu macunun temizlenmesi için 
günde 1-2 saat duruşa geçer. Macun silosunun çıkarılması, 
günlük temizlik gerektiren geniş bir alanı ortadan kaldırır, te-
sislerin daha uzun süre çalıştırılmasını ve deliklerin daha çabuk 
doldurulmasını sağlar.

Tesisin temizliği, silindirik karıştırma ve depolama aracının kul-
lanımı ile ölü bölgeler olmaksızın, daha da geliştirilmiştir.

Uzaktan Kontrol
Klasik tipteki macun tesisleri, yüksek orandaki manuel temiz-
leme yüzünden tam zamanlı operatörler gerektirmektedir.  Çi-
mento ve çamurun ön karıştırması için kullanılan bir vorteks 
mikser ve kombine silindirik karıştırma ve depolama aracı kulla-
nımı ile artık macun tesislerinin uzaktan çalıştırılması sağlanabil-
mektedir. Böylece, daha az operatör gerektiren bir operasyon ve 
boşlukların daha hızlı dolması sağlanmış olur.

Modüler Tasarım
MPB tesisinin temel hedeflerinden birisi de modüler hale getiril-
miş, proje bazlı mühendisliği ortadan kaldıran, bir tesis sunmak-
tır. Ön mühendisliği yapılmış bu ürün, önemli maliyet tasarrufla-
rının yanı sıra teslimat süresinin de azaltılmasını sağlar.

Özet
MPB tasarımı birçok avantaj sağlar. İlk olarak, miksere beslenen 
tüm öğelerin önemli ölçüde daha düşük bir seviyede kurula-
bilmesi sayesinde, tüm macun tesisinin çok daha kompakt bir 
şekilde tasarlanmasını sağlar. Sonuç olarak klasik macun tesis-

lerine kıyasla %20-30’luk bir sermaye maliyeti tasarrufu sağlan-
maktadır. Örneğin 100 m3/saatlik bir tesiste bu tasarruf 2 milyon 
Avustralya Dolarını aşacaktır. Bir diğer avantajı ise, deliklerin 
daha kolay temizlenmesini ve yeni deliklerin açılmasını kolaylaş-
tıran döner platform tasarımıdır. Modüler tasarımın kurulumu 
daha ucuz ve daha hızlıdır. Ayrıca bu tasarım, temizlik ihtiyacını 
azaltarak tesisin daha uzun süre çalışmasına ve boşlukların daha 
çabuk doldurulmasına olanak tanır.

Bu düşük maliyetli macun tesisinin geliştirilmesi sayesinde, dün-
ya çapında daha fazla macun uygulaması mümkün olmaktadır. 
Bu macunun kullanılması, yer altı cevherinin geri kazanımını 
kolaylaştıracak ve macunların yer altında daha çok kullanılma-
sına olanak sağlayacaktır. Bu durum, yüzey atıkları depolama 
tesislerinin boyutunu azaltarak daha sürdürülebilir bir yaklaşım 
getirecektir.

2017 yılında Outotec, Filipinler’deki OceanaGold’s Didipio altın 
madeni ve Avustralya’daki MMG’s Dugald Nehri için MPB dolgu 
tesisi tedarik edecektir.

MPB macun tesisi tasarımı

Döner platformlu MPB.

outotec.com
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Çalışmanın Geçmişi
Sociedad Minera El Brocal 
Polimetal Maden İşletmesi 
Peru’nun Pasco bölgesinde 
Tinyahuarco şehrinde bu-

lunmaktadır. Madenin orijinal tasarımında konsantratör akım 
şeması 3 paralel çubuklu değirmen açık devre olarak, 3 para-
lel bilyeli değirmen ise kapalı devre olarak faaliyet gösterecek 
şekilde dizayn edilmişti. 10 adet 10 inçlik hidrosiklon grubu 
ise partikülleri sınıflandırmak üzere kullanıldı. Şekil 1’de görü-
leceği üzere çubuklu ve bilyeli değirmenlerden çıkan malze-
meler aynı pompa grubunda toplanıp siklonlara iletiliyordu. 
Devreden yük ise yaklaşık %350 civarındaydı ve galenit gibi 
yüksek özgül ağırlığa sahip minerallerin aşırı öğütülmesiyle 
flotasyon öncesi belirgin miktarda şlam kayıplarına neden 
olduğu görülmüştü. Siklon beslemeleri ve ürünlerin parçacık 
boyutları Tablo 1’de verilmiştir.

Az Yer kaplayan Yüksek Kapasiteli 
Elekler ile Üretim ve Kurşun Geri 
Kazanımının Arttırılması

TANITIM

• Devreden yük %350’den %147’ye, şlam miktarı ise %18’den %10’a 
düşürüldü

• Üretim miktarı %11 Kurşun geri kazanımı %9 oranında arttı
• Toplam öğütme enerji tüketimi azaltıldı

Hidrosiklon

Besleme
138 t/s

İri Malzeme
(138 t/s)

Flotasyon

621 t/s

8 x 10
7 x 12

7 x 12

7 x 12

8 x 10

8 x 10

483 t/s

% 350 Devreden Yük

Bilyeli
Değirmen

Bilyeli
Değirmen

Bilyeli
DeğirmenÇubuklu

Değirmen

Çubuklu
Değirmen

Çubuklu
Değirmen

Şekil 1: Hidrosiklon Sını�andırmalı Öğütme Devresi

Boyut
(mikron)

Siklon
Beslemesi 

(t/s)

Hidrosiklondan Geçen 
Ürünün Yüzdelerinin Toplamı

Siklondan Çıkan 
İnce Taneli 
Malzeme

Siklondan Çıkan 
İri Taneli
Malzeme

500 72.4 171.6 98.6

300 62.3 59.9 96.2

212 49.2 45.0 91.7

150 36.3 28.4 85.4

75 20.5 11.4 67.7

Tablo 1. Hidrosiklon Beslemesi ve Partikül Boyutu Dağılımları
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Çalışmanın Geçmişi
Sociedad Minera El Brocal Polimetal Maden İşletmesi Peru’nun 
Pasco bölgesinde Tinyahuarco şehrinde bulunmaktadır. Made-
nin orijinal tasarımında konsantratör akım şeması 3 paralel çu-
buklu değirmen açık devre olarak, 3 paralel bilyeli değirmen ise 
kapalı devre olarak faaliyet gösterecek şekilde dizayn edilmişti. 
10 adet 10 inçlik hidrosiklon grubu ise partikülleri sınıflandırmak 
üzere kullanıldı. Şekil 1’de görüleceği üzere çubuklu ve bilyeli 
değirmenlerden çıkan malzemeler aynı pompa grubunda topla-
nıp siklonlara iletiliyordu. Devreden yük ise yaklaşık %350 civa-
rındaydı ve galenit gibi yüksek özgül ağırlığa sahip minerallerin 
aşırı öğütülmesiyle flotasyon öncesi belirgin miktarda şlam ka-
yıplarına neden olduğu görülmüştü. Siklon beslemeleri ve ürün-
lerin parçacık boyutları Tablo 1’de verilmiştir.

Çözüm
El Brocal kapasite artışı sağlamak adına 4. bilyeli değirmeni de 
sisteme dâhil etmeyi planlıyordu. Bir diğer alternatif ise öğüt-
me verimliliğini arttırmanın yollarını arıyorlardı. Derrick firma-
sının Stack Sizer® eleğinden haberdar olduktan sonra, Derrick 
Corporation’un Buffalo’da bulunan merkezinde kapsamlı bir 
test gerçekleştirdiler. Umutlandırıcı test sonuçlarını göz önü-
ne alarak Brocal 10 adet hidrosiklonun yerine adapte edilmek 
üzere 0,5 mm PolyWeb poliüretan paneller ile donatılmış 2 
adet 5-deck Stack Sizer® eleğinin kurulumunu gerçekleştirdi. 
Bu kararın karşılığını hızlı bir şekilde geri alan Brocal 3 bilyalı 
değirmenden 2’si kapalı olmasına rağmen üretim miktarında 
yüzde 11, kurşun geri kazanımında ise yüzde 9’luk artış sağladı.

Artan öğütme kapasitesinden daha fazla fayda sağlamak iste-
yen firma, kırma, flotasyon ve filtrasyon kapasitelerini arttırma-
sının yanı sıra 3 adet Stack Sizer® daha bünyesine kattı. Kul-
lanım dışı durumda olan 2 bilyalı değirmenin bir tanesi daha 
devreye alındı ve çubuklu değirmenin dönüş hızı arttırıldı.

Sonuç
Şekil 2’de görülebileceği gibi hidrosiklon devresi ile saatte 138 
ton olan üretim miktarı, Stack Sizer® devresi ile saatte 245 tona 
yükseltilerek, öğütme için harcanan enerjide düşüş ve üretim 
miktarında yüzde 75’den fazla artış sağlanmıştır. Devreden yük 
miktarında yüzde 60 azalma görülmüş ve aşırı öğütme mini-
mize edilmiştir. Flotasyon beslemesindeki şlam içeriği (10 mik-
rondan ince partiküller) yüzde 18’den yüzde 10 civarına düşü-
rülmüştür. Bu durum metal eldesinde belirgin bir artışa neden 
olmuştur. Elek beslemesi ve ürün partikül boyutları Tablo 2’de 
verilmiştir.

Hidrosiklon ve eleme devrelerinden çıkan ve öğütme devre-
sine dağıtılan ürünlerin (flotasyon beslemesi) partikül boyu 
dağılımları arasındaki kıyaslama şekil 3’te görülmektedir. Şu 
bilinmelidir ki Stack Sizer® konsantre içindeki orta ölçekli par-
çacıkları azaltarak hidrosiklondan daha iri taneli öğütme sağ-
lar.

Şekil 2: Stack Sizer Elekli Öğütme devresi

FlotasyonBesleme % 60 Devreden Yük

5-Deck
Derrick Stack Sizer

245 t/s
245 t/s

392 t/s

7 x 12
8 x 10

8 x 10
7 x 12

7 x 12

147 t/s

Bilyeli
Değirmen

Bilyeli
Değirmen

Çubuklu
Değirmen

Çubuklu
Değirmen

Çubuklu
Değirmen

Şekil 3: Hidrosiklon ve Eleklerden gelen öğütme ürünlerinin karşılaştırması
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Öğütme Devresi Ürün Boyutları Dağılım Eğrisi: Sociedad Minera El Brocal

Tablo 2.  Brocal Elek Beslemesi ve Ürün Partikül Boyutları Dağıtımları

Boyut
(mikron)

Elek
Beslemesi

(t/s)

Elekten Geçen Ürünlerin 
Yüzdelerinin Toplamı

Eleküstü 
Malzeme

Elekaltı
Malzeme

500 69.5 22.2 98.4

300 57.1 11.5 85.2

212 52.8 10.5 91.7

150 42.1 8.7 85.4

75 38.1 8.2 56.3

mtmmakina.com.tr
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SÖYLEŞI

Pomza Export, Sektörde 
Gerçekleştirdiği İlklerle Adından 
Söz Ettiriyor

Türkiye’nin ilk altın, garnet, rutil üreticisi olan ve faaliyet gösterdiği alanlarda 
ülkemizin en başarılı firmaları arasında yer alan, sektörün önde gelen 

isimlerinden Pomza Export Yönetim Kurulu Başkanı Düzgün Ürün ile şirketleri 
Pomza Export üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

Madencilik Türkiye: Düz-
gün Bey, şirketinizin Tür-
kiye’nin en eski maden şir-
ketlerinden birisi olduğunu 

biliyoruz. Bize kendinizi ve şirketinizi tanıtabilir misiniz?
Düzgün Ürün: Madencilik faaliyetlerine 1969 yılında Erzin-
can’da başladım. Şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı-
yım. Madenciliğe olan ilgi ve alakam sebebi şirketin ana faaliyet 
konusu madencilik olmuştur. Şirketimiz ÜRÜN ailesi tarafından 
yönetilmektedir. Pomza Export AŞ ve ÜRÜN ailesi olarak her an 
başarılı çalışmalar için gayret göstermekteyiz. Madencilik ko-
nusunda gerek sektöre gerekse ülkemize hizmet eder bir yapı 
oluşturduk. Gelinen noktada yenilikçi ve örnek bir yapıya sahip 
şirketimiz faaliyetleri sırasında oluşan hacim kaynaklı yeni yapı-
ların oluşmasına itici güç olmuştur. Bugün itibari ile grup şirket-
ler yapısına sahip olan Pomza AŞ, Erper ve Persan; İzmir, Ankara, 
Erzincan, İstanbul’da işletme faaliyetleri yapmaktadır. Üretmiş 
olduğumuz ürünler gerek yurtiçi gerekse yurt dışı pazarda sa-
tılmaktadır. Özetle; temelleri 1969 yılında atılan şirketimiz yarım 
asırlık yolculuğunda dürüstlük ve çalışma konusunda örnek 
teşkil ederek faaliyet gösterdiği alanlarda tercih edilen güvenilir 
marka olmayı başarmıştır. Tüm faaliyetlerinde ulusal ve uluslara-
rası standartlara, gelişmelere uyumlu ivme gözeten firmamız, ül-
kemizde yakaladığı başarıyı dünyada yakalama hedefine hiz-

met etmektedir. Kurulduğu günden bugüne kalite ve güven 
ilkelerine uygun çalışmalar yürüten firmamız ileri teknolojiye 
sahip güçlü yapıya hizmet eden çalışmaları titizlikle yürüt-
mektedir. Faaliyet gösterdiği sektöre hizmet eden yenilikçi 
firmamız sektör gerekliliklere uygun lokasyonlarda işletmeler 
kurarak pazara, hammaddeye vb. ana unsurlara yakınlıklar ile 
entegre yatırımlar, etkin kaynak kullanımı yapmaktadır.

Pomza Export Sart Maden İşletmeleri



Yarım Asırlık Tecrübe....

Türkiye’nin Maden Sektöründeki İlklerini Gerçekleştiren POMZA EXPORT’tan
İlk Yerli Altın, İlk ve Tek Yerli Rutil’den Sonra Şimdi de

“YERLİ GARNET” 

Kimyasal Analiz
SiO2  % 31,5
Al2O3  % 17
Fe2O3  % 37,8
TiO2  % 4,5
MnO  % 1,5
CaO  % 6
MgO  % 1,7

• 80, 120, 180, 200 mesh ve kumlama üretimi
• Sadece ürüne özel, dış etkenlerden koruyucu
   üretim (çift elemeli proses)
• Standart kalitede üretim
• Tıkanma yapmayan ürün
• 3 kat kraft torba ambalaj
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Madencilik konusundaki bakış açımız dünya madenciliği ve 
ülkemiz madenciliği odaklıdır. Temelde insana hizmet eden 
madenciliğin gelişime açık ve yenilikçi yaklaşım ile ele alın-
ması gerektiğine inanıyoruz. Bu sebepledir ki madencilik ala-
nında ülkemizde ilklere imza atmış olmakla gurur duyuyoruz. 
Yeni ilkler için Ar-Ge çalışmalarımız aralıksız devam etmek-
tedir.

Pomza Export’un maden işletmeleri ve ürünleri hakkında 
bilgiler verebilir misiniz?
Mevcut durumda 12 işletmemiz bulunmaktadır:
1. Sart Altın Madeni İşletmesi
2. POMEX Hazır Beton Tesisleri
3. Kuvars Maden İşletmesi
4. Agrega Maden İşletmesi
5. Garnet Maden İşletmesi
6. Rutil Maden İşletmesi
7. Eile POMEX Yapı Kimyasalları Tesisi 
8. Menderes Pomza Maden İşletmesi
9. Menderes Etiper Perlit Maden İşletmesi ve
Genleştirme Tesisi
10. ERPER Perlit Maden İşletmesi
11. PERSAN Yapı Kimyasalı Tesisi
12. PERSAN perlitli kiremit tesisi

Maden alanındaki ürünlerimiz; 

Madencilik konusunda emek ve mesai harcadığımız cev-
herlerden biri de perlittir. Perlit konusunda gereken bilincin 
oluşması için gerek sahada gerekse ilgili kurumlarla yapmış 
olduğumuz çalışmalar halen yeterli değildir. Perlit hak etti-
ği ilgiyi gördüğü takdirde ülkemiz ekonomisine çarpan etkili 
faydalar sağlayacak potansiyele sahiptir.

Ürettiğimiz ürünler endüstriyel mamul ve ara mamul olarak 
satılmaktadır. Bununla birlikte nihai (uç) ürün üretimi yap-
maktayız. Nihai ürünlerimiz yapı kimyasalı, yalıtımlı kiremit 
ve hazır betondur. 

Şirketinizin Ar-Ge konusunda yaptığı çalışmalardan bah-
sedebilir misiniz?
Madencilik sürekli Ar-Ge yapıldığı takdirde başarılı olunacak 
bir konudur. Madenciliğe olan sevdamız Ar-Ge konusunu 
ana faaliyet konularından biri yapmıştır. Gerek işletme, gerek 
ürün, gerekse de sistem özelinde Ar-Ge çalışmalarımız ku-
rulduğumuz günden bugüne aralıksız yapılmaktadır. Ar-Ge 
çalışmalarımız için gerekli olan kaynak konusunda cömert 
davranmaktayız. Eğitimli ve uzman kadromuz başta olmak 
üzere sektör ile ilgili uzman kişi ve kuruluşlar, üniversiteler, 
laboratuvarlar, dernekler ile Ar-Ge çalışmalarımızda ortak ha-
reket etmekteyiz. Bununla birlikte konu ile ilgili yayınlar, fuar-
lar, konferans vb. yakından takip etmekteyiz. Şirketimizdeki 
Ar-Ge kültürünün somut örnekleri Türkiye’nin ilk yerli altın 
üreticisi olmak ve rutil ile garnetin ülkemizdeki ilk ve tek üre-
ticisi olmaktır. Elde ettiğimiz somut sonuçlar yeni sonuçlar 
için umut olmaktadır.

Sosyal sorumluluk projeleriniz konusunda yaptığınız çalış-
malardan bahsedebilir misiniz?
Madencilik konusunda yapmış olduğumuz faaliyetler yüksek 
teknoloji ve nitelikli işgücü isteyen faaliyetlerdir. Ülkemizdeki 
nitelikli işgücü ve ara eleman yetersizliği malum. Toplam çalı-
şan sayımız 300 kadardır. İhtiyaç duyulan işgücünü istihdam 
edip hizmet içi eğitimler ve dış kaynaklı eğitimler ile niteliksiz 
işgücünü nitelikli hale getiriyoruz. Madencilik kırsal alanlarda 
yapılan bir faaliyet olduğu için kırsal alanda istihdam sağ-
layarak faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde kalkınmaya katkı 
sağlamaktayız. Kız çocukları başta olmak üzere düşük gelir 
gibi sebeplerle sıkıntı yaşayan öğrencilerin eğitimlerine des-
tek vermekteyiz, toplumsal konularda yapılan etkinliklerde 
sponsorluk faaliyetlerimiz bulunmaktadır.

Topluma hizmet eden madencilik faaliyetlerinin çevreye say-
gılı olması gerektiği bilinci ile faaliyetlerimizde topluma, çev-
reye duyarlı sistemler kurmaktayız. İşletmelerimiz sıfır deşarj 
ile çalışmaktadır. Çevreye ve insana olan duyarlılık yaklaşımı 
sayesinde yasal gereklilikleri ve toplumsal gereklilikleri fazla-
sı ile karışlamaktayız. Faaliyet gösterdiğimiz yörede sosyal ve 
ekonomik gelişmişliğe katkı sağlıyor olmak yapmış olduğu-
muz işin manevi tatminidir.

Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır?
Madencilik insanlığa hizmet eden bir sektördür. Toplumsal 
anlamda madencilik konusu tam ve doğru olarak ifade edil-
memiş durumdadır. Aslında madencilik başlı başına sosyal 
sorumluluk projesidir.

Günlük yaşamımızda kullanmış olduğumuz araç ve gereçle-
rin yüzde 99’u madenlerden üretilmektedir. Madenciliğe  

• Altın
• Kuvars
• Perlit
• Pomza
• Silis

• Rutil
• Garnet
• Agrega
• Korunt
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Ayrıca;
Yer Kaynaklı Isı Pompaları için Kuyu Tasarımı 
ve Uygulaması için hizmetinizdeyiz…

2011’den bugüne bölgenin önde 
gelen sondaj şirketi,

GEMPA MIX ile kaliteli, istikrarlı ve ekonomik 
sondaj sıvısı…

Yüksek karot verimi

Yenilikçi sondaj tekniği ve uzman 
kadrosu ile hedefleriniz doğrultusunda
kaliteli hizmet

www.facebook.com/gempamuhendislik

www.instagram.com/gempasondaj

+90 (222) 324 3034

+90 (533) 375 9432

Orhangazi Mah. Kütahya
Yolu 53/D Odunpazarı / 
ESKİŞEHİR

Sondajlarımızla
Yatırımlarınızı
Yönlendirin!

info@gempa.com.tr
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gereken desteklerin verilmesi durumunda ülkemiz ekonomi-
sinde ve sosyal yapısında gözle görülür bir refah düzeyi elde 
edilecektir. Madenciliği yaparken madenciliği temsil etmeye 
devam edeceğiz.

Şirketimiz bünyesinde toplam 300 kişi istihdam etmektedir. 
Kadrolar faaliyet ve sorumluluk alanlarına uygun, alanında eği-
timli, deneyimli, uzman kişilerden tercih edilmektedir. Çalışanla-
rın kalifikasyonlarının arttırılması için gerekli eğitim faaliyetleri 
yürütülmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmalar ile-
ri seviyede uygulanmakta ve çalışan memnuniyeti hassasiyet ile 
gözetilmektedir. Yapıların başarısının sürekli iyileştirmede saklı 
olduğunu bilen firmamız çalışan, müşteri ve tedarikçi memnu-
niyetine gereken önemi vermektedir. Faaliyet gösterdiği alan-
lardaki teknolojik ilerlemeleri yakinen takip eden şirketimiz, ileri 
teknoloji ile üretim yapması sayesinde yüksek kaliteli ürünler 
üretebilmektedir. Esnek yapısı sayesinde müşteri taleplerine ve 
sektör gerekliliklerine hızla cevap verebilecek kabiliyete sahiptir. 

Pomza Export, çevreci yaklaşımları ile örnek teşkil etmektedir. 
Üretim yapılan tesislerde sıfır deşarj ilkesi ile üretim prosesleri 
oluşturulmaktadır. Katma değer oluşturulması sırasında top-
lumsal ve çevresel değerleri koruyacak yapılar gözetilmektedir. 
İnsanlığa hizmet etmenin faaliyetlerini anlamlı kıldığına inanan 
firmamız insan ihtiyaçlarının analizi ve kaynakların etkin kulla-
nımı parametreleri ışığında inovatif ürünlerin tasarlanmasına 
ve gelişilmesine ciddi kaynaklar ayrılmaktadır. Üniversiteler ve 
araştırma merkezleri ile yapılan iş birlikleri, Ar-Ge çalışmalarının 
amaca hizmet eder şekilde kısa sürede tamamlanmasına imkân 
vermektedir. Sürekli iyileştirme çalışmaları yeni ürünlerin tasar-
lanması için itici güç olmaktadır.

Şirketimiz üretim ve yönetim başarılarının yanında Türki-
ye’de ilkelere imza atmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Ül-
kemizde yüzde yüz yerli sermaye ile ilk altın üreten firmamız, 
zaman içerisinde ülkemizdeki ilk ve tek garnet, rutil üreticisi 
unvanına sahip olmuştur. Üretimini yaptığı ürünler müş-
terileri tarafından aranan özellikli ürünler olması sebebi ile 
şirketimiz, özellikli ürün tedarikçisi konumundadır. Ülkemiz 
sanayisine sunduğu özellikli ürünlerden genleştirilmiş perlit 
yalıtım sektörü başta olmak üzere, gıda, tarım, tekstil sektörle-
rinin stratejik girdisidir.

Firmamız günümüze kadar olan başarılarını gelecekteki yatı-
rımları için bir tecrübe olarak görmektedir. Hedefi insan ihti-
yaçlarını nitelikli ürünler ile karşılamak olan şirketimiz yeni ya-
tırım ve çözüm ortaklıkları ile ürün ve hizmet çeşidini nicelik ve 
nitelik olarak arttırmaya devam edecektir.

MADEN ENDÜSTRİSİ,
ÇALIŞMA ARKADAŞINI
MADENCİLİK TÜRKİYE
DERGİSİNDE BULUYOR…

Aylık 10.000 Tekil Ziyaretçi

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’ün Üzerinde Takipçi

Sektörün Her Kesiminden 
400 Takipçi

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 detaylı bilgi almak için;
ik@mayeb.com.tr / 0312 482 18 60

Rutil
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SÖYLEŞI

Kamu’daki Değişim 
Memnuniyet Verici

2017 yılı madencilik sektörümüz 
için bir değişim yılı olarak ön plana 

çıktı. Mevzuatlar konusundaki 
gelişmeler doğrudan özel 

sektöre de yansıyor. Sektördeki 
hareketliliğin ekonomiye katkısı ise 

kaçınılmaz oluyor. Mevzuatlarda 
yaşanan gelişmelerde, son 

dönemde sektörü markaja alan 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Berat Albayrak ve bürokratları ön 
palana çıkıyor. Yaşanan gelişmeler 

ve Kamu’nun sektörümüze 
yaklaşımları konusunda Altın 
Madencileri Derneği Başkanı 

Hasan Yücel ile bir araya geldik ve 
düşüncelerini öğrendik. 

Madencilik Türkiye: Genel olarak Kamu’nun güncel yak-
laşımları ve sektörümüzdeki kilit bürokratlar hakkındaki 
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Hasan Yücel: Ülkemizde ilk kez, doğrudan madencilik sek-
töründen isim alan bir politika uygulanmaya başlandı: “Mil-
li Enerji ve Maden Politikası”. Siyasiler politikaları belirler, 
bu politikalar vizyon sahibi kadrolar aracılığı ile uygulanır. 
Uzun yıllardır Bakanlıkta madencilik sektörünün ağırlığının 
arttırılması, MİGEM’in yapısının değiştirilmesi, hantallığın 
ve bürokrasinin ortadan kaldırılması gerektiğini tüm sektör 
söylüyordu ama bunu uygulamak da çok kolay değildi. Bu yıl 
bu değişim gerçekleşmeye başladı ve kişisel kanaatime göre 
oldukça vizyon sahibi bir yönetim ilgili makamlarda göreve 
getirildi. 

Kendisi her ne kadar enerji sektöründe bir kariyere sahip olsa 
da, ayrıca bakanlığın geçmişteki yapısı ağırlıklı olarak enerjiye 
odaklı olsa da Bakanımız Berat Albayrak madenciliği de enerji 
kadar önemsediklerini her fırsatta dile getiriyor ve uygulama-
larıyla da bunu ortaya koyuyor. Genç ve dinamik oluşu da çö-
züm üretmede pozitif katkı sağlıyor.

Bakanlık Müsteşar Yardımcımız Abdülkerim Yörükoğlu’nun 
sektörümüz için yoğun çabalar sarf ettiğini görüyoruz ki bu 
memnuniyet verici. Kendisi geçmişte madencilikle alakalı çe-
şitli kurumlarda bir maden mühendisi olarak da görev aldığı 
için sektör hakkında oldukça tecrübeli. 

Dokuz ay önce göreve getirilen MİGEM Genel Müdürümüz 
Mithat Cansız’ın madencilik sektörü dışından oluşu ilk etapta 
sektörde bir tedirginlik oluştursa da petrol alanındaki kariyeri, 

doğal kaynakların ülke ekonomimiz açısından ne kadar önemli 
olduğunun bilincinde oluşu, farklı bir bakış açısı ile sektörümüze 
yönelik çalışmalara girişmesi göz doldurdu. Son dönemde yaşa-
nan sorunlarla çok vakit kaybeden sektörde yeni müdürümüzün 
sektörü tanıması ve adaptasyonu için çok zaman geçeceği ve 
yeni sıkıntılara yelken açılacağı algısı hakimdi. Ancak kısa zaman 
içerisinde gelinen noktada anladık ki karşımızda profesyonel bir 
yönetici var. Mithat Bey, sektörü yeterince tanıdıktan sonra ge-
reken adımların seri şekilde atılmasını sağlamaya başladı. 

Örneğin MİGEM yıllardır bürokrasiden, yoğunluktan tıkanmış 
durumdaydı. Mithat Bey, kurumda yıllardır kimsenin gerçekleş-
tiremediğini yapıp çıkardığı bir imza yönergesi ile tabana yetki 
ve sorumluluk verildi.  Bu yönerge ile iş yükü azaltılarak bazı sü-
reçler de hızlandırılmış oldu.

Diğer taraftan kurumda, dünyada bu işin nasıl yapıldığına dair 
bir araştırma ve sorgulama sürecine girildi. Bakıyorsunuz ma-
dencilikle ilgili uzman kuruluşlarla diyalog kuruyorlar. Çünkü 
bizim yeni bir şey keşfetmemize gerek olmadığının farkına va-
rıldı. Dünyada standartlar geliştirilmiş, pek çok konu çözüme 
kavuşturulmuş. Yapılan tespitler ışığında pek çok mevzuatımız 
güncellendi ya da güncelleniyor. Bunların yanı sıra uluslararası 
bakış açısıyla yeni uygulamalara da imza atılıyor.

Gelinen noktada dinamik ve vizyon sahibi bir yönetim görüyo-
ruz. Artık Bakanlık ve MİGEM iş ve çevre güvenliğini, çalışan ve 
halk sağlığını, sosyal onayı, kaynak raporlarını baz alarak ma-
denciliğin aramadan üretime kadar nasıl yapılması gerektiğini 
kavramış durumda. Genel olarak idari işleri özellikle azaltmaya 
çalışıyorlar. Tıkanan mekanizmaları çözmeye çalışıyorlar. Ben 
açıkçası çok ümitliyim. Tabi bir süre sonra bunun sonuçlarını 
daha iyi göreceğiz ki şimdi bile görmeye başladık. 

Peki sizce bürokrasideki bu değişimin nedenleri nelerdir?
Türkiye’de artık madenleri uluslararası standartlarda projelen-
diren ve hayata geçiren bir anlayışa geçiyoruz. Gerek özel sek-
törde gerekse kamu tarafında, yatırımcıya verilen ruhsatların 
aslında bir kâğıt parçasından ibaret olduğu anlaşıldı. Ruhsatın 
hukuku elbette çok önemli ama ruhsat sınırları içerisinde ulus-
lararası standartlara uygun bir proje yürütemiyorsanız ruhsat 
belgesinin de bir anlamı kalmıyor. 

Bakanlığın sektöre desteği çok önemli.
Kesinlikle destekleri çok önemli. Mithat beyi ben o anlamda 
çok taktir ediyorum. Bakanımız da işe ekonomik yönden çok 
iyi bakıyor. Ama tabi bu işin mutfağı yani yukarıdan gönderi-
lenlerin uygulanacağı yer MİGEM’dir. Bu yüzden Mithat Bey’e 
çok iş düşüyor. 
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Şu an sancılı bir süreçteyiz aslında. Bir tarafta uluslararası bir 
bakış açısı var ki olması gereken de bu zaten. Dünya bu işi 
çözmüş. Küresel uygulamaları alıp ana hatlarına sadık kalıp 
ülkemize uyarlayacağız. Diğer tarafta ise geleneksel bir bakış 
açısı, eski alışkanlıklar var. İçinde bulunduğumuz değişim sü-
reci bu yüzden biraz sancılı ilerliyor ama gidişat umut verici. 

Bakanlığımızı eski yapısı ağırlıklı enerji üzerine odaklan-
mıştı şu an Berat Albayrak’ın ağzından sürekli “maden” 
kelimesini duyuyoruz. 
Bu benim de hoşuma gidiyor. Yöneticisi olduğum şirket ile 
şu anda maden yatırımı yapıyoruz. En büyük sorunumuz ara 
eleman bulamamak. Bakıyorsunuz şu an bu konuda maden 
lisesi projeleri var. Bununla ilgili altyapı da iyi kurgulanırsa ara 
eleman konusunun çözüleceğini düşünüyorum. Diğer taraftan 
geçmiş dönemlerde planlanan ama tıkanan pek çok uygulama 
hızla düzenlenerek hayata geçiriliyor. İzin süreçleri son birkaç 
yıla nazaran daha rahatlamış durumda. Mevcut sorunları çöz-
mek için ciddi çaba harcıyorlar. Daha da çeşitli projeleri var 
bakanlığın. 

Özel sektörde de son yıllara göre bu yıl çok ciddi bir hare-
ket var. Kamudaki sinerji özel sektöre de doğrudan yansıyor. 
Bakan beyle görüşmemizde enerji bakanlığının sektörün mu-
hatap olduğu 18 kurum karşısında liderlik etmesinin çok iyi 
olacağını belirttik. Şu an onu hissettiriyorlar bize. Bu konuda 
düzenlemelerin geleceğini düşünüyorum çünkü işin ana sa-
hibinin çok şeyden uzaklaştığını farkındalar. Maden tanımı-
nın da enerji ile sürekli kullanılmasının altında o yatıyor bana 
göre

Özel sektörün Kamu ile ilişkileri ne durumda?
Bence sektörün de gerek bakanlığımızı gerekse MİGEM’i çok iyi 
desteklemesi lazım. Çünkü sektörümüz şu anda bürokrasi tara-
fında hiç olmadığı kadar güçlü. Dinamik bir bürokrat kadrosu, 
değişim arzusu ile kararlı bir şekilde hareket ediyor. O nedenle 
tüm sektörün bürokratlarımızı desteklemesi lazım ki dinamik 
yapılarından, sektörümüze olan inançlarından bir şey kaybet-
mesinler. 

Diğer taraftan haklarını yemeyelim, geçmişte de Bakanlığımız-
da vizyon sahibi yöneticiler vardı. Ancak o zaman da bağlı ku-
ruluşlar yeterli değildi. Bağlı kuruluşlar yeterli olduğunda ise 
Bakanlık yapısı gelişime müsait değildi. Şu an bakıyorsunuz 
Bakanlık da MİGEM de aynı çizgideler, bir sinerji oluşmuş du-
rumda. Sektörümüzün de bunu fırsat bilip süreci desteklemesi 
lazım.

Sektörümüzde, STK’larda olsun kurumlarda olsun, süreci tıka-
yan ideolojik ve siyasi yaklaşımlara sahip farklı yapılar mevcut-
tu. Şu an baktığınızda herkes madenciliğin özüne eğilmeye 
çalışıyor. Zaman kaybettiren, günümüz gerçekleri ile bağdaş-
mayan söylemlere sahip kişiler devre dışı bırakılıyor. Bunlar 
tüm sektör için pozitif sonuçlar doğuracaktır.

Bunun yanı sıra kendimizi eleştirmemiz lazım. Örneğin MTA’ya 
karşı da bir refleks oluştu sektörde. MTA’nın yetkileri ve faali-
yet alanı genişletilince bir anda özel sektörde “bir çeşit dev-
letleştirme mi yaşanıyor” kaygısı oluştu. Ardından neredeyse 
MTA hiçbir şey yapmasın diyen bir dil gelişti. Ben şahsen buna 
karşıyım. MTA’nın faaliyetlerine de bir proje gözüyle bakmak 
lazım. Bir-iki milyon metre sondaj yapsın, karış karış jeokimya 
yapsın, haritalar oluştursun, arşivler oluşsun, kayıtlar tutulsun. 
Bu süreçte ne yapılırsa ileride faydası olacaktır. Yeri geldiğin-
de, yapılan yanlışlar da çok şey öğretir. Kamuda tecrübeli kad-
rolar yapılan bu çalışmalarla oluşacak. Ayrıca şu da var, MTA 
yaptığı çalışmalarla bulduğu kaynakları yine özel sektörle 
paylaşacak. Bırakalım özel sektör de çalışsın MTA da… 

Bazı durumlarda ise eski tarz bakış açıları ile “ÇED’i basitleşti-
relim” gibi bir söylem dile getiriliyor. Bunu derken de belge 
hızlı verilsin, bazı şeyler incelenmeden verilsin gibi bir durum 
çıkıyor ortaya. Bunu çok riskli buluyorum. ÇED’le ilgili olarak 
yapılması gereken temel uygulamaları yapmak durumunda-
yız. Çünkü bunu yapmadığımız zaman şu anda idealine ulaş-
maya çalıştığımız pozisyona gelemeyiz. Çünkü ÇED demek, 
ilerdeki yaşayacağınız bütün iş kazalarının, çevre felaketleri-
nin risklerini görmek, önlemini almak demek. 

ÇED kapsamında bazı riskleri çalışmak lazım mesela yerin 
hidrojeolojisini, asit kayasını çözmemişseniz, yer altı/yer üstü 
su akışlarını, su havzalarını belirlememişseniz, bu riskleri fizi-
ki olarak çalışmamışsanız ÇED raporunun ortaya çıkması çok 
doğru değil. Bunun sadece bir belge gibi algılanması çok yan-
lış. Her şeyin temelini bunlar oluşturuyor. Bunları atlamamak, 
atlanmasının istendiği gibi bir beklenti de yaratmamak lazım.

Kamunun geliştirdiği her sisteme de hemen bir karşı çıkma 
durumumuz var maalesef. Örneğin Maden Bölgeleri…
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Oturup düşünün, bu uygulamanın çıkış noktasında hiç mi 
haklılık payı yok? Proje, planlama yok, düzgün uygulama yok, 
ocaklar şehirlerle birleşmiş, atıl kalan rezervler oluşmuş, çev-
reye zarar veriliyor, demek ki gerçekten bir ihtiyaç var. Bunları 
görmek lazım. Her konuda direnç göstermek aslında sektörü-
müze zarar veriyor. 

Sektörümüzün üst düzey bürokratlarına karşı “Randevu bile 
vermiyorlar” diye bir söylem gelişti başlarda. Ama bunun bir 
hazırlık aşaması olduğunu gördük. Kişilerin, yapılacak hamle-
lerle ilgili olarak oturdukları koltukları, kurumlarını hazmet-
mesi lazım. Hazmetmeden de hızlı ve doğru bir karar verile-
mez. Şu an karşımızda sektörü dinleyen ve çözüm üretmeye 
istekli bir kamusal yapı var. Çözüm sunalım, önerilerde bulu-
nalım. Buna açık olduklarını her platformda görüyoruz. Der-
dimizi iyi anlatabilirsek çok hızlı çözüm üretiliyor artık. 

Bakanımız sektörümüz için bir şans. Karşımızda hiç olmadığı 
kadar güçlü bir bakan var. 

Kamu’nun geleceği için beklentileriniz nelerdir?
Problem şuydu aslında; Türkiye’de özel sektör kamunun çok 
önündeydi. Özel sektör CRIRSCO, JORC, NI- 43 101 gibi ulus-
lararası standartlarda raporlar yaptırıyor ama kurumlar onu 
kavrayacak alt yapı ve birikime sahip değil. Bunun farkına va-
rıldı ve alt yapısını oluşturuyorlar artık. Bunun için en güzel 
yol yeniden kurgulamaktan geçiyor. Çünkü kamuda eski bir 
yapıya bir şeyi empoze etmeniz çok kolay değil. Bunun yasal 
altyapısının hazırlanması lazım. Bu konuda da çok ciddi bir 
gayret görüyorum ama kolay olmuyor bu süreç. Ben çok doğ-
ru bir yolda olduklarını düşünüyorum.

Dernek üyeleriniz özelinde MİGEM’le ilişkileriniz nasıl?
Faaliyetlerinde sıkıntı yaşayan üyelerimiz var halen. Onların 
da beklentileri bu işlerin kısa zamanda çözüleceği şeklinde. 
Arama yapan şirketler için ihalelerin başlaması şart. Özellikle 
arama sermayesi ile ülkemize gelmek isteyen yabancı şirket-
ler ve aramaya gerçekten hevesli yerli şirketlerimiz için yoğun 
şekilde arama ruhsatı ihalesi yapılması lazım. Arama yapa-
mazsak gelecekte proje üretmekte çok zorlanacağız.

Bu noktada atıl duran ruhsatların arama ve üretime açıl-
ması konusundaki düşünceleriniz neler?
Geçmişte yıllarca sahalar MTA tarafından alınıp yeri geldi son-
dajlar bile yapılamadı. Sahalar atıl kaldı. Bir bölüm çalışılan 
sahalar ise MİGEM’e gönderildi ama bu sefer de MİGEM’de 
uzun süre ihaleler olmadı, orada atıl kaldı. Böyle bir dağınıklık 
vardı bunu kabul etmek lazım. 

Ya da yüzlerce hatta binlerce ruhsat bazı şirketlerin elinde 
atıl kaldı. O dönemde bunları hep parça parça çözme anlayışı 
vardı ancak parçalar halinde çözünce de hep yeni problemler 
çıkıyordu. Arapsaçına dönmüş bir yapı vardı. 

Şu an baktığınızda bunları düzenleyen yeni bir yapı doğuyor. 

Süreci daha sadeleştiren, basit konuları üst makamlara taşıma-
dan kendi içinde çözen, yatırımcıya yardımcı olan bir sürece gi-
rildi. Beklenen ihalelerin başlaması ve ihalelerin periyodik hale 
getirilmesi ile kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması için 
daha da verimli çalışabileceğiz. Ve böyle devam edersek yatı-
rımcılar daha da heyecanlanacak. Bu dönüşümün sonucunca 
madenciliği gerçek anlamda yapan yerli/yabancı yatırımcılar 
kazanacak. Ama en nihayetince Türkiye kazanacak. 

Peki mevzuatlar konusunda ne düşünüyorsunuz?
Ben hep şuna inanırım; madencilik sektöründe sadece yasayla 
iş yapılamaz. Madencilik proje ile yapılır. Örneğin Kanunda di-
yor ki “yola 20 metre mesafeye kadar çalışamazsın”. Bir yerde 
çalışıp çalışamayacağınızı proje belirlemeli. Projede çözümü 
sunulmuşsa yolda da çalışırsınız şehirde de çalışırsınız, köyde 
de çalışırsınız, gerekirse köyün kaldırılmasını da planlayabilir-
siniz. Tüm bunların uluslararası standartlarda, çevreye ve in-
sana duyarlı şekilde geliştirilmiş yöntemleri var. Sosyal onay 
alıyorsunuz, projenin fizibilitesi ortaya çıkıyor, tüm paydaşların 
kabul ettiği bir sistem ortaya çıkıyor. Özetle kanundan proje 
anlayışına geçmek lazım. Proje öncelikli olmalı. Ortada bir şey 
yokken kendimize anlamsız kurallar koyabiliyoruz. Sonra da 
yıllarca bunu nasıl değiştirebileceğimizi tartışıyoruz. Bir yasa 
tasarısının içerisindeki cümleye takılıyoruz, aylarımız yıllarımız 
onun peşinde sürüklenerek geçiyor. Bu anlayışı da ciddi proje-
lerle yakalayabiliriz. 

Artık dönüşüm başladı. Bir maden projesi kuralınca yapıl-
mayacaksa hiç yapılmamalı.
Ruhsat verip de bir çevre felaketine sebebiyet vermek ya da 
düzgün projelerin ortaya konmamasından dolayı rezervlerin 
atıl bırakılmasını sağlamak yerine o ruhsatta hiç madencilik 
yapılmaması kesinlikle daha doğru. 

Son sözlerinizi alabilir miyiz?
Sizin dergiye hayranım. Tek konunuz madencilik! Siyaset yapma 
ya da bir ideolojiye yakın olma beklentiniz yok. Sadece sektör-
den tarafsınız. Türk madenciliği uluslararası standartlarda ve en 
verimli şekilde yapılsın diye uğraşıyorsunuz. Sektörde algı yara-
tıyorsunuz ve sektör mensuplarının ufkunu genişletiyorsunuz. 
Çabalarınız taktire şayan.

AMD olarak bizim de muhatabımız şu an sektörü yöneten ka-
mudur. Siyasi görüşlerle ya da farklı beklentilerle hareket etmi-
yoruz. Belirli bir ideolojiye saplanarak hareket etmiyoruz. Daima 
madencilikte doğru bildiklerimizi savunup, profesyonel bir dil ile 
teknik olarak dünyadaki iyi uygulamaları vurgulayarak kamuya 
sunacağız ve sektörün daha iyiye gitmesine yardımcı olacağız. 

Son dönemdeki UMREK, TÜVEK, yönetmelikler, protokoller, 
bunlar hep iyiye doğru gelişmeler. Bir süre sonra son noktada 
daha sağlıklı bir maden kanunu da yapabilirsek sektörün en 
iyi noktalara taşınacağına inanıyorum. Yama yapmak yerine sı-
fırdan hazırlanan bir kanuna ihtiyaç var. Çünkü yama yaptıkça 
başka yerlerde dikiş tutturamıyorsunuz.
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DEĞERLENDIRME

Türkiye ve Dünyada Madencilikte 
Orman İzin Mevzuatlarının 
Karşılaştırılması ve Öneriler

Bu yazıda, Türkiye’de madencilik faaliyetleri kapsamında veri-
len orman izinleri ile madencilikte ileri olan Amerika, Kanada, 
Avustralya, Almanya ve Rusya gibi diğer ülkelerdeki orman 
izinlerinin mevzuat uygulamalarının karşılaştırılması yapılmış-
tır. Karşılaştırmaya tabi tutulan ülkelerin madencilik amaçlı 
orman izinleri ve ödedikleri vergi ve ücretler yönünden ince-
lemesi yapılmış, yapılan incelemeler sonucunda Türkiye’deki 
mevcut durumla nihai kıyaslaması yapılmıştır. Yapılan kıyas-
lamalar sonucunda, Türkiye’de madencilik faaliyetleri yapı-
labilmesi için alınması gerekli olan orman izinlerinin Kanada 
ve bazı diğer ülkelerde olduğu gibi ücretsiz ya da çok küçük 
ücretlere tabii olmadığı, önemli miktarlarda bedel tahsisi ya-
pıldığı tespit edilmiştir. Yapılan tespitler neticesinde de çeşitli 
önerilerde bulunulmuştur. 

TÜRKİYE
Türkiye’de Madencilik
Türkiye jeolojik ve tektonik yapısı son derece karmaşık oldu-
ğundan, çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına olanak 
sağlamıştır. Son verilere göre dünyada yaklaşık 90 çeşit made-
nin üretimi yapılmaktayken ülkemizde 60 civarında madenin 
üretimi yapılmaktadır. MTA verilerine göre, dünyada 132 ülke 
arasında toplam maden üretim değeri itibarıyla 28’inci sırada 
yer alan ülkemiz, maden çeşitliliği açısından ise 10’uncu sırada 
bulunmaktadır.

Başta endüstriyel ham maddeler olmak üzere, bazı metalik 
madenler, linyit ve jeotermal kaynaklar gibi enerji ham mad-
deleri bakımından ülkemiz son derece zengindir. Dünya en-
düstriyel hammadde kaynaklarının %2,5’i, kömür kaynakla-
rının %1’i, jeotermal potansiyelinin %0,8’i ve metalik maden 
kaynaklarının %0,4’ü ülkemizde bulunmaktadır. Ülkemizin 
zengin olduğu madenler arasında ise ilk sırayı dünya rezerv-
lerinin %72’sini oluşturan bor mineralleri almaktadır. Ancak, 
birkaç maden dışında dünya ölçeğindeki rezervlerimiz kısıtlı-
dır. [1] 

Türkiye’nin Orman Varlığı
Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar yüzölçümüyle, dağlık 
ve eko coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu 
ekolojik zenginliğe bağlı olarak ormanları da tür ve kompozis-
yon olarak zengindir. 2012 yılı verilerine göre yapılan tespitler 
sonucunda ormanlar, ülke yüzölçümünün %27,6’sını kapla-
maktadır. [2]
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Arazi
Kullanımı

Alan (ha) %

Orman 21.678.134 27,6

Mera 14.617.000 18,6

Su Alanları 1.050.854 1,4

Tarım 24.437.000 31,1

Diğer 16.751.482 21,3

Genel Alan 78.534.470 100

Orman iznine tabi olduğu için ağaçlandırma bedeli

ödenen bir ruhsat sahası (Afşin - Kahramanmaraş)

Şekil 1. Türkiye’de Arazi Kullanım Sınıflarının Ülke Yüzölçümüne Oranı 
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Türkiye’de Madencilik ve Orman İzinleri
Madencilik, yoğun teknoloji ve iş gücü gerektiren bir sektör 
olmasının yanı sıra, alınması gereken izinler ve yatırım miktarı 
bakımından son derece zorlu bir alandır. Ülkemizde maden-
cilik yapılabilmesi için alınması gereken izinler alttaki şekilde 
belirtilmektedir.

Ülkemizde devlet ormanlarında madencilik faaliyetleri için 
izin hükümleri 6831 Sayılı Orman Kanununun 16. maddesin-
de düzenlenmiş ve bu maddeye ilişkin olarak bir de uygula-
ma yönetmeliği yürürlüktedir. Kanunun 16. Maddesi Devlet 
ormanlarında ve Devlet ormanları sınırları içindeki “tohum 
meşcereleri, gen koruma alanları, muhafaza ormanları, or-
man içi dinlenme yerleri, endemik ve korunması gereken 
nadir ekosistemlerin bulunduğu alanlarda” madencilik faali-
yetlerine izin verebilmektedir.

Türkiye’de hazineye ait orman ve orman sayılan arazilerde 
madencilik faaliyetleri yapılabilmesi için Orman Genel Müdür-
lüğü’nden izin alınması gerekli olup, orman izinleri Kanada 
ve bazı diğer ülkelerde olduğu gibi ücretsiz ya da çok küçük 
ücretlere tabii olmayıp, önemli miktarlarda bedel tahsisi yapıl-
maktadır. Madencilik faaliyetlerinin ilk başında bir kereliğine 
mahsus ağaçlandırma ve teminat ücretleri alınırken, devam 
eden faaliyet yıllarında yıllık arazi izin bedelleri tahsis edilmek-
tedir. Ağaçlandırma ücretleri her yıl için değişmekte olup, yıllık 
olarak genellikle asgari ücret zammı oranında artırılmaktadır.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılı için belirlenen 
ağaçlandırma bedeli 16.140 TL/hektar ya da 1,61 TL/m2 olarak 
belirlenmiştir. Teminat ve devam eden yıllar için arazi izin be-
deli hesaplanırken bu ağaçlandırma bedeli kullanılır.

Şekil 2. Madencilik amaçlı alınması gereken izinlere ait şekilli anlatım

Şekil 1. Türkiye’de Arazi Kullanım Sınıflarının Ülke Yüzölçümüne Oranı 

Şekil 3. Orman Iznine Tabi Ağaçlandırma Bedeli Ödenen bir Formasyon (Hani-Diyarbakır) - Orman vasfı olma-

yıp, tek bir ağaç bile bulunmayan yerler orman mülkiyeti olarak kaydedilmiş olup; ciddi bir bedel alınmaktadır. 

Bu vasıftaki yerler için düşük katsayılar kullanılmalı, daha düşük bedeller alınmalıdı
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Şekil 3’teki gibi 2012-2015 yılları arasında Türkiye’de verilen 
orman izinleri sayısı görülmektedir. Bu tabloya göre, 2012-
2014 yıllarında artan ivmedeki dalgalı yükselişe rağmen, 2015 
yıllarında alınan hem madencilik amaçlı hem de enerji amaçlı 
izinlerde bir düşüş görülmesine rağmen, diğer izinlerde bir ar-
tış görülmektedir. Bu düşüşün en büyük nedenlerinden birinin 
orman izinlerindeki fiyat artışları olduğu düşünülmektedir. 

Teminat ve Arazi İzin Bedelleri yukarıda formüllerde verildiği 
gibi aşağıdaki şekilde hesaplanır:

İzin türü katsayısı maden arama, işletme ve altyapı tesis olarak 
3 kategoride uygulanır. 

• Arama için 0,2, 
• İşletme için 0,4 ve 
• Altyapı tesis için 0,5 olarak uygulanır.

Ekolojik denge katsayısı orman sayılan alanda bitki örtüsünün 
ve ağaçların sıklığı göz önünde bulundurularak uygulanır. Ör-
neğin, ağaç olmayan alanlar için 1, çok yoğun ağaç olan alan-
larda ise 2 olarak uygulanır. İl katsayısı ise izin alınacak orman 
sayılan arazinin hangi ilde bulunduğuna göre değişmektedir. 
Hangi il için hangi katsayının kullanılacağı Orman Kanununun 
16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliği ekinde belirtilmiştir. 
Örneğin, İstanbul için 3, Hakkari için 1,2 katsayıları uygulanır.

1. Orman Kanununun 16. Maddesinin Uygulama Yönetme-
liği gereği Madencilik Faaliyetleri için orman izinleri alınması 
amacıyla aşağıdaki işlemler sırasıyla takip edilir: Maden arama 
ve işletme faaliyetleri ile altyapı-tesis işleri için orman izinleri 
alınmak üzere ilk olarak Orman Genel Müdürlüğü’ne başvuru 
yapılır. Başvurular için herhangi bir bedel istenmez.

2. Başvurular değerlendirildikten sonra eğer değerlendirme 
sonucu olumlu olur ise başvuru sahibinden taahhütname ve 
bir kereliğine mahsus teminat bedeli alınır.

Teminat bedeli hesaplanırken eğer hesaplanan teminat tutarı 
bir hektar için alınan tutardan (16.140 TL) az olursa, 1 hekta-
ra tekabül eden teminat bedeli alınır (16.140 TL). 1 hektardan 
daha fazla olan tutarlar için ise yukarıdaki formül uygulanır.

3. Teminat alındıktan sonra bir kereliğine mahsus ağaçlandır-
ma bedeli (1,61 TL/m2) alınır. Devam eden yıllarda ise sadece 
yıllık olarak arazi izin bedeli alınır. 

4. İşletme izinlerinde ilk 5 hektara kadar (5 hektar dâhil) olan 
alanlar için arazi izin bedeli alınmaz. Bunun yerine bu alanlarda 
işletme izni olarak çıkarılan madenin satışından elde edilen ge-
lir üzerinden ek devlet hakkı (Her yıl Maden İşleri Genel Müdür-
lüğü’ne verilen satış bilgi formu üzerinden hesaplanan) alınır. 
5 hektardan sonrası için arazi izin bedeli tahsis edilir. Örneğin, 
bir maden işletmesi için izin istenen orman alanı 55 hektar 
olursa, arazi izin bedeli 55 - 5 = 50 hektar üzerinden hesaplanır. 
İlk 5 hektar için ise ek devlet hakkı alınır. [3]

2016 yılı sonunda üretime geçmesi planlanan örnek bir 100 
ha’lık maden işletme ve 300 ha’lık maden altyapı tesisi olmak 
üzere toplam 400 ha’lık bir maden işletmesinin orman izin be-
delleri, eski yönetmelikler ve mevcut yönetmeliğe göre aşağı-
daki tabloda hesaplanmıştır:

Tablo 1. Türkiye orman izin bedellerindeki artışa ilişkin karşılaştırmaları içeren hesaplama tablosu.

YÖNETMELİK TARİH SAYISI Arazi İzin Bedeli (TL) AğaçlandırmaBedeli (TL) Teminat (TL) TOPLAM
(KDV HARİÇ)

22.03.2007 tarihve 26470 sayılı
yönetmelik 1,896,000.00 2,000,000.00 6,000.00 3,902,000.00

30.09.2010 tarihve 27715 sayılı
yönetmelik 2,962,500.00 2,576,200.00 12,000.00 5,550,700.00

19.04.2015 tarihve 29331 sayılı
yönetmelik (2016 bedelleri) 13,036,246.37 6,456,400.00 645,640.00 20,138,286.37

İLK YÖNETMELİĞE GÖRE ARTIŞ 
ORANI 588% 223% 10.661% 416%

Teminat Bedeli (TL)
= İzin Alanı (m2) x Ağaçlandırma Bedeli (TL/m2) / 10

Arazi İzin Bedeli (TL)
= İzin Alanı (m2) x Ağaçlandırma Bedeli (TL/m2) 
   x İzin Türü Katsayı
   x Ekolojik Denge Katsayısı
   x İl Katsayısı 

Orman iznine tabi olduğu için ağaçlandırma bedeli

ödenen bir ruhsat sahası (Afşin - Kahramanmaraş)

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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Yapılan hesaplamalar dikkate alındığında; söz konusu işlet-
me sahasında 2007 yılında 0,47 TL/m2 ve 2010 yılında 0,74 
TL/m2 arazi izin bedeli her yıl ödenmekte iken, mevcut yönet-
meliğe göre 3,26 TL/m2 ödenmektedir. Artış oranı %588’dir. 
Tüm bedeller birlikte değerlendirildiğinde toplam artış oranı 
%416 olmaktadır.

Türkiye’de orman bedelleri (arazi izin bedeli) her yıl öden-
mekte olup, Rusya, Romanya ve Yunanistan’da ise BİR DEFA-
YA MAHSUS ödenmektedir.

20 Yıllık bir projedeki 400 ha'lık bir orman alanı için ödenme-
si gereken orman izin bedellerinin projeye etkisi yukarıdaki 
tabloda hesaplanmıştır:

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi orman izin bedellerinin 
çok yüksek olması, projenin fizibilitesini doğrudan etkileye-
rek yapılacak faaliyetin ekonomikliğini de ortadan kaldırabil-
mektedir.

KANADA
Kanada’da Madencilik
Kanada global madencilik endüstrisinde bir liderdir. Yıllık 
60’dan fazla mineral çeşidi üretimi ile dünyanın en büyük 
metal ve mineral üreticilerinden biridir. Kanada anahtar en-
düstriyel mineraller (metalürjik kömür ve potasyum) ile metal 
(altın, demir, çelik, kurşun, nikel, alüminyum, bakır, uranyum 
ve çinko) zenginidir. 2010 yılında Kanada global potasyum 
üretiminde birinci, uranyum üretiminde ikinci, alüminyum 
ve titanyum konsantresi üretiminde üçüncü, elemental kü-
kürt ve nikel üretiminde dördüncü ve platin grubu metallerin 
üretiminde ise beşinci olmuştur. Kanada’da dünyadaki diğer 
ülkelerde bulunanlardan daha fazla maden şirketi bulunmak-
tadır. [4]

Federal Yapı
Kanada 10 eyalet ve 3 bölgeden oluşan federal sistemle yöne-
tilmektedir. 1867 anayasasında eyaletlerin federal hükümete 
ast olmadığı belirtilmiştir. Eyaletler maden arama, hazırlama, 
koruma ve yönetim üzerinde tam yetkiye sahiptirler. [5]

Hak Talebinde Bulunma ve “Serbest Giriş” Sistemi
Kanada’da mineral endüstrisi arama faaliyetleri için hemen 
hemen sınırsız araziye erişimin keyfini çıkarmaktadır. Kutup 
altı ormanlarının çoğunluğunda maden arama için Kana-
da’da 150 yıl önce ortaya çıkarılan bir “serbest giriş” kullanım 
hakkı sistemi yer alır. Bu sistemle, maden arayıcılar mineral 
haklarını kelimenin tam anlamıyla – ya da giderek artan bir 
şekilde, hemen hemen – arazi kullanım hakkını elde ederler 
ve sonra kullanım hakkı elde ettikleri arazileri mineral arama 
hakkı şeklinde hükümet ile kayıt altına aldırırlar. Bir kere hak 
elde edilip dosyalandığında, maden arayıcıya maden arama 
ve hazırlık amacıyla araziler için süreklilik arz eden haklar 
tahsis edilir.

Serbest giriş sistemi tüm kaynak çıkarma sektörleri arasın-
da tektir; öyle ki, serbest giriş maden arayıcılara başvuru ve 
gözden geçirme süreçleri yerine kullanım hakkı elde ettikleri 
anda haklar tahsis etmektedir. Ormancılık, tarım, ulaşım ve 
diğer projelerin görüldüğü ayrıntılı halk gözden geçirme sü-
recine ve öncelikli planlamaya gerek yoktur. Bu gözden ge-
çirme süreci sadece bir maden projesi ileri bir evreye ulaştığı 
anda gerçekleşmektedir. Dahası, istişaresiz arazi hakkı elde 
etme gücü daha rasyonel, adil ve değişik arazi ve kaynak 
değerlerinin entegre kullanımına rehberlik etmesini amaç-
layan önemli bölgesel arazi kullanım planlaması çabalarını 
baltalamaktadır.

Konuyu karmaşıklaştırarak, arazideki yasal çıkarlar “yer üstü” 
ve “yer altı” çıkarları arasında bölünür. Yer üstü çıkarları be-
lirli bir amaçla, örneğin ormancılık, turizm ya da tarım, bir 
kişi tarafından kiralanabilir ya da bütünüyle sahiplenilebilir; 
oysa yer altı çıkarları maden araması için diğer kimse tarafın-
dan yasal olarak elde edilebilir. Yer üstü sahibinin arama ya 
da madencilik faaliyetlerinin yer üstü kullanımıyla uyumsuz 
olma durumunda bile maden arama ve hazırlık için erişim 
sağlaması gereklidir. [6]

Hak Talebinde Bulunma ve Maden Arama
Kanada’da mineral kullanım hakkı yasasının altında yatan 
birkaç varsayım vardır:

20 YILLIK BİR PROJEDEKİ 400 HA'LIK BİR ORMAN ALANI İÇİN ÖDENMESİ GEREKEN 
ORMAN İZİN BEDELLERİNİN PROJEYE ETKİSİ

Projenin İlk Yatırım
Tutarı (Milyon TL)

ORMAN İZİN BEDELLERİ
GENEL TOPLAM 

(arazi izin bedelinde
hiç art ış olmadığı

düşünülürse) (Milyon
TL)

GENEL TOPLAM (arazi
izin bedelinde hiç art ış
olmadığı düşünülürse)

(Milyon TL)

Orman İzin Bedeli (ilk yıl
arazi izin bedelinde hiç art ış
olmadığı düşünülürse) 
(Milyon TL)

Orman İzin Bedeli (Her yıl
%10 art ış olursa) (Milyon TL)

480 261 747 741 1.227
Tablo 2. 20 yıllık bir örnek proje için orman izin bedelleri ile ilgili hesaplama tablosu. 
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• Madencilik arazilerin ilk ve en iyi kullanımıdır.
• Tüm Kraliyet (devlet) arazileri yasayla açıkça dâhil edilmemiş 
ya da yürürlükten kaldırılmamışsa maden arama ve hak tale-
binde bulunmaya açıktır.
• Madencilik yerli halkın arazi haklarından üstün gelmektedir. 
Mevcut sistem yerli halkın arazi haklarını tanımamakta ya da 
hesaba katmamaktadır. Mevcut federal serbest giriş yasaları 
İlk milletler için danışma ya da koruma gerektirmemektedir, ya 
da Delgamuukw tarafından gerekli olarak onlara arazi kaynağı 
kararlarında rol oynamalarını sağlamamaktadır. Genel olarak, 
maden arama faaliyetleri ve serbest giriş yerli arazi hakları üze-
rinde yıkıcı etkiye sahiptir.
• Madencilik özel mülkiyet alanlarında üstün gelmektedir.
• Mineral kullanım hakları ilk geliş ilk servis edilme üzerine uy-
gun olarak verilir.

Mineral hakları ne milli parklar için ne de hükümetler tarafın-
dan diğer “hak talebi için yürürlükten kaldırılan araziler” ve-
rilmemektedir. Bazı eyaletler, Quebec gibi, eyalet parklarında 
hak talebinde bulunmaya izin vermektedir. [5]

İzinler
Bir maden şirketi ne zaman yeterli bir kaynak olduğunu his-
seder ve madenciliğe başlamak isterse, farklı eyaletlerde farklı 
gereksinimler vardır.

Bir madenin kurulmasına başlamadan önce eyalet ve federal 
hükümet tarafından istenen pek çok izin mevcuttur ve bu bir 
madeninin pek çok aşamada ilerlemesini durmasına yol açan 
ya da proje üzerinde belirli şartları ve gereksinimleri dayatan 
bir izin evresidir. Farklı eyaletlerde arazi kullanım planlaması 
yasalarının hemen hemen hepsi madenciliği pek çok arazi kul-
lanım planlarından muaf tutar ve madenciliği en yüksek ve en 
iyi arazi kullanımı olarak ele alır. [5]

Kanada’nın Orman Varlığı ve Sürdürülebilir Orman 
Yönetimi
Kanada bir orman ülkesidir. Rusya, Brezilya, ABD ve Çin ile bir-
likte dünyada ormanları en geniş olan ülkelerden biridir. Bu 
ülkeler dünyanın ormanlık alanlarının yarıdan fazlasını kontrol 
eder.[7]

Kanada’nın eyaletleri ve bölgeleri ülke ormanlarının geniş 
bir kitlesi üzerinde yetkiye sahiptir ve ormanlarla ilgili yasa, 
yönetmelik ve politika geliştirip yürütürler. Bu yasa, yönet-
melik ve politikalar bir yönetimden diğer yönetime değişir 
ancak tümü;

• Sürdürülebilir orman yönetimine dayanır
• Halkla, endüstrilerle ve diğer ilgili taraflarla dayanışmalı ola-
rak geliştirilirler
Bilimsel araştırma ve analizlere dayanmaktadır. [8]

Madencilikte Orman İzinleri
Bir mineral kullanım hakkı sahibi sadece madencilik amacıyla 
kesilen ağaçları kullanabilirken satış amaçlı ticari olan ya da 
saha ile direkt alakası olmayan kişisel kullanım amacıyla ağaç 
kesemez. Başka bir deyişle, maden arama, hazırlık ve maden 
işletme süreçlerinde ağaç kesimi sadece bu süreçler dolayısıy-
la yapılabilir. Bunun dışında kesilen ağaçların başka bir amaçla 
kullanılması için hükümetten izin alınması gereklidir.[9] 

Bir kişi (ya da şirket) mineral kullanım hakkı elde ettiği zaman bu 
Kraliyet ağaçlarının kesilmesi için bu kişiye hak tanımaz. Ancak, 
bundan sonra ‘Orman Yasası’nda belirtilen “Hak Sahibi Ağaç 
Kesme Lisansı” için başvuru yapabilir. Bu şekilde mineral hak sa-
hibine Kraliyet ormanlarında ağaç kesme için izin verilir. Ağaç 
kesme lisansı için herhangi bir ücret ya da kira bedeli alınmaz. 
Sadece kesilen ağaçlar için hükümete “kereste” bedeli ödenir. [10]

Her bir eyaletin ağaç yönetimi için ayrı bir kullanım hakkı sis-
temi olmasına rağmen, ülke çapında benzerlikler bulunabilir. 
Tüm ağaç kullanım hakları ağaç kesimi amacıyla Kraliyet (dev-
let) ormanlarına erişim sağlar; kereste olmayan orman ürünle-
rine, örneğin mesire, vahşi yaşam ve su, hak sağlamaz. Pek çok 
ağaç kullanım hakkı eyalet onayı ile devredilebilir. [11]

Her eyalet kesim haklarının takasında ücret toplamaktadır. Bu 
ücretler yıllık kiraları ve kereste ücreti adıyla da bilinen bir ağaç 
kesim ücretini içermektedir. Yıllık kiralar ve kereste ücretleri 
eyalet hükümetleri tarafından belirlenir ve kerestenin kalite-
sine ve fabrikalara gönderilme ile ilgili masraflara bağlı olarak 
hem eyaletlerin içerisinde hem de eyaletler arasında değiş-
mektedir. Örneğin, kereste ücretleri British Columbia’da 0,20 
$/m3’ten 39 $/m3’ten fazlasına değişmekte, Ontario’da ise 0,47 
$/m3’ten 21,53 $/m3’e kadar değişmektedir. British Columbia 
yıllık 0,20 $/m3 harç almaktadır, Ontario’da Standard yıllık harç-
lar yoktur ancak yeni ağaç dikmeyi kapsayacak ve yangından, 
fırtınadan, böceklerden, hastalıklardan ve sellerden koruyacak 
şekilde ağaç kesim zamanında ekstra harçlar almaktadır. Üc-
retler orman yönetimini ve diğer eyaletsel işlemleri destekle-
mek amacıyla eyaletler için gelir üretmektedir. Bunlar eyaletler 
tarafından ayarlanmaktadır ve ücretlerin market koşullarını 
tam olarak yansıtıp yansıtmadığı ya da bunun yerine kısmen 
destek sağlayabileceği üzerine bazı çelişkiler vardır. [12]

Pek çok ağaç kesme hakları iki tip kullanım hakkı anlaşmasın-
dan biri vasıtasıyla tahsis edilmektedir. Birisi belirgin yönetim 
sorumluluklarını sunan uzun süreli, alan bazlı kullanım hakkı-
dır. Bir alan bazlı kullanım hakkı hak sahibini yeniden boyutlan-
dırılabilen belirli bir lokasyonda ağaç kesmeyle kısıtlar. Diğer 
kullanım anlaşması ise daha az yönetim sorumluluğu getiren 
hacim bazlı kısa süreli kullanım anlaşmasıdır. Hacim bazlı 

Tablo 3. Ülkelere göre ormanlık alan miktarları tablosu

Ülke Ormanlık alan miktarı (km2)

Rusya 7.635.000

Brezilya 5.100.000

Kanada 3.480.000

ABD 2.809.000

Çin 1.133.000
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kullanım hakları hak sahibine belirli bir miktarda ağaç tahsis 
eder ve ağaç kesme lokasyonunu sınırlamaz. Ayrıca, bazı eya-
letler yakacak odun, yılbaşı ağaçları ve ticari olmayan kereste 
gibi belirli orman ürünleri için ikinci bir hacim bazlı kullanım 
hakkı sunmaktadır.[13] 

Yıllık İzin Verilen Kesme (AAC)
Pek çok kereste kullanım hakkı Yıllık İzin Verilen Kesme’nin 
(AAC) bir kısmı olarak tahsis edilir. AAC hükümete nakit sağ-
lamak, eyalet ekonomisine yardım etmek, yerel halkı destek-
lemek ve fabrikalara tedarik etmek amacıyla Kraliyet arazile-
rinden üretilen kerestenin düzenli akışını sağlamayı garanti 
etmek için tasarlanmıştır. AAC sürdürülen ürünün öncülü üze-
rinde eyalet hükümetleri tarafından belirlenir. Yani, geniş bir 
coğrafya alanı boyunca ağaç kesme oranları ağaç büyüme 
oranlarını geçmemelidir. Kesme oranlarının yıllık olarak dalga-
lanmasına izin verilmesine rağmen, tüm hak sahiplerinin beş 
yıllık ortalama süre üzerinde AAC’nin kendi belirledikleri kısmı-
nı karşılaması gereklidir.[13]

Kanada’da Genel Olarak Madencilik Politikalarının
Sonuçları
Kanada’da orman alanlarında madencilik faaliyetleri için ge-
nel olarak söylenecek olan şudur ki madencilik Kanada’da en 
önemli ekonomik faaliyettir ve orman alanları dâhil Kanada’da 
arazi kullanımlarında en önde gelmektedir. Bu sebeple, or-
manlarda madencilik faaliyetlerine kolaylıkla izin verilmekte ve 
çok küçük miktarlar ödenerek bu izinler alınmaktadır. Örneğin, 
Kanada’da orman alanlarında madencilik yapan firmalar bağlı 
bulunduğu eyaletin/bölgenin ormanlarla ilgili yetkili kurumla-
rına hektar başına yıllık sadece 4 Kanada Doları ödeme yap-
makta ve başka herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Aynı 
zamanda orman alanında madencilik faaliyetleri (arama, hazır-
lık, üretim, vs.) için kesilen ağaçlar maden firmasına bırakılmak-
tadır.[14] Burada dikkat edilecek en önemli husus, Kanada’da 
ormanların geniş yer kaplaması ve orman ürünleri endüstrisi-
nin de madencilikten sonra Kanada’nın en önemli ikinci gelir 
grubunu oluşturmasıdır. Kanada’da ormanların madencilik 
için açık olmasının yanı sıra sürdürülebilir orman yönetiminin 
önemi de büyüktür. Yani, Kraliyet ormanları tüm eyaletler ve 
federal hükümet tarafından takip edilip, bir yandan madencilik 
ve orman endüstrisi gereksinimlerini karşılarken, diğer yandan 
da yeni geliştirilen ormanlarla ekolojik dengenin korunması 
sağlanmaktadır.

ALMANYA
Almanya’da Madencilik
Almanya’nın en önemli doğal kaynağı kömürdür. Almanya 
dünyanın en büyük kömür üreticisidir. Ülkede 2,5 milyar ton 
taş kömürü ve 40,5 milyar ton linyit rezervi bulunmaktadır. Bu-
nun dışında önemli enerji kaynağı bulunmamaktadır.

Almanya’nın gerek petrol gerekse maden cevheri bakımından 
kaynakları sınırlı olup, bu açıdan büyük ölçüde dışa bağımlıdır. 
Bununla birlikte, yurtiçi tüketiminin dörtte birini karşılayabi-

lecek düzeyde doğalgaz kaynaklarına, ayrıca geniş taş kömü-
rü, linyit kömürü ve tuz kaynaklarına sahiptir. Bunlar dışında 
ülke potasyum ve küçük miktarlarda olmak üzere uranyum 
kobalt, bizmut ve antimon gibi maden ve mineral kaynakla-
rına sahiptir. Ancak, ülke genel olarak metal-mineral kaynak-
ları açısından yoksuldur. Önemli linyit rezervleri Ren bölgesi, 
güney Brandenburg, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Aşağı 
Saksonya’nın doğusunda bulunmaktadır. Ekonomik olarak çı-
karılabilir rezervlerin 40,5 milyar ton olduğu tahmin edilmek-
tedir. Önemli taş kömürü rezervleri ise Ruhr bölgesinde (Kuzey 
Ren-Westfalya) ve Saarland’dadır. Rezerv büyüklüğü 2,5 milyar 
tondur. Ancak bu rezervlerin işletilmesinin ekonomik olmadığı 
düşünülmektedir.[15]

Almanya’nın Orman Varlığı
Almanya geniş çayırlara ve ormanlara, verimli ovalara sahiptir. 
Tarımsal araziler yaklaşık 17 milyon Ha, ülkenin ormanlık ara-
zisi ise 11 milyon hektardır. Tarımsal arazilerin 11,88 milyon 
Ha’lık bölümünü ekilebilir araziler, 198 bin Ha’lık bölümünü 
sürekli bitkiler 4,9 milyon Ha’lık bölümünü de sürekli çayır ve 
otlaklar oluşturmaktadır.[16]

Almanya’da Madencilik ve Orman İzinleri
Almanya’da madencilik faaliyetlerinin (arama, işletme, alt yapı 
tesis) orman arazilerinde yapılması ile ilgili izinlerde herhangi 
bir şekilde başvuru ücreti, ağaçlandırma bedeli, vs. alınma-
maktadır. Aynı zamanda orman arazilerinde yapılan maden-
cilik faaliyetleri için çok küçük miktarlarda yıllık arazi kullanım 
bedelleri alınmaktadır. Kısaca söylemek gerekirse madencilik-
te orman izinleri ile ilgili yüksek bedeller ödenmemektedir.[17]

AVUSTRALYA
Avustralya’da Madencilik 
Madencilik Avustralya’nın önde gelen sanayilerinden biridir. 
Yeni maden kaynaklarının tespiti bu sanayinin önemini art-
tırmıştır. Bir zamanlar dünyanın en büyük altın üreticisi olan 
Avustralya’da, bugün hala Kalgoorlie’de çok miktarda altın 
çıkarılmaktadır. Güney bölgesindeki Broken Hill, dünyanın en 
zengin gümüş, çinko ve kurşun kaynaklarından biridir. Tasman-
ya zengin bakır üretim sahasıdır. Kömür, doğu kıyısı boyunca 
ve biraz daha az ölçüde Güney Avustralya’da ve Batı Avustral-
ya’daki Collie ve Leigh Greek’de çok miktarda çıkarılmaktadır. 
Uranyum, kuzey mıntıkasında çıkarılıp işlenmektedir. Bunların 
yanı sıra ülkede broksit, tungsten, kalay, molibden titanium, 
antimon ve rulite gibi her çeşit maden çıkarılmaktadır.[18] 

Tablo 4. Almanya arazi kullanımı büyüklüğü tablosu

Kaynak: FAOSTAT – FAO Statistics Devision

Almanya Arazi Kullanımı (1000 hektar-Ha)
Yıl 2007

Ülkenin Yüzölçümü 35.712

Tarımsal Araziler 16.950

Orman Arazileri 11.076

Diğer Araziler 6.851

Su Alanı (göller vb) 835
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Orman iznine tabi olduğu için ağaçlandırma bedeli

ödenen bir ruhsat sahası (Çermik - Diyarbakır)

Avustralya’nın Orman Varlığı
Avustralya’da yaklaşık 123 milyon hektar orman alanı bulun-
maktadır ve bu da ülke yüzölçümünün yaklaşık %16’sını oluş-
turmaktadır.[19]

Avustralya’da Madencilik ve Orman İzinleri
Avustralya’da madencilik faaliyetlerinin (arama, işletme, alt 
yapı tesis) orman arazilerinde yapılması ile ilgili izinler aynen 
Almanya’daki gibi küçük miktarlarda bedeller ödenerek alın-
maktadır ve maden faaliyetleri için orman izinleri önemli bir 
sorun arz etmemektedir.[17]

RUSYA
Rusya’da Madencilik
Rusya Federasyonu, madenler bakımından çok zengin bir ül-
kedir. Dünyanın ikinci büyük kömür üreticisi olan ülkede Kuz-
bass, Karaganda, Donbass ve Perçora büyük kömür yatakları 
vardır. Doğu Sibirya’da demir, altın, mika, kurşun, çinko, ba-
kır, grafit, alüminyum ve elmas önemli madenlerdir. Volga-U-
ral bölgesinde ve Sibirya Ovasındaki Tyumen alanında petrol 
çıkarılmaktadır. Ayrıca ülkenin birçok bölgesinde tabii gaz 
yatakları bulunmaktadır. Bütün madenleri ülke için yeterli 
miktarda çıkarılırken, sadece kalay üretimi yetmemektedir. [20]

Rusya’nın Orman Varlığı
Rusya Federasyonu, toprak bakımından dünyanın en büyük 
ülkesidir. Yaklaşık 17.075.000 km2’lik bir yüzölçümüne sa-
hiptir. Rusya Federasyonunun tabii özelliği incelendiğinde 
üç önemli hakikat göze çarpar; birincisi, dünyanın en geniş 
ülkesi olmasına rağmen topraklarının %70’i boştur. İkincisi 
topraklarıyla denizleri kuşatan en geniş bir “kıta ülkesi” oldu-
ğudur. Sonuncusu ise, diğer ülkelerdeki gibi dağlık ve tepelik 
olmaktan ziyade, daha çok ormanlık ve yeşil ovalık bir ülke-
dir.[20]

Rusya, 7 milyon 635 bin kilometrekarelik ormanlık alanıyla 
dünyanın en fazla orman alanına sahip ülkesidir. Ormanlık 
alanlar ülkenin yüz ölçümünün yüzde 45,5’ine tekabül et-
mektedir.[21]

Rusya’da Madencilik ve Orman İzinleri
Rusya’da madencilik faaliyetlerinin (arama, işletme, alt yapı 
tesis) orman arazilerinde yapılması ile ilgili izinler aynen Al-
manya’daki gibi küçük miktarlarda bedeller ödenerek alın-
maktadır ve maden faaliyetleri için orman izinleri önemli 
bir sorun arz etmemektedir. Rusya’da madencilik faaliyetleri 
amacıyla orman izni için ücretsiz başvuru yapılır ve izin alınan 
orman arazisinin metrekaresine sadece yıllık 0,02 dolar gibi 
bir bedel ödenmektedir.[17]

AMERİKA
Amerika’da Madencilik
ABD, kendi temel endüstrisi için gerekli metal ve mineraller 
bakımından çok zengin bir ülkedir. ABD’de büyük ölçüde çı-
karılan maden ve mineraller arasında, demir, kömür, çinko, 

bakır, gümüş ve suni gübre üretiminde kullanılan fosfat bulun-
maktadır. Ülkede, demir-çelik fabrikaları için yılda 80 milyon 
tondan fazla demir üretilmektedir. Amerika’nın başlıca tabii 
kaynaklarından ikincisi kömürdür. Yüzlerce yıl yetecek geniş 
rezervleri bulunmakta olup kömürün büyük bir kısmı elektrik 
üretimi için kullanılmakta ve ülkenin elektrik enerjisinin yarısı 
kömürden elde edilmektedir. Ülkedeki petrol kuyularından yıl-
da 3,2 milyar varilden fazla petrol çıkarılmaktadır. Gaz ve ben-
zin gibi petrol ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması, 
ABD’nin en büyük endüstrilerinden biri konumundadır. Ülke-
de enerjinin %33’ten fazlasını, doğal olarak elde edilen veya 
kömürden çıkarılan hava gazı sağlamaktadır.[1]

Amerika’nın Orman Varlığı
Yüzölçümü 9.631.420 km² olan Amerika Birleşik Devletleri’n-
de ormanlık alanlar toplam yüzölçümünün %30 una denk 
gelmektedir. Amerika’nın orman varlığı diğer ülkeler ile kıyas-
landığında Rusya, Brezilya ve Kanada’dan sonra ormanları en 
geniş 4. büyük ülke olmaktadır.

Amerika’da Madencilik ve Orman İzinleri
Amerika’da madencilik faaliyetlerinin (arama, işletme, alt 
yapı tesis) orman arazilerinde yapılması ile ilgili izinler aynen 
Almanya’daki gibi küçük miktarlarda bedeller ödenerek alın-
maktadır ve maden faaliyetleri için orman izinleri önemli bir 
sorun arz etmemektedir.[17] 

SONUÇ
Yapılan araştırmalara bakıldığında, Türkiye’de madencilik fa-
aliyetleri kapsamında verilen orman izinlerinin madencilikte 
ileri olan Kanada, Avustralya, ABD gibi diğer ülkelere nazaran 
daha yüksek olduğu görülmektedir. Dünya maden fiyatları 
günlük olarak değişmektedir. Orman bedellerinin tespitinde 
bir önceki yılın ortalama fiyat gelişmeleri dikkate alınmalı ve 
bir sonraki yılın fiyatı buna göre belirlenmelidir. Örneğin,
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dünya maden fiyatları çok düşmüş iken katsayıların artırılması 
ya da hiç düşürülmemesi durumunda; (1) ödeme yapılmaz ve 
(2) firmalar ciddi finansman darboğazına sürüklenir.

Diğer taraftan orman vasfı olmayıp, tek bir ağaç bulunmayan 
yerler orman mülkiyeti olarak kaydedilmiş olup ciddi bir bedel 
alınmaktadır. Bu vasıftaki yerler için düşük katsayılar kullanıl-
malı, daha düşük bedeller alınmalıdır. Orman bedeli yatırıldık-
tan sonra, bir hafta içinde teslimi firmaya yapılmalı ve 15 gün 
içinde ağaçların kesilmesi sağlanmalıdır.

Ülkemizde uygulanan Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin Uy-
gulama Yönetmeliği kapsamında alınan orman izin bedelleri 
ortalama olarak ele alındığında, bir defaya mahsus bir hektar 
için ödenmesi gereken 16.140 TL gibi yüksek bir ağaçlandırma 
bedelinin yanı sıra yıllık olarak ortalama 0,95 $/m2 gibi bir arazi 
izin bedeli hesaplanmakta ve bu da madencilik faaliyetlerinin 
önüne önemli bir ekonomik engel teşkil etmektedir.[17]

2014 yılında Uygulama Yönetmeliğinde ilk olarak Orman İzin 
Bedelleri yaklaşık yüzde 500 oranında arttırılmıştı. Sektörün bu 
konudaki itirazları dikkate alınarak, 19 Nisan 2015 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan Orman Kanununun 16. Maddesinin Uy-
gulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile;

• Sondaj usulü maden arama izinleri, maden arama, işletme ve 
hammadde üretim izinleri, maden tesis ve altyapı tesis izinleri, 
toprak dolgu izinlerindeki artış yüzde 300’e düşürülmüş (orta-
lama %40 civarında indirim) yapılmış; 

• Ardından izin bedellerin belirlenmesinde asgari ücret rakam-
larının kullanılması sebebiyle, 2016 yılı başında orman arazi 
izin bedellerinde tekrar yaklaşık %30 artış olmuştur.

Bazı ülkelerde örneğin; Kanada, Almanya, Avustralya ve 
ABD’de orman izinleri için sadece yetkili bakanlığa başvuru-
da bulunulması gerekip, başvuru için ise küçük ücretler (25 $) 
alınmakta ve daha sonra maden faaliyetlerinin yapıldığı yıllar 
için ise hektar başına yıllık yaklaşık 4 dolar gibi sembolik bir 
bedel alınmakta ve madencilik faaliyetleri teşvik edilmektedir. 
Arazi izin bedelleri diğer bazı ülkelerde yine yıllık olarak alın-
makta ve çok küçük miktarlarda olmaktadır. Örneğin, Yunanis-
tan’da yıllık 0,60 $/m2, Rusya’da yıllık 0,02 $/m2 arazi izin bedeli 
alınmaktadır.[17]

Mevcut dolar kuru olarak 1 $ = 3,5 TL olarak kabul edilirse, 
Türkiye’de bir hektar başına ödenen miktar bir defaya mahsus 
olarak 16.140 TL ağaçlandırma bedeli, yıllık arazi izin bedeli 
(orman izin bedeli) ise 9.500 $ = 33.250 TL olmakta ve 20 yıllık 
bir orman izni bedeli bir maden firması için yaklaşık 665.000 
TL gibi büyük bir bedel haline dönüşmektedir. Dolayısıyla söz 
konusu durum, ülkemizde orman alanlarında madencilik faali-
yetleri için madenciliğe hevesli firmaların şevkini kırmakta ve 
olumsuz bir yatırım ortamının oluşmasını sağlamaktadır. 

Orman izin bedellerinin yıllara göre değişim grafiğinde (Şekil 
5) en büyük artış %500 ile 2014 yılında yaşanmıştır. Ardından 
mevzuat değişiklikleri ile bir önceki yıla göre 2015 yılında %40 
düşüş yaşanmış fakat 2016 yılındaki değişim bir önceki yıla 
göre %30 artış göstermiştir.

Bazı ülkelerdeki ve ülkemizdeki orman arazileri için madencilik 
amaçlı ödenen bedellerle ilgili hesaplama tablosu altta veril-
miştir:

Sonuç olarak öneri bağlamında sıralanabilecek maddeler altta 
verilmiştir:

• Dünya maden fiyatları günlük olarak değişmektedir. Orman 
bedellerinin tespitinde bir önceki yılın ortalama fiyat geliş-
meleri dikkate alınmalı ve bir sonraki yılın fiyatı buna göre 
belirlenmelidir. 

• Örneğin, dünya maden fiyatları çok düşmüş iken katsayıla-
rın artırılması ya da hiç düşürülmemesi durumunda;(1) ödeme 
yapılmaz ve(2) firmalar ciddi finansman darboğazına sürükle-
nir.

Şekil 5. Orman izin bedellerinin yıllara göre değişim grafiği 

ÜLKE BAŞVURU ÜCRETİ
/ TEMİNAT ($)

YILLIK ÜCRET 
(USD/M2) AÇIKLAMALAR

AMERİKA YOK BEDELSİZ -

KANADA 25 4 $/hektar
Ağaç kesme lisansı mevcut olup, bunun için herhangi bir
ücret/kira bedeli alınmaz. Sadece kesilen ağaçlar için
hükümete “kereste” bedeli ödenir.

AVUSTRALYA 200 BEDELSİZ -

ALMANYA YOK BEDELSİZ
Orman arazilerinde yapılan madencil ik faaliyetleri
için çok küçük miktarlarda yıllık arazi kullanım
bedelleri alınmaktadır.

RUSYA YOK 0,02  

Bakanlar Kurulu Kararı ile 49 yıllığına madencilik 
izni verilmektedir.
1.0 ruble/1 m2 /yıllık. 49 yıl sabit birim fiyat. Her yıl 
Ruble üzerinden bedel alınır.

YUNANİSTAN YOK 0,60  Euro üzerinden her yıl hesaplanarak bedel alınır.

ROMANYA YOK 0,50  Euro üzerinden her yıl hesaplanarak bedel alınır.

MACARİSTAN YOK 0,50  Euro üzerinden her yıl hesaplanarak bedel alınır.

TÜRKİYE * 4.611 (Teminat) 0,95 16.140 TL/hektar ağaçlandırma bedeli teminat
olarak alınmaktadır.

Tablo 5. Bazı Ülkelerdeki Orman Arazileri İçin Madencilik Amaçlı Ödenen Bedellerle 

İlgili Kıyaslama Tablosu (* 1$ = 3,5 TL).
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Şekil 6. Ağaçlı köyündeki doğaya yeniden kazandırma örneği (ÖNCE)-Madencilik faaliyetleri kısa vadede 

ormanlık alanları tahrip edebilsede, çevreye uyum planı çerçevesinde ormanlık alanların tekrar kullanıma 

açılması ve rahabilitesinin ilk haline göre çok daha güzel yapılabilmesi mümkündür!

Şekil 7. Ağaçlı köyündeki doğaya yeniden kazandırma örneği (SONRA) 

Kaynak: kutes.com.tr/en/www/default.asp?page=content&content_id=34

Şekil 9. TKİ Kurumu GELİ Sekköy Yaylıktepe Kömür Ocağı Gölü 2009

Şekil 8. TKİ Kurumu GELİ Sekköy Yaylıktepe Kömür Ocağı Gölü 2002

• Diğer taraftan orman vasfı olmayıp, tek bir ağaç bulunma-
yan yerler orman mülkiyeti olarak kaydedilmiş olup; ciddi bir 
bedel alınmaktadır. Bu vasıftaki yerler için düşük katsayılar 
kullanılmalı, daha düşük bedeller alınmalıdır.

• Orman bedeli yatırıldıktan sonra, bir hafta içinde teslimi 
firmaya yapılmalı ve 15 gün içinde ağaçların kesilmesi sağ-
lanmalıdır.

Yukarıdaki fotoğraflar (Şekil 6 ve 7) metal bir maden projesi-
ne ait Ağaçlı köyündeki doğaya yeniden kazandırma örneği-
nin düzenleme öncesini ve sonrasını göstermektedir.

Alttaki fotoğraflar (Şekil 8 ve 9) Türkiye Kömür İşletmeleri Ku-
rumu’nun Muğla’daki GELİ Müessesesine ait doğaya yeniden 
kazandırma örneğinin ağaçlandırma öncesini ve sonrasını 
göstermektedir.
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Yukarıdaki fotoğraflar (Şekil 8 ve 9) Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu’nun Muğla’daki GELİ Müessesesine ait doğaya yeni-
den kazandırma örneğinin ağaçlandırma öncesini ve sonrasını 
göstermektedir.
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Madencilik faaliyeti bitmiş sahalar madenciler tarafından yeniden ağaçlandırılıyor!

Bu makale, IMCET 2017 kongresindeki yazara ait bil-
diriden faydalanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır.
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DEĞERLENDIRME

Karapınar/Ayrancı Kömür 
Havzasının CRIRSCO Standardında 
Rezerv Raporlaması

Cumali Taştekin
cumali.tastekin@euas.gov.tr 

Ebru Ata
Ümit Yüksek

EÜAŞ Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı

Elektrik Üretim Anonim Şir-
keti (EÜAŞ), Karapınar/Ay-
rancı havzasındaki kömür 
kaynağı için uluslararası 
bankacılık, finans ve yatırım-

cı kuruluşları tarafından itibar edilebilir nitelikte, CRIRSCO 
standartlarında, güvenilir, doğru, şeffaf, denetlenebilir arama 
sonuçları veri tabanı elde edilmesi ve ulaşılan sonuçların aslı-
na uygun rapor edildiğinin bağımsız bir uzman (QP/CP) tara-
fından doğrulandığı bir rezerv raporu hazırlatılması amacıyla 
bir çalışma başlatmıştır.

Bu çalışma bir Kamu kuruluşunca ilk kez yapılmaktadır.

Bu çalışmanın sonucunda, bu saha için uluslararası banka, fi-
nans ve yatırımcı kuruluşlar tarafından kabul gören uluslarara-
sı standartlarda kaynak ve rezerv raporu elde edilecek ve pro-
jenin en kısa sürede yatırıma dönüşmesinde önemli bir aşama 
geçilmiş olacaktır.

1. Giriş
MTA tarafından Konya-Karapınar/Karaman-Ayrancı kömür 
sahasında 2005-2007 yılları arasında, 408 adet (106.000 met-
re) arama sondajı yapılmış, bu çalışmalar sonucunda 1,8 mil-
yar ton kömür kaynağı tespit edilmiştir. Rezervin ortalama 
AID:1374 kcal/kg, nemi yüzde 47,78, külü yüzde 20,88, toplam 
kükürt oranı yüzde 1,5’dir.

Bu kaynağa dayalı işletilebilir rezervin belirlenmesi ve bir ter-
mik santral kurulması amacıyla birçok etüt ve araştırma yürü-
tülmektedir.

Yatırımcılarla yapılan görüşmelerde, kömür kaynağı için, ulus-
lararası bankacılık, finans ve yatırım kuruluşları tarafından 
itibar edilebilir nitelikte veriler elde edilmesi, uluslararası yatı-
rımcılardan projeye ortak bulunması ya da uluslararası banka 
ve finans kuruluşlarından proje kredisi alınabilmesi için ulusla-
rarası borsa, banka ve finans çevreleri tarafından genel kabul 
gören CRIRSCO (Committee for Mineral Reserves International 

MTA tarafından Konya-Karapınar/Karaman-Ayrancı kömür sahasında 2005-2007 
yılları arasında, 408 adet (106.000 metre) arama sondajı yapılmış ve 1,8 milyar ton 

kömür kaynağı tespit edilmiştir. Bu kaynağa dayalı işletilebilir rezervin belirlenmesi 
amacıyla birçok etüt ve araştırma yürütülmektedir.
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Reporting Standards) ve benzeri 
standartlara (JORC, NI-43-101 vb.) 
uyumlu bir sistem içerisinde türetil-
miş ve rapor edilmiş arama sonuç-
ları, kaynak ve rezerv tahminlerine 
ihtiyaç olduğu görülmüştür.

Bu amaçla bahse konu standartlara 
uygun şekilde sondaj, karot muha-
faza ve nakliye, jeofizik loglama, 
jeolojik loglama, jeoteknik loglama, 
özgül ağırlık testi, karot örnekleme 
ile numune hazırlama, analiz ve 
numune güvenliği protokolleri ha-
zırlanmıştır. Bu protokollere uygun 
olarak sahada sondaj çalışmalarına 
başlanmıştır. Ayrıca aynı kapsam ve 
standartta jeoteknik etüt ve hidroje-
olojik etüt çalışması yapılmaktadır. 
Sondajlardan alınan karotlar, EÜAŞ 
tarafından kurulan “Karot Banka-
sı”nda muhafaza edilmektedir. 

Bu yöntemle, uluslararası standartta kaynak ve rezervin ra-
por edilmesi kamuda ilk defa yapılmakta olup bu çalışmada 
uluslararası standartlarda kaynak ve rezerv raporu hazırlan-

ması için JORC (Australasian Joint Ore Reserves Committee) 
standartlarında saha ve büro uygulamaları kapsamlı bir şe-
kilde anlatılmıştır.

Earth. Insight. Values.

Serving the Turkish 
Natural Resources Sector 
Geology - Mining Consulting & Engineering

Our Services

 Evaluation of Resource and Reserve Data 

 Deposit Modelling 

 Exploration Geophysics 

 Hydrogeology and Water Management  

 Coal Mine Safety  

 Gas Management in Coal Mines  

 Greenfield Mine Planning and Development  

 Mine Production Planning and Design 

 Bankable Investment Studies (Scoping-, Pre- and Feasibility-) 

 Due Diligence 

 Competent Person‘s / Mineral Expert‘s Reports 

 Safety and Operational Training 

DMT Group  

Tel +90 538 829 60 17 (Turkey)  

Tel +49 201 172-1507 (Mining) · consulting@dmt-group.com  

Tel +49 201 172-1917  (Geology) · exploration@dmt-group.com 

www.dmt-group.com

Türkiye‘de Doğal Kaynaklar
Sektörünün Hizmetinde
Jeoloji-Maden Mühendisliği ve Danışmanlık

Hizmetlerimiz
 Kaynak ve Reserv bilgilerinin değerlendirilmesi (JORC,NI 43-101, vs)
 Cevher Keşif ve Modellemesi
 Keşif Jeofiziği
 Hidrojeoloji ve Su Kontrolü
 Jeotermal Enerji

 Kömür Madenleri Güvenliği
 Kömür Madenlerinde Gaz Kontrolü
 Gelişmemiş Bölge Maden Planlaması ve Geliştirme
 Maden Üretim Planlaması ve Tasarımı

 Bankalarca Geçerli Yatırım Araştırmaları ( Saha Araştırması, Ön-Fizibilite ve 
Fizibilite Çalışmaları)

 Durum Tespiti (Due diligence)
 Ehil İnsan ve Cevher Uzmanı Raporları

 Güvenlik ve Çalışma Eğitimi
 Uluslararası Standartlara Uygun Yangın Testleri ( Konveyör Bant, Hidrolik 

Sıvılar, Plastikler)
 Soğutma ve Isıtma Kontrol Sistemleri, Havalandırma Sistemleri Mühendisliği

DMT GmbH & Co. KG Merkezi Almanya İstanbul Merkez Şubesi
Ayazmadere Cad. Pazar Sk. Bareli Plaza No: 2-4 Kat: 4 Gayrettepe 
TR 34349 Beşiktaş, Istanbul
Tel +90 212 293 2980 Fax +90 212 293 3844
Mobil +90 553 779 7955 and 66
turkey@dmt-group.com

Şekil 1. Konya/Karapınar-Karaman/Ayrancı Havzası Sektör Haritası (EÜAŞ).



www.madencilik-turk iye.com
15 Ekim 2017

Uluslararası Kaynak ve Rezerv Raporlama (CRIR-
SCO) Standartları 
Geçmişte Avustralya ve Kanada’da yaşanan borsa skandalları 
neticesinde dünyada, maden arama sonuçlarının halka rapor 
edilmesinde bazı standart ve sıkı kurallar getirme ihtiyacı doğ-
muştur. Özellikle hisseleri borsada işlem gören madencilik şir-
ketlerinin yaygın oluğu Avustralya’da (Poseidon, 1969) ve Ka-
nada’da (Bre-X, 1997) yaşanan iki önemli skandal bunda etkili 
olmuştur.

Poseidon skandalında, ilgili firma 29 Eylül 1969 tarihinde bor-
saya gönderdiği yazıda kendisine ait ruhsat sahasında yap-
tığı bir sondajda yüksek tenörlü (yüzde 3,5 Ni, yüzde 0,5 Cu) 
nikel-bakır cevheri kestiğini, cevher zonunun 1000 ft uzunlu-
ğunda ve minimum 65 ft kalınlığında olduğunu belirtmiştir. Bu 
bilginin borsa tarafından yayınlanması üzerine, 1 Ekim 1969 ta-
rihinde 1,15 dolar seviyesinde seyreden hisse senetleri hızlı bir 
yükselişe geçerek 11 Mart 1970’de 280 dolara ulaşmıştır. Daha 
sonra bu haberin uydurma olduğu anlaşılmış, şirket batmış ve 
hisse senedi alanlar büyük zararlara uğramıştır. Yaşanan bu 
skandal üzerine, 1971 yılında Avustralya hükümeti çözüm ara-
yışına girmiş ve borsaya müdahil olan tüm taraf temsilcilerinin 
içinde yer aldığı bir komite kurarak, 1989 yılında maden arama 
sonuçlarının rapor edilmesi standartlarını içeren bir yönetme-
lik yayınlamıştır. 

JORC kodu 1992, 1996, 1999 ve 2004’te yeniden gözden geçi-
rilmiş, bu arada 2000 ile 2003 yılları arasında, tümüyle birbirine 
benzer kodlar ve kılavuzlar Güney Afrika, Kanada, Amerika Bir-
leşik Devletleri, İngiltere ve diğer bazı Avrupa ülkeleri tarafın-
dan JORC 1999 örnek alınarak kabul edilmiştir. JORC kodunun 
en son versiyonu 2012 yılında yayınlanmıştır.

Halen yaygın olarak kullanılan kaynak ve rezerv raporlama 
standartları aşağıda verilmiştir:

1. JORC-Code: Joint Ore Reserves Committee, (Avusturalya)

2. NI 43-101: National Instrument 43-101, Standarts of Disclo-
sure for Mineral Projects, (Kanada)

3. SME-Guide: The Sme Guide for Reporting Exploration Re-
sults, Mineral Resources, and Mineral Reserves, (ABD)

4. PERC: Pan-European Code for Reporting of Exploration Re-
sults, Mineral Resources and Reserves, (AB ülkeleri)

5. SAMREC: The South African Code for The Reporting of Exp-
loration Results, Mineral Resources and Mineral Reserves, 
(Güney Afrika)

Değişik ülkelerdeki rapor etme düzenlemelerinden yararla-
narak, tüm dünyada uygulanabilir ortak standart çalışmaları 
başlatılmış ve oluşturulan taslaklar üye ülkelerin görüşüne su-
nulmuştur. Bunlar:

1. CRIRSCO: Combined Reserves International Reporting 
Standarts Committee,

2. UNFC: United Nations Framework Classification For Fosil 
Energy and Mineral Resources.

JORC ve benzeri düzenlemelerin üç temel özelliği vardır: 
1. Somutluk
2. Saydamlık
3. Uzmanlık 

Somutluk İlkesi: Kaynak arama, mineral kaynak ve rezerv 
sonuçlarını içeren kamuya yönelik olarak hazırlanmış bütün 
raporların, yatırımcıların ve onların mesleki uzmanlarınca zo-
runlu olarak istenen tüm somut bilgileri içermesini gerektirir 
ve uzmanların makul ve dengeli bir karara varabilmeleri için 
bu bilgilerin uzmanlarca arandığında rapor içerisinde buluna-
bilmesini zorunlu kılar.

Saydamlık İlkesi: Kamu için hazırlanmış raporların okuyucu için 
gerekli bilgilerle dolu olmasını, bu bilgilerin okurun raporu an-
laması için açık bir şekilde hazırlanıp sunulmasını zorunlu kılar.

Uzmanlık İlkesi: Kamu için hazırlanan raporun uzmanlık ye-
tisine ve deneyimine sahip “Yetkin Kişilerce” (Competent Per-
sons) hazırlanmasını ve bu yetkin kişilerin de üyesi oldukları 
mesleki örgütlerinin, üyeleri üzerinde uygulayacağı bir mesleki 
etik tüzüğünün olmasını gerektirir.

Bu standartlar, örneklemeden raporlamaya kadar olan sürecin 
denetim altında tutulmasını ve güvenilir kaynak ve rezerv tah-
mini yapılmasını sağlar. Jeolojik güvenilirlik esastır. Elde edilen 
maden kaynak bilgileri kullanılarak maden projeleri için gerekli 
olan rezerv, maden işletme tasarımı, teknolojik testler ve mali 
değerlendirmeler yapılır.

CRIRSCO standartlarında yer alan kodlarda tanımlandığı üze-
re, “Yetkin Kişiler” tarafından hazırlanan raporların amacı ra-
porlara somutluk, saydamlık ve yetkinliği getirmektir. “Yetkin 
Kişiler” mineral kaynak ve rezervlerinin tahminine ulaşmadan 
önce birçok noktayı da denetlemek zorunda olduklarından, bu 
kodlar Yetkin Kişilere önemli sorumluluklar yükler.

JORC’a göre bir mineral kaynağı, yer yuvarının kabuğunda yer 
alan ekonomik değere sahip, şekli, tenörü (ya da kalitesi) ve ni-
celiği bilinen ve belli bir süre sonra ekonomik olarak çıkartılma 
olasılığı olan, katı malzeme konsantrasyonu ya da oluşumu-
dur. Bir mineralin yeri, niceliği, tenörü (ya da kalitesi), sürekliliği 
ve diğer jeolojik özelikleri numuneleme de dâhil olmak üzere 
kesin jeolojik kanıtlara ve bilgilere bağlı olarak bilinir, tahmin 
edilir ya da yorumlanabilir. Mineral kaynakları jeolojik güvenir-
liliğe bağlı olarak “Olabilir (inferred), Belirlenmiş (Indicated) ve 
Ölçülmüş (Measured)” olarak alt kümelere ayrılır.

Dünyada rezerv, “Belirlenmiş” ya da “Ölçülmüş” kaynakların
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ekonomik anlamda madencilik uygulayarak çıkartılacağı bölü-
mü için kullanılan bir terimdir. İçerisinde cevherin çevresinden 
gelen ve cevhere ait olmayan yabancı malzemeyi de içerip 
(dilution), ön-fizibilite ve fizibilite çalışmalarıyla belirlenmiş ve 
dönüştürücü etkenlerin de uygulandıktan sonraki cevherin iş-
letmesi sırasında olabilecek kayıpları da kapsar15.

CRIRSCO kodlarına göre hazırlanan raporlarda kaynakların re-
zerve çevrilirken ayrıntılı ön fizibilite ya da fizibilite çalışması-
nın olması gerekmektedir. Uluslararası normlara uymayan bir 
ön fizibilite ya da fizibilite çalışması yoksa rezervlerin varlığının 
yatırımcılara duyurulması da mümkün değildir.

Dönüştürücü etkenler kaynakların rezerve dönüştürülmesinde 
en önemli ölçütlerdir ve bu ölçütler, madencilik, cevher hazır-
lama, metalürjik işlemler, alt yapı, ekonomi, pazarlama, yasal, 
çevresel, sosyal etkileri içerir.

JORC benzeri düzenlemelerin sağladığı en büyük avantajlar 
şunlardır:

1. Kurumlar, borsalar, yatırımcılar ve finansmancılar tarafından 
geniş kabul görmesi.

2. Raporların, işi bilen deneyimli uzmanlar tarafından hazırlan-
ması nedeniyle karar mekanizmasında yer alanlara ek gü-
vence vermesi.

3. Her şey çok saydam olduğu için rapor sonuçlarının herkes 
tarafından kolaylıkla irdelenebilir olması.

4. Bütün mineral hammaddeler için uygulanabilir olması.
5. Katı kurallar içermek yerine “Yetkin Kişiye” uzmanlığını ve 

mesleki kararlarını uygulaması için geniş bir kişisel özgürlük 
vermesi ve yaptığı işlerin hesabını bağlı olduğu kuruluşlara 
ve onların etik kurullarına verir olması. 

6. Esnek olduğu için “Yetkin Kişiye” genel ve de ender görülen 
durumlara uygun yöntemleri seçme ve kullanma özgürlü-
ğünü vermesi.

7. Değişen dünya koşullarına göre kodun, sürekli ve düzenli 
olarak yenilenir olması1.

Türkiye’de Rezerv Raporlama Standartları
Türkiye’de kaynak ve rezerv değerlendirmeleri geleneksel ola-
rak Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ve Etibank gibi dev-
let kuruluşları tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk olarak 4 Hazi-
ran 1985 yılında kabul edilen 3213 sayılı Maden Kanunu’na, 
5177 sayılı Kanun’la 5 Haziran 2004’te, 5995 sayılı Kanun ile 24 
Haziran 2010’da, 6592 sayılı Kanunla 18 Şubat 2015’de, 6745 
sayılı Kanun ile 7 Eylül 2016’da önemli ek ve değişiklikler geti-
rilmiş ve Uygulama Yönetmelikleri güncellenmiştir. 2015 yılın-
da yapılan son değişiklikler ile Maden Kanunu’nda aşağıdaki 
tanımlamalara yer verilmiştir.

Kaynak: Yer kabuğunda veya derinliklerinde; biçim, nitelik ve 
nicelik olarak muhtemel ekonomik beklentileri karşılayacak 
katı, sıvı ve gaz birikimleri.

Rezerv: Kaynağın, boyutları ve tenörü/kalitesi belirlenmiş ve 
günün şartlarında ekonomik olarak üretilebilir/işlenebilir kısmı.

Görünür Rezerv: Kaynağın üç boyutu ile belirlenmiş olan ve 
bu boyutlar içerisinde sürekliliği konusunda en az risk taşıyan, 
jeolojik, madencilik, metalürjik, ekonomik, pazarlama, hukuki, 
çevresel, sosyal, mali etkenlerin altında ve günün şartlarında 
işletilebilir kısmı.

Muhtemel Rezerv: Sürekliliği görünür rezervde olduğu kadar 
tarif edilemeyen, ekonomik işletilebilirliği jeolojik, madencilik, 
metalürjik, ekonomik, pazarlama, hukuki, çevresel, sosyal ve 
mali etkenler ile ilgili belirsizlikler içeren cevher miktarı.

Maden Kanunu’nda yazılı olmasına rağmen açıklanmamış ta-
nımlar ise “mümkün rezerv” ve “görünür maden kaynağı”dır.

Uluslararası standartlarda maden arama ve raporlama kural-
larına uyum çalışmaları sürecinde, 7 Eylül 2016 tarihinde yü-
rürlüğe giren 6745 sayılı Kanundaki Ek Madde 13 ile MİGEM 
koordinasyonunda ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü-
ğü bünyesinde Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası 
kurulması, Ek Madde 14 ile kısa adı UMREK olan “Ulusal Maden 
Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu” kurulmuş olup, bu 
komisyon ile uluslararası standartta raporlama sistemine geçi-
şin altyapısı oluşturulmak amaçlanmıştır.

26 Temmuz 2017 tarihli ve 30135 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 
“madenlerin aranması, araştırılması ve üretilmesi ile ilgili açık, 
güvenilir, uygulanabilir kaynak ve rezerv bilgilerini oluştur-
mak, bunlarla ilgili raporlama standartlarını ve kriterleri be-
lirlemek, sistem kurmak, uygulamak, geliştirmek ve yayımla-
mak, yetkin kişi ve/veya yetkilendirilmiş tüzel kişilerde aranan 
nitelikleri belirlemek, bunlara eğitim vermek, sertifikalandır-
mak, sicil ve sicil kayıtlarını tutmak, denetlemek, ihtar vermek, 
belgeleri askıya almak veya iptal etmek, uluslararası benzeri 
kuruluşlara üye olmak veya bunlarla işbirliği yapmak, görev 
alanına giren konularda eğitim, araştırma ve yayın faaliyet-
lerinde bulunmak ve bu faaliyetler ile ilgili düzenlemeleri 

Şekil 2. Arama sonuçları, kaynak ve rezerv arasındaki ilişkiyi gösteren şema15.
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yapmak ve yayımlamak amacıyla kurulan UMREK’in teşkili, 
yönetimi, görevleri, çalışma esasları ile üyelerin atanmasında 
aranan nitelikler, görev süreleri ve üyeliğin sona ermesi ile 
ilgili usul ve esasları düzenlemek” amaçlarını taşıyan “Ulusal 
Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Hakkında Yö-
netmelik” yayınlanmıştır.

Konya-Karapınar/Karaman-Ayrancı Kömür 
Havzasında CRIRSCO Standartlarına Göre Kay-
nak ve Rezerv Raporu Hazırlanması 
Konya-Karapınar/Karaman-Ayrancı kömür sahası, Karapınar 
ilçesinin yaklaşık 25 km güneyindedir. Bu havzadaki 9 adet ara-
ma ruhsatı EÜAŞ’a aittir. 

MTA’nın yaptığı 408 adet ve 106.000 metre sondaj verisi ile he-
saplanan kömür özellikleri aşağıda verilmiştir.

Bu veriler kullanılarak yapılan değerlendirmede, sondaj sayı-
sının yetersiz olduğu, işletme projesine yönelik olarak, detay 
jeolojik etüt, jeoteknik ve hidrojeolojik etüt yapılması gerektiği 
belirlenmiştir.

Ayrıca yatırımcı şirketler ile yapılan görüşmelerde;

1. Sondajların yapılması, denetimi ve raporlanmasında “Yet-
kin Kişi” katılımının sağlanması,

2. Kömür damarı korelasyonunun yapılabilmesi için damar 
terminolojisindeki eksikliklerin giderilmesi,

3. Damar sürekliliği ve yanal litolojik değişimin tespiti için ila-
ve sıklaştırma ve karşılaştırma sondajlarının açılması,

4. Sondaj kuyularında jeofizik ölçüm yapılması,
5. Sondaj uygulamaları esnasında yeterli veri toplanması,
6. Örnekleme protokollerinin bulunması,
7. Numune alma, test ve analiz protokollerinin bulunması,
8. Santral tasarımına esas kömür kalitesi parametrelerinin üre-

tilmesi,
9. Bölgesel jeolojinin (sedimantoloji, tektonik, kömür kalitesi 

vb.) detaylı belirlenmesi,
10. Veri doğrulama prosedürlerinin tamamlanması,
11. Yer altı ve açık ocak için işletme parametrelerine esas veri-

lerin üretilmesi,
12. Çevresel etki değerlendirilmesi yapılması gerektiği belirtil-

miştir.

Protokollerin Hazırlanması
Bu havzadaki rezervler için Uluslararası standartlarda kaynak 
ve rezerv raporu hazırlanması amacıyla protokoller hazırlan-
mıştır. Bu protokollerdeki temel kriterler:
a) Yürürlükteki mevzuata uyumlu olarak faaliyet gösterilmesi,
b) Projenin çevreye ve yerel halka potansiyel olumsuz etkileri-
nin önlenmesi ya da azaltılması,
c) Aynı araziyi çeşitli amaçlarla kullanan diğer kimselerle anlaş-
mazlığa/çatışmaya düşmeden çalışılması,
d) Yapılacak sondajlarda elde edilecek verilerin, uluslararası 
bankacılık, finans ve yatırımcı kuruluşlar tarafından itibar edi-
lebilir nitelikte olmalarının sağlanması,
e) JORC, NI-43-101 vb. kodlama sistemi ile uyumlu olarak türe-
tilmiş ve rapor edilmiş arama sonuçlarının elde edilmesi,
f) Kaynak ve rezerv tahminleri için yatırımcıların güvenebilece-
ği doğru, şeffaf ve denetlenebilir veri tabanı oluşturulmasıdır.

Hazırlanan protokoller aşağıda verilmiştir:
1. Sondaj İşlemleri Uygulama Kuralları (Sondaj Protokolü)
2. Karotların Muhafazası ve Nakliyesi İle İlgili Protokol
3. Jeofizik Loglama Protokolü
4. Jeolojik Loglama Protokolü
5. Jeoteknik Loglama Protokolü
6. Özgül Ağırlık Testi İçin Protokol
7. Karot Örnekleme Protokolü
8. Numune Hazırlama, Analiz ve Numune Güvenliği Proto-

kolü

Saha Çalışmaları
MTA ile yukarıda verilen protokoller kapsamında yapılan söz-
leşme ile 250 adet, 75.000 metre rezerv sondajı yapılmasına 
başlanmıştır. Ayrıca JORC kodunun bir gereği olarak, projenin 
kalite yönetimi ve kalite kontrol süreçleri, sondaj programının 
kontrol-denetimi, örnekleme, test ve analiz süreçlerinin “Yet-
kin Kişi” denetiminde yürütülmesi ile kaynak ve rezerv raporu 
hazırlanması için bünyesinde QP/CP bulunan bir danışman ile 
sözleşme yapılmıştır. Sahada, büroda ve laboratuvarda yürütü-
len bütün işlemler, hazırlanan protokollere göre ve Danışman 
Firma’nın kontrol ve denetimi altında yürütülmektedir.

Şekil 3. Karapınar-Ayrancı Linyit Sahası ruhsat alanlarını gösteren harita.

Tablo 1. MTA’nın sunduğu raporlara göre kömüre ait özelliklerin ortalama değerleri 

Kömür Özelliği Birim Değer
Alt Isıl Değer kcal/kg 1374

Nem % 47,78

Kül % 20,88

Kükürt % 1,5

Kaynak Milyon ton 1,832
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2016 yılında 215 adet, 2017 yılında 67 adet olmak üzere top-
lam 282 adet ve 81.504,76 metre rezerv sondajı tamamlanmış-
tır. Ayrıca rezerv sondaj kuyularında jeofizik loglama (SP Re-
zistivite, Doğal Gamma Ray - Neutron ve Density yöntemleri) 
çalışmaları yapılmıştır.

Hidrojeoloji çalışmaları kapsamında ise 38 adet hidrojeoloji 
sondajı yapılmış ve 6605 metre toplam ilerleme sağlanmıştır. 
12’si bağımsız, 26’sı grup olarak planlanan gözlem kuyularında 
10 adet pompa testi ve 3 adet boya deneyi yapılmıştır. Gözlem 
kuyularından sürekli ölçümler alınmış ayrıca 2 adet meteoro-
lojik gözlem istasyonu kurulmuştur. Hidrojeoloji sondajlarına 
ilaveten danışman firmanın önerisi ile 13 adet ilave hidrojeo-
loji sondajı yapılması kararlaştırılmış ve sondaj çalışmalarına 
başlanılmıştır.

Zemin mekaniği parametrelerinin belirlenmesi amacıyla da 27 
adet jeoteknik sondajın yapılması planlanmış ve çalışmalara 
başlanmıştır.

Kırıntılı ve karotlu yapılan bu sondajlardan elde edilen kömür 
numuneleri karot sandığıyla fotoğraflanmış ve 10 cm hassasi-
yetle loglanmıştır. Protokoller çerçevesinde yarılama yöntemi 
ile örneklenen kömür numunelerinin yarısı analiz için labora-
tuvara gönderilirken diğer yarısı streçlenmiş halde karot san-
dıklarına yerleştirilmiştir.

Protokol şartlarına göre düzenlenen ve raflara yerleştirilen ka-
rot sandıkları, belirli bir sistematik içerisinde EÜAŞ tarafından 
oluşturulan “Karot Bankası”nda saklanmaktadır.

Analiz Çalışmaları
Karotlardan alınan örnekler ilgili protokolde belirtilen şart-
larda laboratuvara gönderilerek 13.530 adedi 2016 yılında 
olmak üzere toplam 16.764 kömür numunesi alınmıştır. 
282 sondaja ait kömür numunelerinde tam analiz prose-
dürleri uygulanmış ve yoğunluk, nem, kül, sabit karbon, 

külde kükürt, toplam kükürt, kalori değeri testleri 
yapılmıştır

Termik santral dizaynına esas parametrelerin be-
lirlenmesi amacıyla da belirlenen 21 lokasyonda-
ki sondajlardan alınan 777 adet kömür numunesi 
üzerinde ileri analizler gerçekleştirilmiştir. Bunlar; 
xylit, pirit, civa, klor-flor, karbon, azot, oksijen, asit-
te çözünür alkaliler (külde), vitrinit yansıma, kül 
füzyon, serbest kabarma indeksi, hardgrove indek-
si, kül karakteristiği ve petrografik analizlerdir.

Test ve analizlerin kontrolü için her 50 örnekte bir, 
sahada ikiz numuneler alınarak farklı bir kod ile ba-
ğımsız ve akredite olmuş laboratuvarlarda yeniden 
test ve analizler yapılarak sonuçları karşılaştırılmıştır. 

Bağımsız ve akredite olmuş laboratuvarda analiz-
ler yapılan numuneler ait şahit numunelerin yüzde 5’i MTA 
Laboratuvarı tarafından analiz edilerek kontrol edilmiştir.

Sonuçlar
1. Ülkemiz maden kaynaklarının, güvenilir şekilde raporlana-

rak yatırımcılara sunulması, madencilik sektörüne yatırım 
yapılabilmesinin eşiğini oluşturmaktadır.

2. EÜAŞ, kamu sektöründe bu sürecin öncülüğünü yapmış, 
konunun Bakanlık stratejik planlarında ve 10. Kalkınma 
Planında yer almasını sağlamış ve Konya’da ilk uygulamayı 
gerçekleştirerek, çok önemli bir deneyimi birlikte çalıştığı 
kurumlarla paylaşmıştır.

3. Bu sürecin bir devamı olarak MİGEM koordinasyonunda ve 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde Tür-
kiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası ve kısa adı UM-
REK olan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komis-
yonu kurulmasına karar verilmiştir.

Şekil 5. Örnekleme çalışmalarından bir görünüm.
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4. EÜAŞ tarafından başlatılan yeni maden arama ve raporlama 
süreci; uluslararası bankacılık, finans ve yatırımcı kuruluşlar 
tarafından itibar edilebilir nitelikte, CRIRSCO standartların-
da, güvenilir, doğru, şeffaf, denetlenebilir arama sonuçları 
veri tabanı elde edilmesi ve ulaşılan sonuçların aslına uygun 
rapor edildiğinin bağımsız bir uzman (QP/CP) tarafından 
doğrulandığı bir rezerv raporu hazırlanması için oluşturulan 
metodolojinin ülkemize özgü yeni parametrelerle daha da 
geliştirilebilecek, yeni kurulan UMREK ile güçlü ve güvenilir 
bir organizasyon kurulabilecektir.

5. Uluslararası kaynak ve rezerv raporlama sistemi, yüksek ya-
tırım gerektiren termik santrallerin, yatırım ve işletme döne-
mindeki sorunları asgariye indiren ve riskleri azaltan özelliği 
nedeniyle EÜAŞ’ın öncülüğünü yaptığı “Termik Linyit” ma-
denciliğinin temelini oluşturmaktadır.

Kaynaklar
1. ARDEN, H., Aralık 2014, JORC Kodu ve Türkiye’deki Kaynak ve Rezerv 
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Şekil 6. Karot Bankası’ndan bir görünüm.
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Toz, ısı, vibrasyon...
Zorlu maden koşulları için sadece başlangıç.

ABB MADEN MOTOR 195x275 mm © Copyright 2016 ABB. All rights reserved.

ABB yeraltı ex-proof maden motorları

ABB Alçak gerilim exproof maden motorları ile güvenliğinizi en üst düzeye çıkarın, 
operasyonel verimlilik ve performansınızı arttırın.

Standart özellikler:
 0.55-710 kW güç aralığı ve 3000-750 rpm hız aralığı
 80-450 gövde arası pik döküm gövde 
 230-1250V (DOL) voltaj aralığı
 IE2 ve IE3 verim sınıfı seçenekleri 
 ATEX Ex d I Mb koruma -IP66 koruma sınıfı
 Bakım gerektirmeyen labirent keçe 
 ISO 12944’e uygun C5M boya sınıfı

Daha fazla bilgi için: www.abb.com/motors&generators

ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
Tel: 0212 528 22 00
E-mail: alev.deli@tr.abb.com



Öğrencileri olarak bölümü-
müze ve bölüm öğrencilerine 
katkıda bulunmak, öğretim 
görevlisi ve öğrenci arasında-

ki ilişkiyi geliştirmek, sektör-öğrenci statüsünü bir araya getire-
rek geleceğe dair planların yapılmasına önayak olmak, daha öğ-
renci iken sektörünü benimsemek gibi amaçlar doğrultusunda 
Maden Mühendisliği Kulübü çatısı altında hareket ediyoruz.

İTÜ Maden Mühendisliği Kulübü öğrencileri olarak sektöre olan 
merakımız, ilgimiz ve öğrenme isteğimiz ile başta bölüm başka-
nımız Prof. Dr. Orhan Kural ve tüm hocalarımızın destekleri bir 
araya gelince Almanya Teknik Gezisi projemizi hayata geçirmek 
kaçınılmaz olmuştu. İki senedir üzerinde çalıştığımız bu proje-
yi ilk sene maddi yetersizliklerden ötürü gerçekleştirememiştik 
çünkü Alman kurumu olan DAAD tarafından başvurumuz kabul 
edilmemiş ve burs sağlanamamıştı. Fakat bu sene bu geziyi ger-
çekleştirmek için herkes çok kararlıydı. 

İlk olarak Tünelciler Derneği kurucuları hocalarımız referansıyla 
İmbat Madencilik şirketi 13 kişilik gezi kadromuzdaki herkesin 
uçak biletlerini aldı ve umut ışığımız oldu. Sonrasında Aachen 
Teknik Üniversitesi ve Clausthal Teknik Üniversitesi’ne projeleri-
mizi sunduk. RWE Power AG şirketi ile yazışmalar düzenledik. Bu 
uğraşlarımız sonucunda davet mektuplarımızı da aldıktan sonra 
daha sıkı çalışmaya başlamıştık. DAAD’nin kriterlerine uygun, 
istedikleri formatta olan bir gezi planı yapmış ve tüm hazırlıkları-
mızla beraber eksiksiz bir şekilde başvurumuzu tamamlamıştık. 
Fakat bu sene daha da güzel hazırlanmamıza rağmen DAAD 
yine başvurumuzu kabul etmemişti. Diğer yandan rektörlüğü-
müz gezi için bize maddi destek sözü vermişti fakat ülke genelin-
de uygulanan tasarruf planı sebebiyle bu da mümkün olamadı. 

Tüm bunların sonucunda projemizi hayata geçirmek istiyorsak 
tamamen kendi maddi imkanlarımızla gerçekleştirebileceğimizi 
bir kez daha anlamış olduk ve 8 ay öncesinden bireysel olarak 
birikim yapmaya başladık. 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen vazgeçmemiştik. Her gün ho-
calarımızın kapısını çalıp onları rahatsız ediyor ve bize destek 
olmalarını istiyorduk. Biz hocalarımızın referansıyla şirketlerle 
mailleşip gerektiğinde arayıp yardım etmelerini isterken diğer 
yandan da bölüm başkanımız Prof. Dr. Orhan Kural da birkaç şir-
ketten yardım istiyor ve onların bize destekçi olmalarını rica edi-
yor, bağış topluyordu. Ciner Holding, Şen Plastik, Mermeraş ve 
Madencilik Türkiye Dergisi, bizlere bu önemli gezi kapsamında 
bağış sağlayan kuruluşlar arasında sıralanabilir. 

İTÜ Maden Mühendisliği Kulübü 
Almanya Teknik Gezisi

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin beşinci fakültesi olarak eğitime başlayan Maden 
Mühendisliği Bölümü 1 Mart 1953 tarihinde kurulduğu günden bu yana Türkiye 

ve dünya madenciliğine birçok önemli isimleri kazandırmıştır. Başarılarıyla anılan 
bölümün bu yıl Dünya QS sıralamasında Türkiye’de bir ilke imza atarak 31. olması 

da bunun en güzel örneğidir.

Melih Eroğlu
İTÜ Maden Mühendisliği Kulübü

eroglumel@gmail.com

DEĞERLENDIRME



DAAD’nin başvurumuzu kabul etmemesinin üzerine gezi planı-
mızda baştan aşağı bir değişikliğe gitmiş, gezinin her anlamda 
uygun hale gelmesi için haftalarca uğraşmıştık. Diğer yandan da 
gezimizi İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde resmileştirmiş 
ve projemiz için görevlendirme izinlerimizi de almıştık. Ufak te-
fek pürüzler haricinde hiçbir sorunumuz kalmamış ve kısa süre-
de onları da aşmıştık. Sonunda son güne kadar her gün ilmek 
ilmek işlediğimiz, adım adım ilerlediğimiz ve bölümümüzde 
öğrenci odaklı yapılan en büyük proje olan gezimizi gerçekleş-
tirmemiz için hiçbir engel kalmamıştı. 

Gezimizin düzenlenme serüvenini aktardıktan sonra aşağıdaki 
satırlarda ise bazı teknik izlenimlere yer vermek istiyorum.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği öğrencileri 
olarak Almanya’ya yaptığımız teknik gezimizin ilk gününde Av-
rupa’nın en büyük ve mühendislik alanındaki en iyi üniversite-
lerden biri olan Aachen Üniversitesi’ne ağırlandık. Üniversitenin 
henüz döneme başlamamasından dolayı okulda sadece öğre-
tim görevlileri vardı. Sabah okulu tanıtmak için Araştırma Gö-
revlisi Lara Schnellen bizi karşıladı ve bir süre sonra toplantımız 
sayın dekan Prof. Dr. Axel Preusse ve İTÜ Maden Mühendisliği 
bölüm başkanımız Orhan Kural’ın açılış konuşmaları ile başladı. 

RWTH Aachen Üniversitesi tüm şehre yayılmış bir okul. Şehir 
içerisinde gezerken farklı fakültelerine sık sık denk gelebiliyor-
sunuz. Üniversite 500’den fazla profesöre sahip. Üniversitenin 
şu dönem üzerinde durduğu konu hammadde endüstrisindeki 
sensör teknolojileri. Teknolojilerini geliştirme üzerine büyük bir 
ekip kurulmuş ve madenciliğin her alanında kullanılmak üzere 
geliştirilmiş. Sensör teknolojilerinin geliştirmelerindeki başlıca 
hedefler; makinelerin bağımsız gezinebilmesi ve çarpışmaları-
nın önlenmesi, hassas takip ve özerk makine elde etme. Şimdiye 
kadar yapılan araştırmalar sonucu elde edilen sonuçlara bakar-
sak çoklu sensör sistemini, lazer tarayıcı ve 3D kameraları, ultra 
geniş bantı, LWIR (Long-Wavelength Infra-Red), LİBS ve radarı 
görebiliriz. Özellikle Long Wavelength Infra-Red teknolojisi üze-
rinde büyük araştırmalar yapan okul bu teknolojiyi çarpışma 
önleme, malzeme akış analizi, sıcaklık izleme gibi alanlarda kul-
lanarak alanlarında ilkleri gerçekleştirmiştir. Üniversitenin ma-
dencilikte önem verdiği bir diğer alan ise kaya kesme sistemleri-
dir. Bu alandaki araştırmaları, kaya kesme takımlarının tasarımı, 
kaya kesme parametreleri, toz emisyonları, performans artırma 
çalışmaları, termal emisyondur.

Üniversitenin genel çalışmalarından sonra yerbilimleri ve malze-
me fakültesinin tanıtımına geçildi. Fakültenin genel amacı kay-
nakların iyi bir şekilde yönetilebilmesi olarak ön plana çıkıyor. 
Birincil kaynakların araştırılıp kullanılması, azalan kaynakların 
ise verimli şekilde çıkarılıp kullanılması hedefleniyor. Malzeme 
alanında ise yine malzeme üretme ve mevcut malzemelerin ge-
liştirilmesi amaçlanıyor. 
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Fakültede 50 profesör, 23 fahri profesör, 26 doktor, 100 öğretim 
görevlisi, 250 araştırma görevlisi ve 200’den fazla personel bu-
lunmaktadır. Fakültede Yer Bilimleri ve Coğrafya başlığı altında 
Uygulamalı Coğrafya, Ekonomik Coğrafya, Uygulamalı Yerbilim-
leri, Uygulamalı Jeofizik bölümleri; Mineral Kaynakları Hammad-
de Mühendisliği başlığı altında Hammadde Mühendisliği, Çevre 
Mühendisliği, Sürdürülebilir Enerji Arzı, Atık Yönetimi Mühen-
disliği bölümleri; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği başlığı altında 
ise Hesaplamalı Mühendislik Bilimi, Teknik İletişim Mühendisliği, 
Malzeme Bilimi, Malzeme Mühendisliği, Otomasyon Mühendis-
liği, Endüstri Mühendisliği, Malzeme ve Proses Mühendisliği 
Uzmanlık Alanları bölümleri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra 
RWTH Aachen Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ara-
sında çeşitli akademik değişim programları da bulunmaktadır.

Gezinin ikinci gününde durağımız RWE Power’ın Doğu Alman-
ya’nın Inden bölgesinde bulunan linyit madeni ve elektrik sant-
raliydi. İndiğimiz tren istasyonundan yaklaşık iki kilometrelik 
yürüme yolu ve yakınında enerji santrali olduğunu düşünmeye-
ceğiniz kadar yeşil bir kasabadan geçerek RWE Power’ın Inden 
işletmesine ulaştık.

RWE Grubu’nun ayrılmaz bir parçası olan RWE Power Alman-
ya’nın enerji üretimi ve üretimi alanındaki önde gelen kuruluş-
larından biridir. RWE Power’ın bölgede üç ayrı linyit işletmesi 
bulunmaktadır. Bu işletmelerden ikisi, üretilen linyitleri özel, ağır 
tren hatları ile bölgedeki diğer enerji santrallerine beslerken, In-
den işletmesi sadece Inden’deki enerji santraline besleniyor.

Yılda üretilen 1 milyar tonluk linyitin %85’i elektrik üretiminde, 
%15’i ise linyit tozu ve kok gibi endüstriyel maddelerin üretimin-
de kullanılıyor. Inden’deki linyit yataklanması neredeyse yatay 
ve yaklaşık 60 metre kalınlığında. Sahada yıllık 20 milyon metre 
küp linyit üretimi için 100 milyon ton dekapaj alınıyor. Madende 
6 seviye ve her seviyesinde tanesi 100 milyon euro olan döner 
kepçeli ekskavatörlerden ikişer tane bulunmaktadır. 8,5 metre 
küplük 18 Adet kepçesi bulunan ekskavatörlerin en büyüğünün 
genişliği 240, yüksekliği ise 100 metredir. Bir ekskavatörü 4 kişi 
yönetmektedir. 30.000 volt ile çalışan ekskavatör günde 2.400 
metre küp kazı yapabilir. 13.500 ton olan döner kepçeli ekska-
vatör yaklaşık olarak Köln’ün simgelerinden birisi olan Hohen-
zollern Köprüsü ile aynı ağırlıktadır. Burada üretilen linyit, bun-
kerlere; atık malzemeler ise atık sahasına koveyörler vasıtası ile 
taşınıyor. Linyit toz haline getirildikten ve kurutulduktan sonra 
fırınlara beslenerek yakılıyor. Yüksek enerji verimliliği ve 1000 
dereceyi aşan fırın içi sıcaklığı ile Inden Enerji Santrali bölgenin 
enerjisini sağlıyor. 

RWE Power’ın bu bölgedeki 19 elektrik santrali Almanya’nın 
enerjisinin 1/7’sini ve Kuzey Avusturya’nın enerjisinin %20’sini 
karşılıyor. 2018 yılında taş kömürü üretiminin durdurulacak 
olması, linyit kömürünü Almanya’da elektrik üretimi için daha 
önemli bir hale getiriyor.

Gezimiz sırasında, şirket tarafından yeniden kurulan kasabaların 
içinden de geçtik. İşletme izni almadan önce yapılan planlar ile 
bölgede yaşayan insanlar için yeni bir yaşam alanı kurgulanmış 
ve üç ayrı küçük köy birleştirilerek yaklaşık üç bin kişinin yaşaya-
bileceği bir kasaba kurulmuştur. Bu işlem için sadece iki sene  
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arazi arayışı sürmüş, belirlenen araziler arasından halk tarafın-
dan yapılan oylama ile kasabanın kurulacağı arazi seçilmiştir. 
Şirket planlanan yolları, parkları ve benzeri yapıları yaparken, 
halk da kendi evlerini yapmıştır.

Gezinin son kısmına geldiğimizde, rehber mühendisimiz bize 
şirketin gurur duyduğu projelerinden biri olan yapay dere yata-
ğı çalışmasını gösterdi. Nehir önceden madenin üzerinden akı-
yormuş. Gerekli çalışmaları yaptıktan sonra dereyi 7 kilometre 
uzatarak madenin etrafından dolaştırmayı başarmışlar ve dere-
deki habitatı korumayı da başarmışlar!

Gezi’nin 3. gününde Hannover’den Clausthal-Zellerfed’e 
doğru yola koyulduk. Clausthal-Zellerfeld Almanya’nın Aşağı 
Saksonya Eyaletinde bulunan bir kasabadır. Yaklaşık 15.000 
kişilik bir nüfusa sahiptir. Clausthal-Zellerfeld aslında 1924’te 
bir idare birimi oluşturmak üzere birleştirilen iki kasabadan 
oluşmakta. Zellerfeld, yürüyüşçüler ve kış sporcuları için tipik 
bir turistik tesisken; Clausthal ise eski Clausthal Teknoloji Üni-
versitesi ve muhteşem binaları ile ünlüdür. Eski bir madenci-
lik kasabası olan Clausthal-Zellerfeld bugün öğrenci kasabası 
olarak anılmaktadır.

Otobüsümüz ile birlikte otelimizin ve Upper Harz Madenci-
lik Müzesi şehrin Zellerfeld Bölgesine geldik. Otelimize yer-
leştikten sonra bir üst sokağımızda bulunan müzeye doğru 
harekete geçtik. 

Upper Harz Madencilik Müzesi’nin temelleri 1884 yıllarında 
atılmaya başlandı. Berghauptmann Adolf Achenbach, ma-
dencilerden müzeye konulmak üzere özellikle eski zaman-
larda kullanılmış madencilik tarihi ile ilişkisi bulunan eşyaları 
getirmeleri üzerine çağrıda bulunmuştur. Müze resmi olarak 
Zellerfeld semtinde, 1892 yılında kurulmuştur.

1960 ve 1970’li yıllarda müzede Herbert Dennert başkanlık 
yapıyordu. 1980’li yılların sonlarına doğru, maden müzesi 
yıllık ziyaretçi sayısında altı haneli rakamlara ulaşmıştı. Mart 
2010’a kadar ise yaklaşık 5,5 milyon kişinin Upper Harz Ma-
dencilik Müzesi’ni ziyaret ettiği kaydedildi.

Upper Harz Madencilik Müzesi, Almanya’da bulunan ve 19. 
yüzyıla kadar Harz’teki madenciliğin tarihçesi ve sunumunu 
yansıtan en eski müzelerden biridir. Müze’de görebilecekle-
riniz ise şu şekildedir:

• Eski maden ocağının koleksiyonundan alınan aletler. Bunlar 
18. ve 19. yüzyıllarda eğitim amacıyla kullanılmış ve zamanın 
madencilik teknolojisine ışık tutmaktadırlar.

• Bockswiese’deki bir madenden esinlenilen; orijinal makineler, 
yapılar ve ziyaretçi galerileri ile yapay bir maden.

• Julius Albert’in 1834’te Clausthal-Zellerfeld’de icat ettiği en 
eski tel kabloların imalatı.

• Paralar: Almanya’nın en önemli gümüş madenciliği bölgele-
rinden birinde bozuk paralar özel bir önem taşıyordu.

• Mineraller, aletler ve maden lambaları.
• Harz’daki sıradan insanlar için tipik bir yaşam ve çalışma or-

tamı.
• 1924’ten Silbersegen ve Kaiser Wilhelm madenlerinin orijinal 

fotoğraflarının bulunduğu film gösterimi.

110





www.madencilik-turk iye.com
15 Ekim 2017

Bölgede madencilik 16. Yüzyılda başlamıştır. Modern çelik ha-
lat, 1830’lu yıllarda demir madenide kullanılmak üzere Alman 
Maden Mühendisi Wilhelm Albert tarafından Clausthal’da icat 
edilmiştir. Çelik halatlar, halatlardan ve metal zincirlerden daha 
dayanıklı olması nedeni ile kısa sürede kabul görmüştür.

Bölgede maden yataklarının tükenmesi nedeni ile madencilik 
faaliyetleri 1930’da durduruldu. Bugün ise Harz Bölgesi’nin çev-
resinde, bazıları müze olarak kullanılmakta olan maden kalıntı-
ları bulunuyor.

Müze çıkışında bizleri TU Clausthal Türk Öğrenci Derneği üyele-
rinden Mithat Bey karşıladı. Bu dernek TU Clausthal’a okumak için 
gelen öğrenciler tarafından oluşturulmuştur. Genel olarak Claust-
hal-Zellerfeld’e gelen Türk öğrenciler arasında dayanışma ortamı 
sağlamayı amaçlamaktadır. Kısa bir şehir turu sonrası Mithat Bey 
ile birlikte şehrin en iyi eğlence yerlerinden biri olan Anno Tobak’a 
geçerek burada derneğin diğer üyeleri ile de tanışma fırsatı bul-
duk. Dernek ve Üniversite hakkında ön bilgiler edindik. Bize bu 
güzel günü yaşatan Mustafa Bey, Mithat Bey, Can Bey ve Ayşe Ha-
nım’a; ayrıca Clausthal-Zellerfeld’de ilk iletişimlerimizi sağlayan ve 
üniversite ile görüşmeler yapmamıza yardım eden Nuran Hanım’a 
teşekkürü bir borç biliriz. 

Gezimizin son gününde ise durağımız, Bochum’daki Alman 
Madencilik Müzesi oldu. Burası, Ruhr Bölgesi’ndeki turistler, 
çocuklu aileler, insanlar ve okul grupları da dahil olmak üzere 
yılda binlerce ziyaretçinin geldiği popüler ve dönemin tüm do-
ğal kaynakları hakkında geniş kapsamlı bilgiler verildiği bir gezi 
alanı olarak öne çıkıyor.

Müze 1 Nisan 1930’da kuruldu. Madencilik Tarihi Müzesi son 80 yıl-
da dünyadaki en büyük maden müzesine dönüşmüştür. Yaklaşık 
8.000 m2’lik sergi alanından ve 2,5 km uzunluğundaki bir ziyaretçi 
madeninden oluşmaktadır. Aslında müze yer altı dünyasını keşfet-
mek için müzenin altında yani 25 m derinlikte inşa edilmiş bir ma-
dendir. Madenciliğin teknolojik gelişimi burada orijinal makineler 
kullanılarak sunulmaktadır. Müzede madencilik ekipmanları, son-
daj makineleri, vagonları, bantları, yürüyen tahkimatları ve benzeri 
ekipmanları görebilmekteyiz. Bazı durumlarda ziyaretçiler bu ma-
kinelerin bazılarını kendileri de deneyebilmektedirler.

Galerilerde ziyaretçilere madencilikte yıllar içinde kat edilen 
aşamalar sergilenmektedir. Ağaç tahkimatlardan çelik ve beton 
tahkimatlara, kandillerden LED fenerlere, kömür taşımak için 
kullanılan atlardan konveyör bantlara geçiş gösterilmektedir. 
Müzede tehlikeli durumlarda kalınma durumu da atlanmamıştır 
ve maden içerisinde kaçış planlarına genişçe yer verilmiştir.

Madene girerken gerçekte nasıl olduğunun hissedilmesi için si-
mülasyon da yapılmıştır. Bir madenci gibi yerin metrelerce altına 
‘kafes içinde’ inme deneyimini yaşatmak için simülasyon asan-
sörü koyulmuştur. Hızla ve sarsılarak inerken durulan duraklar-
da, ziyaretçi madencilere talimatlar sıralanmaktadır. En son du-
rakta ise ustabaşının ‘Saat kaç oldu, nerede kaldın?’ demesiyle 

bu mükemmel maden müzesini gezmeye başlıyorsunuz. Bir 
madencinin çalışma koşullarının anlaşılması için galerilerin bir 
bölümünde tavandan su damlatılmaktadır ve ziyaretçiler kömür 
tozunun üzerinde yürütülmektedir. Müzede ağaç tahkimatlar-
dan çelik ve beton yanı sıra yürüyen tahkimatlar da gösterilmiş-
tir. Hidrolik tahkimatlar son teknolojiyi yansıtmaktadır. 

İlk başlarda insanlar hammaddeyi kendileri taşımaktaydı. Daha 
sonra atlara (müzenin içerisinde Tobias adlı bir at da var) ve tek-
nolojinin gelişmesiyle bantlara geçiş gösterilmektedir. Üretimde 
hızı ve miktarı arttıran tamburlu kesici yükleyicinin de bir örneği 
müzede yer almaktadır. Madende çıkabilecek bir yangının sön-
dürülmesi için belirli aralıklarla galerinin tavanlarına şoka duyar-
lı içi su ve kimyasal söndürücülerle dolu kovalar koyulmuştur. 
Grizu durumunda yayılan ilk şok ile kovalar dökülerek yangını 
söndürmeye yardımcı olmaktadır.

Gezinin sonucunda İTÜ Maden Mühendisliği kulübü üyeleri ola-
rak madencilik adına bilgi ve görgümüzü genişletip çalışabile-
ceğimiz yeni alanlar keşfetmenin mutluluğunu yaşıyorduk. Bu 
gezi biz öğrencilere sadece madenciliğin profesyonel tarafını 
değil ayrıca kültürel tarafını da göstermiş oldu. Madenciliğin, 
doğru yöntemlerle yapıldığında, sonunun karanlığa değil, ger-
çek aydınlığa ulaştırdığını da gözlemleme şansına eriştik.

Almanya teknik gezimizin gerçeğe dönüşmesinde emeği geçen 
başta Prof. Dr. Orhan Kural olmak üzere bizlere desteğini esirge-
meyen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkürü borç bilir, verilen deste-
ğin ve emeklerin boşa gitmediğini bildirmek isteriz.

Maden Mühendisliği Kulübü olarak ülkesini ve madenciliği se-
ven koskocaman bir aileyiz.
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MAKALE

Bilyalı değirmenler çoğu zaman 
uygun bir sınıflandırıcı ile kapalı 
devre çalıştırılmaktadır. İstenilen 
boyuta öğütülememiş cevher 
sınıflandırıcıdan değirmene geri 

dönmekte, geri dönen cevher içinde bir miktar ayırma boyu-
tunda öğütülmüş cevher, öğütülmüş cevher içinde de olması 
gerekenden daha büyük boyutta cevher bulunabilmektedir. 
Sınıflandırıcıda ayrılan cevherin ayrılması gerekene oranı sınıf-
landırıcı etkinliği olarak tanımlanmaktadır. 

Bilyalı değirmene beslenen cevher genellikle çubuklu değirmen 
ya da daha iri boyutta öğütme yapan açık devre çalışan diğer bir 
bilyalı değirmen, yaygın olmasa da konik kırıcı çıkışı olabilmekte-
dir. Çubuklu değirmenlerin siklon ya da uygun bir sınıflandırıcıyla 
kapalı devre çalıştırılması olanağı da vardır. Bazen de ince öğüt-
me ya da “tekrar öğütme”, “regrinding” amacıyla zenginleştiril-
miş konsantrenin bir sonraki sürece hazırlanması amacıyla bilyalı 
değirmenler kullanılmaktadır. Örneğin zenginleştirme boyutuna 
öğütülmüş bir cevherin flotasyonda köpükle yüzeye taşınabil-
mesi ya da demir cevheri konsantresinin peletlenebilmesi için 
serbestleşme boyutunun altında öğütülmesi gerekebilmektedir. 
Bu değirmenler genel olarak açık devre çalıştırılmaktadır. 

Grafik 1’de gösterildiği şekilde açık devre çalıştırılan birinci ka-
deme bilyalı değirmenlerde öğütme sonrası cevherin boyut 
dağılımı geniş bir aralıkta değişecektir. Kapalı devre bilyalı öğüt-
me sonrası yer alan ince öğütme olarak isimlendirilen devreler 
genellikle açık devre çalıştırılmakta boyut dağılımı daha dar ara-
lıkta kalmaktadır. 

Şekil 1’de iki değişik kapalı öğütme devresi gösterilmiştir. Bunlar-
dan ilkinde öğütme devresine beslenen cevher doğrudan siklo-
na, diğerinde önce değirmene sonra siklona gönderilmektedir. 

Tesislerde her iki devre yaygın olarak kullanılmaktadır. İlk 
kapalı devrede yeni beslenen cevherin içerdiği öğütme bo-
yutundaki cevher siklonlarda ayrılarak devrenin öğütme 
kapasitesi artırılmaktadır. Ancak devredeki siklon ve pompa 
astarlarındaki aşınma daha yüksek olmaktadır. 

İkinci devrede beslenen cevherin içerdiği öğütme boyutun-
daki cevher tekrar değirmene verilerek daha ince öğütül-
mekte, değirmen kapasitesi düşmektedir. Verilecek karar 
tamamen öğütmek için beslenecek cevherin elek analizine 
bağlıdır. Devrenin birini diğerine değiştirilmesi için, yeni bes-
lenen cevherin besleme noktasını değiştirmek yeterli olmak-
tadır. 

Öğütme işleminin maliyeti tesisteki maliyeti en yüksek olan 
işlemdir. İyi bir gözlem sonrası yapılacak küçük değişikliklerle 
öğütmede harcanan enerji maliyetini ciddi oranlarda düşür-
me olanağı vardır. 

Öğütme devrelerinde devreden yükün düşük olması duru-
munda, değirmenin kapalı devre çalıştırılmasına gerek yok-
tur. Böyle bir durumda öğütme şartlarını gözden geçirip açık 
devre öğütme yapma olanağı vardır. Devreden yük oranının 
çok yüksek olması durumunda da tek değirmen yerine iki de-
ğirmen kullanmak kapasite ve maliyet açısından daha ekono-
mik olabilmektedir. 

Kapalı öğütme devrelerinde “devir daim oranı %”, “devreden 
yük oranı %” ve “devreden yük miktarı ton” olarak üç temel 
kavram vardır:

Devir daim oranı: Siklondan alt akım olarak geri dönen cev-
herin devreye yeni beslenen cevhere,
Devreden yük oranı: Siklona ayrılmak üzere beslenen cev-
herin yeni beslenen cevhere oranı,
Devreden yük miktarı: Sınıflandırılması amacıyla siklona 
beslenen cevher miktarıdır.

Öğütme Devrelerinde Devreden Yük 
Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Necati Yıldız
Maden Yük.Müh.

yildizn53@gmail.com
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Grafik 1: Öğütme sonucu boyut dağılımı

Şekil 1: Kapalı öğütme devreleri
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Kapalı öğütme devrelerindeki yüklerle ilgili açıklayıcı bir örnek 
Şekil 2’de verilmiştir.

Bu devrede;

QFC  = Devreye beslenen cevher ağırlığı, kg, ton
QUC  = Siklon alt akımdaki cevher ağırlığı, kg, ton
QFC +QUC  = Devreden cevher miktarı, kg, ton
CR  = Devir daim oranı, %
CL  = Devreden yük oranı, %
QOC  = Üst akım, QOC = QFC

CR = ( QUC / QFC ) *100 
CL = [ QFC + QUC ) / QFC ]* 100 = 100 + CR 
QFC =125 t /s, devreye yeni beslenen cevher 
QUC = 400 t /s, siklondan geri dönen cevher miktarı
QFC + QUC = 525 t /s, devreden yük, siklona sınıflandırılması 
için gönderilen cevher miktarı 
QOC = QFC = 125 t/s
CR = ( QUC / QFC ) * 100 = % 320, devir daim oranı 
CL = [ (QFC + QUC) / QFC ] * 100 = % 420, devreden yük oranı ola-
caktır. Dengelenmiş öğütme devrelerinde siklonun üst akımı 
öğütülmek üzere değirmene yeni beslenen cevher miktarına 
eşittir. Kapalı öğütme devrelerinde devreden yük devreye 
yeni beslenen cevher miktarının 1,5-4 katı kadardır. 

İyi bir tesis işletmeciliği, etkin bir zenginleştirme için cev-
herin serbestleşme boyutu ve buna bağlı olarak öğütme 
devrelerinin yönetimi özel önem taşımaktadır. Öğütme 
devresinin yönetilmesi için devredeki yükü, elek analizle-
rini, pülp yoğunlularını ve değişimleri sürekli izlemek, de-
ğerleri en uygun aralıkta tutmak, gerekirse öğütme devresi 
yeniden düzenlenmek gerekmektedir. Kapalı devrede dev-
reden yük ve oranlar değişik yöntemlerle hesaplanmakta-
dır. Hatasız yöntem, siklon girişi ile alt ve üst çıkışlarının 
debi ve yoğunlukları sürekli ölçmektir. Bu yöntem küçük 
debilerle uğraşıldığında kolay, ancak orta ve büyük boyutlu 
tesislerde zor ve ölçme donanımı gerektirdiğinden masraflı 
olabilmektedir.

Pülp özelliklerinin elektronik cihazlarla ölçülmesi duru-
munda devreden yükün doğru olarak belirlenmesi ko-
laydır. Ancak her pülp hattına elektronik ölçüm cihazı 
yerleştirilmesi, bunların ilk yatırım maliyetleri, bakımı, bo-

zulduğunda onarımı ekonomik, hatta gerekli olmayabil-
mektedir. Böyle durumlarda öğütme devresinden örnekler 
alınarak pülp yoğunlukları ölçülmekte, elek analizleri yapılarak 
sonuçları değerlendirilmektedir. Elektronik cihazların çalışma 
prensipleri de pülp yoğunluğu, debi ve elek analizleri üzerine 
kurulmuştur. Kapalı öğütme devrelerinde devrelerdeki cevher 
oranı hacim ve pülp yoğunluklarından gidilerek aşağıdaki şe-
kilde hesaplanmaktadır: 

CR = QUC / QOC = ( VUP / VOP)* [( ρU- 1 ) / ( ρO - 1)] = ( VU * ρU * 
RUCQ%) / ( VO* ρO * ROCQ%) 
VUP = Alt akım, pülp hacmi, lt /dk, m3/s
VOP = Üst akım, pülp hacmi, lt /dak, m3/s
RUCQ% = Alt akımda ağırlıkça cevher, %
ROCQ% = Üst akımda ağırlıkça cevher,%
ρU = Alt akım pülp yoğunluğu, gr/cm3

ρO = Üst akım pülp yoğunluğu, gr/cm3

Pülpün önemli özelliklerinden biri de “seyreltme oranı”, “pulp 
dilution” olarak tanımlanan pülpteki ağırlıkça su miktarının 
ağırlıkça cevher miktarına oranıdır:

DİLP = QPW / QPC 
DİLP = Pülpteki seyreltme oranı
QPW, QPC = Pülpteki su ve cevher ağırlığı, kg, ton, % 
VFP * ρ F = VUP * ρ U + VO P * ρO 
DİLF = ( ρC - ρP) / [ ρC * ( ρP -1) ] 
VFP = Beslenen pülp hacmi, lt/dk, m3/s
ρC, ρF = Cevherin yoğunluğu, beslemenin pülp yoğunluğu, 
gr/cm3

Seyretme oranlarından devir daim oranı aşağıdaki eşitliklerle 
hesaplanmaktadır:

CR = ( DİLO - DİLF ) / ( DİLF - DİLU ) 
DİLF, DİLU, DİLO = Siklon beslenen, alt akım, üst akım ağır-
lıkça su/cevher oranı

Pülp yoğunluklarından gidilerek devir daim oranı; 

CR = QUC / QOC = [(ρF – ρO ) * (ρU -1)] / [ (ρU –ρF) * (ρO -1)] 
Harmanlama sahasına bağlı olarak kapalı öğütme devresi-
ne beslenen cevherin fiziksel ve kimyasal olarak her zaman 
homojen olması ve olduğunda da homojenliğin sürekliliği 
beklenmemelidir. Öğütme devrelerinde siklon sayısı, siklona 
gönderilen pülpün basıncı, pompa devirleri, beslenen cevher 
miktarı, pülp yoğunluğu gibi değişkenlerle öğütme devresi yö-
netilmektedir. Değişkenlerin her biri diğerlerini de etkilemek-
tedir. Bu nedenle öğütme devrelerinde devir daim oranının ve 
devreden yükün sabit bir değerde kalması beklenmemelidir. 
Modern tesislerde ancak yönetim cihazlarıyla bu değerlerin 
dar ve istenilen aralıklarda kalması sağlanabilmektedir

Öğütme devresindeki yüklerin hesaplanması ile ilgili sayısal 
örnekler aşağıda verilmiştir:

Şekil 2: Kapalı öğütme devrelerinde yükler
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Siklon besleme, F Siklon alt akım, U Siklon üst akımı, O

Pülp ρP ρF = 1,50 gr/cm3 ρU = 1,90 gr/cm3 ρO = 1,20 gr/cm3

Pülp QP 1,50 kg/lt 1,90 kg/lt 1,20 kg/lt

Su Cevher Su Cevher Su Cevher

% Hacım 66,6 33,4 40,0 60,0 86,6 13,4

% Ağırlık 44,4 55,6 21,0 79,0 72,1 27,9

DİL= QW / QC 0,80 0,27 2,58

Çizelge 1: Öğütme devresindeki pülpün özellikleri

Cevher yoğunluğunun ρC = 2,5 gr/cm3 olduğu, kapalı devre 
çalışan bir öğütme devresinde bilyalı değirmen çıkışının bes-
lendiği siklonun alt akım yoğunluğu ρU = 1,90 gr/cm3, siklona 
beslenen pülpün yoğunluğu, ρF = 1,50 gr/cm3, üst akım yo-
ğunluğu ρO = 1,20 gr/cm3 ölçülmüştür. Bu devrede cevher ve 
pülp yoğunluğundan gidilerek pülp özellikleri, öğütme devre-
sindeki yükler aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

Öğütme devresindeki pülpün özellikleri: 

ρP = ρC * (1 – VW) + VW, 
Siklon girişi hacim olarak                 ; VFW=%66,6 su, VFC=%33,4 cevher
Siklon girişi ağırlık olarak                 ; QFW=%44,4 su, QFC=%55,6 cevher 
Siklon alt akımı hacim olarak         ; VUW=%40,0 su, VUC=%60,0 cevher 
Siklon alt akımı ağırlık olarak         ; QUW=%21,0 su, QUC=%79,0 cevher 
Siklon üst akımı hacim olarak    ; VOW = %86,6 su, VOC = %13,4 cevher 
Siklon üst akımı ağırlık olarak    ; QOW = %72,1 su, QOC = %27,9 cevher

Öğütme devresindeki pülpün hesaplanmış özellikleri Çizelge 
1’de gösterilmiştir:

Siklon beslemede ağırlıkça su/cevher oranı: RFWQ%/RFCQ% = 
0,80 DİLF = (ρC – ρF) / [ ρC * (ρF -1) ] = 0,80
Siklon alt akımın ağırlıkça su/cevher oranı:RUWQ%/RUCQ%=0,27
DİLU = (ρC – ρU) / [ ρC * ( ρU-1) ] = 0,27
Siklon üst akımın ağırlıkça su/cevher oranı:ROWQ%/ROCQ%=2,58
DİLO = ( ρC – ρO) / [ ρC * ( ρO-1) ] = 2,58
Seyreltme oranlarından devir daim oranı:
CR = (DİLO - DİLF) / (DİLF – DİLU) ≈ %335
Pülp yoğunluklarından devir daim oranı:
CR = QUC / QOC = [(ρF – ρO ) * ( ρU -1)] / [ ( ρU –ρF) * (ρO -1)] ≈% 335
CL = [ QFC + QUC ) / QFC ] * 100 ≈ % 435 

Devir daim oranı ya da devreden yük miktarının olması gerek-
li kesin bir değeri yoktur. Ancak öğütülecek ve öğütme sonrası 
istenilen boyut, değirmenin boyutları, kapasitesi, özelliklerine 
bağlı olarak öğütülecek en büyük boyuttaki cevher devrede 3 
ya da 4 devirde istenilen boyuta öğütülebilmelidir. 

Değirmen çıkışı elek analizi sonuçları çok önemlidir. Örneğin de-
ğirmen çıkışı boyut dağılımının % olarak büyük bir kısmının dar 
bir aralıkta kalması ile boyutun çok geniş bir aralıkta değişmesi 
öğütme ve sınıflandırmaya ilgilidir. Krom cevheri zenginleştirme 
tesislerinde öğütme genellikle açık devre yapılmaktadır. Sonuç-
ta öğütülmüş cevherdeki boyut dağılımı çok geniş bir aralıkta 
değişmektedir. Bunun sonucu olarak da öğütülmüş cevher bo-
yutuna göre sallantılı masalara gönderilmeden önce hidrolik 
sınıflandırıcılarda boyutuna göre sınıflandırılmaktadır. Bakır cev-
heri zenginleştirme tesislerinde değirmenler siklonlarla kapalı 
devre çalıştığından boyut dağılımı dar bir aralıkta kalmaktadır.

Cevher hazırlama tesislerinde süreç ile  ilgili yeteri kadar veri var-
sa mevcut süreç  daha doğru analiz edilebilmekte, daha doğru 
kararlar alınıp gerekli  iyileştirmeler daha kolay yapılabilmekte-
dir. Öğütme devrelerinde devreden yük ile ilgili değerler de sü-
rekli ölçülmesi  gereken  en önemli verilerdir. 

Kaynaklar:
• A.Gupta and D.S.Yan, “Introduction to Mineral Processing Design 

and Operation” Perth, Australia, January 2006
• Bhappu, M., 1978, “ Mineral Processing Plant Design”, SME, New 

York.
• Lynch, A.J.,1977, “Mineral Crushing and Grinding Circuit”, Elsevier 

Scientific Publishing Com.
• Mineral Processing Handbook, N.L.Weiss Editor, SME, N.Y. 1985.
• Mineral Processing Plant Design, Andrew L.Mular R.B. Bhappu, 

Society of Mining Engineering, N.Y. 1980. 
• Mineral Processing Technology B.A. Wills, Pergaman International 

Library, N.Y. 1979 
• Mular, A.L.,Bhappu,R.B.,1985,”Mineral Processing Plant Design 

“,Mineral Processing Plant Design Symposium. 
• Yıldız, N, 1999, ISBN 975-96779-0-3, “Öğütme, Teorisi, Uygulama-

sı, Değirmenler ve Sınıflandırıcılar”, Ankara.
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DEĞERLENDIRME

Kömür, günümüzün belki de en 
çok konuşulan, yerine alternatif 
enerji yöntemlerinin arandığı 
ancak hiçbir koşulda da kendi-
sinden vazgeçemediğimiz enerji 

hammaddesidir. Hala diğer alternatif yönetmelere göre ucuz-
dur ve tercih sebebidir. Bu basit (ucuz) sebepten dolayı da hala 
dünyanın ana enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. İnsanlık 
birincil enerjisinin dörtte birini ve elektriğin yüzde 40’ını hala 
kömürden elde etmeye devam etmektedir ve bunun yakın bir 
gelecekte de değişmesi beklenmemektedir.

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de enerji hammaddeleri ve 
üretim yöntemleri arasındaki tercih, rekabet koşullarına ba-
ğımlı olarak gelişecektir. Özellikle nükleer enerji konusunda 
geçtiğimiz yıllar içerisinde meydana gelen gelişmeler ve pek 
yakında dünyanın karşı karşıya kaldığı Çernobil ve Fukuşima 
felâketleri, nükleer enerjiyi rekabet ortamının dışına itmeye 
çalışmışsa da çok da başarılı olduğu söylenemez. Günümüzde 
belki batının nükleer konusunda geri adımları olsa da Çin baş-
ta olmak üzere doğu ülkelerinde yeni yatırımlar hızla devam 
etmektedir. Ancak çevre koşulları konusunda her geçen gün 
daha hassaslaşan toplumlar, günümüzde nükleer enerji üretim 
teknolojisine pek de güven duymamaktadır. Yakın gelecekte 
diğer alışılagelmiş enerji türleri de toplumun karşı çıkışlarına 
hedef olabilir. Örneğin, fosil yakıtların yanması sonucu oluşan 
gazların ve partiküllerin oluşturma ihtimali bulunan iklim deği-
şikliği, bu enerji türleri için çözümü zor problemler doğurabilir. 

Önümüzdeki yıllarda bağımlığı azaltmak adına çalışmalar yapı-
lan (elektrikli otomobil vs.) petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtla-
rın, geçmişte olduğu gibi yarın da enerji sorunlarının anahtarı 
durumunda olacağı aşikâr. Alışılagelmiş enerji türleri arasında-
ki rekabet büyük ölçüde petrol ve doğalgazda meydana gele-
cek gelişmelere bağlıdır. 1970’li yılların başına kadar kolay ve 
ucuz elde edilen petrol, on yıllık bir buhranlı dönemden sonra, 
tekrar kolay ve nispeten makul değerlerle elde edilebilir duru-
ma doğru yönelmiştir. Doğal gazın, kullanım kolaylığı açısın-
dan ve rekabet ortamına uyum gösterme yönünden imkânları 
oldukça geniş görülmektedir. Kömür dünyada boldur ancak 
üretimi emek ve sermaye yoğun bir özellik gerektirmektedir. 
Petrolün bugün için geçerli olan fiyat yapısı, kömürden sente-
tik yakıtlar geliştirmeye daha yeni uygun olmaya başlamıştır. 

Tüm yaklaşımları alt alta eklediğimizde; kömür enerji üreti-
minde geçmişte ne kadar değerliyse bugün de o değerinden 
hiçbir şey kaybetmemiştir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
kömür aramalarına önemli harcamalar yapılmakta, yeni yatak-
ların işletmeye geçmesi için dev yatırımlara imza atılmaktadır. 
Ülkemizde son 10 yılda keşfettiğimiz çok büyük kömür yatak-

larımız mevcuttur. Halen de keşfedilmemiş yeni kömür saha-
ları için büyük bir potansiyele sahip olduğumuz söylenebilir. 
Bu yataklar keşfedildikçe de işletilmesi ve enerji elde edilmesi, 
enerjiye olan ihtiyacımız sebebiyle elzemdir. Tabi bu sahalar 
işletirken de iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak; çevresel 
koşullar ve yöre halkının talepleri de göz ardı edilmeden ya-
pılmalıdır. 

Kömür, önümüzdeki yüzyılda da, diğer alternatif enerji kaynak-
larındaki gelişmelerle çok yakından ilgili bir biçimde önemini 
sürdürecektir. Koklaşabilir kömür ticaretinin toplam kömür ti-
careti içindeki payı azalacak ve buhar kömürünün önemi daha 
da artacaktır. Kömür neredeyse tamamen elektrik enerjisi üre-
timi amacı ile tüketilecektir. İlerleyen teknoloji ile birlikte kö-
mürden dolayı ortaya çıkan çevre kirliliği konusunda mutlaka 
yeni gelişmeler olacaktır. 

Gelecek birkaç yıl içinde kömürü sadece katı yakıt olarak da 
kullanmayacağız. Çin, 2020 yılında itibaren kömürden “kömür 
gazlaştırma” yöntemiyle yılda 50 milyar metreküp gaz elde 
etmeyi planlamaktadır. Bu konuyla ilgili olarak ülkemizde de 
çalışmalar yapıldığı bilinmektedir.

Bu yöntem fosil yakıtı yakmak yerine onu kimyasal tekniklerle 
sentetik bir gaza dönüştürmek üzerine kurulmuştur. Onlarca 
yıldır bilinen bu teknik, doğal gaz fiyatlarında son zamanlarda 
yaşanan artışların ve gelişen teknolojinin etkisiyle ekonomik 
hale gelmiştir.

Bu sadece ekonomik olarak anlamlı olmakla kalmayıp Çin’in, 
önemli sanayi merkezlerinden binlerce kilometre uzaklıktaki 
atıl duran kömür rezervlerini de kullanabilmesine olanak tanı-
maktadır. Böylece katı kömürü naklederken harcanan maliyet, 
gaz olarak nakledildiğinde daha da ucuza gelecektir. 

Kömür gazlaştırma aynı zamanda Çin’in son yıllarda yaşadığı 
çevresel felaketlere de bir çözüm sunarak büyük şehirlerde 
yaşanan hava kirliliklerinin önüne geçilmesine olanak sağlaya-
caktır.

Gelecekte kömür fiyatları petrol ve doğal gaz ile olan yakın iliş-
kisini mutlaka sürdürecektir. Petrol ve doğal gaz rezervlerinin 
azalmasıyla birlikte petrol ve doğal gaz fiyatlarında da önemli 
artışlar meydana gelecektir. Böylelikle katı kömür santrallerine 
(Termik Santraller) ihtiyaç devam ederken petrol ve doğalgaz 
fiyatlarının artması, geçmişte maliyetli olarak görülen kömü-
rün gazlaştırılması ve sıvılaştırılması konusunda başlatılan 
projelerin de hayata geçmesini sağlayacaktır. Bu da kömürün 
katı ya da gaz olsun, gelecek yıllarda da enerjinin en önemli 
enstrümanlarından biri olacağı gerçeğini değiştirmeyecektir.

Gelecekte Kara Elmas…

Volkan Okyay
Maden Mühendisi

Madencilik Türkiye Dergisi
volkan@mayeb.com.tr
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MATEL Hammadde AŞ, ülkemiz madenciliğinin gelişmesi-
ne öncülük etme hedefinin yanında, çalışmaları sırasında 
çevreyi koruma bilinci ile hareket etmeyi, içinde yaşadığı 
topluma ve gelecek kuşaklara duyduğu sorumluluk ve say-
gının bir ifadesi olarak gören bir şirkettir. Bu sorumluluk 
bilinci içerisinde olan şirket üretimi bitmiş olan ocakları 
ve çevresini, binlerce ağaç dikerek tekrar ağaçlandırmakta 
ve bu alanlar orman haline getirilmektedir. Bu çalışmalar 
çerçevesinde İstanbul-Şile Bölgesi’ndeki maden sahasında 
madeni alınarak üretimi tamamlanmış olan alanlarda ağaç-
landırma çalışmalarına 1993 yılında başlayan şirkete 2000 
yılı sonuna kadar yapılan ağaçlandırma faaliyetleri için, 
çevrenin korunmasına verilen katkılardan dolayı İstanbul 
Sanayi Odası (İSO) tarafından Çevre Özendirme Ödülü ve-
rildi.

MATEL ağaçlandırma faaliyetleri, çevre özendirme ödülü 
alındıktan sonra da İstanbul, Bilecik ve Milas işletmelerinde 
devam etmiş ve bugüne kadar madeni alınarak terk edilen 
on dört ayrı maden sahasına, toplam 50.000 adet fidan 
dikilerek bu alanlardaki ağaçlandırma faaliyetleri tamam-
lanmıştır. İlk iki ağaçlandırma sahasından fıstık üretimine 
başlanmış olup yöre halkı İstanbul ili, Şile ilçesi, Karakiraz 
köyü eski maden sahasındaki ilk ağaçlandırma alanından 
yaz aylarında piknik alanı olarak faydalanmaktadır.

Şirketin son ağaçlandırma faaliyeti ise 21 yıllık üretim faa-
liyeti tamamlanan Muğla ili, Milas ilçesi, Olukbaşı köyünde 
bulunan feldispat madeninin kapatılması ile gerçekleştiril-
di. Bu sahada yaklaşık 35 dönümlük maden arazisi restore 
edilmiş, MATEL personeli, Milas Orman İşletme Müdürlüğü 
Personeli, yöre halkı, Ortakent İlköğretim Okulu Müdürü, 
öğretmenleri ve öğrencileri ile birlikte, madeni alınarak 
terk edilen alana toplam 1.000 adet fıstık çamı dikilmiştir.

MATEL sahalarda faaliyetlere başlamadan önce nebati toprağı 
sıyırarak stokluyor. Faaliyetler tamamlandıktan sonra da nebati 
toprak yüzeye tekrar seriliyor. Bunun yanında madencilik faali-
yetlerinin sona erdiği bölgelerde ormandan ve yer altı sularından 
gelen sular çukur bölgelerde birikerek doğal göletler oluşmakta ve 
bu göletler de doğaya kazandırılıyor. Bu göletler doğaya kazan-
dırıldığında yaban ördekleri ve balık türlerinin buralarda yaşadığı 
görülüyor. Ayrıca bu bölgeler bölge halkı ve bölge dışından gelen 
ziyaretçiler için sayfiye yeri olarak kullanılıyor.

Şirket genellikle, gelecekte bölge halkına ekonomik katkı sağ-
layacak ağaç türleri ile rehabilitasyon yapıyor. Bunların başında 
ise fıstık çamı gelmektedir. Şantiye kurdukları bölgelere ise çe-
şitli meyve ağaçları dikerek bulundukları bölgelerin de yeşillen-
dirilmesini sağlıyor. Bölgede korunması gereken alanları da tel 
örgülerle çevirip bu bölgedeki lokal endemik türleri, madencilik 
faaliyetlerinin getirebileceği herhangi bir etkiden koruyorlar.

Madencilik ve rehabilitasyon konusunda faaliyet gösterdiği 
yöredeki halkı bilinçlendirmeyi de görev edinen şirket onların 
da desteği ile ağaçlandırılma çalışmalarını yürütüyor. Özellik-
le yöredeki okulların öğrencilerini ağaçlandırma çalışmalarına 
dahil edip konu hakkında bilinç kazandırılıyor.

Matel, sahip olduğu ruhsatlar içerisinde, 50 Hektardan fazla 
alanı ağaçlandırmış durumda. Şu an üretimde olan ve ağaç-
landırma projesi hazır olan Bursa/Orhaneli, Balıkesir/Sındırgı, 
Uşak, İstanbul/Şile, Muğla/Milas bölgelerindeki maden saha-
larında ise ağaçlandırılacak olan yaklaşık 10.000 hektar ruhsat 
alanı bulunuyor. Geçmişten bugüne kadar “doğa dostu” olarak 
madencilik faaliyetlerini sürdürmüş olan şirket, bu mottosunu 
tüm bu bölgelerdeki faaliyetleri tamamlandıkça gelecekte de 
sürdüreceğini, hazırladığı rehabilitasyon projeleri ile bu bölge-
leri tekrar doğaya kazandıracağını belirtiyor.

MATEL’de
Rehabilitasyon ve Çevre

DEĞERLENDIRME
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INOVASYON

Disiplinler Arasında

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Maden Mühendisi

kahraman@email.arizona.edu

Günümüz dünyasında yal-
nızca iki günde üretilen veri 
miktarı, insanlık tarihinin baş-
langıcından, 2000 yılına kadar 

üretilmiş/kaydedilmiş bütün veri miktarından daha fazladır. Kat-
lanarak artan bu veri miktarının bir tarafında veri üretecek daha 
fazla nesnenin ve detayın olması; diğer tarafında ise bu verile-
rin saklanmasının maliyetinin çok ciddi bir biçimde ucuzlamış 
olması bulunuyor. Örneğin otuz sene önce saklanma maliyeti 
100 bin USD olan bir veriyi bugünkü teknoloji ile birkaç kuruş 
maliyetle saklamak mümkün. Yine bundan on beş sene kadar 
öncesinde e-posta kotaları birkaç megabyte iken; bugün kotalar 
onlarca gigabyte olmasına rağmen kullanıcılara yetmeyebiliyor. 

Toplanan verilerin hacimleri artıyor, toplanma sıklıkları artıyor, 
toplanılan verilerin çeşitlilikleri de artıyor. Neticesinde yeni nesil 
endüstrinin temelini oluşturan BigData (Büyük Veri) sistemleri-
nin temelleri böylece atılıyor. Verilerin toplanması çoğunlukla 
“bir gün kullanılacağı veya fayda sağlayacağı” hipotezine da-
yanmaktadır. Yaygın bir söylem olan “ölçmeden yönetemezsin” 
aslında yönetim açısından gerekli ilk adımı doğru tespit etse de 
ölçümlerin ya da verilerin yönetime fayda sağlayacak bir hale 
gelmesi için verilerin birçok farklı aşamadan geçmesi gerektiğini 
de belirtmek gerekiyor. Ancak toplanan verilerin miktarı arttıkça 
ve bu artışında katlanarak arttığı göze alındığında bilinen veri 
yönetme yaklaşımlarının yetersiz kaldığını söylemek mümkün. 
Bu noktada yeni bir disiplinin alanına girildiğinin bilinmesi ge-
rekmektedir. Karşılaşılan bu tür durumlarda piyasada kullanılan 
ve kabul görmüş yeni teknolojilerin kullanılması, ihtiyaca göre 
revize edilmesi sektörel bir gerekliliktir. 

Veri konusu ilk bahsedildiğinde genellikle insanların ken-
di alanlarının dışında bir disiplinmiş gibi düşündükleri bir 
başlık olsa da her sektör ve çalışanın iş hayatında kullanma-
sı gereken enstrümanların başında gelmektedir. Özellikle 
madencilik gibi verilerin başlı başına kritik öneme sahip ol-
duğu bir endüstride profesyonel insanların tamamının; veri 
toplama, analiz etme, yönetme ve verilere dayalı kararlar 
alma konusunda bir alt yapıya sahip olmaları gerekmekte-
dir. Çünkü maden endüstrisinin her kademesinde çalışanlar 
bir şekilde veriler ile etkileşimde bulunmaktadır. Bu sebep-
le konuya dair bir eğitime veya tecrübeye sahip olmaları 
iş hayatında önemli faydalar sağlayacaktır. Maalesef bu tür 
bir alt yapı, yüksek öğrenim kurumlarında alınan öğrenim 
sırasında çoğunlukla sağlanmamaktadır.

Yüksek öğrenim sırasında genellikle (akademisyenlere ken-
dilerinden önceki akademisyenlerden miras kalmış olan) 
endüstride birçok defa karşılığı oldukça sınırlı olsa da belli 
başlı çalışılan konularda dersler sağlanmaktadır. Bu bel-
li başlı konular arasında bazıları teorik anlamda belli bir 
fayda sağlayacak olsa da birçok teorik konunun ve dersin 
sağlayacağı fayda tartışmalıdır. Mühendislik gibi tamamen 
pratik bir mesleğin eğitiminde bile verilen derslerin ağır-
lıklı kısmı teorik kalabilmekte, pratik hayata ve uygulama-
ya yönelik derslerin azlığı mühendis adaylarını mezuniyet 
sonrasında sil baştan yeni bir öğrenime daha itmektedir. 
Öğrenim görenlerin bu durumun farkına varmaları çoğun-
lukla mezuniyet sonrasında gerçekleşmekte ve nihai olarak 
kaynakların heba edildiği anlaşılmaktadır. 
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Böyle bir çelişkinin temelinde akademinin ve endüstrinin 
önceliklerinin farklı olması ve aralarındaki bağlantıların za-
yıflığı en belirgin sebep olarak gösterilebilir. Akademik bi-
rimler adayları mezun ettikten sonra ilişkiler bitmekte ve bu 
birimler mezunlarından sundukları programlarıyla ilgili eleş-
tirel veya yapıcı bir geri bildirim almak için gayretleri bulun-
mamaktadır. Örneğin birçok bölüm uzun yıllardır aynı alan-
larda akademik araştırmalar yapmakta ve muhafazakâr bir 
biçimde uzun yıllardır aynı dersleri vermektedir. Halbuki bu 
süreçte endüstri ve dünya hatırı sayılır ölçüde değişmiştir. 
Neticede büyük çoğunluğu endüstride çalışacak bu adayları 
yetiştirecek alt yapının da bu değişime ayak uyduracak şe-
kilde güncellenmesi gerekmektedir. Doğal olarak böyle bir 
güncelleme için akademisyenlerin de gelişmeler konusunda 
güncel ve hatta araştırmalarında endüstrinin önünde öncü 
konumda olmaları gerekmektedir. Elbette ki teorik konula-
rın da çalışılması gerekmektedir ancak bu tür çalışmalar bili-
me ve endüstriye yapılacak katkıdan bağımsız düşünülmesi 
mümkün değildir. Özellikle son dönemde değişik kaygılar 
sebebiyle girişilen projelerin kâr-zarar analizlerinin objektif 
bir biçimde yapılması ve etik açıdan değerlendirilmesi uy-
gun olacaktır. 

Disiplinler arası ilişkilerin hiç olmadığı kadar bütünleştiği ça-
ğımızda sektör olarak halen diğer disiplinlerle ve endüstrilerle 
aramızda ciddi kopukluklar bulunmaktadır. Aslında diğer en-
düstrilerle oldukça iç içe geçmiş gibi görünen bir sektör olsak 
da akademik temeller ve disiplinler arası işbirlikleri konusunda 
yetersiz ve belki de isteksiz kaldığımız söylenebilir. Çevre, sağlık, 
kimya, bilgisayar, endüstri, fizik, harita, makine, inşaat, ekonomi, 
malzeme, elektrik-elektronik gibi çok çeşitli alanlarla bir şekilde 
birlikte çalışmakta olan bir sektör olmamıza karşın bu disiplin-
lerden özellikle akademik olarak (aşırı muhafazakâr olmamız 
sebebiyle) faydalanma konusunda yetersiz kaldığımız ortada. 
Dahası bu endüstrilerle birlikte ya da bu disiplinlerin temellerin-
den faydalanılarak yapılan çalışmaların bazı akademik çevreler-
ce yadırganması, geleceğin dünyasını okumaktan oldukça uzak 
kalındığının göstergesidir.

Ocaklar derinleşmekte ve tenörler düşmekte; geçen her zaman 
maden üretim maliyetleri açısından işleri zorlaştırmaktadır. Cev-
her fiyatlarının bir döngünün içerisinde olduğunu düşünürsek; 
belli bir periyodu yukarıda geçiren bir cevher, sonrasındaki peri-
yodu da muhtemelen aşağıda geçirecektir. Bu sebeple firmaların 
fiyatlardaki bu oynamalarla finansal olarak dayanıklılıkları sürekli 
olarak test edilmektedir. Ayakta kalan firmalar maliyet eğrisini ra-
kiplerine göre daha aşağıda tutacak firmalar olacağına göre ma-
liyetlerin kontrolü ve verimliliğin önemi günden güne artacaktır. 
Kurumsal firmaların sürekli gelişim ve operasyonel mükemmellik 
gibi departmanlar kurmalarının temelinde maliyetler yatmakta-
dır. Bu tür girişimler ilk etapta verimlilik konusunda kolay erişi-
lebilir hedeflere ve sonrasında da daha zor hedeflere erişmeyi 
amaçlamaktadır. Teknolojik yatırımlar doğru yönetilirse maliyet-
leri düşürmede etkin olacaklardır ancak teknoloji bu sorunu tek 
başına çözmek için yeterli değildir. Çalışanların ve işleyişin mali-
yete olan etkileri de oldukça kritiktir. Madende üretilen her bir 
cevherin fiyatının küresel ölçekte belirlenen fiyatlarla satılacağını 
bilen, rekabetçi, analitik ve eleştirel düşünme yetisine sahip, sos-
yal yönü güçlü, karmaşık problemlerle baş edebilir, diğer disip-
linlerden faydalanan yöneticiler, mühendisler ve verilere dayalı 
doğru kararlar kurumları başarıya ulaştıracaktır. Bu niteliklere ve 
çalışanlara sahip bir endüstri olabilmemiz için endüstrinin gün-
cel ihtiyaçlarına yönelik çalışan bir akademi ve ihtiyaca göre gün-
cellenen bir eğitim müfredatı oluşturmamız gerekmektedir.
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MADEN HUKUKU

3213 sayılı Maden Yasası’nda 
6592 sayılı Yasa ile yapılan 
değişiklikler sonrası, Maden 

Yönetmeliği, 21.09.2017 gün 30187 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6592 sayılı Yasa, 18.02.2015 
tarihinde yürürlüğe girdiğine göre Yönetmelik, 2 yıl 7 ay sonra 
yürürlük kazanmış, 06.11.2010 günlü ve 27751 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanan Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönet-
meliği de yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin tanımlar bölümünde yeni tanımlar yer almış, 
daha önceki bazı tanımlar kaldırılmıştır.

Maden Yasası’nın, 5’inci maddesindeki, hakların bölünmezliği 
ilkesine, Yönetmelik’in 7’nci maddesi 4. fıkrasında ayrık bir dü-
zenleme getirilerek, kamu kurum ve kuruluşlarına ait IV. Grup 
(b) bendi madenlerin, rezerv kaybına sebep olmayacak şekil-
de, elektrik üretimine yönelik olmak üzere Bakanlık onayı ile 
ayrı ruhsatlara bağlanabileceği, öngörülmektedir. Esasen çok 
önceleri söylediğimiz gibi ruhsatların grubuna bakılmaksızın 
bölünebilmesi Yasa’da yer almalıydı. Yönetmeliğin bu düzen-
lemesi, Yasa kuralına aykırılık taşımaktadır.

Yönetmeliğin 10’uncu maddesinde müracaatlara esas olacak 
teknik özellikler verilmektedir. Bunlar 6o’lik dilimin esas alın-
ması, saha sınırlarının on noktayı geçmemesi, noktaların saat 
ibresi dönüş yönünde olması, müracaatın tek poligon (parça) 
halinde yapılması, Y (sağ) değerlerin altı, X (yukarı) değerlerinin 
yedi basamaklı olması, en az bir 1/25000 ölçekli pafta adının 
yazılması, pafta sayısının 4’ü geçmemesi, denizlere yapılan IV. 
grup ruhsat müracaatlarında pafta sayısının 8 ile sınırlandırıl-
masıdır. Bu özellikleri taşımayan müracaatlar geçersiz sayılacak 
ve yatırılan işletme ruhsat taban bedeli iade edilmeyecektir.

25’inci maddenin 2. fıkrasında; Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, 
Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan entegre çimento, kireç ve kal-
sit öğütme tesislerinde kullanılanların işletme ruhsat taleple-
rinde 250 km mesafe dahilinde en az 5 milyon TL değerinde 
tesis bulunması veya kurulacağının beyan edilmesinin zorunlu 
olduğu, bu grup ruhsatlarda üretilen madenlerin sadece be-
yan edilen kendi tesislerinde kullanılabileceği, dışarıya satış 
yapılamayacağı, tesiste prosese uygun olmayan malzemenin 
satışına izin verilebileceği, izin verilen miktarın, tesise sevk edi-
len yıllık üretim miktarını geçemeyeceği, aksi takdirde verilen 
satış izninin iptal edilerek Yasanın 10’uncu maddesi 8. fıkrasına 
göre işlem yapılacağı, düzenlenmiştir. Oldukça karışık ve uygu-
lanması da bir o kadar zor olan bir düzenlemedir.

Aynı maddede II. Grup madenlerin aynı grupta geçiş şartla-
rı açıklanmıştır. Buna göre, II. Grup (c) madenler, II. Grup (a) 
bendine, II. Grup (b) bendi madenlerde II. Grup (a) ve (c) bendi 
grup madenlere intibakı yapılamayacaktır. 

II. Grup (a) bendi madenler 2. fıkra olarak yukarıda açıkladığı-
mız şartları yerine getirerek II. Grup (c) bendi, II. Grup (a) ve (c) 
bendi madenler de talep edilmesi halinde II. Grup (b) bendi 
madenlere intibakı yapılabilecektir.

26’ncı maddede II. Grup (a), (c) bendi ve patlatma yapılarak 
üretim yapılan I. Grup (b) bendi madenlere izin verilmesi ve iş-
letilmesi ile ilgili genel ilkelerde; Daha önce 300 metre olan ön 
görünüm alanı 500 metreye çıkarılmıştır. Yatay olan bu mesafe 
Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumlu olduğu yollara, imar 
planı onaylanmış alanlara, organize hale gelmiş tarım ve hay-
vancılık bölgelerine, denizlere, göllere, birinci derece sit alan-
larına, fiziki olarak ortaya çıkarılmış kültürel varlıklara olan me-
safedir. Ön görünüm alanı dışında ise bu mesafe daha önceki 
düzenlemeler gibi 150 metredir. Alternatif alan bulunmaması, 
coğrafi ve bölgesel şartlar göz önünde tutularak bu mesafenin 
azaltılması Karayolları Genel Müdürlüğünden istenebilir. Me-
safeler Bakanlıkça azaltılmaz ancak artırılabilir. Kamu hizmeti 
ve umumun yararına ayrılmış olan yerlere mesafe Yasa’da 60 
metredir. Yönetmelik maddesindeki söz edilen gruplarda bu 
mesafe 500 metre olarak düşünülmüş ve bu mesafenin altında 
izin verilmeyeceği öngörülmüştür. Daha önceki Yönetmelik’te 
bu mesafe 300 metredir.

Yeni Maden Yönetmeliği
Av. Cemal Yeşilyurt

cmlyesilyurt@gmail.com
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35’inci maddede; Ruhsat alanında ayrı bir açık işletme ocağının 
açılması, açık işletmeden yer altı işletmesine ya da yer altı işlet-
mesinden açık işletmeye geçişler uygulanmadan önce işletme 
projesinin ilgili kısımlarının revize edilerek Genel Müdürlüğe 
bildirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. İşletme faaliyetinin işlet-
me projesine aykırı olarak yapılması halinde o yerdeki üretim 
faaliyeti durdurulacaktır. Kısaca ruhsat alanında yapılacak faa-
liyetlerin çeşitlendirilmesinin, revize proje şeklinde idareye bil-
dirilmesi gereklidir. İşletmede hazırlık veya üretim çalışmaları 
sürdürülürken şev açısı, basamak yüksekliği, basamak genişliği 
gibi faaliyeti tehlikeye atan durumlarda, bunların giderilmesi 
için ruhsat sahibine altı aya kadar süre verilecek, verilen sürede 
belirlenen eksikliklerin giderilmemesi halinde 50.000 TL (ye-
niden değerlendirme sonucu bu miktar değişkenlik gösterir) 
idari para cezası verilerek bu alandaki projeye uygun hazırlık 
çalışmaları dışındaki üretim faaliyeti durdurulacaktır.

Altı aya kadar verilecek sürenin başlangıcı, ruhsat alanının coğ-
rafi durumu, mevsimsel şartlar gibi nedenler gözetilerek, tespit 
edilecektir. Sürenin en fazlası altı ay olup, bu sürenin uzatılma-
sı konusunda Yasada bir hüküm yoktur. Yönetmelik düzenle-
mesinde altı aya kadar verilecek sürenin başlangıcının coğrafi 
şartlar gözetilerek tespiti isabetlidir. Eylül ayı başlangıcından 
itibaren kış şartlarının ağır geçtiği doğu illerinde altı aylık süre-
nin, söz konusu eksikliklerin yapılmasını engelleyeceği açıktır.

Ruhsat sahalarının birleştirilmesi ve küçültülmesi Yönetme-
lik’in 42’inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada aranan 
teknik özellik, birleştirilecek aynı gruptaki ruhsatların aynı 
kenarında en az iki ortak noktanın olmasıdır. Yasa’nın 16’ncı 
maddesi 6. fıkrasında; “İşletme ruhsatı safhasında görünür 
rezervin mücavir ruhsat alanlarında bir bütünlük teşkil etme-
si, ortak işletme yapılmasının zorunlu veya üretimin entegre 
tesisi beslemeye yönelik olması halinde bu alan kısıtlanması 
aranmaz. Mevcut işletme ruhsat alanında uygun ve yeterli yer 
bulunmaması halinde zorunlu tesis ve altyapı tesisleri için bi-
tişik alandaki ruhsat sahası ile safhasına bakılmaksızın ve alan 
sınırlaması aranmaksızın birleştirme yapılarak işletme ruhsatı 
düzenlenir.”, denilmiştir. 

Yönetmelik’in 42. maddesi ilk fıkrasında; aynı kenarda en az 
iki nokta ortak denirken, 2. fıkrasında; Aynı kişiye ait mücavir 
işletme ruhsat alanlarında birleştirmenin nasıl olacağı düzen-
lenmiştir.

Mücavirin anlamı; Komşu, yakın demektir. Bu nedenle aynı 
kenarda iki ortak noktayı mücavir sözcüğü karşılamaz. Gerek 
Yasa’da gerekse Yönetmelik’te geçen mücavir sözcüğü bu 

nedenle hatalıdır. Bazı istisnaların olması halinde safhasına 
bakılmaksızın ve aynı kenarda iki noktası ortak olan ruhsatlar 
birleştirilebilecek ve bunlarda alan sınırlaması aranmayacaktır. 
Ancak, I. Grup ve II. Grup ruhsatların birleştirilmesinde alan sı-
nırlaması olacaktır. 

Birleştirme sonunda yeni ruhsatın süresi, birleştirilen ruhsatlar-
dan süresi en az kalanı kadardır. İstisnai olarak, arama ruhsatı 
ile işletme ruhsatı birleştirilirse, işletme ruhsatının süresi esas 
alınacaktır.

Birleştirme istemlerinde sonucun istemin yapıldığı yıl içinde 
gerçekleşmemesi halinde birleştirmeye konu olan ruhsatların; 
ruhsat bedeli, Devlet hakkı ve diğer yükümlülükleri devam 
edecektir. 

Yönetmelik’in 56. maddesi 3. fıkrasında; “Genel Müdürlükten 
alınmış sevk fişinin, kendisine ait olup üretim hakkı olmayan 
bir ruhsat sahasında kullanılmasının tespiti halinde üretilen 
madene mülki idare amirliklerince el konulur. Bu kişilere bu fık-
ra kapsamında üretilmiş olup el konulan veya el konulma im-
kanı ortadan kalkmış olan madenin, ocak başı satış bedelinin 
iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.”, denilmiştir. Dü-
zenlemeden anlaşılacağı üzere ruhsat sahibinin yine kendisine 
ait ve üretim hakkı olmayan başka bir ruhsatlı sahadan maden 
sevki konu edilmekte ve aynı grup olup, olmamasından da söz 
edilmemektedir.

Yukarıda aktarılan Yönetmelik maddesinin Maden Yasası’nın 
12’nci maddesi 7. fıkrasına aykırı olduğunu düşünüyoruz. Sevk 
edilen madene ait bir ruhsat vardır ve bu ruhsatta üretim hakkı 
yoktur. Ruhsatsız ya da başkasına ait bir ruhsat sahasında faa-
liyet yapılmamakta ya da ruhsat grubu dışında üretim faaliye-
tinde bulunulmamaktadır. Bu nedenle üretilen madenin ocak 
başı satış tutarının iki katı tutarında idari para cezası uygulan-
ması şeklindeki Yönetmelik düzenlemesi Maden Yasası’na ay-
kırıdır. Yasa’nın 12’nci maddesi 7. fıkrası, “Ruhsatlı, ancak üre-
tim veya işletme izni olmadan aynı grupta üretim yapıldığının 
tespiti halinde, üretim faaliyetleri durdurularak 20.000 TL idari 
para cezası uygulanır.” şeklindedir.  
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Yönetmelikler; Yasa ve 
tüzüklerin uygulanma-
sını gösteren ve bunlara 
aykırı hükümler içerme-
yen düzenlemelerdir. Bu 
şekliyle Maden Yönetme-
liği’nin, 56’ncı maddesi 
3. fıkrası Maden Yasası 
12’nci maddesi 7. fıkrası-
na aykırıdır.

3213 sayılı Maden Yasa-
sı’nın 46’ncı maddesi 3. 
fıkrasına 6592 sayılı Ya-

sa’nın 20’inci maddesiyle eklenen cümlede; “İşletme ruhsat sa-
hasında ve/veya mücavirinde kurulacak tesislerde kullanılacak 
ve ruhsat sahası dışından getirilecek olan su, doğalgaz, elektrik 
ve haberleşme hatları için ruhsat sahibi Bakanlığa müracaat 
ederek irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi isteyebilir.” denilmişti. 
Eklenen cümlede sadece yol yoktu. Su, doğalgaz, elektrik ve 
haberleşme hatlarının hava yoluyla yapılabilmesi mümkün 
olmadığından ek cümlede yol olması gerektiği tartışmasızdı. 
Eklenen cümle yorumlandığında yolun da bu işlemler için zo-
runluluk taşıdığı anlaşılmaktaydı. 

Yönetmeliğin 73’üncü maddesi 4. fıkrasında; “İşletme ruhsat 
sahasında ve/veya mücavirinde kurulacak tesislerde kullanıla-
cak ve ruhsat sahası dışındaki su, doğalgaz, elektrik, yol ve ha-
berleşme hatları ile ruhsat sahası dışına gidecek cevher taşıma 
hatları için ruhsat sahibi Bakanlığa müracaat ederek irtifak ve/
veya intifa hakkı tesisi isteyebilir. Mücavir alan, tesisin özelliği, 
topografik yapı, işletmenin büyüklüğü gibi hususlar dikkate 
alınarak Genel Müdürlükçe değerlendirilir.” düzenlemesi geti-
rilmiştir. Bu düzenlemeyle yol için de irtifak veya intifa hakkı 
getirilerek bazı ruhsat sahiplerinin veya mülk sahiplerinin ruh-
satı veya mülkü silah olarak kullanıp, yol izni verilmesini önle-
meye çalışmasının önüne geçilmiştir. 

İleride bir yazının konusu olacak olan geçiş hakkı mutlaka ve 
mutlaka Maden Yasası’nda yer almalıdır.

Yönetmeliğin 80’inci maddesi 2. fıkrasında; Buluculuk hakkı 
sahibinin bu hakkını ruhsat ile birlikte veya ayrı olarak devre-
debileceği, 82’nci maddenin ilk fıkrasında ise; Buluculuk hakkı 
sahibinin, bu hakkını ruhsat ile birlikte devredebileceği, dü-
zenlenmiştir. İki madde çelişmektedir. Buluculuk hakkı sahibi 
bu hakkını ruhsat ile birlikte mi yoksa ruhsattan ayrı olarak mı 
devredebilecektir?

82’nci maddenin 8. fıkrasında; Rödovans sözleşmesi bulunan 
ruhsatların devir taleplerinde devir alandan, mevcut rödovans 
sözleşmesinin kabul edildiğine dair taahhütname isteneceği, 
verilmemesi halinde de devir işlemi gerçekleştirilmeyeceği, 
düzenlenmiştir. Maden siciline işlenen rödovans sözleşmeleri-
ni, sicil kayıtları açık olduğundan devir alan zaten kabul etmiş 

sayılır. Hiç kimse sicil kayıtlarını bilmediğini ileri süremez. Böyle 
bir düzenlemenin bürokrasiyi artırmaktan öte bir değeri yok-
tur.

Aynı maddenin 9. fıkrasında; İşletme izinli ruhsatların son de-
netim tarihinden itibaren bir yıldan fazla süre geçmiş ise, yerin-
de tetkiki yapılmadan ruhsatın devredilemeyeceği, denilmiştir. 
Bazı sahalarda bir yıllık süre içinde çok değişiklik olabileceği 
gibi bir yıllık sürede hiç değişiklik olmayabilir de. Böyle bir 
denetimin yapılması, aynı maddenin 3. fıkrasıyla çelişmekte-
dir. 3’üncü fıkrada; Ruhsatı veya sertifikayı devralacak kişinin; 
devralacağı ruhsata/sertifikaya ait Yasadan doğan tüm hak ve 
vecibelerini, ruhsata uygulanmış yaptırımlar ile yükümlülükleri 
kabul ettiğini; ruhsat sahibinin de ruhsatını bütün hak ve veci-
beleri ile devretmek isteğini belirten Ek-21’deki örnek dilekçe 
ile Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri gereklidir, denilmiştir. 
9. fıkra böyle bir durumda sadece devir işlemesinin uzamasına 
neden olacaktır.

Aynı maddenin son fıkrasında, maden ruhsat sahibi tüzel kişi 
hakkında yeni bir düzenleme getirilmiştir. Düzenlemeye göre; 
Ruhsat sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında değişikliğe yol 
açabilecek %10’dan fazla hisse devir işlemleri Bakanlığın iznine 
tabi tutulmuştur. Böyle durumlarda hisse devrinin tarafları aynı 
anda konu ile ilgili olarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ge-
rekçelerini beyan etmek suretiyle müracaat edecek, müracaat 
Genel Müdürlük tarafından Bakanlığa iletilecek, Bakanlıkça uy-
gun görülmesi halinde de durum ilgili tüzel kişiye tebliğ edile-
cektir. Hisse devir işlemlerinin bu şekilde yapılmaması halinde 
Maden Yasası 10’uncu maddesi 4. fıkrası uygulanacaktır. Ma-
den Yasası 10’uncu maddesinin 4. fıkrasında; Beyanlardaki hata 
ve noksanlıklar, idarenin tespiti ve sorumluların uyarılmasın-
dan itibaren iki ay içinde düzeltilir. Bu sürede gerekli düzeltme-
nin yapılmaması halinde 20.000 TL idari para cezası uygulanır.” 
kuralı bulunmaktadır. Ruhsat sahibi tüzel kişi hisse devrini Ba-
kanlığın izni olmadan yapmış ise yukarıda açıklanan Yasa hük-
münün somut olaya nasıl uygulanacağı anlaşılamamaktadır. 

Gelecek sayımızda da Maden Yönetmeliğinin diğer maddeleri-
ne değineceğiz.
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Independent mining advisers

 

 

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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EKONOMI

Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Ekm .17 Keles krible +40 mm 186 KLİ 2.766

Ekm .17 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

375 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 5.086

Ekm .17 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

375 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.934

Ekm .17 Kısrakdere krible +20 mm 421 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.957

Ekm .17 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

286 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Ekm .17 Çan krible +30 mm 288 ÇLİ 4.537TÜRKİYE KROM-MANGAN CEVHER FİYATLARI
Choreme Ore Prices of Turkey

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et

2.Eki.17 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 340-350 USD/dmt

2.Eki.17 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 360-370 USD/dmt

2.Eki.17 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 320-330 USD/dmt

15.Ağu.17 Manganez cevheri (CIF-Çin) 34-36% parça 5,3 USD/dmtu

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ
(FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton-
KDV Hariç)

Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

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

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

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

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

Ekm.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

DEĞERLİ METALLER 
(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2016)
Birim

CM
E G

roup

3.10.2017 Altın 1286,95 11,89 1150,20 USD/tr. oz

3.10.2017 Gümüş 16,86 5,71 15,95 USD/tr. oz

3.10.2017 Platinyum 929,00 3,04 901,60 USD/tr. oz

3.10.2017 Rodyum 1175,00 52,60 770,00 USD/tr. oz

3.10.2017 Palladyum 942,00 38,13 681,95 USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2016)
Birim London M

etal Exchange

3.10.2017 Alüminyum 2127,50 24,20 1713,00 USD/ton

3.10.2017 Bakır 6451,00 17,29 5500,00 USD/ton

3.10.2017 Çinko 3126,00 21,99 2562,50 USD/ton

3.10.2017 Kalay 20700,00 -1,78 21075,00 USD/ton

3.10.2017 Kurşun 2470,00 24,56 1983,00 USD/ton

3.10.2017 Nikel 10260,00 2,55 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

3.Eki.17 Molibden 15250,00 5,08 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.

25.Eyl.17 Uranyum 21,25 0,00 20,25 USD/lb.

U
XC

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

N
M

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.

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
18 - 21 Ekim  Stone Design Show, Antalya, marbleshow.com
25 - 28 Ekim  3. Bursa Blok Mermer Fuarı, Bursa, tuyap.com.tr
1 - 3 Kasım  BMPC 2017 - XVII. Balkan Cevher Hazırlama Kongresi, 
Antalya, ymgv.org.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 Güven-
liği Sempozyumu 2017, Adana, madenisg.org
3 - 4 Kasım  1. Çevre Jeolojisi Çalıştayı, Ankara, cevrejeolojisi.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, delpatsem-
pozyumu.org
13 - 15 Aralık  ürkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve 
Sergisi, Antalya, mersem.org.tr

16-18 Ekim  Mining Investment Middle East & Central Asia 2017, BAE, 
www.mininginvestmentmiddleeast.com 
17 – 19 Ekim  Precious Metals 2017, Güney Afrika, saimm.co.za/
18- 19 Ekim  Xplor, Quebec Mining Exploration Convention, Kanada,
aemq.org/EN/XPLOR/ 
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,
iec-expo.com.ua/en/mieen-2017.html
13-16 Kasım  Flotation 2017, Güney Afrika, min-eng.com/flotation17
13-14 Kasım  Kenya Mining Forum 2017, Kenya,
kenyaminingforum.com
21- 23 Kasım  Geomate 2017, Japonya, geomate.org
5-7 Aralık  China Gold & Precious Metals Summit 2017,Çin,
chinagoldsummit.com

21 - 24 Şubat  4. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sem-
pozyumu ve Sergisi, Afyon, jeotermalsempozyumu.org
27 Şubat – 3 Mart  14. Uluslararası Mermer, Doğaltaş Ürünleri ve 
Teknolojileri Fuarı, İstanbul, cnrnaturalstone.com
28 - 31 Mart  Marble, 24. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 
İzmir, marble.izfas.com.tr
11 - 13 Nisan  Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi, 
Zonguldak, komur.maden.org.tr
11 - 13 Nisan  Türkiye 21. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Sergisi, 
Ankara, ipetgas.org
23 - 27 Nisan  71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, jeolojikurultayi.org
2 - 6 Mayıs  8. Jeokimya Sempozyumu, Antalya, ktu.edu.tr/jeokimya8 
7 - 11 Mayıs  9. Uluslararası Doğu Akdeniz Jeolojisi Sempozyumu, 
Antalya, isemg2018.org
3 - 5 Ekim  Kayamek 2018, 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 
Trabzon, rockmec2018.com
13 - 16 Aralık  Maden Türkiye 2018, İstanbul, madenturkiyefuari.com

2018

1-3 Mart  Understanding the Mining Industry From A to Z, Kanada,
mineafrica.com/mastermining/mastermining-about.htm
4-7 Mart  PDAC 2018 International Convention, Trade Show & Inves-
tors Exchange, Kanada, pdac.ca/convention
6-8 Mart  Aggregates Academy & Expo AGG1 2018,ABD, nssga.org
13-16 Mart  Bauma Conexpo Africa 2018, Güney Afrika,
bcafrica.com
4-6 Nisan  Mongolia Mining 2018, Moğolistan, mongolia-mining.org
20-22 Nisan  Minexpo Africa 2017, Kenya,
expogr.com/kenyaminexpo
23- 24 Mayıs  AIMS 2018 - First International Conference - Mines of 
the Future, Almanya, mre.rwth-aachen.de
16- 21 Haziran  The Resources for Future Generations conference 
(RFG2018), Kanada, rfg2018.org
19-22 Haziran  25th World Mining Congress 2018, Kazakistan,  
wmc2018.org
11- 17 Ağustos  Goldschmidt Conference 2018, ABD,
geochemsoc.org
24-26 Temmuz  Queensland Mining & Engineering Exhibition QME 
2018,  Avustralya, reedexhibitions.com.au

2018

Cevherden Değere...
Şirketinize Değer Katar

www.madencilikturkiye.com
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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


