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HEDEFLER‹N‹Z BÜYÜK. YA∕ DE∕‹‹M
KAYNAKLI DURULARIN ‹‹N‹Z‹
YAVALATMASINA ‹Z‹N VERMEY‹N.

S‹Z‹N KADAR DAYANIKLI MOTOR YA∕I.

Ekstra Dinamik Koruma Teknolojisi ile gelitirilen yeni
Shell Rimula R4 L zorlu çal›ma koullar›nda motorunuzu
korur ve ya¤ de¤iim sürelerini uzatır. Böylelikle
hedeflerinize daha kolay ulamanıza yardımcı olur.

A¤›r Hizmet Dizel Motor Ya¤lar›
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Sandvik Tiger serisi üstten darbeli delici makinaları, 
verimlilik hedeflerinizi karşılamak için ihtiyaç

duyduğunuz son derece fonksiyonel ve sağlam 
Kuzey Avrupa tasarımını yansıtmaktadır. Tiger 

serisinin öncü makinalarından DG710 64-
115 mm delgi çapına sahiptir.

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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EDITÖRDEN

Onur Aydın • onur@mayeb.com.tr • twitter.com/OnurMadenTR
Sektör İyi Yönde Dönüşüyor

Türk Maden Endüstrisi, sektörün önemli bölümünün kabul ettiği bir şekilde, tam anlamıyla bir dö-
nüşüm içerisine girdi. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Berat Albayrak’ın ve bürokratlarının 
özel sektör madencileri ile yakın diyalog kurması ve yaşanan sorunlara çözüm üretme gayreti içe-
risinde olunduğunu her fırsatta göstermesi sektörde memnuniyet verici bir şekilde karşılanıyor. 
Her ne kadar yatırımcılar sorunların çözümü noktasında henüz beklentilerin karşılanmadığını dile 
getirse de, bir genelleme yapacak olursak yatırımcılardaki pozitif enerjiyi büyük oranda hissedebil-
diğimi söyleyebilirim. 
Kendi bakış açımla, 2012’de devreye giren Başbakanlık Genelgesi’nden bu yana sektörün üzerinde-
ki ölü toprağının 2017 yılı içerisinde bir miktar temizlendi. Ancak, haklı bazı gerekçelerinin ardından 
artık Genelge’nin amacına ulaştığı sektörce de kabul edilirken, halen ilgili Genelgeye bağlı şekilde 
bazı dosyaların tekrar tekrar Başbakanlığa gönderiliyor oluşu ve bu kapsamda zaman kaybı yaşan-
ması sektörü en çok yoran konulardan birisi olarak öne çıkıyor. 
Diğer taraftan hisse devirlerinde yaşanan bazı belirsizlikler, orman bedellerinde indirim yapılma-
sının sağlanmasına rağmen bedellerin halen ciddi seviyelerde seyretmesi, her alanda uluslararası 
standartlara adapte olmaya çalışan sektörümüzde ortaya çıkışı memnuniyetle karşılaşılan UM-
REK’in yapısı konusundaki eleştiriler, TÜVEK uygulamaları konusunda dile getirilenler, YTK sistemi 
uygulamasında ortaya çıkan sonuçlar ve daha pek çok konu tartışmalara neden olmaktadır.
Tüm bu konularda Bürokrasi tarafı son dönemde çeşitli adımlar atmış durumda ancak atılan adım-
lar sektörün üretim ve büyüme hedefleri doğrultusunda yeterli olmamaktadır. Kısacası devlet ile 
özel sektörün iş birliğine devam ederek daha çok çalışılması gerekmektedir. Başta da belirttiğim 
şekilde, devletin çabası kesinlikle gözlerden kaçmamaktadır. Bu da önümüzdeki yıllar için sektörün 
umut ışığı olmaktadır. Bu noktada sektörün de Bakanlığın çabalarını görmezden gelmemesi siner-
jiyi arttıracaktır.
Bunların yanı sıra özellikle Kasım ayı sonunda Antalya’da gerçekleştirilen ve Bakan Berat Albayrak’ın 
bizzat katıldığı Madencilik Çalıştayı’nın sektörün enerjisini toplamasına vesile olduğunu gözlemle-
dim. Çünkü Çalıştay ile gördüm ki; özel sektörde son yıllarda fikir ayrılığı yaşayan bazı önemli STK’lar 
yeniden bir araya gelmiş ve sektörün her kesimine kucak açmaya çalışıyorlardı. Bakanlık da özel sek-
törün yeniden bir araya gelerek tek ses olma çabası konusundaki memnuniyetini Çalıştay’a olan ilgisi 
ile gösterdi. Sektörümüzün tüm paydaşları açısından bu pozitif seyrin devamını diliyorum.
Son olarak, gelişen sektörümüzün bir bileşeni olan Mining Turkey isimli dergimizdeki dönüşümden 
sizleri haberdar etmek isterim. 
Bireysel olarak her zaman, ülkemizde yabancı sermayeli şirketlerin var olmasından ama sektördeki 
sermaye ağırlığının kesinlikle yerliden yana olmasından taraftar oldum. Yabancı sermayenin ge-
rek getirdiği sermaye, sağladığı istihdam, gerekse teknoloji ve bilgi aktarımı ile yerli şirketlerimiz 
kendilerini oldukça geliştirdiler. Hatta günümüzde edindiği bilgiler ile yerli sermayemiz yurt dışına 
açılarak önemli projelere imza atar oldular. Yurt dışına açılan yerli şirketlerin kilit yöneticilerinin ka-
riyerlerini araştırdığınızda karşınıza ülkemizde faaliyet göstermiş yabancı sermayeli firmalar çıkar. 
Bu da yabancı sermayenin, yerli madencimizin gelişmesi için ne derece önemli olduğunu açıkça 
göstermektedir.
Mining Turkey, 2011 yılından bu yana yayın yapan, ülkemiz madencilik sektörünü takip etmek iste-
yen yabancı yatırımcıları, tedarikçileri, hali hazırda ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermayeli 
şirket temsilcilerini sektörümüz hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan, altı aylık periyotlarda sektö-
rün kısa bir özetini çıkarıp takipçilerine İngilizce olarak sunan bir dergiydi. 
Son dönemde büyümesi hızlanan madencilik sektörümüzün ışığında, yaşanan gelişmeleri bu der-
ginin takipçi kitlesine artık online olarak sunmayı planlıyoruz. Bu kapsamda Mining Turkey der-
gisinin basılı formattaki yayınına şimdilik ara verdiğimizi ve www.mining-turkey.com isimli web 
sitemizin yayına başladığını duyurmaktan mutluluk duyarım.
Yeni site ile Mining Turkey dergisiyle ülke madenciliğine olan katkılarımızın daha da ileriye taşın-
ması, madencilik sektörümüzün dünyada tanınması ve ilgi görmesi tek temennimiz. Siz değerli 
okuyucularımızın da konuya ilgi duyacak yabancı dostlarını ve iş ortaklarını sitemizden haberdar 
etmelerini dileriz.
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TÜRKIYE’DEN HABERLER

Bakan Albayrak: “Kömür Madenciliğinde ‘Akıllı
Kömür’ Dönemini Bugün İtibarıyla Başlatıyoruz!”

Koza Altın, İptal Edilen Ruhsatları İçin 
Enerji Bakanlığı ile Protokol İmzaladı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstan-
bul’da organize edilen “2. Yerli Kömür Eylem Planı Çalışta-
yı”nda enerji ve kömür madenciliği konularında açıklama-
larda bulundu. Kömür Üreticileri Derneği Başkanı Muzaffer 
Polat’ın ardından söz alan Enerji Bakanı Dr. Berat Albayrak bir 
sunum eşliğinde konuşmasını gerçekleştirdi.
Enerji üretiminde kömür kullanımının halen başta Avrupa ol-
mak üzere dünya genelinde birinci sırada geldiğini hatırlatan 
Bakan Albayrak, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak, istih-
dam ve katma değer oluşturmak için yerli kömürümüzü en iyi 
şekilde değerlendirmemiz gerektiğinin artık toplum genelin-
de kabul edildiğini vurguladı.
“Yaklaşık iki yıldır üzerinde çalışıyoruz. Kömürde rezervin 
keşfinden çıkarılmasına, elektrik üretiminde kullanılmasına 
kadarki süreçte bilimsel bir strateji ortaya koymaya çalıştık. 
Artık kömürümüzü akıllı kömür olarak değerlendireceğiz. 
Tüm kömür madenciliğinde ‘Akıllı Kömür’ dönemini bugün 
itibarıyla başlatıyoruz” diyen Bakan Albayrak, Akıllı Kömür 
Stratejisinin ‘İnsan Odaklı’, ‘Bilim Odaklı’ ve ‘Şeffaf ve Açık 
Yönetim’ olmak üzere üç sac ayağı üzerine kurulduğunu 
söyledi.
Akıllı Kömür Stratejisi hedeflerinin büyük kısmının 2018’de 
gerçekleşeceğini aktaran Albayrak üretimde madencinin, 
kullanımda vatandaşın sürecin ana belirleyicisi olacağını 
belirterek; “Yaklaşımımızın temelinde şeffaflık ve açıklık 
olacak. Vatandaşımız her adımı bilecek, sektörümüz de 
önünü görebilecek.” ifadelerini kullandı. Dışa bağımlılıktan 
kurtulmak için ne pahasına olursa olsun niyetiyle hareket 
etmeyeceklerini dile getiren Albayrak, güvenli madenciliği 
tesis etmenin, ulaşmak zorunda olduğumuz en önemli he-
deflerden birisi olduğunu vurgulayarak artık yürek burkan 
kazalarla bu sektörün gündeme gelmesini kimsenin iste-

mediğini ve bu kapsamda salonda bulunan üreticilere ayrı 
bir iş düştüğüne işaret etti. 
İnsan odaklı, bilim odaklı yeni yaklaşımlarının en önemli 
ayağının teknoloji uygulamaları olduğuna değinen Berat 
Albayrak şu şekilde devam etti; “Madencilik sektörünün 
gelişmesi için çok önemli adımlar atıyoruz. Kömür maden-
lerimizde üretimi artıracak yeni yaklaşımı hayata geçirmek 
zorundayız. Verimlilik demek işçi çıkarmak değil. İstihdamı 
azaltmayacağız. Dünyada yer altı kömür madenciliği yapılan 
gelişmiş ülkelerdeki kişi başı randımana baktığımızda Türki-
ye’de rakam 1,5 ton seviyesinde. Dünyadaki gelişmiş ülkelerle 
aramızda 8 kat fark var. Bu çok önemli bir nokta.11 ton nere 
1,5 ton nere... İşte bu teknolojik dönüşüm noktasında meka-
nize sisteme geçilmesi büyük elzem olarak karşımıza çıkıyor. 
Sektörün büyümesini dünya ile rekabet seviyesine ulaşmasını 
ancak bu şartlarla sağlayabiliriz. İthal kömürü de bu şekilde 
azaltabiliriz.“
“Kaçakla mücadele sektörümüzün önemli sorunlarından bir 
tanesi.” diyen Berat Albayrak, kaçak kömür madenciliği ile 
teknolojik uygulamalar ile mücadele edeceklerini söyleyerek 
“Bu alanda denetimleri arttırarak, her ay üç ayda bir denetim 
yaparak bu işi çok sıkı tutacağız. Türkiye’mizdeki madencilik-
le öne çıkmış şehirlerimizin valilerine de seslenmek istiyorum: 
Onların bu denetimlerin yerel makamlar olarak uygulamasını 
ve sahada etkin bir faaliyet icra etmesinin önemliliğini bir kez 
daha ifade etmek istiyorum. Her ay valiliklere, illerindeki ruh-
satsız üretim yapan veya faaliyeti durdurulan sahalar ile ilgili 
hatırlatma ve gereğinin yapılması için yazı yazacağız. ‘Eksik-
leri gideriyoruz’ adı altında tamamen kömür çıkarmaya yöne-
lik bu art niyetli yaklaşım ihtimaline son veriyoruz. MİGEM’in 
onay vermediği hiçbir kömür, bu sahalardan çıkarılamaya-
cak.” şeklinde devam etti.

Koza Altın İşletmeleri, kendisine ait henüz faaliyete geç-
memiş maden ruhsatlarının iptaline ilişkin açılan davalar 
konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bir sulh 
protokolü imzalandığını kamuoyuna açıkladı. 142 tane ma-
den ruhsatını içine alan anlaşma kapsamında şirket, işletme 
projelerini 5 ay içerisinde revize ederek Bakanlık’a sunmak-
la yükümlü olurken Bakanlık revize projeler üzerinden daha 
önce verdiği iptal kararını tekrar değerlendirmeye alacağı-
nı tebliğ etti. 
Şirketin konuyla ilgili olarak KAP’a yaptığı açıklamada şu 
ifadeler kullanıldı: “Şirketimize T.C. Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tesis 
edilen ve şirketimize tebliğ edilen işlemlere göre, Koza Al-
tın İşletmeleri AŞ uhdesinde bulunan henüz faaliyete geç-

memiş (İşletme Halinde Olmayan) maden ruhsatları iptal 
edilmiş olup söz konusu iptal işlemlerine karşı Şirketimizce 
İdare Mahkemesi nezdinde gerekli iptal davaları açılmış ol-
duğu hususu 18/11/2016 tarihinde KAP’ta açıklanmış idi.
Yargılama süreci devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ile şirketimiz arasında 659 sayılı KHK hükümleri 
uyarınca bir sulh protokolü akdedilmiştir. Protokol Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından imzalanarak tarafı-
mıza bugün teslim edilmiş olup yürürlüğe girmiştir. Buna 
göre iptal edilen ruhsatlardan 142 tanesi hakkında şirketi-
mizce işletme projeleri revize edilerek 5 ay içerisinde ba-
kanlığa sunulacak ve bakanlık tarafından incelemeler de-
vam ettirilerek evvelce iptaline karar verilen başvurularımız 
neticelendirilecektir.”

Kasım 2017

Kasım 2017
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Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama 
Komisyonu (UMREK) Çalıştay Notları 
Kitapçığı Yayınlandı 

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) 
Yeni Başkanını Seçti 

UMREK, 7 Eylül 2016 tarih ve 29824 numaralı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren, 6745 Sayılı, “Yatırımların Proje 
Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair” Torba Kanununun 38. 
Maddesi ile ve 3213 Sayılı Maden Kanunu’na Ek.14 Maddenin 
eklenmesine dayanmaktadır.
Maden sahalarında yapılan arama ve işletme faaliyetlerinin 
uluslararası standartlara uygun raporlanması ve bunların doğ-
ru, güvenilir ve şeffaf olmasını sağlamak amacı ile kısa adı UM-
REK olan “Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Ko-
misyonu” kurulacaktır.
Uluslararası emtia ticaretinin artması ve küreselleşme sonucu 
madencilik yatırımları da daha fazla uluslararası yatırımların ko-
nusu oldu. Bu nedenle, dünyada maden yatırımı ile ilgili tüm 
taraflarca kabul görecek bir arama/kaynak/rezerv standartlaş-
ması zorunluluğu doğdu. Birbirinden çok az farklılıklar içeren 
standartlar (JORC, PERC, NI43-101 vb.) böyle oluşurken ve bun-
lar da CRIRSCO adlı bir organizasyon altında toplandı.
UMREK’in amacı, Türkiye’yi bu standartlara kavuşturmaktır.
UMREK ile maden arama, araştırma ve üretimi esnasında elde 
edilen verilerin, uluslararası standartlara uygun akredite labora-
tuvarlarda analiz ve testleri yapılan numunelerin yetkin eleman-
lar (QP/CP) tarafından raporlanması sağlanacaktır. Raporların 
açık, şeffaf ve güvenilir olması ile serbest piyasa koşullarında mü-
hendisler, planlamacılar, madenciler, yatırımcılar ve finans kuru-
luşları arasında görüş birliği sağlanmış olması amaçlanmaktadır.
UMREK sistemi ile;
•Maden arama ve üretim faaliyetleri sonucu elde edilen verile-

rin güvenilirliği ve madenciliğin gelişmesi sağlanacaktır. 
•Yatırımcılar için maden yatırımlarındaki riskler azaltılmış olacaktır. 
•Doğal kaynaklarının değerlendirilmesi, yönetilmesi, arama ve 
işletilmesinde sağlıklı planlama yapılacaktır.
•Madencilik sektöründe doğru ve güvenilir raporlama ortamı 
sağlanmış olacaktır.
•Madencilik sektöründe çalışan teknik personelin niteliklerinin 
sınıflandırılması, eğitim ve gelişimi sağlanacaktır.
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından konunun tüm 
paydaşlarının bilgilendirilmesi ve dünya standartlarında sistem 
kurulmasını sağlamak üzere, konusunda uzman yerli ve yaban-
cı kişilerin, sektör temsilcilerinin katılımı ile 26-27 Ocak 2017 
tarihlerinde Ankara’da bir UMREK Çalıştayı düzenlendi.
Çalıştay sunumları, tüm tarafların görüşlerini sektöre aktarma-
sını sağlayacak şekilde düzenlenirken UMREK için düzenlenen 
internet sitesinde sunumların metinleri bulunmaktadır. Ancak 
sunum slaytlarının, konuşmacıların sözlü ifadelerini ve detay-
ları tam olarak yansıtmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle, 
sunumlar esnasında tutulan notlar düzenlenirken sunum me-
tinleri ile beraber, konuşmacıların onayı ile bu yayın hazırlandı.
Maden Yüksek Mühendisi Halim Demirken tarafından hazırla-
nan bu derleme, ülkemizin yer altı kaynaklarının değerlendi-
rilmesinde bir çığır açacak olan UMREK çalışmaları hakkında 
madencilik kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile ‘Madencilik 
Türkiye Dergisi’nin eki olarak sektöre sunulmuştur. 
Kitapçığın dijital versiyonuna goo.gl/mqKVPC adresinden ula-
şabileceğiniz gibi MTMagaza.com adresinden kargo ücreti kar-
şılığında ücretsiz olarak da edinebilirsiniz.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin (İMİB) yeni başkanı, 6 Ka-
sım 2017 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda 343 
geçerli oyun 218’ini alan Tür-Er Madencilik’in sahibi Aydın Dinçer 
oldu.
İMİB’de eski başkan Ali Kahyaoğlu, 2014’te yapılan genel kurulda 
bir dönemlik aranın ardından tekrar başkanlık koltuğuna oturmuş-
tu. Daha sonra yönetim kurulunda gelen istifalarla Kahyaoğlu’nun 
da başkanlığı düşmüştü. Kahyaoğlu’nun 2014 yılındaki listesinde 

yer alan 21 kişiden ilk etapta dört kişi istifa etmiş, 17 kişiye düşen 
yönetim, Temmuz ayında ise 9 yönetim kurulu üyesinin istifasıyla 
8 kişiye inmişti. Son olarak İstanbul’daki mermer fuarının üçüncü 
gününde iki kişi daha istifa edince yönetim kurulunun 5 kişiye in-
miş olması nedeniyle Kahyaoğlu’nun da başkanlığı düşmüş oldu.
Temmuz ayında Kahyaoğlu’nun yönetiminden istifa eden Aydın 
Dinçer, olağanüstü genel kurulda, eski başkan Ali Kahyaoğlu’nun 
listesiyle yarıştı ve aldığı 218 oyla İMİB’in yeni başkanı oldu.

Şırnak’ta Kaçak Kömür Ocağında Göçük 
Cudi Dağı eteklerinde bulunan Şırnak Kömür Ocakları bölgesinde 
meydana gelen göçükte 8 madenci hayatını kaybetti. Madende 
oluşan göçük, 1 No’lu kömür ocağında meydana geldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kaza-
nın olduğu madenin ruhsatsız olduğu belirtildi. Bakanlıktan yapı-

lan açıklamada “Şırnak’ta meydana gelen kazanın olduğu maden 
sahası, işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için MİGEM tarafın-
dan 2013 yılında faaliyete durdurulmuş bir sahadır. Kazanın mey-
dana geldiği saha için MİGEM tarafından verilmiş çalışma ruhsatı 
söz konusu değildir. Yapılan işlem kaçak işlemdir.” denildi.
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Zorlu Holding Nikel Madeninin Açılışını 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katılımıyla 
Gerçekleştirdi 
Zorlu Holding, bugüne kadar yapılan 600 milyon dolarlık yatırımla 
Manisa Gördes’te hayata geçirilen Türkiye’nin ilk nikel-kobalt iş-
letme tesisinin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla gerçekleştirdi. 
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, tesisin açılı-
şında gerçekleştirdiği konuşmada işletmeye değinirken şu ifade-
leri kullandı: “Ülkemize, insanımıza, üretim gücü ve teknolojimize 
olan inancımız sayesinde bugün tamamen Türk mühendislerince 
tasarlanıp üretilen akıllı teknolojiye sahip ürünlerimizle, dünyanın 
155 ülkesinde, yüz milyonlarca insanın takdiri ve beğenisini kazanı-
yoruz. Yaptığımız her yatırım Türkiye’nin katma değerli ürün ihraca-
tını güçlendiriyor ve büyük sorun olan cari açığın azaltılmasına katkı 
sağlıyor.
Gördes’teki Türkiye’nin ilk nikel-kobalt işletme tesisi Meta Nikel Ko-
balt, teknolojisi ile kuzey yarım kürede tek, dünyadaki ilk 10 tesis 
içinde yer alıyor. Ar-Ge ve teknolojiye dayalı yeni nesil bir madencilik 
anlayışına sahip olan bu tesisimiz, elektrikli otomobillerin batarya-

larında da kullanılan nikeli, katma değerli ürün haline getirerek ülke 
ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor.”
Zorlu Holding nikel - kobalt işletmesinin ilk fazı için 360 milyon do-
larlık yatırım gerçekleştirirken 2015-2023 yılları arasını kapsayan 
ikinci faz ile birlikte toplam 860 milyon dolar yatırım yapacak. İkinci 
fazın tamamlanmasının ardından madende yıllık 20 bin ton nikel 
üretim kapasitesine ulaşılacak. 300 bin ton kanıtlanmış nikel rezer-
vine sahip olduğu belirtilen madende yapılan jeolojik çalışmalara 
göre 400 bin ton nikel eşdeğeri kaynak olduğu öngörülüyor.
Nikel, paslanmaz çelik sektörü, kimya, porselen, cam, otomotiv, 
gemi ve uçak sanayi gibi yaygın bir kullanım alanına sahip olması 
ile dikkat çekiyor. Bunun yanında oksitlenme direnci göstermesin-
den dolayı süper alaşımların üretiminde yaygın olarak kullanılan 
nikel, elektrikli otomobiller için büyük bir önem taşıyan bataryala-
rın ana maddelerinden biri olması ve birçok ülkenin elektrikli araç-
lara verdiği önemin günden güne artması ile her geçen gün daha 
da fazla ilgi çekiyor.

Kasım 2017
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MİGEM, Uzun Süredir Ara Verilen Maden Ruhsat 
İhalelerine Başladı 
6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu’nun hü-
kümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 73 adet I-b Grubu, 
959 adet II Grup, 188 adet II-b Grubu, 11 adet III. Grup ve 15 adet V. 
Grup olmak üzere toplam 1246 adet maden sahası Maden Kanu-

nu’nun 30.ncu maddesine göre 13/10/2017 tarihinde ilan edilerek 
ihaleye çıktı. İhaleler 2017 Ekim ve Kasım ayları içerisinde devam 
ederken yayınlanan listede mermer ve agrega sahalarının yoğun-
luğu dikkat çekti.

Maden Ocakları Risk İçeriği Açısından 
Üç Grupta Denetlenecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakan Berat Albayrak’ın tali-
matı ile maden denetimlerini sıfırdan ele almaya başladı. Bakan-
lık bu kapsamda maden ocaklarını işletme güvenliği açısından 
risk içeriğine göre 3’e ayırırken (Mavi, Sarı, Kırmızı) riskli yer altı 
kömür madenlerini “kırmızı” gruba aldı. Kırmızı grubun denetim 
sıklığı yılda 1’den 4’e çıkarken her 3 ayda 1 kez denetlenecek ma-
denlerde, en ufak riskin anında tespiti ve önlem alınması sağla-
nacak. Bakan Albayrak’ın 29 Temmuz 2017 tarihinde Milli Enerji 
ve Maden Politikası kapsamında gerçekleştirilen “Madencilik 
Sektör Toplantısı”nda bahsettiği “İşletme güvenliği sağlanama-
mış madencilik faaliyetlerine sıfır tolerans” sloganı ile duyurdu-
ğu madencilikte yeni modelin güvenlik uygulaması da böylece 
başlamış olacak.
Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM), yeni model için maden-
leri işletme güvenliği açısından barındırdığı tehlike büyüklükleri-
ne göre sınıflara ayırırken risk büyüklüklerine göre mavi (yılda bir 
kez denetim), sarı (yılda iki kez denetim) ve kırmızı (yılda dört kez 
denetim) renkler ön plana çıkarıldı.

Uygulamanın hedefinde, özellikle kazalarla gündeme gelen ma-
den ocakları çok daha sık ve uzun süreli periyotlarla denetlene-
rek, eksik ve risklerin anında tespit edilmesiyle gereken önlemle-
rin alınması var. Tüm yer altı kömür ve yılda 100 bin tondan fazla 
üretim yapan yer altı metal maden ocakları üç ayda bir kez (yılda 
4 kez) denetlenecek.
Yılda 500 bin tondan fazla üretim yapan açık kömür ve metalik 
maden ocakları ile İscehisar bölgesi mermer ocakları ve İstanbul 
Cebeci bölgesi agrega ocakları da yılda dört kez denetlenecek 
“kırmızı” grup içinde yer aldı. Üretimi yılda 100 bin tondan az 
olan yer altı metal ile üretimi 500 bin tondan az olan açık ocaklar 
“sarı” grupta yer alırken üretimi 100 bin tondan az olan açık ocak-
lar ise “mavi” grupta yer aldı. Kum ve çakıl grubu ocaklardan yılda 
500 bin tondan fazla üretim yapanlar mavi, az üretim yapanlar 
sarıda yer alacak.
Yapılan gruplandırmalar neticesinde 134 yer altı kömür, 139 açık 
ve yer altı metalik maden, 70 açık ocak olmak üzere toplam 343 
maden ocağı kırmızı grupta yer alacak.
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Madencilikle İlgili Önemli Gelişmeleri İçeren ‘Torba 
Tasarı’ TBMM’de Kabul Edildi

İhlas Grubu 7 Adet Maden Ruhsatını 
CVK Maden’e Devretti 

Kamuoyunda “torba tasarı” olarak bilinen, Bazı Vergi Kanunları 
ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta-
sarısı TBMM’de kabul edildi. Tasarı, madenciliğin gelişmesini ve 
maden sahalarının etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla dü-
zenlemeler içeriyor. Bu düzenlemelerin son durumu aşağıdaki 
şekilde oldu;
Ara ve uç ürüne yönelik maden sahaları ihaleleri, ihtisaslaşmış 
devlet kuruluşlarına devredilen maden sahaları ile Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığınca ihale edilen maden sahalarının ihale edi-
lebilmesi ve işletmelerinin yapılabilmesinin daha cazip hale ge-
tirilebilmesi amacıyla, işletme izin tarihinden itibaren 10 yıl sü-
reyle ağaçlandırma bedeli hariç, arazi izin bedeli alınmayacak.
Maden arama ve işletme faaliyetlerinde orman bedellerinin çok 
yüksek olduğu için ilk işletme faaliyetinin yapılamaması üzeri-
ne yeni bir düzenleme getiriliyor. Bu kapsamda işletme izin ta-
rihinden itibaren alınan orman arazisi izin bedelinin yarısı 10 yıl 
süreyle alınacak.
Genel arama deneme süresi sonuna kadar maden arama pro-
jesinde belirtilen maden kaynağına ilişkin bilgilerin ve bu dö-
nemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcama-
larını da gösteren genel arama faaliyet raporunun verilmesi 
zorunlu olacak.
Genel arama dönemi sonuna kadar ön arama ve genel arama 
faaliyet raporları ile yatırım harcama kalemlerine ait belgeler, 
Genel Müdürlüğe verilmezse arama ruhsatı iptal edilecek.
Genel Müdürlüğe verilen ön arama ve genel arama raporlarının 
veya yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulun-
maması halinde 20 bin lira idari para cezası verilecek.
Tebliğ tarihinden itibaren eksikliklerin verilen sürede tamam-
lanmaması veya verilen ön arama ve genel arama faaliyet ra-
porları ile yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun 
bulunmaması halinde arama ruhsatı iptal edilecek.
Jeolojik haritalama, jeofizik etüt, sismik ve karot, kırıntı ve nu-

mune almaya yönelik sathi hazırlık işlemleri için çevresel etki 
değerlendirmesi kararı aranmayacak.
5 yıllık dönemde, üretimin en az olduğu herhangi 3 yılında yap-
tığı toplam üretim miktarı projede beyan edilen bir yıllık üretim 
miktarının yüzde 30’undan az olması durumunda, ruhsat sahip-
lerine 50 bin TL idari para cezası verilecek.
İdari para cezasının uygulanmasından başlamak üzere, geriye 
doğru 3 yıllık dönemlerde yaptığı toplam üretim miktarı proje-
de beyan edilen yıllık üretim miktarının yüzde 30’undan daha 
az olması durumunda ruhsat sahiplerine 50 bin TL idari para 
cezası kesilecek. Bu kapsamda 5 yıl içerisinde iki defa idari para 
cezası uygulanması halinde ruhsat iptal edilecek.
Yılların belirlenmesi takvim yılı hesabına göre yapılacak. Dö-
nemlerin hesaplanmasında, işletme izninin verildiği yıl ile üreti-
me ilişkin tespitin yapıldığı yıl dikkate alınmayacak.
Ancak mücbir sebepler, beklenmeyen haller veya Genel Mü-
dürlük tarafından kabul edilen işletme projesi ve termin pla-
nına göre madene ulaşmak amacıyla galeri, kuyu ve/veya de-
kapaj için geçirilen süreler, projede beyan edilen yıllık üretim 
miktarıyla orantılı olarak dikkate alınacak. Buradaki idari para 
cezası hariç diğer oranları iki katına kadar artırmaya, yarısına ka-
dar indirmeye ve ruhsat türlerine göre farklılaştırmaya Bakanlar 
Kurulu yetkili olacak.
Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK), sınırları Bakanlar Kurulu 
kararıyla belirlenen Ereğli Kömür Havzası’ndaki taşkömürlerini 
işletmeye ve hukuku uhdesinde kalmak şartıyla işlettirmeye 
olan yetkisinde değişikliğe gidiliyor.
TTK ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), uhdelerinde bulunan 
maden ruhsatlarını işletmek, işlettirmek, bunları bölerek yeni 
ruhsat talep etmek ve bu ruhsatları ihale etmekle yetkili olacak. 
Ancak TTK’nın kendisi tarafından doğrudan işletilen işletme 
izin alanlarında oluşturulacak ruhsatlar bu düzenleme kapsa-
mında ihale edilmeyecek.
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İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme AŞ ve İhlas Madencilik Enerji 
AŞ sahip oldukları toplam 7 adet maden ruhsatını (1 adet Ça-
nakkale, 6 adet İzmir Bayındır’da olmak üzere) CVK Maden İşlet-
meleri AŞ’ye devrettiklerini açıkladı. İhlas Gayrimenkul şirketinin 
KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 
“Şirketimizin (İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret 
AŞ) sahip olduğu maden ruhsatlarından, Çanakkale Mer-
kez’de bulunan 1 adet işletme izinli maden ruhsatı ile İzmir 
Bayındır’da bulunan toplam 4 işletme talepli maden ruh-
satının, CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. ye devri için 
sözleşme yapılmıştır. Devir bedeli karşılıklı pazarlık usulü ile 
tespit edilmiş olup, ruhsatları devir alan; maden ruhsatları se-
bebiyle üreteceği tüvenan cevherin ortalama tenör ve toplam 

tonaj değerinin aylık bazda yüzde 7’si oranında Şirketimize 
pay verecektir. Anlaşma gereğince; sözleşme 2 yıl Ar-Ge fa-
aliyetleri +30 yıl süreli işletme faaliyetleri ile 01.11.2049 yılına 
kadar geçerli olacaktır.
Ayrıca, bağlı ortaklıklarımızdan İhlas Madencilik Enerji ve Tica-
ret AŞ, İzmir Bayındır’da bulunan 2 adet işletme izinli maden 
ruhsatını CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. AŞ’ye devri için 
sözleşme yapılmıştır. Ruhsatları devir alan; söz konusu maden 
ruhsatları sebebiyle üreteceği tüvenan cevherin aylık bazda 
yüzde 7’si oranında devir edene pay verecektir. Karşılıklı pa-
zarlık usulü ile varılan anlaşma gereğince; sözleşme 2 yıl Ar-Ge 
faaliyetleri +30 yıl süreli işletme faaliyetleri ile 01.11.2049 yılına 
kadar geçerli olacaktır.”
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Albayrak, “2018 Yılı Sonu İtibarıyla Yerli Kömür 
Üretiminde 100 Milyon Tonu Hedefliyoruz” 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, katıldığı Ze-
tes-Hattat Yerli Kömüre Dönüşüm Protokolü imza töreninde 
kömür üretimine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Al-
bayrak, son 2 yılda yerli kömür üretiminde 60 milyonları, geç-
tiğimiz yıl 70 milyon tonları bulduğumuzu ifade ederken bu yıl 
hedefi 80 milyon ton olarak belirlediklerini açıkladı. Yerli kömür 
üretiminde asıl amaçlarının ise 2018 yılı sonuna doğru 100 mil-
yon ton üretimi yakalamak ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek 
yerli kömür üretimine ulaşmak istediklerinin de altını çizdi.
Enerji alanında çok önemli değişiklikleri hayata geçirebilmek 
için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Albayrak, “Esas konu 
Türkiye’nin kazanması. Son 10 yıl ortalama, enerji ve maden it-
halatında 55 milyar doları harcayan bir ülke olarak ki, 44 milyar 
doları enerji alanında, 10 küsur milyar maden alanında... 2016 yılı 
sonu cari açığımızın neredeyse 1,5 katından daha fazla bir raka-
mı bu alana harcayan bir ülke olarak, Bakanlık olarak çok daha 
büyük bir seferberlikle bu süreci dönüştürmemiz gerektiğine inan-
dık. Bu önemli stratejinin sacayaklarından bir tanesi yerli kömür, 
yerli kömürün daha yoğun şekilde kullanılması ve ithale alternatif 
olarak birçok alanda dönüştürülmesiydi. Güneşte de rüzgârda da 
HES’lerde de nükleerde de enerjinin her alanında en iyisini yapmak 
zorundayız. Güneşte dünyanın en büyüğünü yapıyoruz, rüzgârda 
dünyanın en düşük fiyatıyla ihaleyi gerçekleştirdik, yüzde 65 yerli-
likle müthiş bir süreci başlattık. Maliyetler bir yıl içinde, megavatı 
milyon avrolardan yarı yarıya düşmüş durumda, 500 binleri konu-
şuyoruz, daha da düşecek. Hem maliyet düşüyor verimlilik artıyor, 
hem bu çerçevede yerli üretim noktasında ithalatın düşmesine 
dayalı kazan-kazan süreci oluşuyor” diye konuştu.
Albayrak, Türkiye’nin bugünkü elektrik üretim portföyü içinde 
yüzde 30’lardaki ithal kömür payını azaltmak istedikleri için bu 
adımları attıklarının altını çizerken yerli kaynakları ön plana çıkar-
ma adına atmayı planladıkları adımlara değinerek, şöyle devam 

etti: “Bugün yaklaşık 18 milyar ton Türkiye’nin kömür rezervi varken 
yılda 40 milyon tona yakın kömür ithal ediyorsa burada bir prob-
lem var. ‘Toplam elektrik portföyündeki ithal payını düşürmek, ithali 
yerli kömürle ikame etmeye çalışmak.’ demiştik. Bugün Türkiye’nin 
en büyük kömür santrali, 2 bin 800 megavatlık en büyük ithal kö-
mür santrali olan Eren Grubu’nun yılda 7 milyon tona yakın kömür 
ithal ederek yaklaşık 21 milyar kilovatsaate yakın elektrik üreten bir 
santralin Hattat Grubu ile bir araya gelerek, yerli kömür konusun-
daki amaca hizmet edecek en önemli sacayaklarından birini ortaya 
koyması çok önemli. 7 milyon ton yerli üretim demek, 7 bin kişiye 
istihdam, bugünkü kömür fiyatlarıyla 700 milyon dolarlık ithalatın 
yerli kaynaklarla sağlanması, cari açığa 700 milyon dolarlık katkı 
demek. Türkiye’nin yıllık 280-290 milyar kilovatsaat elektrik tüket-
tiğini göz önünde bulundurursak, sadece bu santralin 21 milyar 
kilovatsaat üretiminin yüzde 7,5’lik üretime denk geldiğini ortaya 
koyarsak, ithalden yüzde 7,5, yerlide yüzde 7,5, totalde yüzde 15 net 
yerlilik katkısına da çok büyük hizmet etmiş olacak.”
Amaçlarının sadece Zonguldak-Amasra bölgesinde değil, Tür-
kiye’nin kömür kapasitesi ve potansiyelinin yoğun olduğu her 
yerde hem üretimi hem de istihdamı artırmak olduğunu dile 
getiren Albayrak, “Hem cari açığı azaltma ve ekonomiyi iyileş-
tirme noktasında önemli adımları atma hususuyla, sektörün 
daha kurumsallaşması, iş sağlığı ve güvenliği anlamında, daha 
profesyonel, daha kurumsal, daha güçlü firmalarla, sektörün 
daha iyileşmesi ile ilgili çok yoğun bir mesai ortaya koyuyoruz” 
değerlendirmesinde bulundu.
Albayrak, yapılmaya çalışılan manipülasyonların hiçbir öne-
mi olmadığını belirterek, “Hiçbir şekilde özelleştirme amacı, 
kurumları kapatma amacı gütmeyen, mevcut çalışanları işten 
çıkarmayı bırakın, bunların sayısını artıracağız. Kömür tarihi-
mizde ulaşılamamış rakamlara ulaşarak çok daha fazla, bölge 
insanına istihdam oluşturacağız” diye konuştu.

Kasım 2017

Ekim 2017

Kasım 2017

Çiftay İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Ziya Aydın Vefat Etti 

MTA, 298 Bin Metrelik Yeni Sondaj Hizmeti Alımı 
İhalesine Çıktı

Madencilik sektörünün önde gelen firmalarından Çiftay İnşaat Ta-
ahhüt ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Aydın vefat etti. 
1963 yılından bu yana madenciliğin çeşitli alanlarında çalışma-
lar yürüten Aydın, bugün yaklaşık 1500’ün üzerinde çalışanı ile 
maden arama/üretim, enerji, petrol, inşaat ve turizm alanların-
daki şirketleri ile faaliyetlerini sürdürmekte, Çiftay AŞ ile Türki-

ye’nin en çok vergi veren ilk 200, Ankara’nın en çok vergi veren 
ilk 20 firması arasında yer alarak ülke ekonomisine önemli kat-
kılarda bulunmaktaydı.
Madencilik Türkiye dergisi olarak Ziya Aydın’a tanrıdan rahmet; 
ailesine, sevenlerine ve şirket çalışanlarına baş sağlığı ve sabır-
lar dileriz.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 
8 Kasım 2017 tarihinde yapılan açıklamada 298.000 metrelik 
sondaj hizmeti alım ihalesi gerçekleştirileceği kamuoyuna 

duyuruldu. İlgili ihale 21 Kasım 2017 tarihinde MTA Genel 
Müdürlüğü toplantı salonlarında gerçekleştirilirdi.
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Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayınlandı 

Pasinex Yeni Çinko Kaynağı Bulduğunu Duyurdu

19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde de-
ğişiklik yapılması hakkında Yönetmelik 18/11/2017 tarihli Res-
mi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
“Yer altı madenlerinde bant konveyörlerin kullanımı için geçiş 
hükmü” başlığı altında ‘Geçici Madde’ ile yapılan değişik sonu-
cu yer altı maden işyerlerinde kullanılacak taşıma bantları ile il-
gili işlemler, Ek-3’ün 4.8’inci bendinin yayım tarihinden itibaren 
3 yıl içerisinde tamamlanacak ifadesi yer almaktadır.
Değişikliğe göre Ek-3’ün 4.8’inci bendinde belirtilen hususların 
tamamlanmasına dair birinci fıkrada yer alan geçiş süresi içerisin-
de, yer altı maden işyerlerinde malzeme, cevher ve pasa taşımada 
kullanılan bant konveyörler; antistatik ve alev yürütmez özellikte 
olacak, ısınmayı veya tutuşmayı tespit etmek üzere sensörler ve 
ortaya çıkabilecek herhangi bir yangının ilerlemesini durduracak 
sıklıkta soğutma/söndürme sistemi ile donatılacaktır.
Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin 2.1.9’uncu bendi ise şu şekilde de-
ğiştirilmiştir: “2.1.9. Bant konveyörler ve tahrik grupları ortaya 
çıkabilecek herhangi bir yangını durduracak şekilde donatılma-
lıdır. Bu konveyörlerin ve tahrik gruplarının soğutma/söndür-
me sistemleri ile ısınmayı veya tutuşmayı tespit etmek üzere 
kullanılan sensörlerle donatılıp donatılmaması, söz konusu 
donanımların bulundurulması halinde sayıları ve konumları iş-

yeri özellikleri dikkate alınarak sağlık ve güvenlik dokümanında 
belirtilir.”
Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin 14.3’üncü bendi de aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş, aynı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki 
14.4’üncü bent eklenmiştir: “14.3. Yer altı maden işyerlerinde 
arama, kurtarma ve tahliye ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekil-
de müdahale edebilmesi için uygun bir kurtarma istasyonu 
kurulur. Bu istasyonda bulunacak malzeme ve ekipmanların 
özellikleri ve sayısı ile bu ekipmanların periyodik kontrolleri ve 
kalibrasyon sıklıkları sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilir. 
Ancak, yarıçapı en çok 50 kilometre olan alan içinde bulunan 
maden işyerleri; merkezi bir yerde, ortaklaşa bir kurtarma is-
tasyonu kurabilirler. Bu hüküm, aynı işyerinin çeşitli ocakları 
için de geçerlidir. İşyerleri, bu istasyonun kuruluş ve yönetim 
giderlerini, çalıştırdıkları çalışanların sayısına göre aralarında 
paylaşırlar.
14.4. Yer üstü maden işyerlerinde kurtarma istasyonunun kuru-
lup kurulmayacağı hususu işyeri özellikleri ve acil durum tatbi-
katları dikkate alınarak belirlenir. Bu durum sağlık ve güvenlik 
dokümanında belirtilir.”
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde de-
ğişiklik yapılması hakkındaki Yönetmeliğe 18 Kasım 2017 tarihli 
Resmi Gazete’den ulaşabilirsiniz.

Kasım 2017

Kasım 2017

Kanadalı Pasinex Resources, Adana’da bulunan Pınargözü 
Çinko Madeni’nde yapılan kaynak kestirim çalışmalarının so-
nuçlarını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada %31 
çinko tenörlü 200.000 ton yeni kaynak bulunduğu belirtildi. 
61.600 ton çinko içerdiği belirtilen kaynağın dörtte üçü %29 
ortalama tenörlü çinko oksitten oluşurken geri kalanının ise 
%35 ortalama tenörlü çinko sülfit ve bir miktar gümüş içerdiği 
ifade edildi.
Haziran ve Eylül aylarında Birleşik Krallık merkezli CSA Global 
firması tarafından toplanan veriler ışığında hazırlanan kaynak 
kestiriminde şu bilgiler öne çıktı;

Pasinex Resources CEO’su Steve Williams madende yaşanan 
güncel gelişmeler hakkında şunları söyledi; “Bu bulgular saye-
sinde önümüzdeki yıllarda madenden yapacağımız yüksek tenör-
lü çinko üretimi ve doğrudan cevher nakliyatının (DSO) devam 
edeceği kesinleşmiş oldu. Bu sıra dışı sahanın potansiyelini keşfet-
menin en iyi yolunun kazılara devam etmek olduğunu öğrenmiş 
olduk.
Yer altında yaptığımız geliştirme çalışmaları sonucunda bilinen 
kaynaklardan farklı yeni mineralizasyonlar gözlemliyoruz. Bu 
noktadan sonra kaynak geliştirmeye ve arama çalışmalarına 
yoğun bir şekilde odaklanacağız. Yer altı araçlarımızı yapılacak 
arama sondajları için en iyi noktaları bulmak adına konumlan-

dırıyoruz.” şeklinde açıklamalarda 
bulundu.
Firma tarafından madende ki çin-
ko dağılımını tespit etmek ama-
cı ile kapsamlı bir jeofizik model 
oluşturmak istendiği belirtilirken 
karotlar üzerinde gerçekleştirilen 
özdirenç ve iletkenlik ölçümleri-
nin yorumlanması için uzmanlarla 
yakın işbirliği içerisinde olunduğu 
vurgulandı.

*Çinko oksit ve çinko sülfit kaynakları için limit tenör %10 olarak kabul edilmiştir.

Kategori Materyal Tonaj
Zn
(%)

Zn
(Kton)

Sıklık 
(t/m3)

Kurşun 
(Kton)

Ag 
(Kons)

Çıkarsanmış
 (Inferred) 

Oksit 150 29 43,5 2,8 1,2 520

Sülfit 50 35 18,1 3,4 1,2 160

 Toplam 200 31 61,6 2,9 2,4 680
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Ariana Resources Ticari Üretim 
Sonrasındaki 3 Aylık Süreç ile İlgili Bilgi verdi
Türkiye’de arama ve geliştirme çalışmalarını sürdüren Ariana 
Resources yılın 3. çeyreğinde Kızıltepe Madeni’nde yaşanan 
gelişmeleri içeren bir rapor yayımladı. 30 Eylül’de sona eren 
döneme ilişkin bilgilerin paylaşıldığı raporda öne çıkan bilgiler 
şu şekilde oldu;
•Yılın 3. çeyreğinde gerçekleştirilen 3.762 ons altın ve 15.985 
ons gümüş satışının fizibilite raporlarında belirtilen yıllık öngö-
rülerden yaklaşık yüzde 6 fazla olduğu ifade edildi.
•Madende üretime başlandığı tarihten itibaren toplam 5.691 
ons altın ve 30.504 ons gümüş satışı gerçekleştirildiği belirtildi.
•Dizaynında geliştirmeler yapılan cevher işleme tesisinin tüm 
testlerinin gerçekleştirildiği ifade edilirken Eylül ayı verilerine 
göre değirmen verimliğinin yüzde 98’e, kullanımının ise yakla-
şık yüzde 97’ye yükseldiğine dikkat çekildi.
•Bu dönemde madende üretilen cevherlerin ağırlıklı ortalama 
tenörünün 3,12 g/t Au ve 43,7 g/t Ag olduğu ve bu verilerin 
beklentilere uygun olduğu belirtildi. 4. çeyrekte “Arzu South” 
bölgesinde yapılacak kazıların derinleşmesi sonucunda daha 
yüksek tenörlere ulaşılmasının beklendiği vurgulandı.
•30 Eylül’de sona eren çeyrekte, değirmenden 35.049 ton cev-
her geçtiği belirtilirken bu rakamın fizibilite raporunda yer 
alan yıllık tahminlerden yüzde 7 daha düşük olduğu ifade edil-
di. Değirmenden geçen ürünlerin tenörleri ise 3,46 g/t Au ve 
41,7 g/t Ag olarak paylaşıldı.
•Ağırlıklı ortalama tenörü 2,14 g/t Au olan yaklaşık 46.000 ton 
cevherin ileriye dönük kullanım için stoklandığı belirtilirken bu 
stokun 19.700 tonunun kırma işlemi gerçekleşen cevherlerden 
oluştuğu ve tenörünün 2,60 g/t Au olduğu ifade edildi.
•3. çeyrek verilerine göre ortalama kazanım oranlarının altın 
için yüzde 95 gümüş için ise yüzde 71 olduğu ifade edilirken 
bu verilerin beklenen değerlerden yüksek olduğuna dikkat 
çekildi.
Ariana Resources bu dönemde yaşanan gelişmeler hakkında 
ise şu bilgileri paylaştı:
•Bu dönemde açık maden ocağının aylık ortalama üretim 

kapasitesi 18.000 ton olarak belirtilirken Ağustos ayında 
ulaşılan 22.600 tondan fazla üretim kapasitesinin bu süreçte 
ulaşılan en yüksek değer olduğuna dikkat çekildi. Yılın son 
çeyreğinde de benzer değerlerin elde edilmesinin planlan-
dığı ifade edildi.
•Ekim başında dökümü gerçekleştirilen 482 ons altın ve 4.088 
ons gümüşün dönem verilerine dâhil edilmediğinin altı çizildi.
•İkinci büyük boyutlu atık boru hattı kurulumunun tamamlan-
dığı ve test edilmekte olduğu paylaşıldı. Bu boru hattının atık 
pompalarındaki yükü azaltacağı ve ek bir diyaframlı pompa 
vasıtası ile yüksek oranlı akış hacminin optimum performans 
ile sağlanmaya devam edeceği belirtildi.
•Tüvenan cevher stokunun muhafazası için uzay-kafes yapıda 
ki çatının inşaatının devam ettiği ifade edildi. Çatı tamamlandı-
ğı zaman yağışlı havalarda cevher yoğunluğunun korunacağı 
ve kırıcıya girecek malzemenin hesaplanan içerikte kalmasının 
sağlanacağı belirtildi.
Ariana Resources Genel Müdürü Kerim Şener yaşanan geliş-
meler ile ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Ticari üretime baş-
ladığımız tarihten bugüne geçen üç aylık süreçte mükemmel 
sonuçlar elde ettik. “Arzu South” bölgesindeki açık maden 
ocağında maksimum üretim kapasitemizi arttırmayı başardık. 
Bu çeyrekte aylık üretim miktarımız 22.000 tondan fazla oldu. 
Cevher işleme tesisi özellikle de değirmende en yüksek çalış-
ma kapasitesinde yapılan testler başarılı oldu. Daha yüksek 
kapasiteleri sürdürülebilir kılmak adına çalışmalarımız devam 
ediyor. Bugüne kadar elde edilen veriler işletmenin fizibilite 
raporlarında belirtilenden daha yüksek üretim kapasitesine 
sahip olduğunu gösteriyor.
Bizleri en çok cesaretlendiren ise, işletme maliyetlerinin fizibilite 
raporunda belirtilen aralıkta olması. İşletmenin başarısı ve ma-
den yönetiminin proseslerle gerçekleştirdiği optimizasyonlar bi-
zim ve ortağımızın işletmede görev alan ekiplerinin becerisini ve 
profesyonelliğini gösteriyor. Bu vesile ile iki tarafı da gösterdikleri 
üstün başarıdan dolayı tebrik etmek istiyorum.”

Kasım 2017

Eldorado Gold 2017 Üretim Beklentilerini 
Revize Etti
Eldorado Gold, Uşak’ta bulunan Kışladağ Altın Madeninde 
2017 yılı üretim beklentilerinde revizyona gitti. Mevcut orman 
izin temditlerinin 3,5 yıl gecikmeli olarak alınması sonucu 
üretimde hedeflenen lokasyonlara ulaşılamaması nedeniyle 
Kanadalı firma Haziran ayında 180.000 - 210.000 ons olarak 
revize ettiği üretim beklentisini Kasım ayında yaptığı açıkla-
mayla 170.000 - 180.000 ons olarak tekrar revize etmek zorun-
da kaldı. Sene başında madenden yapılacak üretim için yıllık 
230.000 - 245.000 ons hedefi koyan firmanın son gelişmeler 
karşısında 2018 ve sonraki yıllara ait öngörülerini gözden ge-
çireceği belirtildi.

Ekim 2017
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DÜNYADAN HABERLER

Küresel Altın Talebi Son 8 Yılın En Düşük 
Seviyesini Gördü

KSM Projesinde Suçlamalar Asılsız Bulundu

Kasım 2017

Kasım 2017

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yayımlanan raporda yılın 
3. çeyreğinde küresel altın talebinde keskin bir düşüş yaşandığı 
belirtildi. Talep miktarı %9’luk düşüşle 915 tona gerilerken yılın 
başından bu yana talep miktarında yaşanan toplam düşüşün 
ise %12’ye ulaştığına dikkat çekildi.
Raporda mücevherat taleplerinde azalma olduğu belirtilirken 
geçen senenin üçüncü çeyrek verileri ile kıyaslama yapıldığın-
da %3’lük düşüş yaşandığı belirtildi. Yaşanan düşüşün nedeni 
olarak yeni vergi düzenlemeleri ve dünyada en fazla altın tüke-
timi yapan Hindistan’ın yolsuzlukları önlemek adına yaptığı ça-
lışmalar gösterildi. Yatırımcıların borsa yatırım fonlarına yatırım 
yapmaya devam etmesine rağmen geçtiğimiz senenin aynı dö-
nemindeki 144 tonluk işlem hacmi ile kıyaslandığında %87’lik 
bir düşüş yaşandığı ifade edildi.
Külçe ve sikke altın yatırımları %17 artış ile 222 tona ulaşırken 

Kanada Ulusal Temas Noktası (NCP), Seabridge Gold’un KSM pro-
jesi için düzenlenen ÇED raporuna yapılan itirazları geri çevirdi. Ya-
pılan açıklamada bu konuda daha fazla incelemeye gerek olmadı-
ğı ve ilk değerlendirmenin ardından davanın kapatıldığı belirtildi.
Güney Doğu Alaska’yı Koruma Konseyi (SEACC)’nin Seabridge’i 
proje belgelerini açık bir şekilde paylaşmamak ve Alaska’daki hisse-
darlara yeterince bilgi vermemek ile suçlamış NCP’ise bu suçlamalar 
üzerine inceleme başlatmıştı. SEACC aynı zamanda maden firması-
nı gerekli detay çalışmayı gerçekleştirmemekle itham etmiş ve bu 
durumun çevreye ve insan haklarına uygun olmadığını belirtmişti.
KSM projesinde yüzleştikleri suçlamalar ile ilgili konuşan şirke-
tin CEO’su Rudi Fronk; “Yapılan detaylı incelemeler sonucunda 

toplam talep miktarında nispeten daha küçük bir paya sahip 
olan teknoloji ve bilimsel araştırmalarda kullanılan altın mikta-
rının ise talebi %2 oranında arttırdığı belirtildi.
Madenden çıkarılan cevher miktarı geçtiğimiz yılın aynı döne-
mine kıyasla %1 azalarak 841 ton seviyesine gerilemiş olsa da 
genel olarak üretim miktarının 2.420 ton ile bu güne kadar ki en 
yüksek seviyesine ulaştığı vurgulandı.
Geçtiğimiz on yılda en fazla altın üretimi yapan ülke ünvanını Gü-
ney Afrika’dan devralan Çin’de üst üste 5. yılda altın üretiminde 
düşüş görüldü. Bu duruma yeni düzenlemelerin neden olduğu 
belirtilirken bir süre daha bu durumun değişmeyeceği tahmin 
ediliyor. Dünyadaki en çok altın üreten ilk 10 ülke arasında yer 
alan Kanada’da ise altın üretim miktarlarında %10’luk bir artış ya-
şanırken Brucejack ve Hope Bay gibi madenlerin ticari üretime 
geçmesinin bundaki en büyük etken olduğu tahmin ediliyor.

ÇED sürecinin onaylanması ve şikâyetlerin haksız bulunmasından 
memnunuz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.
KSM projesi Kanada Çevre Bakanlığı tarafından 2014 yılında 
onaylanmıştı. ÇED süreci nerdeyse 7 yıl süren proje son beş 
yılda yetkililer tarafından onaylanan 2 metal madeninden biri 
olma özelliğine sahip. Geliştirilmemiş rezerv bazında dünyanın 
en büyük altın madeni olarak dikkatleri üzerine çeken proje fa-
aliyete geçtikten sonraki ilk 7 sene içerisinde yıllık 1 milyon ons 
altın üretim kapasitesine sahip olması beklenirken madenin 
faaliyette kaldığı toplam süre boyunca gerçekleştireceği yıllık 
üretim kapasitesinin ise yaklaşık 592.000 ons altın, 286.000 ba-
kır ve 2,8 milyon ons gümüş olması bekleniyor.

Dünyanın En büyük Lityum Üreticisine 
Büyük Talep Var
Kanadalı Wealth Minerals ve Çinli GSR Capital firmalarının dün-
yanın en büyük lityum üreticisi olan Şilili Chemichal and Mining 
Society (SQM) firmasını satın almak için plan yaptıkları belirtildi. 
Reuters’in raporuna göre birçok şirketin Santiago merkezli lit-
yum üreticisinden hisse almak istediği ifade edildi. Bu şirketle-
rin arasında dünyanın en büyük ikinci maden üreticisi olan Rio 
Tinto’nun da bulunduğu belirtildi. 
Geçtiğimiz dönemde SQM’de hisseleri bulunan Kanadalı Po-
tashCorp, Agrium şirketi ile birleşmişti. İki şirket arasında im-
zalanan anlaşmanın şartlarına göre Potashcorp’un 18 ay içeri-
sinde 4,5 milyar dolar değerindeki hisselerini elden çıkarması 
gerektiği ifade edildi. Wealth Minerals’ın amacı ise bu hisseleri 
elde ederek firmanın Güney Amerika’daki lityum projelerine 
sahip olmak ve Şili, Meksika, Peru ve Kanada’daki projelerinde 
hisse elde etmek olduğu belirtildi.
Çinli GSR Capital’in SQM’ye olan ilgisi ise Çin’in hava kirliliğini 

azaltmak adına elektrikli araçlara yaptığı yatırımın bir sonucu 
olduğu ifade edildi. Çinli otomobil üreticilerinin küresel otomo-
bil markaları üretmeleri için batarya ve pillere ihtiyaçları olduğu 
belirtilirken bu durumun lityum üreticilerini Çinli firmalar açı-
sından daha cazip hale getirdiğine dikkat çekildi. 
Lityum devi ile ilgilenen bir diğer şirket olan Rio Tinto’nun port-
föyünde lityum üretimi ile ilgili tek faaliyetinin Jadar projesi ol-
duğu dikkat çekerken şirketin tamamına sahip olduğu projede 
geliştirme safhasına yeni başlandığı biliniyor. Firma tarafından 
yapılan açıklamalarda yapılacak yeni bir yatırım ile ilgili olum-
suz bir ifade kullanılmazken firmanın sadece “akılcı yatırımlar” 
yapmayı düşündüğü belirtildi.
15 milyar dolarlık piyasa değeri olan SQM’nin geçtiğimiz yıl 
yaklaşık 44.000 ton lityum karbonat üretimi gerçekleştirdiği ve 
firmanın Şili ve Avustralya’da yeni projeler geliştirmekte oldu-
ğu biliniyor.
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Geri Dönüşümden Kazanılan Lityum 
Toplam Arzın %9’unu Sağlayacak
Geri dönüşüm sonucu elde edilen 5800 ton lityum ve 22.500 
ton kobalt 2025 yılında küresel piyasalara ulaşacak. Creation 
Inn States’in raporuna göre Çin her iki metal için geri dönüşüm 
faaliyetlerine öncülük edeceği belirtilirken lityum iyon pillerin 
%66’sından fazlasının (191.000 ton), Asya’nın devi tarafından 
ülkenin hızlı büyüyen pil malzemesi ihtiyacını karşılamak amacı 
ile geri dönüşüme tabi tutulmasının beklendiği ifade edildi. Ko-
baltta ise üretim zayiatı veya diğer kaynaklar haricinde %76’lık 
bir oranla geri dönüşüm beklendiği belirtildi.
Raporu hazırlayan Creation Inn, bu miktarların nispeten bekle-
nenden düşük olduğunu, bunun nedenlerinden bir kaçının ise: 
uzun kullanım ömrü, tekrar kullanım potansiyeli ve kullanılmış 
pillerin tek kaynakta toplanması gibi başlıklar altında sıralandı-
ğı belirtildi.
Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarını değerlendiren analistler,  
kapalı devre çözümler konusunda Çin’in yarışta bir adım önde 
olduğunu, kullanım ömrü sona eren pillerin büyük miktarının 
ülkenin geri dönüşüm endüstrisine ve pil malzemeleri üretici-
lerine fayda sağlamak için Çin’e ihraç edildiğine dikkat çekildi. 
Uzmanlar raporda, “Avrupa ve Kuzey Amerika’da hacimlerin so-
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nunda artması durumunda, Çin geri dönüşüm endüstrisi kanıt-
lanmış teknoloji ve mevcut kapasite ile güçlü bir rekabet üstünlü-
ğüne sahip olacak” dedi.
Raporun başyazarı Hans Eric Melin, ülkelerin kullanılmış pilleri 
Çin’e ihraç etmesi konusunda şu şekilde görüş belirtti: ”Ülkeler 
pilleri geri dönüştürecek teknolojiye sahip olmadıklarından dola-
yı değil güncel şartlar altında bu geri dönüşümden büyük bir ka-
zanç sağlamadıkları için kullanılmış ürünleri Çin’e ihraç ediyorlar.  
Geniş bir açıdan baktığımızda bu uygulamanın oldukça başarılı 
şekilde ilerlediğini görsek de bu uygulamanın Avrupa, Amerika ve 
Kanada’da hükümetlerin kritik hammaddelere ulaşma idealiyle 
pek bağdaşmadığını görüyoruz.”
Raporda elektrikli otomobillerin gelişmesi ile otomotiv sektö-
rünün de bu şartların oluşmasında önemli bir yer oynayacağı 
belirtirken yedek parça ve bakım ihtiyacında düşüş yaşansa 
da pillerin kullanımına belirgin bir artış beklendiği vurgulandı. 
Elektrikli araçlarda kullanılan pillerin %60’ının ise geri dönüşü-
me girmeden ikinci bir kullanım şansı olacağı ifade edilirken bu 
durumun geri dönüşüm sektöründe çarkları yavaşlatacağı ön 
görülüyor.

Hindistan’ın En Büyük Bakır Madeninde 
Üretim Yaklaşık Üç Katına Çıkacak
Hindistan’da bakır üretimini tekelinde bulunduran Hindustan 
Copper, sahip olduğu maden işletmelerini genişletmek için 
adımlar atıyor.
Devlet tarafından işletilen şirket, Bombay Menkul Kıymetler 
Borsası’na yaptığı bir bildirimde, yönetim kurulunun borçlan-
ma limitini artırdığını ve yurtdışındaki stratejik metalleri keşfet-
mek ve madencilik yapmak amacı ile National Aluminum Com-
pany ve Mineral Exploration Company ile ortaklık kurulmasını 
onayladığını duyurdu. 
6 genişleme projesine 700 milyon dolar yatırım yapmayı plan-

layan şirketin planları içerisinde yapacağı çalışmalar ile Madhya 
Pradesh’de bulunan ve şirketin işlettiği en büyük maden olma 
özelliğini taşıyan Malanjkhand’da üretimi yaklaşık üç katına çı-
karma çalışmalarının da bulunduğu belirtildi.  Hâlihazırda üre-
timin devam ettiği açık işletmeye ek olarak yer altı madenleri 
inşa ederek üretim kapasitesini yıllık 2 milyon tondan 5,2 mil-
yona yükseltmeyi planladığı ifade edildi. Malanjkhand projesi, 
Hindistan’ın bakır rezervinin neredeyse yüzde 70’ini bünyesin-
de bulunduruyor. Proje, Hindustan Copper’ın üretiminin yakla-
şık yüzde 60’ını temsil ediyor.

Elektrikli Araçlarla Beraber 
“Madencinin İntikamı”da Başlıyor Aralık 2017

Kasım 2017

Milyarder yatırımcı Robert Friedland elektrikli taşıtlarda kul-
lanılan bakır, nikel ve kobalt gibi metallere olan talebin art-
ması uzun vadede madencilik şirketleri ve müşterileri arasın-
daki dengede bozulmaya neden olacağına dair öngörülerde 
bulundu. 
“Yakında sinemalarda: Madencinin İntikamı” benzetmesini 
yapan Friedland. “Hiçbir madenci, sabit bir fiyata bir otomo-
bil üreticisine yüksek volatiliteli bir metal satmak istemeyecek-
tir.” dedi. Friedland, “Otomobil üreticilerinin araçlarına güç 
vermelerini istiyorsa tedarik yaklaşımlarını değiştirmeleri ge-
rekecek. Nikel sülfat ve kobalt sülfat yokluğunu kabul edeme-

yeceğimiz önemli ürünler. İlerleyen dönemde kömür ve demir 
cevheri talebi durgunlaşırken çevre teknolojilerinde kullanılan 
bakırın kullanımı ise artmaya devam edecektir.” şeklinde ifa-
deler kullandı.
Friedland’ın Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ivanhoe Mi-
nes ile birlikte yürüttüğü büyük bir bakır yatağı ve Güney Af-
rika’da bir platinyum projesi bulunuyor. Ayrıca Avustralya’da 
nikel ve kobalt sülfat projesi bulunan Clean Teq Holdings’in eş 
başkanlığını da yapıyor. Her iki metal de şarj edilebilir batarya 
teknolojilerinde kullanılırken talebin artacağına yönelik bek-
lentiler nedeni ile yıl içerisinde iyi performans gösterdi.
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ETKINLIK DEĞERLENDIRME

Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı

Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

Bursa Blok Mermer Fuarı’nın üçüncüsü, 25-28 Ekim 2017 tarih-
leri arasında Bursa Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Ticari 
olarak mermer olarak nitelenen fakat jeolojik anlamda mer-
mer, andezit, granit, limestone, onix vb. olarak adlandırılan, 
blok veren doğal taşlar, bunların üretiminde kullanılan iş ve 
ocak makinelerinin yer aldığı Fuar, 40.000 metrekarelik alan ve 
7 salonda gerçekleştirilirken toplam olarak 1080 ton ağırlıkta 
bloğun sergilendiği öğrenildi. Mermer üretiminde kullanılan iş 
makinelerinin sergilendiği 10.000 metrekarelik bir açık alan da 
katılımcıların hizmetine sunulurken fuarda bu yıl 12 ülkeden 
188 firmanın standı yer aldı. Fuarı 41 ülkeden toplam 20.000 
ziyaretçi inceleme imkânı buldu.

Ülkemizde her gün 172 iş kazası oluyor ve her gün ortalama 
3 kişi bu kazalarda yaşamını yitiriyor. Ağır endüstriler içeri-
sinde yer alan Madencilik Sektörü de yaşanan iş kazalarında 
ön sıralarda geliyor. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğının “Güvenle Büyü Türkiye” sloganı eşliğinde iş kazalarına 
dur demek adına sürdürdüğü faaliyetlerin bir parçası olarak, 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından organize 
edilen, “Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu” 
300’den fazla katılımcı ile 5 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sa-
rıeroğlu‘nun göreve başlar başlamaz iş sağlığı ve güvenliğini 
sektörler bazında ele almak üzere düzenlenmesini arzu ettiği 
ve önemi nedeni ile madencilikten başladığı Sempozyum-
da bakanlık bürokratlarının yanında, madencilik dünyasının 
önemli isimleri, şirketler, sivil toplum kuruluşları ve üniversi-
telerden ilgililer, konuşmacı ve katılımcı olarak bulundu.
Ülkemizdeki madenlerden iyi uygulama örnekleri ile iş sağ-
lığı ve güvenliği alanındaki istatistiki bilgilerin ve değerlen-
dirmelerin paylaşıldığı sempozyumun açılış konuşmaları 
Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Atılgan Sökmen ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 

Serhat Ayrım tarafından yapılırken Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Hande Seray, 
“Madenlerde İSG Mevzuatını”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı İş Müfettişi Alpaslan Kılıçaslan “İSG Teftişlerini”, 
Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel ise “İşletme 
Projelerinden Kaynaklı İş Kazaları ve Çözüm Önerileri” hak-
kındaki görüşlerini paylaştı.
Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünden 
Prof. Dr. Bahtiyar Ünver başkanlığındaki ilk oturumda yer altı 
madenlerinde “Personel Takip Sistemi” hakkında iki sunum 
gerçekleştirildi. Günün ikinci oturumu ise Çukurova Üniver-
sitesi’nden Prof. Dr. Suphi Ural başkanlığında “Madenlerde 
Sığınma Odası Uygulamaları” ana başlığı altında yapıldı. 
Öğleden sonraki oturumun konusu ise “Kömür Madenciliğin-
de İSG Uygulamaları” idi. Bu oturum, İş Sağlığı ve Güvenliği Ge-
nel Müdürü Burhanettin Kurt başkanlığında gerçekleştirilirken 
“Maden Mevzuatı ve Mevcut Uygulamalara Dair Panel” olarak 
toplanan son oturumun katılımcıları Yurt Madenciliği Geliştir-
me Vakfı’ndan Lütfü Çallı, Prof. Dr. Bahtiyar Ünver ve Prof. Dr. 
Suphi Ural oldu. Panelin moderatörlüğü ise İş Sağlığı ve Gü-
venliği Genel Müdürü Burhanettin Kurt tarafından üstlenildi.
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INERMA 2. Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve 
Enerji Zirvesi 

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı tarafından bu yıl ikincisi 
düzenlenen “Uluslararası Enerji Hammaddeleri, Enerji Zirve 
ve Sergisi”, 27-30 Eylül 2017 tarihleri arasında İstanbul’da ger-
çekleştirildi. Açılış Konuşmaları Yurt Madenciliğini Geliştirme 
Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güven Önal, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Kuzu, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Abdülkerim 
Yörükoğlu tarafından gerçekleştirilen zirvede enerji konusun-
da bir de sergi alanı yer alırken yapılan sunumlarının yanında 
iki ayrı panel ve poster sunumlar da yapıldı.
İlk oturumda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın madencilik ve 
enerji üretimi ile ilgili kurumlarının yetkilileri söz alırken MİGEM 
Genel Müdürü Mithat Cansız, EÜAŞ Genel Müdürü Nevzat Şatıroğ-
lu, MTA Genel Müdür Yardımcısı İsmail Kara ve TKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Mustafa Özdingiş kurumlarının enerji hammaddeleri 
hakkındaki faaliyetleri hakkında güncel bilgileri paylaştılar.
Gerçekleştirilen diğer bir oturumda, California Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Selim Şenkan, Colorado Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kadri 
Dağdelen, Berkeley Üniversitesi’nden Mehmet Dağdelen, MATH 

Enerji Şirketi (ABD) CEO’su Dr. Mark Hart, ER Danışmanlık’dan 
(Almanya) Dr. Manfred Rumberger ve ABD’den Francis Lau yurt 
dışından katılımcı olarak sunumlarını gerçekleştirdiler.
İlk günkü son oturum ise “Kömür ve Enerji” konulu paneldi. 
Prof. Dr. Hasan Okutcan moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
panelin katılımcıları ise Kömür Üreticileri Derneği Başkanı Mu-
zaffer Polat, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü AR-
GE Daire Başkanı Mustafa Ziypak, NARTUS’tan Özge Durukan 
Öçalan ve TEYO’dan Muzaffer Başaran oldu.
Zirve’nin ikinci gününde ise Tokyo Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gen-
to Mogi, Pittsburgh Üniversitesi’nden Prof. Dr. Badie I. Morsi, Gü-
ney Afrika Cape Town Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cyril O’Connor, 
Nevada Üniversitesi’nden Prof. Dr. James Hendrix, Orleans (Fran-
sa) ICARE CNRS Araştırma Merkezinden Prof. Dr. İskender Gökalp, 
TÜBİTAK Marmara Araştırma Enstitüsü’nden Doç. Dr. Fehmi Ak-
gün ve Yıldırım Enerji CEO’su Dr. Tamer Turna ikinci günün konuş-
macıları olarak yerlerini aldılar. Son günün sunumları “Kömür ve 
Enerji”, “Nükleer Enerji”, “Jeotermal Enerji ve Dünyada Enerji Stra-
tejileri”, “Enerji Çevre İlişkileri” ana başlıklarında gerçekleştirildi. 

2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hak-
kında Tebliğ kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ta-
rafından yürütülen “E-ticaret Sitelerine Toplu Üyelik Projesi” 
kapsamında, Alibaba.com, Kompass.com ve Turkishexporter.
net sitelerine yapılacak üyelik bedelleri yüzde 80 oranında TİM 
tarafından prefinanse ediliyor. 
Bununla birlikte, söz konusu yüzde 80 desteğin yanında İMİB üyesi 
firmalarımızın söz konusu projeye katılımlarını desteklemek ama-
cıyla, ödemeleri gereken yüzde 20’lik kısmın tamamının alınan ka-
rar doğrultusunda İMİB tarafından karşılanmasına karar verildi. Bu 
sayede üye firmaların söz konusu e-ticaret sitelerine hiçbir ücret 
ödemeden üye olarak dünyada giderek artan e-ticaret platformları 
üzerinden ihracatını geliştirmelerine imkân sağlanmış olunacak. 
Destek kapsamında ilgili sitelere üyelikten yararlanmak için son 
başvuru tarihi 31 Aralık 2017’dir.
İMİB Desteği ile E-Ticaret Sitelerine Üyelik Süreci
1-http://uyeler.immib.org.tr/eticaret/ adresinden Vergi numara-
nızı girerek İMMİB üyelik bilgilerinizi kontrol ediniz.
2-Eğer İMMİB üyesi değilseniz hemen Uygulama ve Üyelik Şu-
bemiz ile irtibata geçiniz.

3-Sizden istenen firma bilgilerini giriniz,
4-E-Ticaret Sitelerine Üyelik Destek Sözleşmesi’ni onaylayınız,
5-TİM’in anlaşmalı olduğu 3 E-ticaret sitesinden üye olmak is-
tediğinizi seçiniz,
6-E-ticaret sitesi üyelik başvurunuzu yapınız,
7-Ekonomi Bakanlığı onayından sonra üyeliğiniz başlayacaktır.
Destekten Faydalanabilmek İçin
•Şirketin İhracatçı Birliği üyesi olması gerekmektedir.
•Şahıs firmaları destekten faydalanamamaktadır.
•Şirketin, üye olmak ve destekten faydalanmak istediği e-ticaret si-
tesine hâlihazırda üye olmaması gerekmektedir.
•Firma Birlik tarafından verilecek ek yüzde 20 destekten sadece 1 
(bir) e-ticaret sitesine üyelik için yaralanabilecektir (Firmalar Kom-
pass-Alibaba.com veya Kompass-Turkishexporter.net e-ticaret si-
telerine aynı anda üyelik başvurusunda bulunabilirler ancak İMMİB 
tarafından sadece 1 (bir) site için destek alabileceklerdir.)
•Şirket, Turquality ve Marka Desteğinden faydalanmamış olmalıdır.
•Şirket, hizmet sektöründe faaliyet göstermemelidir.
•Üyelikler Bakanlık onayından sonra aktifleşecektir.
•Bakanlık onayının ardından en geç 2 hafta içinde üyelik başlatılır.

İMİB’ten E-Ticaret Sitelerine Ücretsiz Üyelik Desteği

SAĞLIKLI HAVALANDIRMA İLE 
                                                       PROJELER DAHA HIZLI
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Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Sempozyumu Adana’da Gerçekleştirildi
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Adana Şubesi ile Çukuro-
va Üniversitesi Maden Mühendisliği tarafından önceki yıllarda 
beş kez ulusal düzeyde düzenlenen “Madenlerde İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Sempozyumu” bu yıl ilk defa uluslararası dü-
zeyde, 2-3 Kasım 2017 tarihleri arasında Çukurova Üniversite-
si’nde gerçekleştirildi. 
Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’nde düzenlenen ve 
iki gün süren sempozyumun açılış konuşmaları sırası ile sem-
pozyum Yürütme Kurulu Başkanı Sabahattin Öztaş, TMMOB Ma-
den Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Yılmaz, 
Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Mahmut Kılıç, TMMOB Maden Mühendisleri Oda-
sı Genel Başkanı Ayhan Yüksel, Seyhan İlçesi Belediye Başkanı 
Zeydan Karalar, Çukurova İlçesi Belediye Başkanı Soner Çetin ve 
Adana İli Vali Yardımcısı Hanlar İden tarafından gerçekleştirildi. 
Konuşmacılar, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin özellikle maden iş-
letmelerindeki önemine değinirken sempozyum; üniversiteler, 
sektörün belli başlı şirketleri ve temsilcilerinin katılımı ile yapıldı.
Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Sabahattin Öztaş ger-
çekleştirdiği açılış konuşmasında; iş güvenliği uzmanlarını artık 
kimsenin günah keçisi görmemesi gerektiğini, iş kazası olma-
ması için en çok çalışanların iş güvenliği uzmanları olduğunu 
belirtti. Öztaş sözlerine şöyle devam etti: “Maalesef herhangi 
bir kazada ilk önce iş güvenliği uzmanına ceza veriliyor, hapse 
atılıyor. Halbuki iş yasasına göre her türlü önlemi almak işve-
renin görevidir. Yöneticilerin üstlendiği sorunları iş güvenliği 
uzmanlarına yüklemek haksızlıktır”.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği sempozyumunu uluslararası plat-
forma taşımanın gururnu yaşadıklarını dile getiren Maden 
Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Yılmaz yap-
tığı açılış konuşmasında, “Bölgemiz, ülkemiz ve uluslararası 
ölçekte son derece önem taşıyan sempozyum, mesleğimizin 
gelişimini sağlamak, iş güvenliği ve işçi sağlığını ön planda tu-
tarak bilimin ışığını genele yayma amacı taşımaktadır. Dünya 
insanlığının hizmetine sunulan yer altı ve yer üstü kaynakları-
nın rantabl kullanılması doğanın atalarımızdan kalan bir miras 
değil, gelecek kuşaklara özenle bırakmamız gereken bir ema-
net olduğunun farkına varmak zorundayız. Sempozyumda 42 
sözlü, 7 çağrılı bildirinin yanı sıra 19 poster sunumu ile nitelikli 
öngörü ve analizler gerçekleşecek” diye konuştu.
Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı ve 
Ceyhan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Mahmut 
Kılıç gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, iş kazaları konusuna 
değinerek, “Türkiye’de ölümlere neden olan üç tane önemli soru-
numuz var. Bir tanesi terör, ikincisi iş kazaları, üçüncüsü ise trafik 
kazaları. Bizim bunlara artık bir dur dememiz gerekiyor. Günde 
yaklaşık 20 tane insanımız hiç yoktan canını kaybediyor.” dedi.
Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Yüksel ise yaptığı konuşmada, dünyada her gün yaklaşık 6 bin 
400 kişinin iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yaşamı-
nı kaybettiğini işaret ederek, “Her yıl yaklaşık olarak 350 bin kişi 

iş kazası, 2 milyon kişi meslek hastalıklarından dolayı hayatını 
kaybetmektedir. Her yıl 270 milyon iş kazası meydana gelmek-
te, 313 milyonu aşkın işçi ölümcül olmayan iş kazası geçirmek-
te ve 160 milyon kişi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır. 
Ülkemizde her sabah evinden işine giden anne ve babalardan 
4´ü akşam evine dönmemekte ve her yıl ortalama bin 700´ün 
üzerinde insanımız iş kazalarında yaşamını kaybetmektedir. 
Sektörümüzü incelediğimizde ise her yıl ortalama büyük fa-
cialar hariç 65-70 maden emekçisinin yaşamının kaybettiğini 
görmekteyiz.” dedi.
Açılış konuşmalarında sırasıyla söz alan Çukurova Belediye 
Başkanı Soner Çetin, yöneticilerin, uzmanlar ve mühendislerin 
görüşlerini alarak hareket etmesi gerektiğinin altını çizerken 
Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise yapılan sempoz-
yumunu öneminden bahsetti. Adana Vali Yardımcısı Hanlar 
İden ise gerçekleştirdiği konuşmada, maden sektöründe ya-
şanan kazaların kader olmadığını, öngörülebilir, önlenebilir 
olduğuna inanılması gerektiğini ve çalışmaların bu yönde dü-
zenlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Sempozyumun birinci oturumunda “Maden İş Kazası ve Meslek 
Hastalığı Nedeniyle İşveren ve İşveren Vekilinin Ceza Sorumlu-
luğu” ve “Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinden 
Doğan Hukuki Sorumluluk” konulu sunumlar gerçekleştirdi.
İlk günün öğleden sonraki bölümünde ikinci oturuma geçildi. 
İkinci oturumda “Yeraltı Maden Galerileri: Tahkimatsız, Güç-
lendirilmiş veya Tahkimatlı”, “Yeraltı Madenciliğinde Ocağa 
Verilmesi Gereken Hava Miktarı Konusunda Türk Mevzuatı 
Hükümlerinin Değerlendirilmesi” ve “Maden İşyerlerinde Acil 
Durdurmayı Gerektiren Durumların Değerlendirilmesi ve Öne-
riler” konulu sunumlar yapıldı.
Günün devamında iki farklı salonda gerçekleştirilen oturum-
larla sempozyum devam ederken şirketler özelinde de sunum-
lar yer aldı. Sempozyum süresi olan iki gün boyunca toplam on 
iki oturumun yer aldığı, konusunda uzman kişilerin aydınlatıcı 
sunumları ışığında gerçekleştirilen organizasyona, katılımcıla-
rın ilgisi dikkat çekti.
Sempozyum, 3 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen kapanış 
oturumu ile sona erdi.
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Madencilik Sektörü Antalya Çalıştayı ile Umutlandı
Türkiye’ye yıllık 4,5 milyar dolar döviz kazandıran, 2023 yılı için 15 
milyar dolar ihracat hedefi belirleyen Madencilik Sektörü, “Haya-
tımız Maden” temasıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. 
Berat Albayrak’ın da katılımıyla 24-25 Kasım 2017 tarihlerinde An-
talya’da düzenlenen “Madencilik Çalıştayı”nda Kamunun maden-
cilik sektörüne bakışındaki pozitif bakış açısı ile 2023 hedefleri için 
enerji depolayarak ayrıldı. Madencilik sektörünün tüm taraflarının 
katılımıyla düzenlenen “Madencilik Çalıştayı” uzun bir aranın ar-
dından sektörün aynı ortamda toplanmasına da aracılık etti. 
Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın da iştiraki ile gerçekleştirilen Çalıştay’ın konusu olan, 
maden sahalarında ruhsat güvenliği, madencilikte halkla ilişkiler 
ve mevzuattaki sorunları görüşmek üzere sektör temsilcileri, sivil 
toplum örgütleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer 
bir araya geldi. 700 kişinin üzerinde katılım sağlandığı öğrenilen 
Çalıştay’da Ege Maden İhracatçıları Birliği (EİB), İstanbul Maden 
İhracatçıları Birliği (İMİB), Türkiye Madenciler Derneği (TMD), Tür-
kiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER), 
Altın Madencileri Derneği (AMD), Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB), 
Seramik, Cam, Çimento Hammaddeleri Üreticileri Birliği (SER-
HAM), Aydın Sanayi Odası (ASO), Ege Madenciler Derneği (EMD), 
Çanakkale Madenciler Derneği (ÇAMAD) öncü STK’lar oldular.

mu’nu hayata geçireceklerini söyledi. Albayrak, “Kurul, güvenli 
bir çalışma ortamının oluşturulması, meslek hastalığının önlen-
mesi gibi konularda gerekli uygulamaları hızla hayata geçirecek. 
Madenler barındırdığı tehlike büyüklüklerine göre sınıflara ay-
rıldı. Artık sınıflandırarak bir denetim modeli getiriyoruz. Her bir 
maden yılda en az bir kere denetlenecek. Bunları da risk grubuna 
göre üç kategoriye ayırdık. Risk barındıran madenler tespit edile-
cek ve gereken neyse uygulayacağız.” dedi.
2017 yılında 5 bin 487 madenin denetlendiği bilgisini de ak-
taran Albayrak, “258 kömür madenine faaliyeti durdurma cezası 
verdik. Yıl sonuna kadar 6 bin maden işletmesini en az bir kez de-
netlemiş olacağız. 2018’de bu denetimler sıklaştırılacak. Habersiz 
ve anlık denetimlerle risk barındıran madenler tespit edilecek ve 
gereken yapılacak. İş ve işçi güvenliği konusunda kesinlikle sıfır 
tolerans uygulamamız lazım” ifadelerini kullandı.
Albayrak, “Madencilik sektörü ile yaptığımız toplantılarda en 
sık dile getirilen konuların başında bürokrasinin azaltılması ta-
lebi geliyordu. Eylül ayı sonu itibariyle bekleyen işlerin hepsini 
tamamladık. Madencilik faaliyetlerinin en hızlı şekilde ilerlemesi 
için E-Maden sürecini başlatacağız dedik ve başlattık. İnşallah 
2018 yılında projenin tamamını devreye almış olacağız. Ayrıca 
birden fazla sahada görev yapabilecek teknik nezaretçilik siste-
mini terk ettik ve daimî nezaretçilik sistemine geçtik. Nisan ayın-
da İstanbul’da sektöre verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyo-
ruz. Maden İhale Yönetmeliğini, ÇED istenmemesi konusunu 
bitirdik, orman bedellerinin tamamının yüzde 50 indirimini bitir-
dik. Orman ve Su İşleri Bakanımıza teşekkür etmemiz lazım. Ger-
çek yatırımcının önünü açacağız. Bu yıl bir milyon metre sondaj 
yaptık. Seneye iki, sonraki sene üç milyon sondaj hedefliyoruz. 
Özel sektörle birlikte 5-6 milyon metre sondaj yapmış olacağız. 
Böylece dünyanın bu alanda da en ileri ülkesi olacağız.” dedi.
Albayrak, yıl sonuna kadar en az bin 500 sahanın ihalesini daha 
bitireceklerini belirtirken sözlerine şöyle devam etti: “Üretimden 
işletmeye kadar madencilikle ilgili bütün süreçlerin ekonomiye ka-
zandırılması, ülkemizin rekabet gücünün artmasında da büyük 
rol oynayacak. Uzun dönemli adımları büyük bir titizlikle atıyoruz. 
Günlük değil büyük ve uzun vadeli düşünüyoruz. Burada kamunun 
düzenleyici ve denetleyici rolü kadar özel sektöründe inisiyatif alması 
lazım. Türkiye’yi bir üst lige taşıyacağız diyorsak hepimize iş düşüyor. 
Ülkelerin gayri safi milli hasılalarından madencilik sektörünün aldığı 
paya baktığınızda; Çin yüzde 8,5, Avusturalya yüzde 6,5, ABD yüzde 
5, Almanya yüzde 4, Kanada yüzde 4, Türkiye yüzde 1,3’ler seviyesin-
de. Türkiye’de maden çeşitliliğimiz dikkate aldığımızda potansiyeli-
mizin çok altında olduğumuzu görüyoruz. Dünya genelinde çıkarı-
lan 90 madenin 77 tanesi Türkiye’de çıkarılıyor. Bu madenlerde ne 
kadar rezerve sahip olduğunuz önemli değil. Önemli olan ne kadar 
katma değer ürettiğiniz. Türkiye hammadde satan değil, katma de-
ğerli ürünler üreten, son ürünü üreten söz sahibi olan bir ülke olmalı. 
Tüm çalışmalarımızı bu hedefe yönelik kurguladık.”
Bugüne kadar yurtdışına hammadde olarak gönderdiğimiz ma-
denlerin, işlenmiş ürün olarak çok daha pahalı bir şekilde Türkiye’ye 
döndüğü bir sistemin var olduğuna dikkati çeken Albayrak; “Birçok 
maden Türkiye’de işlenecek. Böylece Türkiye’de bulunan madenler 

Madencilik sektörü kapsamındaki tüm kamu kuruluşlarının 
yöneticilerinin de hazır bulunduğu Çalıştay’da Bakan Berat 
Albayrak’ın gerçekleştirdiği konuşmada, madencilik sektörü 
özelinde önemli açıklamalar yer aldı.
Albayrak konuşmasında, madencilik Sektörünün 2023 yılı için 
ortaya koyduğu 15 milyar dolar ihracat hedefinin hayal olma-
dığını belirterek “Madencilik Sektörümüz 20-25 milyar dolar 
ihracat hedeflemeli” dedi. Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedefle-
rine ulaşmak için katma değerli ürün ihracatını gerçekleştirebi-
leceği sistemi hayata geçirdiklerini belirten Albayrak, maden-
cilik sektörüne katma değerli ürün üretimi için kurumsallaşma, 
profesyonelleşme ve yabancı sermaye ile iş birliği çağrısı yaptı. 
Albayrak, katma değerli ürün ihracatını hedeflemeyen, kurum-
sallaşmayan, profesyonelleşmeyen firmaların gelecekte ma-
dencilik sektöründe yer bulamayacağının da altını çizdi.
Madencilik konusunda en önem verilen konuların başında 
güvenlik geldiğini belirten Albayrak, ‘Maden Güvenlik Kuru-
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zenginleştirilerek, ithal edilmesinin önüne geçilecek. Yeni yılda tesis 
kurma şartlı ihale sistemine geçeceğiz. Böylece AR-GE ve teknolojik bir 
modeli hayata geçirmiş olacağız. Madencilikte maden 1 katma değer 
üretiyorsa, nihai ürün 8 birim değer üretiyor. Madenine göre 30-40 
katına çıkan bir sistem var. Madencilik sektörümüzde ihracat yapan 
çok firmamız var. Katma değerli ürün üretimi için teknolojiyi burada 
geliştirip, fabrikaları burada kurun. AR-GE ve teknolojik yatırımlar için 
uluslararası iş birliklerine hazır olun.” diye çağrıda bulundu.
“Türkiye dönüşüyor, dünya dönüşüyor, madencilik sektörümüz 
madencilik alanında dönüşümü doğru okuyarak sanayi ve üniver-
sitelerle iş birlikleri kurarak sadece hammadde üretimi değil, değer 
üretmeyi hedefleyen madencilik yapısını hayata geçirmeli” diyen 
Albayrak, “Burada firmalarımızın dünya ile rekabet edebilmesi tek 
hedef değil, sürdürülebilir madencilik politikası için her türlü destek 
olacak, birlikte atmamız gereken adımlarda sizlerle iletişim halin-
de olacağız. Kazan-kazan modelini hayata geçireceğiz. Kamu ka-
zanacak, özel sektör kazanacak, bunun sonucunda vatandaşımız 
kazanacak. Milli Enerji politikamızın amacı bu.” şeklinde konuştu.
Çalıştay organizasyonunda yer alan bazı STK Başkanları ise 
“Madencilik Çalıştayı”nı şu şekilde yorumladı: 
EMİB Başkanı Mevlüt Kaya: “Hayatımız Maden” temalı Madenci-
lik Çalıştayı’nı, madencilik sektörünün bayramı olarak nitelendiren 
Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt 
Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın İstanbul Dolmabahçe 
Sarayı’nda madencilik sektöründeki tüm Sivil Toplum Kuruluşları 
Temsilcileriyle gerçekleştirdiği “Madencilik Sektör Toplantısı”nda 
açıklanan Milli Enerji ve Maden Politikasının madencilik sektörü-
müzün tüm taraflarınca benimsendiğini, “Milli Enerji” ve “Maden 
Politikası”nın hayata geçmesi için sektör temsilcileri olarak Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın neferi olarak çalışmaya hazır ol-

duklarını da Madencilik Çalıştayı ile ortaya koyduklarını dile getirdi. 
İMİB Başkanı Aydın Dinçer: İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 
(İMİB)’nin 5 Kasım’da yapılan Genel Kurul Toplantısı sonrasında 
İMİB Başkanlığı’na seçilen ve madencilik sektöründe birlik orta-
mının tekrar tesis edilmesinde büyük katkıları olan İMİB Başkanı 
Aydın Dinçer, “Hayatımız Maden” adını verdikleri Çalıştay’ın ve-
rimli geçmesinden son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Ma-
dencilik sektörüne yön verecek çözümler üretilmeye çalışıldığını 
dile getiren Dinçer sektörümüzü temsil eden tüm kurumların 
birlikte düzenleyeceği daha nice toplantılar yapılmasını diledi.
TÜMMER Başkanı Raif Türk: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak’ın Temmuz ayında İstanbul Dolmabahçe Sara-
yı’nda düzenlediği “Milli Enerji ve Madencilik Politikası” isimli 
toplantıda, maden sektörünün düştüğü boşluktan kurtulaca-
ğına dair işaretler verdiğini hatırlatan Türkiye Mermer Doğal-
taş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı Raif Türk, 
aynı yıl içinde düzenlenen “Madencilik Çalıştayı” ile madenci-
lik sektörüne gösterilen ilginin arttığının ortaya konulduğunu 
bundan da mutlu olduklarını belirtti.
TMD Başkanı Atılgan Sökmen: Türkiye Madencilik Sektörü-
nün büyük bölümünün katılımı ve katkılarıyla toplanan “Haya-
tımız Maden Çalıştayı”nın amacına ulaştığını ifade eden Türki-
ye Madenciler Derneği Başkanı Atılgan Sökmen, şöyle devam 
etti; “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın 
ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün, Ekonomi Bakanlığı’nın 
ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin katı-
lımları sektörümüzün ve “Madencilik Çalıştayı”nın kamuoyun-
daki bilinirliğine önemli katkı sağlamıştır. Sorunlarımıza göste-
rilen samimi ilgi bizleri memnun etmiştir. Türkiye Madenciler 
Derneği adına kendilerine şükranlarımızı sunuyorum.” 

Maden Jeologları Derneği (MJD) 6. Yaşını 11 Kasım 2017 tarihin-
de keyifli bir kokteyl ile kutladı. Madencilik sektöründe faaliyet 
gösteren jeologları tek çatı altında toplamak ve ortak bir ses 
olmak adına 11 Kasım 2011 tarihinde kurulan MJD, kurulduğu 
günden bu yana maden jeologlarının sektördeki öneminin farkı-
na varılmasına çok önemli katkılarda bulunmuş ve gerçekleştir-
diği çalışmalarla üyelerine güven veren bir STK olmuştur. 
Arazi çalışmaları nedeniyle sık sık bir araya gelemeyen ve ma-
dencilik sektöründe değişik kademelerde çalışan jeologların 
bir araya gelmesine vesile olan doğum günü kokteylinde, Der-
nek Başkanı Ahmet Tukaç bir konuşma yaparak kuruldukları 
günden bugün TÜVEK, UMREK, maden kanunu değişiklikleri 
ve ilgili yönetmeliklere önemli katkılar sağladıklarını, bunlara 
birkaç örnek olarak rezerv çalışmalarının daha iyi yürütülebil-
mesi için 7 yıllık arama dönemine 2 yıllık fizibilite döneminin 
eklenmesini önerdiklerini ve bunun kabul edilerek maden 
kanununda yer verildiğin, arama dönemlerinde rezerv yerine 
kaynak raporlamasının zorunlu olmasını teklif ettiklerini ve bu-
nun da bakanlıkça ve sektörce kabul edildiğini gösterdi. Tukaç 
ayrıca yıl içerisinde üyelerine ve sektöre yönelik çeşitli kurs ve 
seminerler gerçekleştirdiklerini ve bu etkinliklerden özellikle 
üyelerinin oldukça faydalandığını hatırlattı.

MJD Kuruluşunda ortaya konan en önemli hedeflerden birisi 
olan uluslararası kabul görmüş EuroGeol ünvanının alınabil-
mesi ile ilgili olarak da çalışmaları tamamladıklarına değinen 
Tukaç bu hedefe ulaşmak için şart olan National Vetting Com-
mity (NVC)’i kurduklarını ve gerekli şartları sağlayan üyelerinin 
Euro Geologist ünvanını alarak uluslararası akredite jeologlar 
olarak kariyerlerine devam etmeye başladıklarını açıkladı.
European Federation of Geologists (EFG)’nin 2018’de Türki-
ye’de düzenleyeceği Çalıştay hakkında da bilgiler veren Tu-
kaç’ın ardından NVC komite başkanı İbrahim Güney tarafından 
gerçekleştirilen sunum ile EuroGeol üyelik süreci hakkındaki 
çeşitli bilgiler üyelerle paylaşıldı.
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Genç Şirket CORE DRILL Hızla Büyüyor

Gerek kamu kuruluşları gerekse özel sektör tarafından talep 
edilen metrajlar ile sondaj sektöründe hareketli günler yaşanı-
yor. Henüz 2017 ortalarında kurulmasına rağmen CORE DRILL 
de yaşanan bu hareketlilik içerisinde kendisine sağlam yer 
edinen genç şirketlerin başında geliyor. Kuruluşuyla birlikte 

Tümad Madencilik AŞ’ye hizmet vermeye başlayan ve son-
rasında Demir Export AŞ’nin projelerine devam eden şirket, 
Ekim ayında ikinci bir makine yatırımı yaparak Esan Eczacıbaşı 
AŞ’nin sondajlarını yapmaya başladığını açıkladı.
Kuruluşunun henüz altıncı ayında yatırıma odaklanan CORE 
DRILL Genel Müdürü Ertaç Araydın Madencilik Türkiye der-
gisine yaptığı açıklamada, bu yıl alınan ikinci makinenin 
ardından, artan kaliteli sondaj hizmeti taleplerine kayıtsız 
kalmayarak 2018 yılında da makine siparişlerine devam 
edileceğini, önümüzdeki Mart ayında üçüncü makinenin 
alınmasının planlandığını, kış dönemi olmasına karşın bir 
strateji olarak bünyelerinde an itibariyle ihtiyaçlarından 
fazla operatör bulundurarak önümüzdeki yıla hazırlık yap-
tıklarını belirtti. Şirketin üçüncü makinesi ile birlikte hizmet 
kalitesini de arttırmak amacıyla, sezon başında ofisini bir 
sanayi bölgesine taşımayı planlamakta olduğu da öğreni-
lenler arasında.
Sadece makine alt yapısını güçlendirmekle yetinmeyen CORE 
DRILL eş zamanlı olarak iş güvenliği, çevre ve markalaşma ko-
nusunda da yatırım yapıyor. Bu kapsamda şirket kısa zaman 
içerisinde ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerini 
edindikten sonra Türk Patent ve Maka Kurumu’ndan da Marka 
Tescil Belgesini aldı.

Madencilikte Devrim: Tozu Yok Eden Formül Bulundu
Kimya sektöründe yenilikçi üretim anlayışıyla 22 yıldır yüzde 
yüz yerli sermaye ile faaliyet gösteren GREEN Chemicals AŞ, 
Ar-Ge çalışmaları ile kendi geliştirdiği maden endüstrisi ürünü 
olan MINE-Treat® markasıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 
madenlerde tozsuz çalışmanın formülünü buldu.
Madencilik alanında üretimde kaliteyi üst seviyeye çıkarmak için 
tasarlanan yeni ürünle birlikte; altın ve gümüş madenleri başta ol-
mak üzere, kömür madenlerinde de sıkça kullanılmaya başlanan 
MINE-Treat® sayesinde, maden işletmeleri yollarında, stok alanla-
rında ve proseslerde oluşan toz bastırılıp kontrol altına alınıyor.
Farklı Meyvelerin Yağlarından, Temiz ve Güvenli Madenlere
GREEN Chemicals Toz Kontrol Programı, yollarda oluşan tozu 
bastırma ve kontrol altına alma amacıyla, çevreye duyarlı yüzey 
aktif maddelerin ve aynı zamanda içeriğinde farklı meyvelerin 
yağlarından oluşan mineraller de bulunan MINE-Treat® sayesin-
de insan sağlığı ve çevre güvenliğini de korumuş oluyor. Konuy-
la ilgili bilgiler veren GREEN Chemicals Genel Müdür Yardımcısı 
Cengiz Ay; geliştirdikleri bu ürün sayesinde tozun oluşturabile-
ceği, insan sağlığına ve çevreye zararlı durumların önüne ge-
çerek, yakıt, enerji ve su tasarrufu imkânı sağladıklarını belirtti. 
Ay ayrıca; altın ve gümüş üretimi yapanlar başta olmak üzere 
tüm madenlerde üretim süreçlerinin sorunsuz ve daha verimli 
çalışmasına yardımcı olduklarını söyledi. Yüksek performanslı 
kimyasal teknoloji içeren MINE-Treat® ve yan maddelerinin özel 
formüle edilmiş, flotasyon kimyasalları, vizkozite ayarlayıcılar, 
yüksek performanslı kireç önleyici antiscalantlar ve dispersant-
lar gibi ürünlerden oluştuğunu da sözlerine ekledi.

Madenciliğin Gelişimi İçin Çevre Dostu Kimyasal
MINE-Treat® paleti, GREEN Chemicals’ın enerji optimizasyonu 
ve sürdürülebilir performans için madencilik sektörüne sundu-
ğu, çevre dostu, çıkarılan maden üzerinde ince bir koruma ta-
bakası oluşturan ve biyolojik olarak parçalanabilen bir tekno-
lojidir. Madenciliğin gelişimi için büyük öneme sahip ürünün 
avantajları arasında; sulama araçları sayılarında azalma, kulla-
nılan su miktarı ve bakım maliyetlerinde azalma, cevher kayıp-
larını önleme gibi özellikleri göze çarpıyor. Geliştirilen ürünün 
maden endüstrisinde tercih edilme sebeplerinin başında ise; 
düşük maliyetli olması, yakıt ve enerji tasarrufu sağlaması ile 
maden içi yolların güvenli hale gelmesi ile kazalarda azalmayı 
sağlaması geliyor.
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Ortadoğu Sondaj Pakistan’da Demir Cevheri 
Araştırma/Geliştirme Projesine Başladı

Nadir Metal Rafineri 2016 Yılı Sürdürülebilirlik 
Raporunu Yayınladı

Ülkemizin önde gelen sondaj şirketlerinden Ortadoğu Sondaj AŞ, 
Pakistan’da demir cevheri araştırma-geliştirme projesine başladığı-
nı duyurdu. Şirket tarafından Madencilik Türkiye dergisine yapılan 
açıklamalara göre Ortadoğu Sondaj liderliğinde kurulan konsorsi-
yum 2 yıllık uzun bir ön çalışma sonrasında, Pakistan’da yürütüle-
cek olan demir cevheri araştırma-geliştirme çok yönlü projesinde 
5 konsorsiyum arasından teknik ve ekonomik değerlendirmeler 
sonrasında birinci gelerek projenin ana müteahhitti olarak seçildi. 
Bu bağlamda şirket, projenin sahibi olan ve %100 Punjab/Pakistan 
hükümetine bağlı “Punjab Mineral Company” şirketi ile 17 Ekim 
2017 tarihinde Pakistan’da sözleşme imzaladı. Konsorsiyumun; 
Ortadoğu Sondaj ile birlikte iki Türk şirketi ve bir Pakistan’lı şirket 
ile oluşturulduğu öğrenildi. Ayrıca proje; Alman danışman şirket 
Fugro Consult GmbH’nin kontrolörlüğünde yürütülecek. 
Proje; “Punjab/Pakistan’a bağlı Chiniot Şehri, Faisalabad Şehri ve 
civarlarında demir cevheri ve ilgili minerallerin araştırılması ve ge-
liştirilmesi amacıyla bir dizi çalışmanın (projenin ikinci aşamasın-
daki) yürütülmesini kapsıyor. Toplam proje bedeli 46 milyon dolar 
olarak belirlenirken yapılacak çalışmalar 5 ana iş tanımı altında 
yürütülecek:
1.Wireline Karotlu Sondaj Çalışmaları: 48.500 m (kesin) ve 
45.000 m (opsiyonel) = TOPLAM: 93.500 m. Kuyu derinlikleri 
800-1.200 m arasında olacak ve tüm karotlarda yönlendirme 
işlemi yapılacak. Ana cevher zonu (150-400 m arası) PQ 3 tüplü 
karotiyerle alınacak. 
2.Wireline Jeofizik Logging: Bilinen neredeyse tüm jeofizik 
ölçümlerinin en üst teknolojiye sahip cihazlarla, tüm kuyularda 
yapılması hedefleniyor.

3.Hidrojeolojik Çalışmalar: 3.500 m (kesin) ve 3.500 m (opsi-
yonel) = TOPLAM 7.000 m. Kuyular 6,5” ve 12,5” çaplarında ta-
mamlanacak ve her biri 700 m derinliklerinde olacak. Kuyuların 
delinmesi sırasında geniş çaplı packer deneyleri yapılacak ve son-
rasında bazı kuyularda uzun zamanlı pompaj testi yapılacaktır.
4.Jeoteknik Çalışmalar: Toplamda 5 adet -200 derinliğinde 
jeoteknik amaçlı kuyular açılması hedefleniyor. Kuyular yüzey-
den tabana kadar “SQ” çapında karot alınarak ilerletilecek ve 
numuneler üzerinde laboratuvar deneyleri yapılacak.
5.Yüzey Jeofiziği: Yaklaşık 300 km çapında ve tespiti yapılan 
toplam 32 ayrı anomali bölgesi yüzey jeofiziği ile taranacak.
Ortadoğu Sondaj tarafından Kasım ayı başında 2 adet sondaj 
makinesi Türkiye’den yola çıkartılırken projeye ay sonunda bu 
2 makine ile başlanması ve ilerleyen aylarda da en az 6 makine-
lik bir makine/ekipman filosu ile devam edilmesi hedefleniyor. 
Şirket bu projeyi Pakistan’da bir başlangıç olarak gördüğü-
nü ve sonrasında da Pakistan’da çalışmalarına devam etmeyi 
hedeflediğini bildirirken bu amaca yönelik olarak Pakistan’da 
şube kurma işlemlerine de başlandığını duyurdu.

Değerli metal üretimi ve geri kazanımı alanında faaliyet göste-
ren ve sürdürülebilir üretim yaparak ülke ekonomisine katma 
değer sağlayan Nadir Metal Rafineri 2016 yılına ait Sürdürüle-
bilirlik Raporunu yayınladı.
Üretimi ilham verici hale getirmek adına etik ve dürüstlük de-
ğerleri çerçevesinde paydaşlarına her gün için sürdürülebilir 
performans zemini hazırlayan Nadir Metal Rafineri, küresel bir 
değerli metal rafinasyon şirketi ve geri kazanımın önemli bir 
temsilcisi olarak dünya genelindeki endüstrilere ve tüketicilere 
ihtiyaçlarını sağlarken yarım asırlık tecrübe ve sektör bilgisi ile 
inovatif çözümler ve sürdürülebilir teknolojiler üreterek, hızla 
değişen dünyanın artan taleplerini karşılıyor, gelecek kuşakla-
rın gereksinimlerini tehlikeye atmadan çevresel ve sosyal so-
rumlulukların bilincinde üretim gerçekleştiriyor.
Merkezi İstanbul’da bulunan ve 3 kıtada iştirak ve bayileri olan 
Nadir Metal Rafineri sürdürülebilirlik konusunda öncülüğünü 
bu raporlama ile hayata geçirdi.
Yaklaşık yarım asır önce kıymetli metal üretim faaliyetlerine 

başlayan Nadir Metal Rafineri, “özenli üretim; yüksek marka de-
ğeri” mottosunu benimsemiş ve bu çalışma prensibine 2016 
yılı esas alınarak hazırlanan Nadir Metal Rafineri Sürdürülebilir-
lik Raporu’nu ekleyerek şirket performansını çevresel, ekono-
mik ve sosyal açıdan değerlendirerek faaliyetlerini sürdürüle-
bilirlik bakış açısı ile ölçülebilir kılmayı amaçlamıştır.
Başlangıçtan günümüze kadar yüksek ivmeli büyüme perfor-
mansının sunulduğu bu rapor, Nadir Metal Müşteri ilişkileri, 
tedarik ve değer zinciri, paydaş ilişkileri, sorumluluk anlayışı, 
insan hakları, çevresel ve sosyal sorumluluk çalışmaları, su- 
enerji yönetimi ve sera gazı hesaplamalarını içermekte ve sür-
dürülebilirlik ilkelerinin tümünü kapsamaktadır.
Nadir Metal Rafineri tarafından yayınlanan ilk Sürdürülebilirlik 
Raporu olan bu doküman şeffaf ve güvenilir bir şekilde firma 
ile paydaşlar, müşteriler, ortaklar, çalışanlar ve kamu iletişimi 
arttıran bir araç olmayı hedefliyor. 
Nadir Metal Rafineri Sürdürülebilirlik Raporuna linkten ulaşabi-
lirsiniz: goo.gl/XqaoMD
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2017 Yılını Geride Bırakırken...

Hidromek Türkiye’ye Değer Katmaya Devam Ediyor 

Bizim için oldukça dinamik, de-
ğişikliklerle dolu, bir o kadar da 
heyecan verici bir yılı geride bı-

rakıyoruz. Ocak 2017’de temelleri atılmaya başlanan 
Atlas Copco - Epiroc ayrımı, 1 Aralık 2017 itibariyle 
tamamlandı ve dünyanın dört bir yanında Epiroc şir-
ketleri kuruldu. Biz, Kasım 2017’de, kuruluş sürecimizi 
tamamlayarak Epiroc Makina AŞ olarak faaliyetimize 
başladık. Epiroc Makina, geçmişte Atlas Copco bün-
yesinde hizmet veren Maden ve Kaya Kazısı Tekniği 
İş Alanı’nı ve İnşaat Aletleri Bölümü ve bu bölüme ait 
servis hizmetlerini kapsıyor. 
Epiroc Türkiye yönetimi olarak, maden sektörüne 
odaklanmış yepyeni bir şirketin kurulum aşamasında 
aktif olarak yer almanın heyecanını paylaşıyoruz. Ki-
şisel olarak, ben de yepyeni bir marka olan Epiroc’u 
Türkiye’de kurup büyütecek ekipten biri olmanın heyecanını 
yaşıyorum. 
Yeni markamız ve şirketimizle birlikte; müşterilerimizin ope-
rasyonlarına daha fazla değer katma hedefiyle, iş yapış şekli-
mizde de revizyonlar yaptık. Epiroc Makina AŞ’yi kurduktan 
sonra, şirket merkezimizi Ataşehir’e taşıdık. Aralık itibariyle, 
tüm depo faaliyetlerimizi Ankara’dan yürütmeye başlayacağız. 
Tüm bu yenilikleri yaparken tek hedefimiz var aslında; daha iyi 
hizmet vermek, iş ortaklarımızla birlikte daha da fazla büyüme 
fırsatı yakalamak. 

Daha iyi hizmet kalitesini sağlayacak en önemli unsur, hiç şüp-
hesiz, çalışanlarımız ve onların yarattığı sinerji. 1 Aralık’ta, dün-
yanın her köşesinde organize edilen Epiroc kick off partilerin 
Türkiye ayağını tamamladık. Çalışanlarımızın motivasyon ve 
coşkusuyla, Epiroc hedeflerine doğru ilk adımlarımızı atmış ol-
duk. Bu genç, dinamik, yetkinlikleri ve ekip ruhu yüksek ekiple, 
hedeflere ulaşmanın çok da zor olmayacağını düşünüyorum. 
Kısaca; 2018’i yepyeni bir şirket, yepyeni bir markayla karşılıyor 
olacağız ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl yapılan 
“Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması” açıklandı. Araş-
tırmaya göre HİDROMEK geçen yıla göre listedeki yerini 
yükselterek 255.sırada yer aldı.
HİDROMEK, 2016 yılında yapılan araştırmada 362.sırada yer 
alırken, bu yıl yaklaşık 60 milyon dolar ihracatı ile 255. sıra-
ya yükseldi.  Listede ayrıca yer verilen sektörel sıralamada 
ise “Makine ve Aksamları” kategorisinde HİDROMEK 7. sıra-
da bulunuyor.
Ayrıca Turkishtime dergisi tarafından yapılan “Türkiye’nin 
Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 Şirketi” araştırmasının 
sonuçları derginin Kasım sayısında açıklandı. Türkiye İh-
racatçılar Meclisi’nin hazırladığı (TİM) “İlk 1000 İhracatçı” 
araştırmasının verileriyle hazırlanan listede HİDROMEK 34. 
sırada yer aldı. 
HİDROMEK, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından Türkiye’nin 157.si kabul edilen Ar-Ge merkezinde 
ağırlıklı olarak mühendis, teknik öğretmen, tekniker ve 

teknisyen istihdam ediyor. Ar-Ge merkezi yatırımlarını ve 
dolayısıyla ürün kalitesini sürekli olarak arttırmaya önem 
veren HİDROMEK, Ar-Ge faaliyetlerine önemli yatırımlar 
gerçekleştiriyor.

Erdem Tüzünalp
Epiroc Makina AŞ Genel Müdürü
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Sandvik Tiger serisi üstten dar-
beli delici makinaları , verimlilik 
hedeflerinizi karşılamak için ih-
tiyaç duyduğunuz son derece 

fonksiyonel ve sağlam Kuzey Avrupa tasarımını yansıtmakta-
dır. Tiger serisinin öncü makinalarından DG710 64-115 mm 
delgi çapına sahiptir.

PATENTLİ PERFORMANS
Tiger serisi çeşitli inşaat projeleri, ankraj ve zemin güçlendirme 
işleri için kullanılmakta olup, orta ölçekli taş ocakları için tasar-
lanmıştır. Tiger, zor zemin koşullarında dahi verimli ve sağlam 
Sandvik delici tabancası sayesinde yüksek kalitede delgi per-
formansı sağlamaktadır. Tiger DG710 delgilerin düzgün ve 
hızlı ilerlemesini sağlayan Rock Pilot+ delgi kontrol sistemine 
sahiptir. 

DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ, MÜKEMMEL DENGE
Tiger serisi makinalarımız da tıpkı Ranger serisinin sahip ol-
duğu yakıt tüketimini maksimum %27 oranında azaltan yakıt 
tasarrufu teknolojilerine sahiptir.

Tiger, 168 kW TIER 3 motora ve  uzun süre kesintisiz çalışmanızı 
sağlayacak 425 litre yakıt tankına sahiptir. Sağlam yapısı ve dü-
şük ağırlık merkezi sayesinde Tiger serisi deliciler mükemmel 
stabilite ve dengeye sahip olmakla birlikte engebeli arazide 
düzgün bir yürüyüş sunmaktadır. 

GÜVENLİK VE KONTROLÜ
Güvenliği birinci öncelik olarak görüyoruz. Bu nedenle, Tiger 
serisi deliciler delme, yürüyüş ve bakım işlemleri sırasında 
operatör ve personel güvenliği sağlayan çeşitli fonksiyonlara 
sahiptir. Büyük, emniyetli camlar ve güçlü aydınlatmalar saye-
sinde delgi noktası net bir şekilde görünmektedir. Tüm  bakım 
noktalarına zemin seviyesinden güvenli bir şekilde erişilebilir 
ve kolaylıkla bakım yapılabilir. Ayrıca, daha fazla verim elde et-
menize ve işinizi beklenmedik risklerden korumanıza yardımcı 
olacak önceden planlanmış hizmet, araçlar ve eğitimler de su-
nuyoruz.

Fonksiyonel Tasarım 
Olağanüstü Sonuçlar

KAPAK KONUSU



SAĞLAM VE GÜÇLÜ MOTOR
• Sağlam ve güçlü TIER 3 dizel motor,168 kW

MÜKEMMEL DENGE
• Mükemmel stabilite ve denge için düşük ağırlık merkezi&düzgün yürüyüş

TIGER DG710 ÖZELLİKLERİ

PATENTLİ  TABANCA
• Tiger DG710 Sandvik HL710 19,5 kW

VERİMLİ AYDINLATMA LAMBALARI
• 6 adet ön ve 2 adet arka aydınlatma lambası

OPERATOR KONFORU VE GÜVENLİK
• Geniş görüş açısı
• Ses geçirmez(85 dB altında) 
• Yüksek kalite iç mekan malzemeleri
• Yüksek yoğunluklu kabin hava filtrasyonu
• ROPS/FOPS kabin sertifikası

KOLAY KULLANIMLI ARAYÜZ
• Tek joystick ile  çok fonksiyonlu delgi kontrolü
• Kabin içerisinden ayarlanabilir delgi parametreleri

ROCK PILOT+ DELGİ SİSTEMİ
• Yüksek verimli delgi sistemi
• Anti-jamming kontrol sistemi

BÜYÜK YAKIT TANKI
• 425 litre yakıt tankı ile maksimum delgi süresi

TIGER DG710

Detaylı Bilgi İçin 
Sandvik Madencilik ve Kaya Teknolojileri 

Telefon: +90 312 587 80 00
 home.sandvik
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Yüksek Sıcaklık Dayanımlı 
TPE – JTP5501

Kastaş Sızdırmazlık Tek-
nolojileri’nin hızlı sızdır-
mazlık çözümleri sundu-
ğu SmartSeal® malzeme 

programının en son üyesi JTP5501, TPC-ET bazlı, yüksek sıcak-
lık dayanımlı bir termoplastik elastomer oldu. Yüksek sıcaklık 
ve geniş kimyasal dayanım özelliklerini, akma ve kopma daya-
nımı ile birleştiren JTP5501, geniş bir kullanım alanına sahip. 
Genellikle toz keçesi ve destek ringi olarak kullanılan JTP5501, 
o-ring ya da farklı profil NBR ile birlikte sızdırmazlık elemanı 
olarak da kullanılabilmekte.

Renk: Turuncu
Sıcaklık: -30°C to 120°C 

Kastaş Yurtiçi Satış Müdürü Ahmet Pınarlı JTP5501 hakkında 
“SmartSeal malzeme yelpazemizi devamlı olarak genişletiyo-
ruz. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimizin sıcak-
lık, kimyasal ve basınç dayanımı gibi farklı ihtiyaçları için acil 
sızdırmazlık çözümleri sunma hedefiyle hareket ediyor, Tür-
kiye pazarında malzeme kalitesi, teknik çözüm ve hizmetleri-
mizle fark yaratıyoruz. JTP5501, yüksek sıcaklık dayanımlı TPE, 
ticari ismi ile Hytrel, maden uygulamalarından, demir-çelik 
sektörüne, birçok sektörün sistemlerinde ihtiyaç duyduğu sız-
dırmazlık çözümünü, saatler içinde sonuçlandırarak sunuyor.” 
şeklinde açıklamada bulundu.

Kastaş Hakkında
1981 yılında Haydar Atılgan tarafından İzmir 1’inci Sanayi Site-
si’nde 50 metrekare dükkânda üretime başlayan KASTAŞ, 1996 
yılında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk aşamada 
2 bin 500 metrekare büyüklüğündeki fabrikasına taşındı. 

Geçen yirmi yıllık sürede üretim, istihdam ve ihracat hacmini 
sürekli artıran Kastaş, Atatürk OSB’de beş ayrı noktada sürdür-
düğü üretimini Menemen Plastik İhtisas OSB’deki üretim tesi-
sinde tek çatı altında birleştirdi. 

Kastaş’ın yeni üretim tesisi 40 bin metrekare arazi üzerin-
de, 14 bin 300 metrekare üretim alanı, 4 bin 200 metrekare 
mamûl depo alanı, 4 bin 200 metrekare yardımcı tesisler, 3 
bin 850 metrekare ofis alanı ve 4 bin 350 metrekare sosyal 
alana sahip. 

Tam Otomasyon Sistemi yatırımı ile Kastaş’ın ürettiği 17 bin 
çeşit ürün ve bu ürünlere ait 35 binin üzerinde kalıp en uygun 
şartlarda saklanabiliyor ve kısa sürede ulaşılabiliyor. 

Otomatik görsel ve ölçüsel ürün seçim sistemi ile günde 1.5 
Milyon adet küçük çaplı ürünün görsel ve ölçüsel kontrolü ya-
pılabiliyor. 

Tesiste yeni nesil hamur üretim tesisi, Ar-Ge Laboratuvar-
ları ve Test Merkezi ile tam otomatik depolama sistemi bu-
lunuyor. 

Özellikle Avrupa’da yaygın bir satış ağı olan Kastaş, 2015 yı-
lında Almanya’nın Hamburg kentinde kurulan Kastaş Europe 
GmbH Satış ve Lojistik Merkezi ile rakiplerine kıyasla büyük 
avantaj yakaladı.

2016 yılı sonu itibarıyla 10 Milyon Euro ihracat gerçekleştiren 
Kastaş, 513 çalışana istihdam sağlıyor. Kastaş 2018 yılından 
itibaren gıda sektöründe kullanılan sızdırmazlık elemanları-
nın üretimine de başlayacak. Böylelikle süt, yoğurt, mevye 
suyu gibi gıda ürünlerine temas eden ve önemli bir bölümü 
ithal edilen sızdırmazlık elemanlarının yerlileştirmesi sağla-
nacak. 

kastas.com 
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Tozsuzlaştırma Sistemlerinde Sürdürülebilir 
Performans ve Ekonominin Adımlarından, 
“Filtre Elemanları”

Filtre Elemanları
Tozsuzlaştırma sistemlerin-
de performans ve verimliği 
etkileyen faktörlerden, “filt-
re elamanları”nın seçimi ol-
dukça kritik etkiye sahiptir.

Bilindiği gibi toz toplama sistemlerinde en büyük enerji tü-
ketimi vantilatör motorlarında olmaktadır. Vantilatör enerji 

tüketiminin de ortalama yüz-
de 65’lik bölümü filtre elema-
nından kaynaklanan direnci 
yenmek için tüketilmektedir.

Ülkemiz (özellikle toprak sa-
nayinde) kullanılan toz topla-
ma üniteleri, en geç 6 ay içe-
risinde etiket debilerinin yarı 
seviyesine düşmektedir. Bu-
nun en önemli etkenlerinden 

biri de hatalı filtre elemanı seçiminden kaynaklanmaktadır.

Hızla tıkanan filtre elemanları, öncelikle işletmeden tozun yeteri 
kadar toplanamamasına, daha sonra yüksek enerji tüketimine 
ve nihayet yüksek baca toz emisyonlarına neden olmaktadır.

Zira basınçlı hava ile sıkça silkelenerek temizlenmeye çalışılan filt-
re elemanı, aşırı vakum altında kalmanın da olası etkileri ile çoğu 
zaman yırtılmakta ve ciddi toz kaçaklarına neden olmaktadır.

Filtre elemanı seçiminde en sık rastlanan hatalara örnek ola-
rak yakma/kavurma prosesleri verilebilir. Bir filtre elemanının 
özelliklerinde, 140 santigrat derece sıcaklığa kadar kullanılabi-
leceğini görebilirsiniz. Ancak pek çok ortam tanımlamasında 

olduğu gibi, sıcaklık tek başına yeterli olabilecek bir parametre 
değildir. “Yanına hangi nemde?”, “Hangi gaz kompozisyonun-
da?” gibi cevapların alınması gerekmektedir. Bu yanıtlar alındı-
ğında, kuru gaz ortamında 140 santigrat derece sıcaklık ile so-
runsuz çalışabilen bir torbanın, yakıttan ve mineralden gelen 
nemin ve yanma gazının kompozisyonu ile 90 santigrat derece 
sıcaklığa bile dayanabileceğini görebiliriz. 

Benzer şekilde 1 m3 hava ile toz toplama ünitesine çekilen 
tozun miktarı, tek başına anlamlı olmamaktadır. Tozun tane 
dağılımı, filtre elemanının seçiminde oldukça kritik öneme ha-
izdir. Zira yüzde 10 oranında 5 mikron altı tanecik içeren bir toz 
yükü ile yüzde 80 oranında 5 mikron altı tanecik içeren aynı 
miktardaki tozun filtre elemanına etkisi bambaşka olmaktadır. 

Toz toplama ünitelerinde gerek performansı gerekse enerji ve-
rimliliğine en fazla etkisi olan faktör, filtre elamı seçimi konusu-
na çok genel hatlarıyla değinilmeye çalışılmıştır.

aselteknik.com.tr
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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



KGHM ZANAM Maden Makinaları, 
BARKOM ile Türkiye’de

Geniş ürün yelpazesini dünyanın en güçlü üreticileriyle des-
teklemeye devam eden Barkom Grup, maden makinesi üre-
ticisi KGHM ZANAM ile distribütörlük anlaşması imzaladı. 
2017 içerisinde imzalanan anlaşma sonrasında KGHM ZA-

NAM ürün yelpazesi ve hizmetleriyle Barkom Grup güvencesiyle Türkiye pazarında müşterilerle buluşacak.

KGHM ZANAM S.A maden sektöründe, Polonyalı en büyük makine ve ekipman üreticisidir. Ana üretim grupları; 
sert kaya ve mineral yer altı madenleri için tünel uygulamalarında kendinden tahrikli alçak profilli makineler-
dir. Firma aynı zamanda yükleme işlemleri için sistemler, nakliye üniteleri, taş ocağı ve açık ocaklarda 
kullanılan ekipmanlar da üretmektedir. Ek olarak, demir ve çelik dökümü ana üreticilerindendir.

Firmanın sunduğu mevcut ürün ve hizmetler; maden makineleri, konveyör bantları, 
kırıcılar, çelik yapılar, dökümler, maden ankrajları, tamir ve bakım hizmetleridir.

Firma uzun yıllardır, KGHM Polonya Bakır Madeni’nin makine ve maden 
ekipmanları konusunda ana tedarikçisidir. KGHM ZANAM aynı 
zamanda Polonya’daki diğer yer altı tuz madenleri, çinko ve 
kurşun madenlerine ekipman ve servis sağlamaktadır. 

KGHM ZANAM organizasyonunda kalite, sağ-
lık ve güvenlik, çevre koruması ve bilişim 
güvenliği gibi alanlar dahil, Entegre 
Yönetim Sistemini uygulaya-
rak, süreklilik arz eden 
gelişimine önem 
vermektedir. 

TANITIM



KGHM ZANAM güçlü 
dizayn, teknik ve tekno-

lojik geçmişe sahiptir. Son 
derece geniş çeşitlilikte maden 

makineleri sağlayabilir. Firmanın 
ürün gamı, geniş ölçekte opsiyonlar ve 

ekipmanlarla birlikte 50’den fazla makine 
tipiyle aşağıdaki gibidir;

Yükleyiciler (LHDs): 1,6 - 8,5 m3/3 - 16 ton yük-
leme kapasitesi;

Yük Taşıma Kamyonları: 11,0 - 15,5 m3/20, 24, 28 ton 
nominal taşıma kapasitesi

Sondaj Makineleri: Kuyu derinliği 4,45 m’ye kadar, kuyu 
çapları 28 - 64 mm

Bulonlama Makineleri: Bulon uzunlukları 1,6 m - 2,2m, bulon 
çapları 25 - 38 mm

Yardımcı Kamyonlar: Patlatma Yardımcı Araçları, Zemin Gevşet-
me Kamyonları, Drenaj ve Sulama Kamyonları, Tekerlekli Do-

zer Şaseleri, Yakıt ve Yağlama Kamyonları, Nakliye Kamyonları.

KGHM ZANAM ürünlerini Rusya, Kazakistan, Kanada ve Almanya gibi 
ülkelerde faaliyet gösteren yabancı müşterilerine satarken aynı zamanda 

Fransa, Estonya, Özbekistan ve Pakistan’a da sunmaktadır. Ürünlerin uluslara-
rası dağıtım ağı sürekli olarak genişletilmektedir.

Şimdi de Türkiye pazarına giriş yapan KGHM ZANAM, maden sektöründe oturmuş 
ve tecrübeli bir firma olan BARKOM GRUP tarafından temsil ediliyor.

KGHM ZANAM makine operasyon ve bakımı alanında geniş bir danışmanlık ve eğitim hizmeti 
de sağlamaktadır. KGHM ZANAM profesyonel olarak, bünyesinde bulunan bütün maden maki-

neleri için garanti ve garanti sonrası hizmet taahhüt etmektedir.
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Ülkemizde çok önemli maden projelerinde önemli bir tedarikçi konumunda bulunan 
Anadolu Flygt, yine Türkiye’de gerçekleştirilen önemli altyapı ve inşaat projelerinde de 

ürünleriyle yer alıyor. 

ANADOLU FLYGT 2017 Yılı 
Satışlarından Memnun… 

Yüz yıldan uzun bir geçmişe sahip, pompa sektörünün önde 
gelen markası konumunda olan FLYGT, 1901 yılında kurulmuş 
ve 1946 yılında dalgıç drenaj pompayı icat etmiştir. 1967 yı-
lında ITT ile birleşen firma, 31 Ekim 2011 tarihinde ITT Corpo-
ration’ın halka açık üç bağımsız şirkete dönüşmesi ile Xylem 
şirketi bünyesinde faaliyet göstermeye başlamıştır. FLYGT’ın 
İsveç Emmaboda’da bulunan fabrikalarında her 3 dakikada 1 
yeni pompa üretilirken yılda da 175.200 adet drenaj pompa-
sı üretimi gerçekleştiriliyor. Dünyada12.000’den fazla çalışanı 
olan XYLEM, 150 ülkede 350’den fazla distribütör ile global sa-
tış ağını oluşturuyor. Anadolu Flygt, global su teknolojileri fir-
ması XYLEM ortaklığı ile faaliyetlerini kurulduğu 1991 yılından 
bu yana yürütmektedir. Anadolu Flygt bugün tüm Türkiye’de 
bilinen ve konusunda referans bir şirkettir. 

Uzun yıllardır sektörün önemli firmalarıyla çalışan Anadolu Flygt, 
sektörün en çok kabul gören çamur pompalarının FLYGT ol-
duğunu belirtirken devlet nezdinde madenciliğe verilen önem 
ile birlikte özellikle 2017 yılı içinde satışlarının önemli oranda 
arttığını vurguluyor. Ex-Proof (Patlayıcı ortamlarda çalışabilen 
pompalar) pompaların satış taleplerindeki artışın dikkat çekici 
olduğu belirtilirken özellikle yer altı kömür üretimi yapan fir-
malardan gelen talepler dikkat çekiyor. Flygt marka Ex-Proof 
pompaların teknik özellikleri sebebiyle dünyada tek olduğu-
nun da altını çizmek gerekiyor.

Şirket olarak gerçekleştirdikleri AR-GE çalışmalarının yüzde 
4’ünü sadece dalgıç pompaya harcadıklarını belirten Anado-
lu Flygt Drenaj Pompaları Satış Mühendisi Onurhan Bayraktar, 
“Şirketimizin global bütçesini göz önüne aldığımızda dalgıç 
pompalar için ayrılan yüzde dörtlük Ar-Ge bütçesi çok ciddi 
bir yatırımdır. Bunu özellikle belirtmek isterim. FLYGT olarak 
ayrıca A’dan Z’ye her türlü parçasını kendi üreten, dünyadaki 
tek pompa firmasıyız. Bu sebeple de şirket olarak müşterinin 
ihtiyacı olan debi ve basma yüksekliği ne olursa olsun ona göre 
motor üretme gücüne ve özelliğine sahibiz. Madenin birçok 
evresinde temiz su, çamurlu su, çok yoğun çamurlu su kulla-
nılabiliyor. Abrazifin karakteri değişebiliyor. Basılan malzeme, 
kimyasallar değişebiliyor. Teknoloji sürekli gelişiyor. Bu tekno-
lojiye de ayak uyduracak ürünler talep ediliyor. Bugüne kadar 
FLYGT olarak bu taleplerin hepsinin karşılığını verebildik ve 
vermeye de devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, yedek parça ve servis konusunda da sektörde 
önemli bir konumda olduklarının altını çizerek yedek parça 

sıkıntılarının olmadığını, gerekirse ellerindeki sıfır pompayı 
parçalayıp gerekli kullanılmamış yedek parçayı alıp müşteriye 
sunduklarını, müşteriyi mağdur etmemek adına çeşitli çözüm-
ler üretebildiklerini, ayrıca kiralık cihaz hizmeti de verdiklerini, 
bu kapsamda 100’ün üzerinde kiralanmış cihaz ile müşterileri-
mize daha hızlı hizmet sunabildiklerini belirtti. 

Sadece madencilik sektöründe değil, Türkiye’deki en önemli 
altyapı ve inşaat çalışmalarında da yer aldıklarını belirten Bay-
raktar’ın, “3. Havalimanı inşaatında 270 adet drenaj pompa-
mız çalışmaktadır. Ülkemizdeki metro inşaatlarında çok tercih 
edilen pompa tedarikçilerinden birisiyiz. İnşası tamamlanmış 
ve faaliyette olan Avrasya Tüneli’nin yapım aşamasında kul-
lanılan bütün pompalar şirketimize aitti. Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nün (Üçüncü köprü) inşası sırasında halatlarının yere 
gömüldüğü yerdeki susuzlaştırma çalışmalarında yine FLYGT 
pompaları kullanıldı. Ayrıca yine üçüncü köprünün üstündeki 
acil yağış hatlarında kullanılan pompalar da bize ait. Osman-
gazi Köprüsü ve Marmaray Tüneli’nin inşalarında da kullanılan 
tüm pompalar yine FLYGT tarafından tedarik edildi.” dedi. 

İnşaat ve madencilerin zamanla yarıştıklarını dile getiren Bay-
raktar, FLYGT olarak müşterilerinin zaman konusundaki has-
sasiyetlerinin farkında olduklarını, müşterilerine çözüm ko-
nusunda hızlı destek olmaya çalıştıklarını ve bunun önemini 
vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.

anadoluflygt.com.tr
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Potansiyeli

135 yılı aşkın süredir, FLSmidth süregelene meydan okuyarak, fırsatları 

ortaya çıkarmaktadır. Bizler, müşterilerimizle ortak olarak potansiye-

li keşfeder, proses bilgimizi ve uzmanlığımızı karşılaşılan güçlükleri 

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

sürdürülebilirliğin ve toplam sahip olma maliyetlerinin anahtar faktör 

olduğu bir üst seviyeye taşımalarına yardımcı oluruz.

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

aşkın organizasyonumuz ile market lideri olarak proses endüstrisindeki 

müsterilerimize, mühendislik, ekipman, servis ve sürdürülebilirlik çözüm-

leri sağlayıcısı olarak hizmet vermeye devam ediyoruz.

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

Keşfederiz
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Türkiye, THIELE, Tamam…
ARDEF Maden Makine 
Enerji Ticaret AŞ, kuru-
cu ortaklarının 20 yılı 
aşkın tecrübesiyle ma-

den sektöründe hizmet vermeye devam ediyor. Eylül 2015’ten 
bu yana THIELE ile birlikte faaliyetlerini özellikle Soma bölge-
sinde yürütmeye devam eden şirketin iş birliğimi sayesinde 
THIELE, piyasa hedeflerine kısa sürede ulaşmaya başladı. AR-
DEF bu değerli markayı Türkiye Maden ve Ağır Sanayi sektörü-
ne kazandırmış olmaktan gurur duyuyor ve yoğun satış ve satış 
sonrası faaliyetlerine güçlü çözüm ortakları ile devam ediyor. 

Türkiye ve Almanya’nın dostlukları uzun yıllara dayanmakta ve 
oldukça yakın bir ilişki içerisinde sürmektedir. Maden şirket-
leri ve maden teknoloji firmaları da kendileri için çalışan Türk 
kökenli çalışanların bulunduğu firmalarla çalışmayı daha çok 
tercih etmektedir. THIELE’deki her on çalışandan biri de Türk 
kökenlidir. Iserlohn’daki THIELE tesisinde çalışan Almanya ve 
diğer ülke vatandaşı meslektaşlar, maden sektörü ve diğer en-
düstri dalları için zincir sistemleri üretmektedir. Maden zincir-
leri ilk olarak 1950’lerin başında üretilirken o zamandan beri 
THIELE, pazarını sadece Almanya’yı değil tüm dünyayı da içe-
recek şekilde genişletti. 

THIELE uzun ayak madenci-
liği için gerekli olan zincirle-
rin en önemli ve en yenilikçi 
tedarikçilerinden birisidir. 
Ürünler ve hizmetler önce-
likle müşterilerin ihtiyaç ve 
beklentilerini karşılamaya 
yönelik geliştirilmiştir ve 

müşteri memnuniyetini ilk sırada tutarak tasarlamıştır. THIELE, 
iyi bir problem çözücü olan, kalite ve işlevsellik için yeni stan-
dartlar belirlemeye devam eden müşteriler için en uygun çö-
züm ortağıdır. 

Türkiye’deki mevcut linyit yatakları ileri zincir teknolojisi kul-
lanmayı gerektirmektedir. ABD’nin kömür madenlerinde 
nispeten açık ve oldukça yüksek hızlarda üretim gerçekleşti-
rilirken, Çin kömür madenlerindeki kalın damarlar ve üretilen 
çok miktardaki kömürün taşınması konusunda sorunlar yaşa-
nırken, Türkiye’de kömür üretiminde daha çok maden mühen-
disliği becerileri talep edilmektedir. THIELE, maden operatör-
lerine hem güvenilir hem de dayanıklı teknoloji sağlamak için 
elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Maden işçilerinin onarım 
ve bakım sırasında ilave riske maruz kalmamaları için zincirle-
rin başarılı olması çok önemlidir.

Yer altı çalışanlarının güven içinde çalışmasını sağlarken, üst-
ten göçertmeli uzun ayak (LTCC, Longwall Top Coal Caving) 

tekniğini uygulayabilmek için alışılmadık çözümler sıklıkla ge-
reklidir. Örneğin, bazı kollektörlerde tavan kömürünü çekmek 
için arka konveyör rulo eğrisi etrafında yönlendirilir. Bu, zincir 
grubunun 90° saptırıldığı ve son derece iyi tasarlanmış bir zin-
cir sisteminin kullanılmasıyla elde edilebilen bir manevra an-
lamına gelir. Ayakta çalışan zincirli konveyörler genellikle çok 
dengesiz bir biçimde yüklenir. Bu nedenle, bileşenlerin genel 
sistemde kırılgan olmamasını sağlamak için bağlantı hatları, 
dikkatli bir işçilikle birlikte, özellikle yüksek streslere ve yüksek 
kaliteli ısıl işlemlere tabi tutulur. 

Bununla birlikte başarının asıl anahtarı, iyi bir tasarım ekibi 
kurmaktan geçiyor. THIELE’nin tasarımcıları ve üretim mühen-
disleri ile Türk Maden mühendisleri arasındaki karşılıklı iyi diya-
logu, ARDEF‘in saha desteği ile birleşince bu başarı katlanarak 
büyümektedir. 

THIELE’nin Türk maden endüstrisindeki başarısı ve verdiği gü-
ven bizi gururlandırmaktadır. Yüksek verimlilik anlayışı ile yeni 
maden yatırımları veya devam eden maden projeleri için müş-
terilerimize destek vermeye ve sektörde aktif olarak projelerde 
yer almaya devam edeceğiz. 

Dr. Günther Philipp, Genel Müdür: “Türkiye’ye bağlılığım sadece 
iş amaçlı değil. Ülkeye ve halkına çok düşkün olduğumdan kızım 
İstanbul’daki Alman-Türk Üniversitesinde eğitim aldı.”

Richard Kandzia, Satış Müdürü: “Şu ana kadar ticari ilişkileri-
mizin çoğu, Almanya kömür madeninde çalışan Türk maden-
cilerle oldu. Türkiye’deki maden sektörünün bu şekilde büyü-
mesinden çok memnunuz. Türk müşterilerimizle yaptığımız iş 
birliğinden yola çıkarak, gerçek profesyonellerle çalışmaktan 
gurur duyuyoruz.”

Fatih Çalık, Türkiye Satış Müdürü: “Kariyerime her zaman hem Al-
manya’da hem de doğduğum Türkiye’de devam etmek istedim. 
Her iki tarafın da kazanmasını sağlayarak çalışmak, benim için 
çok büyük bir memnuniyet kaynağıdır.” 

ardef.com 

(Soldan sağa): Fatih Çalık, Dr Günther Philipp, Richard Kandzia
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Avrupa’nın En Büyük Macun 
Tesisi, Yara’nın Atık Depolama 
Alanının Ömrünü Uzatıyor

Norveçli bir gübre firma-
sı olan Yara International 
ASA’nın ana faaliyet alanı 

azotlu gübrelerin üretimini oluşturmaktadır. Finlandiya’nın 
Doğu bölgesindeki Yara Siilinjärvi tesisi bir adet fosfat madeni, 
iki adet sülfürik asit tesisi, bir adet fosforik asit tesisi, bir adet 
nitrik asit tesisi ve bir adet NPK (azot-fosfor-potasyum) güb-
releme tesisinden oluşmaktadır. Fosforik asit tesisiyle birlikte 
Finlandiya’daki maden NPK gübreleme tesislerine fosfor ham 
maddesi sağlanırken aynı zamanda fosfat tesisi de desteklen-
mektedir. Madende, yıllık yaklaşık 1 milyon ton apatit konsant-
resi üretilmekte ve yaklaşık 10 milyon ton atık açığa çıkmak-
tadır.

2015 yılında, Yara’nın atık bölgesinin dolma noktasına gel-
diği ve faaliyet süresinin sonuna yaklaşıldığını belirten Yara 
International yetkilisi Teija Kankaanpää konuyla ilgili yap-
tığı açıklamada, o dönemde Siilinjärvi Madeni yönetiminin 
üç seçeneği olduğunu bu tercihlerin yeni bir atık depolama 
tesisi inşa etmek, bentleri yükseltmek veya gelecek yıllar 
için eski atık depolama tesisini kullanmayı sağlayacak yeni 
bir teknolojiye yatırım yapmak olduğunu ifade etti. O dö-
nemde yeni bir atık havuzu yapma sürecine girmek ve tesi-
sin kapladığı alanı genişletmek istemediklerinin altını çizen 
Teija, güvenilir bir ortakla çalışmaya karar verdiklerini söz-
lerine ekledi.

Yara Siilinjärvi madeninde atık yoğunlaştırma işlemi ilk kez 
1980’lerde başladı. O zamanlar, atıkları işleme ve atık tasfi-

yesinde iki veya daha fazla dereceli proses teknolojisi henüz 
mevcut değildi. Bu işlemi zorlaştıran ise atık materyalinin ben-
zersiz özellikleriydi. Materyal işlenmemiş olmasına rağmen 
flokülant kullanarak kaba partikülleri birleştirmeyi zorlaştıran 
yüksek oranda mika ve ince fraksiyon barındırmaktaydı. Bu 
nedenle atık materyal çok hızlı çökerek katılaşmakta ve yük-
sek yoğunluk oluşturarak akma direnci artmaktaydı. Materyal 
çöker ve konsolide olursa bu durum depoları, çöktürme tank-
larını, pompa ve boru hatlarını karıştırmada problemlere ve 
tıkanmalara yol açmaktaydı. 

2010 yılında, Outotec, Siilinjärvi tesisinde atıkları yoğunlaş-
tırma projesi için Yara ile birlikte çalışmaya başladı. Çalışma, 
başlangıç deney çalışmasını ve 2 adet 35 metre yüksekliğin-
deki yüksek sıkıştırma tikineri boyutlandırmayı kapsıyordu. 
Test çalışmasına dayanarak Yara, Outotec’i 14 metrelik tiki-
ner ile bir tanıtım tesisi inşa etmesi için yetkilendirdi. Tesis 
2013-2014 yılları arasında faaliyetteydi. Bu faaliyet dönemi 
içerisinde, geniş çaplı tikiner tesisi ve boşaltma sistemi için 
bir tasarım kriteri oluşturuldu. 2015 yılında, Yara mühendis-
lik, tedarik ve inşaat (EPC) projesi olarak büyük çaplı macun 
tikiner tesisi için Outotec ile 40 milyon euroluk anlaşma sağ-
ladı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Teija şu ifadeleri 
kullandı: “Aradığımız türde bir teknolojiye sahip bu tip tesisleri 
sağlayan ve adını duyurmuş dünyada çok az şirket vardı. Biz 
Outotec’i seçtik çünkü hem iyi bir teknolojiye sahipler hem de 
bize bir EPC anlaşması sunma konusunda isteklilerdi.”

Outotec tarafından Yara’nın fosfat madenine bir EPC projesi olarak temin 
edilen macun atıkları tesisi, atıkların katı içeriğini arttırmakta, koruyucu 

özelliklerini iyileştirmekte ve mevcut atık depolama tesisinin kullanım 
süresini ve kapasitesini arttırmaktadır. 
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2017 yılında, 2 adet 30 metrelik macun tikinerinden oluşan 
macun tesisi eksi 25 santigrat derecede (eksi 13 Fahrenhayt 
derece) su testinden geçmiştir. Performans testi başlangıç 
süresinden itibaren bir ay devam eden ve tüm testleri ba-
şarıyla atlatan tesis Şubat 2017’den bu yana faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

Proje Kapsamı
EPC projesi temel ve detay mühendislik, proje yönetimi, te-
darik, tesis zemini ve bina yapımını içeren inşaat işleri, boru-
lama ve ekipman kurulumu, tesis yönetimi, eğitim, montaj, 
çalıştırma ve performans testlerini kapsamaktaydı. Outo-
tec’in tescilli ekipmanı 30 metrelik 2 adet macun tikineri, OK-
TOP çamur tankı ve flokülant-dozajlama biriminden oluş-
maktaydı. Üçüncü parti ekipmanları ve hizmetleri ise pozitif 
deplasmanlı pompalar, inşaat ve boru materyalleri, yardımcı 
mekanik teçhizatlar ve yapım ve montaj çalışmaları içermek-
teydi. 

Outotec Macun Tikinerleri:
• 30 metre çap ve 26 metre yükseklik
• Besleme: % 45-48 w/w (ağırlıkça yüzde) katı içeriği olan 1720 
m3/s sulu çamur akışı
• Alt akım: % 68-70 w/w (ağırlıkça yüzde) katı içeriği olan 940 
m3/s sulu çamur akışı 
• Üst akım: Su havuzlarına giden 810 m3/s su

Tikiner Gelişmeleri Başarılı Bir Faaliyetin Önem-
li Bir Parçasını Oluşturmaktadır 
Macun yoğunlaştırma, yeni olmasa da, Siilinjärvi atıklarında 
görüldüğü üzere özellikle materyal davranımı bakımından ha-
len zorluklara ve risklere sahiptir. Pilot çalışmalar ve Outotec 
macun tikiner mekanizma tasarım ve kontrol sistemlerinde 
ki yeni gelişmeler bu zorlukları yenilmesini sağlayarak çözüm 
oluşturmuştur. Tüm veriler birleştirilerek macun tikiner uygu-
laması için güvenilir ve öngörülebilinir bir sonuç sağlanmıştır. 

Ortak Yaklaşım Çözüm Getirir 
Yeni ve yüksek yoğunluklu atık tasfiye sistemi depolama-
nın nasıl olacağı konusunda önemli etkiye sahip olan ça-
murdaki katı maddelerin yüzdesini arttırmaktır. Gerçekte 
projeksiyonlar, materyalin yığınlar oluşturacak kadar yoğun 
olduğunu gösteren 4 derecelik potansiyel bir kademe dere-
cesi sağladığını göstermektedir. Yüksek yoğunluktaki atık-
lar güvenliği arttırarak depolama alanındaki kaçak ve sızıntı 
ihtimalini en aza indirgemekte ve bu esnada, kazanılmış su-
lar prosese geri döndürülerek maliyetleri ve atık miktarını 
azaltmaktadır.

Projenin, Outotec ve Yara’nın üstesinden gelmesi gereken bir-
çok zorluğu da beraberinde getirdiği belirtilirken Teija konuyla 
ilgili olarak, “Bu proje süresince, tıpkı tüm projelerde görüldü-
ğü üzere, bazı zor zamanlarımız oldu. Bu yeni bir şey değil an-
cak işbirliği içerisinde en zorlu sorunları bile çözebildik. Bura-
da, Outotec’in proje boyunca üstün güvenlik performansı ve 
güvenlik anlayışının da hakkını vermem gerek.” şeklinde açık-
lamalarda bulundu ve projenin maden için önemini şu cümle-
lerle ifade etti; “Bu projenin anlamı Siilinjärvi Madeni’nin, ya-
şam ömrünün sonuna dek, yani 2035’e kadar faaliyete devam 
edebileceğidir. Bu da demektir ki, önümüzdeki yıllar içerisinde 
Siilinjärvi şehri için yaklaşık 800 iş alanı mevcudiyetini koru-
maktadır.”
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Türkiye Madencilik Sektörünün 
Yazdığı Bir Başarı Öyküsü

TANITIM

Gelişen teknolojinin birçok sektörün hayatını değiştirdiği bugünlerde Netcad, çağın 
gereklerini göz önüne alarak geliştirdiği uygulamalarla yükselmeye devam ediyor. 

2010 yılında akademi-kamu-özel sektör iş birliği sonucu ortaya çıkan maden yazılımı 
NETPRO/MINE, bugün eğitimden iş hayatına Türkiye maden sektörünün akışını 

değiştiriyor. 

1989 yılında iki kardeş mü-
hendis tarafından o yıllarda 
hiç bilgisayar uygulaması 

olmayan bir ortamda, harita, kadastro ve planlama gibi 
alanlardaki çok zor işleri çok daha doğru, kolay ve hızlı ya-
pabilmek amacıyla yüzde 100 yerli sermaye ve girişimciliği 
ile kurulan Netcad, ülkemizdeki maden kaynaklarının çağ-
daş madencilik bilim ve teknolojisine uygun standartlarda 
değerlendirilmesi ve yönetilmesi için uluslararası standart-
larda çözümler sunuyor.

Yer bilimleri kapsamında kullanılan diğer ticari yazılımları kul-
lananların yaşadığı yabancı dil problemi, yetersiz eğitim/teknik 
destek ve yerel sorunlara çözüm üretememe gibi sorunları ya-
şamayan Netcad, sektörün hızla yükselen değeri olmayı başa-
rıyor ve bugün ülkemizde kullanıcıları için bu kapsamdaki tüm 
gereksinimleri karşılayabilen tek yerbilimleri yazılımı konumu-
na geliyor. 

Ayrıca Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Hacettepe Üniversitesi 
ve Netcad Yazılım AŞ iş birliği ile bir TÜBİTAK projesi olarak or-

taya çıkan NETPRO/MINE, kamu-üniversite-özel sektör ilişkisi-
nin en güzel örneklerinden birisi olmayı başarıyor.

2010 yılında piyasaya sürülen ve 2 yıl içerisinde yazılım geliştirme 
süreçleri tamamlanarak sahada uygulanmaya alınan NETPRO/
MINE, 2014 itibariyle sahadan gelen taleplerin de çözülmüş ol-
duğu son halini alıyor ve ruhsat, imalat haritalarının hazırlanma-
sı, üç boyutlu cevher modelleme, açık ocak ve yer altı tasarımları 
gibi tüm işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirebiliyor.

Bugün yaklaşık 150 yerli maden firması tarafından kullanılan NET-
PRO/MINE, sektör temsilcilerini henüz üniversite sıralarındayken 
karşılıyor ve eğitimlerini NETPRO/MINE ile almalarına olanak sağ-
lıyor. Bugün KTÜ, Çukurova, Selçuk, Hacettepe, Osmangazi ve 
Bülent Ecevit gibi üniversiteler bunun en güzel örnekleri.

Ayrıca TOBB tarafından desteklenen yurtdışına ihracat edilebi-
lir nitelikte yazılımlar listesine girme başarısı da kazanan NET-
PRO/MINE, gelecekte de ülke ekonomisine katkı sağlayarak 
Türkiye madencilik yazılım sektörünün gururlu başarı öyküsü 
olmayı hedefliyor.
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Vakumla Temizleme ve Toplama 
Sistemlerine Genel Bir Bakış

Endüstri ve sektör farklılıklarına ba-
kılmaksızın, günümüzde artan ve 
ağırlaşan rekabet zorlukları ve İSG 
türünden gereksinimlerin daha 

da yoğun olarak uygulamaya konulması, işletmelerin birkaç 
temel konuda daha da dikkatli davranmalarını gerekli kılmıştır. 
Bununla birlikte kuruldukları yıllarda şehir dışında kalan çeşitli 
işletmeler, nüfus artışları ve yerleşim yerlerinin genişlemesi se-
bebiyle artık yaşam alanları içerisinde kalmışlardır. Bu durum da 
yine çevresel konularda çok daha dikkatli olunması gerekliliğini 
ortaya çıkarmıştır. 

Çimento fabrikaları, kömür yakan termik santraller, madenler, 
demir ve çelik işletmeleri, gübre, seramik, cam, toprak sanayi ve 
hatta dumansız üretim yapan sanayi kollarında da ister istemez 
toz oluşumu ve malzeme döküntüleri oluşmaktadır. Bu dökülen 
ve saçılan malzemeler, konvansiyonel metotlarla yani bir başka 
değişle kova, kürek, vs. kullanılarak temizlenmeye çalışılıyordu. 
Teknolojinin gelişmesi ve daha ileri sistemlerin kullanım gereksi-
nimleri ile artık bu tip temizleme ve ortamdan uzaklaştırma yön-
temleri yerini; yüksek kapasitede emiş yaparak biriken ve üretime 
engel teşkil edebilecek yapıda olan malzemelerin “endüstriyel 
vakumla temizleme ve toplama sistemlerine” hızlı ve sorunsuz 
bir şekilde ortamdan uzaklaştırılmasına bırakmıştır. Yüksek deşarj 
kapasitesine sahip bu sistemle, söz gelimi işletmelerin prosesle-
rinde kullanılan kovalı elavatörlerin çukurlarında biriken yüzlerce 
kilo malzemenin temizliği birkaç saat içerisinde tamamlanmakta-
dır. Bu işlerin manüel yöntemlerle yapılması günler alabilmekte-
dir. Sırf temizlikten değil, aynı zamanda da üretim kayıplarından 
doğabilecek zararlar bu sayede önlenmiş olmaktadır. Bilindiği 
üzere süpürge, faraş, fırça veya basınçlı hava püskürtülerek ya-
pılan temizlikte havaya kalkan toz gidip, bir başka noktaya, ge-
nellikle motorlar, elektrik kabloları, pistonlar, klapeler ve hassas 
elektronik ekipmanların üzerine yapışıp, bunların bakım süreleri-
nin sıklaşmasına ve hatta arızalanmalarına neden oluyorlar. 

“Endüstriyel vakumla temizleme ve toplama sistemlerinde” ise 
üretim alanlarının temizliği kolayca ve çok kısa bir sürede ve yine 
çok az bir maliyet ve işçilikle sağlanmaktadır. Toplanan malze-
menin zerresi bile kalmayacak bir şekilde ve vakumla toplana-
rak boru hattından geçen malzemeler dış ortamlara verilmeden 
doğrudan toplama bunkerine iletildiği için kesin olarak temizlik 
ve toplama işlemi gerçekleştirilmektedir. Bir başka avantajı da 
elle veya işçi marifeti ile temizlenmesi ve ulaşılabilmesi güç nok-
talara “endüstriyel vakumla temizleme ve toplama sistemleri” 
ile kolaylıkla ulaşılmaktadır. İnsan gücü ile kaldırılması zor olan 
malzemenin kısa sürede onlarca metre uzaklığa nakli de sağla-
nabilir. Bir de saçılan ve dökülen ürün kıymetli ise ve tekrar üreti-
me verilmesinde herhangi bir sakınca doğmuyorsa, “endüstriyel 

vakumla temizleme ve toplama sistemleri” bu ürünleri tekrar 
üretime kazandırabilir ve yine aynı şekilde nihai ürün olarak de-
ğerlendirilmelerini sağlar. Bu ve bunun gibi benzer uygulamaları 
yaptığımız endüstriyel tesisler de mevcuttur. Sistem, kendini kısa 
sürede sırf toplanarak kazanılan malzemeden amorti etmektedir. 

Bu sistemler sayesinde korunan makine ve ekipmanın ömrü 
uzar, üretimde kalış süresi arttığından dolayı üretim seviyesi 
yükselir, planlanan üretim hedeflerine hatta daha da üstüne 
çıkış sağlanabilir. 

YÜNEL ELEKTROMEKANİK, olarak biz 33 yılı aşkın bir süredir 
bu konu üzerinde çalışmalarımızı yapmaktayız. Şu anki tek-
nolojimiz ve bilgi birikimimiz ile bu konuda Dünya’nın Lider 
Firmaları arasında yerimizi aldık. Bu çalışmalarımız sonucun-
da da yine dünyada da kabul görmüş, Türk mühendisliğinin 
ve makine sektörünün medar-ı iftarı konumuna gelmiş 36 
farklı model ve tipte “YÜNEL SÜPERVAC® Endüstriyel Vakum-
la Temizleme ve Toplama Sistemlerini” siz değerli müşterile-
rimizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız. 

Bu sistemler Avrupa’nın sayılı işletmelerinde ki; bunlar arasında 
Hollanda’da ve Romanya’da konuşlanan tesisler de bulunmak-
tadır ve en iyi şekilde görevini yerine getirmektedirler. Bizim en 
büyük gururumuz bu bayrağı kuzeyden güneye, doğudan batı-
ya yurdun farklı bölgelerinde de dalgalandırmak ve YÜNEL SÜ-
PERVAC® markasını bir dünya markası haline getirmektir. Keza, 
müşterilerimiz memnuniyetlerini birçok kez dile getirmekten 
çekinmemişlerdir. Türkiye’nin sektörlerinde öncü konumda 
bulunan büyük işletmeleri de bizim teknolojimize güvenerek 
uygulamalarında “YÜNEL SÜPERVAC® Endüstriyel Vakumla 
Temizleme ve Toplama Sistemlerini” seçmişlerdir. Son olarak, 
Bangladeş’te bir çimento fabrikası da bizim ürünlerimizde ka-
rar kılmış ve alımını gerçekleştirmişlerdir. Bu gurur hepimizin-
dir. Daha nice başarılı yıllara hep birlikte erişmemiz dileğimize; 
bizi bugünlere getiren sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. 

yunel.com
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Stack Sizer Teknolojisinin 
Hidrosiklonlarla Değiştirilmesi 
ile Demir Cevheri Sınıflandırma 
Verimliliğinin Artırılması

TANITIM

Çalışmanın Özgeçmişi
2003 Mayıs’ta Güney Hindis-
tan’daki en büyük demir cev-
heri peleti üreticilerinden biri 
demir tesisi kapasitesinin ve 

veriminin artırılması için Derrick ile temasa geçmiştir.  Maden-
den çıkarılan cevherin yüzde 8-9‘u silis olup, müşterinin talebi 
ise bunun yüzde 3‘ün altında olmasıdır. Demir Cevheri üreticisi 
yüzde 80‘i 325 mikrona öğütülmüş cevherin silis içeriğini yüzde 
3’ün altına indirebilmek için kolon flotasyonu devresi kurmuş 
fakat nihai konsantrenin silis içeriği yüzde 4’ün altına inememiş-
tir. Sonuç olarak üretici nihai ürünün satılabilir silis değerinden 
yüksek silis içeriğinden dolayı nihai konsantrenin pazarlamasın-
da problemler yaşıyordu. Silika içeriğini azaltmanın bir yolunu 
bulmak için üretici Derrick Corporation’ın yardımına başvurdu.

Çözüm
Buffalo, New York’taki Derrick test laboratuvarında üç tur 
numune testi yapıldı. Laboratuvar sonuçları 63 mikron açık-
lıklı tıkanmaz, Derrick patentli Polyweb poliüretan panel-
ler kullanılarak silis içeriği yüzde 3‘ün de altına düşürüldü. 
Silikadan ayrılmış elek üzeri malzeme de kolon flotasyonu 
devresinde zenginleştirilerek satılabilir ürün elde edildi.

2004 yılında üretici 4 adet 5-Katlı Stack Sizer dört öğütme hattı 
bulunan tesisin iki hattına kuruldu. 2005 yılında ilave 2 adet 
5-Katlı Stack Sizer daha sipariş edilip diğer hatlara da kurularak 
kapasite artırıldı. Stack Sizer teknolojisi, konsantrenin daha iyi 
olmasını sağlarken kolonların beslemesi için de gayet başarılı 
şekilde şlamın uzaklaştırdığını da ispatlamıştır.  

Çevresel sebeplerden dolayı, zenginleştirme tesisi 2006 yılın-
da kapatılmıştır. 6 adet Stack Sizer, üreticinin pelet tesisine 
transfer edilmiştir. Pelet tesisinde öğütme devresinde yer alan 
hidrosiklonlar ile kapalı devre çalışan değirmenler, Derrick uy-
gulama mühendislerinin de yardımı ile yetersiz sınıflandırma 
verimine sahip olan hidrosiklonlar; getirilen Stack Sizer’ler ile 
yer değiştirilmiştir.

2010 yılında üretici devreye 4 adet 5-Katlı Stack Sizer daha 
ilave ederek değirmenlerdeki bütün hidrosiklonları Stack Si-
zer’ler ile değiştirmiştir.  

Sonuç
Bu üretici Hindistan’daki hematit cevherinde Stack Sizer tekno-
lojisi kullanan ilk müşteridir. Stack Sizer’lerin kullanılması dev-
reden yükün yüzde 50‘ye kadar düşürülmesine ve sınıflandır-
ma veriminin yüzde 95‘lere kadar çıkmasına imkân sağlamıştır.  
Hindistan’daki hematit cevherindeki bu ilk kurulum Hindistan 
demir cevheri üreticilerinin ilgisini toplamış ve akabinde diğer 
büyük kurulumlara referans olarak diğer üreticilerin de sınıf-
landırmada yüksek verimlilikle çalışan Stack Sizer’leri tercih 
etmesine sebep olmuştur.

mtmmakina.com.tr

 

2 Bilyalı 
Değirmen

• Silis İçeriğinin Yüzde 3’ün Altına Düşmesi
• Beslenme Kapasitesi Arttırılması
• Devreden Yükün Yüzde 50’ye Düşürülmesi
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ATEX EX-PROOF MAKİNE

Türkiye’nin İlk ve Gerçek
ATEX EX-PROOF Serti kalı
Yer Altı Sondaj Makinası BDU400 EX

Barkom AŞ, tarafından üretilen, tescilli markası olan BULLDRILL BDU 400EX ATEX EX-PROOF 
(Grup 1 M2 Ex, Ex De) serti kalı ex-proof yer altı sondaj makinesi müşterileriyle buluştu. Türkiye’de 
ve tüm Avrupa Birliği ülkelerinde, yer altı kömür madenleri için uygulanan tüm yönetmelik ve 
direkti ere uygun ilk ve tek yer altı sondaj makinesi olması ürünü ayrıcalıklı kılmaktadır.
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Mithat Cansız: “Çalışmalarımızın Ana 
Çerçevesini ‘Milli Enerji ve Milli Maden 
Politikası’ Oluşturmaktadır.”

Madencilik Türkiye: Göreve gelişinizle birlikte Mİ-
GEM’de ilk olarak ne gibi değişikliklere imza attınız? 
Mithat Cansız: Sayın Bakanımızın vizyonu doğrul-
tusunda, görevimin başlangıcıyla birlikte MİGEM’in 
kurumsal ve hukuki yapısını analiz ederek, sektö-
rün ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek adına, 
sektörün tüm taraflarıyla güçlü bir istişare süreci 
başlattık. Kurum içerisinde yeniden yapılanmaya 
giderek, hizmet sunumunda yüzde 40 oranında iyi-
leştirme sağladık ve Genel Müdürlüğümüzde bek-
leyen yaklaşık yirmi dört bin adet iş ve işlemi, Eylül 
ayı sonu itibariyle sıfıra indirdik. 

Uzun bir süredir yayınlanmayı bekleyen, Maden 
Yönetmeliği ve madencilik sektörü için çok büyük 
öneme sahip Maden Sahaları İhale Yönetmeliği’ni 
de yoğun çalışmalar neticesinde ve Sayın Bakanımız ve Müs-
teşarımızın da desteği ile 2017 Eylül ayı sonunda Resmi Gaze-
te’de yayınlayarak yürürlüğe koymayı başardık. 

Buradan hareketle yakın gelecekte işlevsel ve kurumsal an-
lamda MİGEM’de bizi ne gibi gelişmeler bekliyor?
Kısa vadede tam olarak hayata geçirilmesi programlanan ve Mİ-
GEM’de tüm bürokratik süreçlerin elektronik ortamda şeffaf bir 
altyapıda yürütülerek, iş akışlarını hızlandıracak olan E-Maden 
Projesi, TÜRKSAT ile imzalanan sözleşme sonucunda fiilen başladı.

Uluslararası standartlarda, maden kaynak ve rezerv raporla-
malarının yapılması, temini ve maden yatırımlarının finans-
manına erişiminin kolaylaştırılması amacıyla, UMREK Yönet-
meliği 26.07.2017 tarihinde çıkartılarak Ulusal Maden Kaynak 
ve Rezerv Raporlama Komisyonu kuruldu ve fiilen çalışmaya 
başladı. Bu kapsamda UMREK’in uluslararası raporlama stan-
dartlarının da çatı kuruluşlarından biri olan CRIRSCO’ya üye-
lik işlemlerinin yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Ayrıca sektörün en büyük ihtiyaçlarından biri de kaliteli ve gü-
venli veridir. Bu amaçla, özel sektör ve kamunun maden saha-

larında yaptığı tüm çalışmalara ait verileri arşivleyerek, yatırım-
cıların hizmetine sunacak olan MİGEM’in koordinasyonunda 
ve MTA’nın bünyesinde faaliyet göstermek üzere Türkiye Yer-
bilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası’nın kurulumuna ilişkin TÜ-
VEK Yönetmeliği 21 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanmıştı, bu 
bağlamda TÜVEK’in hazırlık çalışmaları devam etmekte olup, 
2018 yılında hizmet sunmaya başlaması hedefleniyor.

Şu ana kadar MİGEM’in gelişimi ve değişimi konusunda önem-
li bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. MİGEM’in dönüşümüne 
yönelik hazırlıklarımız büyük ölçüde tamamlanmış durumda 
ve kısa sürede aşamalı olarak yenilikleri hayata geçireceğiz.

Bu dönüşüm sürecinde Sektör çalışanlarının eğitimi üzerine 
uygulamalarınız mevcut mu?
Bizim temel amacımız sektörün ihtiyacı olan ve pozitif dönü-
şümünü hızlandıracak her konuda, elimizden gelenin en iyisini 
yapmaktır. Bizce her işin başlangıcı da eğitimden geçmektedir. 
Bu bağlamda, YTK ve Daimi Nezaretçi eğitimlerimizi başarıyla 
tamamladık. Ayrıca yeni dönemde müfredatının oluşturulma-
sına ilişkin çalışmaları süren Madencilik Akademisi’nin kamu 

Ocak 2017’de MİGEM Genel Müdürlüğü görevine atanan Mithat Cansız, uluslararası 
alandaki ve petrol sektöründeki kariyeri ile doğal kaynakların ülke ekonomimiz açısından 

ne kadar önemli olduğunun bilincinde bir yönetici olarak karşımıza çıkıyor. Madencilik 
sektörünün son dönemde yaşanan sorunlarla çok vakit kaybettiğinin farkında olan Cansız 
sektörü yeterince irdeledikten sonra gereken adımların seri şekilde atılmasını sağlamaya 
başladı. Kendisini biraz daha yakından tanımak ve son dönemde sektörümüzde yaşanan 

gelişmeleri konuşmak için Mithat Cansız ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

MİGEM Genel Müdürü Mithat Cansız

SÖYLEŞI
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ve özel sektörün eğitim ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz. 
Eğitim projelerimizi IT teknolojisini en üst seviye de kullanarak 
oluşturacağımız platformlarla kurum içerisinde ve sektörel baz-
da daha üst seviyelere çıkarmak temel hedeflerimiz arasındadır.

Maden kazalarının önlenmesi adına ne gibi adımlar atıyor-
sunuz? 
Sayın Bakanımızın “İşletme Güvenliği Sağlanamamış Maden-
cilik Faaliyetlerine Sıfır Tolerans” sloganı ile duyurduğu yeni 
modelin hayata geçirilmesine MİGEM’de başlandı. Bu bağlam-
da göreve geldiğimiz ilk dönemde sahalarda meydana gelen 
her türlü kazayı, Daimi Nezaretçiler üzerinden, anlık ve gerçek 
zamanlı olarak MİGEM merkezine bildirecek olan Kaza Acil Bil-
dirim uygulamasını başlattık. Bu çerçevede kuruma akan her 
türlü kaza ve ramak kala olayları cinsine, maden grubuna ve 
coğrafi bölgesine göre tasnif ederek sektörün gerekli işletme 
ve iş güvenliği tedbirleri konusunda daha isabetli yönlendiril-
mesi sağlanmış olacak. 

Diğer taraftan “Maden Sahalarında Risk Yönetimi” adı ile 
başlatılan uygulama ile madenleri işletme güvenliği açısın-
dan, barındırdığı tehlike büyüklüklerine göre “Mavi”, “Sarı” 
ve “Kırmızı” olmak üzere 3 gruba ayırdık ve risk büyüklükle-
rine göre “yılda 1, 2 ve 4 kez” denetlemeye başladık. Bu an-
layışla yapılan denetimlerin yılsonuna kadar 6000 rakamına 
ulaşması planlanmakta olup, şu ana kadar 1750 adet maden 
sahasının üretim faaliyetleri, işletme güvenliği sağlanıncaya 
ve mevcut eksiklikler giderilinceye kadar durduruldu. Ayrıca 
denetim kalitesini ve sıklığını artırmak amacıyla, deneyimli 
Yer Altı Denetim Uzmanları kurum bünyesinde görev başı 
yapmış, hizmet içi eğitimleri ve oryantasyonları tamamlan-
mıştır. Denetimlerde bireyselliği en aza indirmek, standart ve 
kalitenin arttırılması için de denetim raporlama sistemini yeni 
bir formata kavuşturduk. 

Peki özel sektörle görüş alışverişiniz ne durumda ve onlar-
dan en büyük beklentiniz nedir?
Zaten göreve gelir gelmez yaptığımız ilk iş, istişare sürecini 
başlatmak olmuştur. Bildiğiniz gibi MİGEM, madencilik sektö-
rünün amiral gemisidir. Madencilik politikaları, Kanun ve Yö-
netmeliklerin hazırlanması, yürürlüğe konulması aşamalarında 
özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile azami öl-
çüde bilgi alışverişi yapmaya ve sektörün beklentilerini dikkate 
almaya özen gösteriyoruz. Son dönemde yürürlüğe giren Ma-
den Yönetmeliği, Maden Sahaları İhale Yönetmeliği, UMREK ve 
TÜVEK Yönetmelikleri ayrıca çalışmaları devam eden Maden 
Bölgesi Yönetmeliği çalışmalarında da özel sektör ile fikir pay-
laşımımız sürekli devam ediyor. 

Özel sektörün, ülkemiz ekonomisi için büyük önem taşıyan 
ve Sayın Bakanımızın yeni bir anlayışla ortaya koyduğu Milli 
Enerji ve Milli Maden Politikası’nın en büyük adımları olan kat-
ma değerli mal üretimi ve sektörel bazda teknolojik dönüşüm 
politikalarına sahip çıkması, bizim en büyük beklentimizdir. Bu 
dönüşümde düzenleyici ve denetleyici kurum olan MİGEM’in 
iş birliği ve desteğinin her zaman sektörün yanında olduğunu 
bir kez daha vurgulamak isterim. 

Türkiye’nin maden potansiyeli ve madencilik sektörünün 
ekonomideki yeri hakkında düşüncelerinizi öğrenebilir 
miyiz? 
Öncelikle, bilimsel veriler ışığında MTA Genel Müdürlüğü ve 
özel sektör tarafından bilimsel tabanlı çalışmalarla, ülkemizin 
maden potansiyelinin ortaya çıkarılması gerektiğini düşünü-
yorum. Şu anki veriler maden çeşitliliğimizin yüksek olduğunu 
göstermektedir. Özellikle endüstriyel hammaddeler ile enerji 
hammaddelerinde (yerli kömür) ihtiyaçlarımızı kendi kay-
naklarımızdan karşılayabilecek durumdayız ve doğal taşlarda 
(mermer, traverten gibi) tüketimimiz üzerinde yaptığımız üre-
timle dünyanın önde gelen ihracatçısı konumundayız. Ancak 
metalik madenlere ilişkin rezerv varlığımızın ortaya konması, 
işletilmesi ve işlenmesine yönelik çalışmalara daha fazla odak-
lanmamız gerektiği kanısındayım.

Madencilik sektörünün ülke ekonomisindeki yerinin, olma-
sı gerektiği noktanın çok altında kaldığını düşünüyorum. 
Sektörün ülke ekonomisine katkısını artırmak, hammadde 
satışı yerine, ara ve uç ürünler elde edecek sanayi dönüşü-
münü sağlamaktan geçmektedir. 2016 yılı itibariyle GSYİH 
içerisinde %1 seviyesinde olan sektör payını, daha yukarılara 
taşımamız gerekli. Tabi burada en büyük görev özel sektöre 
düşüyor. 

Türk Madencilik Sektöründe, önümüzdeki 5 yıl içerisinde ne 
gibi gelişmeler bekliyorsunuz? 
Ülkemizin maden sektörünün teknolojik olarak gelişmiş ül-
kelerin gerisinde olduğunun farkındayız. Gerekli teknolojik 
atılımlar neticesinde hammadde ihraç eden değil, maden 
rezervlerini tamamen uç ürün elde eden bir ülke konumuna 
getirerek sektörün katma değeri yüksek ürünler üretmesini 

“Metalik madenlere ilişkin rezerv varlığımızın ortaya 
konması, işletilmesi ve işlenmesine yönelik çalışmalara 

daha fazla odaklanmamız gerektiği kanısındayım”
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istiyoruz. Bunun da, başlangıç aşamasında bürokrasinin azal-
tıp yatırımcının önünü açarak ve yatırım giderlerinde kolay 
finansman sağlanarak olabileceği kanaatindeyiz. 

Bu amaçla MİGEM’in işleyişinde yaşanan karmaşıklık ve tıkanık-
lığın giderilmesine yönelik bazı değişiklikler yaptık. Bu yapılan-
ma neticesinde; kamu-özel sektör işbirliği modellerinin hayata 
geçirilmesi planlanmaktadır. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde sektö-
rün teknolojik gelişimi yakalamış, insan ve çevre odaklı bir yapı 
kazanacağı kanısındayım. Biz bunun temellerini attık ve inşasına 
da başladık. Bu minvalde devam ettiğimiz takdirde, sektörün eko-
nomideki payının kalıcı bir yükselişe geçeceğine inancım tamdır. 

Sizinle başlayan yeni dönemde MİGEM’in Madencilik Sektö-
rü üzerine özel stratejileri var mı? 
Elbette özel stratejilerimiz mevcut. Sayın Bakanımız Dr. Berat 
Albayrakın 6 Nisan 2017’da tanıtımını yaptığı “Milli Enerji ve 
Maden Politikası” bizim çalışmalarımızın ana çerçevesini oluş-
turmaktadır. Zaten 3213 sayılı Maden Kanunu’nda yapılan ve 
yapılacak olan değişikliklerin hedefi özel stratejilerimizi sağ-
lam bir temel üzerinde yükseltmektir. Biz bu değişikliklerle 
ülkemizde çıkarılan maden kaynaklarımızın ve ithal edilen ma-
denlerin maksimum ekonomik kazançla dönüşümünü sağla-
mayı, istihdamı artırmayı, uç ürün üretiminin teşvik edilmesini, 
işletme güvenliğinin en üst seviyelere çıkarılmasını, çevreye 
duyarlı maden işletmeciliği yapılmasını ve işletme sonrası ma-
den sahalarının rehabilitasyonun dünya standartlarında olma-
sını sağlamayı hedefliyoruz. 

Uç ürün üretimine yönelik yatırımların teşvik edilmesi için 
yapılan kanun değişikliği ile orman izin bedelleri ile ilgili 
düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan yasal düzenlemeler ile 
önümüzdeki dönemde daha nitelikli, tesis şartlı maden 
sahalarının ihaleleri yapılarak, ara ve uç ürün üretim ya-
pılması sağlanacak ve ülkemizin hammadde tedariki daha 
güvenli bir şekilde temin edilmiş olacaktır. Ayrıca özel sek-
törün madenlerimizi katma değeri yüksek uç ürünlere dö-
nüştürecek yatırımların desteklenmesine dönük tedbirler 
ve yeni iş modelleri geliştirilmektedir.

Yerli/yabancı maden yatırımcılarımız için yatırım 
ortamımızın cazibesinin arttırılması için ne gibi ça-
lışmalar yapılıyor ya da planlanıyor?
Sektöre yapılacak maden yatırımlarına ilişkin izin 
ve onay sürelerinin kısaltılması planlanmaktadır. 
Yatırımların şeffaf ve öngörülebilir piyasa yapısı 
ile desteklenmesi ile yerli ve yabancı yatırımcıla-
rın sektöre çekilmesi sağlanacaktır. Yatırımcıların 
teşvikini sağlayacak alternatif finansman model-
lerinin geliştirilerek ihtiyaç duyulan yatırım orta-
mının sağlanması da temel hedeflerimiz arasında 
yer almaktadır. 

Dergimize vakit ayırıp değerli bilgiler paylaştığınız 
için teşekkür ediyoruz. Söylemek istediğiniz son 
birkaç şey var mı?

Öncelikle ülkemiz madencilik sektörünü geliştirmek amacıyla 
var gücümüzle çalıştığımızı bir kez daha vurgulamak isterim. 
Gelişen, çağdaş ve modern ülkemizde madencilik sektörü 
önemli bir yere sahiptir ve kalkınmanın ve büyümenin de te-
mel unsurları arasında yer almaktadır. Bu temel unsuru kamu 
ve özel sektör birlikte güçlendireceğiz. Bu konuda bizimle bir-
likte var gücüyle çalışan MİGEM’in tüm personeline şükranları-
mı ifade etmek isterim.

Ayrıca, bizler gibi madencilik sektörümüzü geliştirmek ve 
madenciliğin ülke ekonomisine olan katkısını arttırmak 
adına çaba sarf eden, sektörün sesi olan, madencilik sektö-
ründe bir marka haline gelen Madencilik Türkiye dergisine 
de kendimizi ifade etme fırsatı sunduğu için teşekkür edi-
yorum. 

Mithat Cansız Hakkında

1973 yılında Gümüşhane’de doğdu. 1998 yılında Boğaziçi 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile İşletme 
Bölümlerinden (Çift Anadal) mezun oldu. 2003 yılında Alman-
ya’da Münih Üniversitesi Uluslararası İşletme (MBA) bölümünü 
tamamladı. 2001-2007 yılları arasında Almanya’da Siemens AG 
Finansal Kontrol Bölümünde Finansal Kontrol Uzmanı olarak ça-
lıştıktan sonra, Türkiye’de yoğun olarak faaliyetlerini sürdüren 
bir Türk-Alman ortaklığı alt yapı firmasında İş Geliştirme ve Dış 
İlişkiler Müdürü olarak görev aldı. 2007-2010 yılları arasında Baş-
bakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı bünyesinde Baş Proje 
Direktörlüğü pozisyonunda çalıştı. 2010-2016 yıllarında Turkish 
Petroleum International Company (TPIC) Yönetim Kurulu Üye-
liği, TPIC Genel Müdürlüğü, TPIC Yönetim Kurulu Başkanlığı, 
TP Petrol Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde 
bulundu. Aralık 2016’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda 
Bakanlık Müşavirliği görevine ve 2 Ocak 2017 tarihinde de Ma-
den İşleri Genel Müdürlüğü görevine atandı. Ayrıca Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 
de sürdürmektedir.
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Sürdürülebilir* Madencilik 
Politikası İçin Bir Öneri

Madencilikte gelişme ancak devletin 
uygun yatırım ortamını yaratması ile 
mümkün olabilir. 

Özellikle enerji hammaddeleri ve 
metal madenciliğinde dünya stan-
dartlarında büyük projelerin hayata 
geçirilebilmesi için çok büyük yatırım 

sermayelerine, aramadan üretime geçinceye kadar 10-15 
yıl, hatta bazen çok daha uzun sürelere ve güvenilir yatırım 
ortamına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, maden arama 
ruhsatının alındığı yılda oyunun kuralları nelerse o kuralların 
proje bitimine kadar yatırımcıya kazanılmış hak olarak uygu-
lanması gerekmektedir. 

Ülkemizde 30-35 sene önce madencilik %90 devlet eliyle 
yapılmakta idi. Günümüzde ise madencilik neredeyse %90 
özel sektör eliyle yapılmaktadır. Geçen 30-35 senenin ma-
dencilik kültürünün gelişmesi ve madencilikte kurumsal 
şirketlerin sayısının belirli bir seviyeye gelmesi için yeterli 
olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Kamuoyundaki madencilik algısını olumlu imaja dönüştürebil-
mek için bundan sonraki süreçte madencilikte arama, işletme, 
kapama, iş sağlığı, iş güvenliği, çevre ve denetim süreçlerini 
madencilikte başarı sağlamış ülkelerdeki standartlara göre yü-
rütmek için adımlar atılması zorunludur.

Türkiye yakın zamanda Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Ra-
porlama Komisyonu’nu (UMREK) devreye almıştır. Uluslararası 
kaynak ve rezerv raporlama uygulaması dünyada madencilik-
te gelişme sağlamış ülkelere has bir uygulamadır ve önerilen 
biçime bakılmaksızın, ülkemizin de bu seviyeye gelmiş olması 
sevindiricidir.

Dünyada madencilikte gelişme göstermiş ülkelerin başarı 
hikâyelerini incelediğimizde; aramadan üretime geçinceye 
kadar öngörülebilirliği olan ruhsat, izin, vergi ve uluslararası 
standartlarda hukuk güvencelerine sahip, şeffaf, hesap verebi-
lir, her konuda uluslararası standartları benimsemiş, sürekli de-
ğişikliğe uğramayan, yasalara saygılı her yatırımcıya aynı fırsat 
eşitliğini tanıyan, aramaları ve yatırımları destekleyici yatırım 
ortamlarına ve mevzuata sahip olduklarını görüyoruz. 

Dünyada madencilikte ileri gelen ülkelerde, madenciliğin 
sadece işletme kısmı ekonomik faaliyet olarak ele alınma-
mış, sağlıklı ve işlevsel bir ruhsat hukuku güvencesi altında 
maden aramacılığı da ekonomik faaliyet haline dönüştürül-
müştür. 

Yukarıda da belirtildiği üzere enerji ve metal madenciliğinde 
bir madenin işletmeye alınabilmesi için gerekli olan 10-15 yıllık 
süreçler, bu şekilde yatırımcılar için katlanılabilir süreçlere dö-
nüştürülmüştür. Maden yatırımcılığının en önemli engeli olan 
yüksek risk ve uzun geri dönüşüm süreçleri bu vasıtayla katla-
nabilir olmaktadır. Başka önemli bir etkisi de farklı aktörlerin 
bir arada sektörde yer almaları ile sektörün canlılık kazanması-
dır. Çok azı maden üretimine dönüşecek olan arama projeleri 
bu şekilde gerçekleşmekte, bir anlamda maden olarak işletilen 
projeler ileride maden olma ihtimali olan pek çok yeni arama 
projelerini de finanse edebilmektedir.

Yukarıda dile getirilen hususları gözeten bir yatırım ortamı 
olduğunda sektöre sermaye girişi artmakta, sermaye girişinin 
büyüklüğü ile orantılı olarak yeni kaynakların keşfi gerçekleş-
mekte, keşfedilen kaynakları üretime geçirmek için yapılan 
ciddi yatırımlar ülkede istihdamı, üretimi, katma değeri, vergi 
gelirlerini arttırmakta, ekonomik ve sosyal gelişmeye en üst se-
viyede katkı sağlamaktadır.
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kosemuhterem@gmail.com

Dr. A. Vedat Oygür
alivedat2000@gmail.com

Dr. Nejat Tamzok
nejattamzok@yahoo.com
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üretilmesinin, tıpkı madencilikte ileri gelen ülkelerde olduğu gibi, 
kamu tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. Ülkemizin ol-
mazsa olmaz kuruluşlarından biri olan MTA bu hizmetleri günü-
müze kadar yerine getirmiştir. Bundan sonra da yerine getirecek-
tir. Ancak MTA‘nın yapısal bir dönüşüme de ihtiyacı olduğu açıktır. 

5.Devlet; yol, baraj, boru hattı vb projeleri hayata geçirirken arazi 
mülkiyet sorununun çözümü için acele kamulaştırma uygulamak-
tadır. Madencilikte de arazi kullanımında kamu yararı kararı alınan 
projeler için hızlı kamulaştırmaya imkân veren yasal bir düzenle-
me gerçekleştirilmelidir. Aslında madenlerin devlete ait olması 
ilkesinden yola çıkarak, bu alanda devletin tıpkı yukarda belirtilen 
projelerdeki gibi bir yaklaşım sergilemesi beklenmelidir. Başka bir 
deyişle tüm maden projeleri bir yönüyle kamunun projeleridir.

6.Diğer bakanlıkların madenciliği yasaklayıcı, engelleyici 
veya yapılamaz hale getirecek düzenlemeler yapması ön-
lenmelidir. Buradaki kritik anlayış madenciliğin kamu yararı 
için devlet tarafından kanununla düzenlenmiş bir faaliyet 
olduğunun tüm kurumlarca da benimsenmesidir. Başka 
bir deyişle devletin kanunla düzenlediği alanlara karşı yine 
devletin kurumlarının kayıtsız kalmaları beklenemez. Örne-
ğin arazi kullanımında, dünyada eşi benzeri olmayan izin 
bedellerinin alınması Türkiye’yi kendi yer altı zenginliklerini 
arayamaz ve değerlendiremez hale getirmektedir.

7.Marmara Bölgesi’nden başlayıp Ege ve Akdeniz’den Gazian-
tep’e kadar 3 km mesafede zeytin ağacı olan yerlerde zeytin 
fabrikaları hariç olmak üzere miktarına, cinsine, özelliğine, ka-
nunların müsaade ettiği sınır değerlere bakılmaksızın; kimyevi 
atık bırakan, toz ve duman çıkaran her türlü yatırım yasaklan-
maktadır (Yasaklamanın diğer sebze ve meyveleri kapsama-
ması, sadece zeytin için söz konusu olmasını bilimsel olarak 
izah etmek de mümkün değildir.) Zeytinliklere zarar veren sınır 
değerler mevzuat ile saptanıp söz konusu tesislerin bu de-
ğerleri aşıp aşmadığı kolayca belirlenebilir. Zeytin üretiminde 
dünyada söz sahibi olan İtalya, İspanya, Yunanistan ya da Por-
tekiz’de böyle bir yasaklama bulunmamaktadır.

8.Devlet maden arama ve işletme faaliyetlerinde özel sektör ile 
rekabet eden bir konumda olmamalıdır. Devlet özel sektörün 
girmediği alanlarda, örneğin ileri teknoloji mineralleri lityum, 
niyobyum, lantan, germanyum, sezyum, nadir toprak element-
leri vb alanlarda aramaları yürütebilecek uzmanlar yetiştirmeli, 
kaynaklarını o alanlara yönlendirmelidir. Özel sektörün yoğun 
bir şekilde arama ve üretim yaptığı alanlarda kamu kurumlarının 
ruhsat alıp rezerv belirleme çalışmalarına yönelmemesi gerekir.

9.Madencilik faaliyetleri için gereken izin müracaatlarının en 
geç iki ay içinde olumlu veya olumsuz olarak neticelendirilme-
si yasal bir zorunluluk haline getirilmelidir(3).

10.Maden Kanunu her bir maden grubunun özelliğine göre 
farklı yaptırım, ceza, denetim ve teşvik mekanizmalarını sağ-
lamaya imkan vermelidir. Devlet; denetleyici, destekleyici 

Madencilikte yatırım ortamı çok sık değiştirilerek kazanılmış 
haklar korunmadığında, öngörülebilirlik ortadan kalkmakta-
dır. Ruhsat ve izin alabilme güvenceleri tehlikeye girdiğinde 
kurumsal yatırımcıların sektöre ilgisi azalmaktadır. 

Ülkede yatırım yapmayı kolaylaştırıcı ve cazip hale getirici çö-
zümler üretildiğinde, ülkenin yasal düzenlemelerine güvene-
rek yatırım yapanları hayal kırıklığına uğratmayacak bir yatırım 
ortamı sağlandığında sektöre sermaye girişi hızlanmaktadır. 

Madencilikte gelişme sağlayan ülkelerde; devletin, sektördeki 
yatırımcıların ve diğer tüm paydaşların kabul edip benimsedik-
leri ortak vizyonu olan bir madencilik stratejisine sahip olduğu, 
maden arama projelerinin uluslararası rezerv güvenilirliğine 
göre yürütüldüğü, madencilik projelerinin finanse edildiği 
sağlıklı finans piyasalarının oluşturulabildiği görülmektedir.

2010 yılında TBMM’de oluşturulan Madencilik Sorunlarını 
Araştırma Komisyonunda tüm siyasi partiler sektörün sorunları 
ve çözüm önerileri konusunda mutabakat sağlamayı başarmış 
ve ortak bir çalışmaya imza atmışlardır(1). Bu durum Türkiye’de 
de madencilik konusunda ortak vizyona sahip bir madencilik 
politikasının geliştirilebileceğini işaret etmektedir.

Bu çalışma, Türkiye Madencilik Sektörü için ortak bir Madenci-
lik Stratejisi önerisi olup, sektördeki tüm paydaşların görüş ve 
önerileri ile geliştirilmeye açıktır. 

1-MADENCİLİKTE DEVLETİN ROLÜ

1.Madencilik sektörüyle ilgili yasal düzenlemeler bürokrasinin 
tek taraflı iradesi ile değil mutlaka özel sektör ve tüm diğer 
paydaşlarla birlikte hazırlanmalıdır. 

2.Madencilikte yatırım ortamı sürdürülebilir olmalıdır. 

3.Kamuoyu madenciliğin önemi konusunda bilgilendirilmeli-
dir. Ülkemiz yer altı kaynaklarını göz ardı etme lüksüne sahip 
bir ülke değildir. Yer altı kaynakları ülkelerin refahına sunulmayı 
bekleyen gizli hazineleri olarak düşünülmelidir. Bunları yok say-
mak akılcı bir tutum olamaz. Bu anlamda öncelikle bu kaynak-
ların aranıp bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla maden ara-
macılığı “Kamu Yararına” faaliyetlerdir ve Devletin tüm kurum 
ve kuruluşları tarafından böyle görülüp desteklenmesi gerekir. 

4.Ülkemizde maden aramalarını kolaylaştırmak üzere; bölgesel 
anlamda (küçük ölçekli) jeolojik, jeofizik, jeokimyasal, gravimetrik, 
manyetik ve metalojenik harita çalışmaları yapılıp yatırımcıların 
kullanımına sunulmalıdır(2). Bu faaliyetlerin, yani maden arama-
cılığına temel oluşturacak ülkemizin temel jeolojik bilgilerinin 
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4.Devlet, madenciliğin en riskli dönemi olan arama dönemin-
de yatırımcının destekçisi olmalı, madencilikte ekonomiye asıl 
katkının kaynak/rezerv keşfinden sonra yapılacak yatırımlarla 
yaratılacak üretim, istihdam ve vergilerden sağlanacağının far-
kında olmalıdır.

5.MTA tarafından üretilen jeolojik, jeofizik, jeokimyasal vb 
veriler ile jeolojik haritalar çok düşük bedellerle temin edi-
lebilmelidir.

6.Madencilik sektöründe sondaj, jeofizik ve analiz hizmeti ve-
renler, maden makineleri üretimi için yatırım yapanlar destek-
lenmelidir. 

7.Rezerv tespiti doğrudan yatırımcının yapacağı fizibilite ile 
ilgili ekonomik bir konudur. Dünyada işletmeci olmayan, ma-
denciliğe alt yapı hizmeti sunan kuruluşlar yapacağı makro 
düzeyde çalışmalar esnasında buldukları zuhurlarla ilgili olarak 
rezerv tespiti gibi işletmeye dönük işlere girmezler (4).

2-ARAMALARIN TEŞVİKİ

3-YENİ KAYNAKLARIN KEŞFİ

olmalı ve yasalara saygılı her yatırımcıya eşit fırsat sağlayan bir 
konumda bulunmalıdır. Dünyada madencilik sektöründe her 
yıl on milyarlarca dolarlık yeni yatırım yapılmaktadır. Türkiye, 
bu yatırım pastasından daha çok pay alacak bir vizyona sahip 
olmalıdır. İlave olarak mevzuatımızda 5 grup olarak tasnif edi-
len madencilik faaliyetleri her grup için ayrı ayrı yönetmelikler-
le düzenlenmelidir. 

Sürdürülebilir bir madenciliğin olmazsa olmaz koşulu maden 
aramacılığının kesintisiz olarak devam ettirilmesidir. 

Madencilikte gelişmiş ülkelerde kamu, maden aramacılığına 
temel oluşturacak “makro” faaliyetleri üstlenmekte ve bunu 
kamu hizmeti olarak yerine getirmektedir. Özel sektör ise 
“mikro” seviyede, ruhsat hukukuna dayalı kar amaçlı olarak 
aramacılık ve işletmecilik yapmaktadır.

Ruhsat hukuku açısından kamu yatırımları da özel sektör gibi 
değerlendirilmeli ve rekabet açısından hiçbir imtiyazları ol-
mamalıdır. Çünkü ruhsat hukuku aynı zamanda eşit rekabet 
ortamına dayalı, hiçbir imtiyazın gözetilmediği bir düzenleme 
olduğu takdirde sağlıklı bir şekilde yürütülebilir.

Bu genel değerlendirme ışığında, ülkemizde ruhsat huku-
kuna dayalı maden aramacılığına ilişkin öneriler aşağıda 
özetlenmiştir. 

1.Türkiye’de aramalara harcanan risk sermayesi oranında, ma-
den aramacılığını ödüllendirici ve destekleyici bir arama teşvik 
modeli oluşturulmalıdır. En önemli teşvik, tüm maden arama 
faaliyetlerinin “Kamu Yararına Faaliyet” olduğunun belirtil-
mesi olacaktır.

2.Boş bir sahaya maden arama ruhsatı talebinde bulunulduğun-
da veya işletme ruhsatının temdit edilmesi gerektiğinde Maden 
Kanunu şartlarını yerine getiren herkesin, madencilik faaliyetine 
başlayabilmek için gerekli olan diğer mevzuattaki şartları da yeri-
ne getirdiği takdirde iznini alabileceğine inanması ve güvenmesi 
gerekir. Olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda bu onay sü-
recinin en kısa sürede normalleştirilmesi sağlanmalıdır.

3.Maden arama/araştırma faaliyetlerinin aslında kamu yara-
rına yapılan faaliyetler olduğu düşünülerek izin bedelleri ara-
maları teşvik edecek miktarda olmalıdır. Yatırım ve üretim için 
harcanması gereken risk sermayesinin izin bedelleri için har-
canmaması gerekir. Örneğin madencilikte gelişmiş ülkelerde 
toplam proje süresince ödenen orman izin bedelleri yatırımın 
%2’sini bulmazken ülkemizde bu oran %48’leri bulmaktadır. 

1.Ruhsat hukukunun teminat altına alındığı, rekabete dayalı, 
şeffaf bir uygulamanın ortaya konulduğu ülkelerde aramalara 
ne kadar risk sermayesi harcanırsa madencilikte de o oranda 
gelişme sağlanmaktadır. Bu nedenle sektöre sermaye girişini 
arttırıcı bir yatırım ortamı yaratılmalıdır.

2.Makro düzeyde madencilik; ülkedeki metalojenik kuşakları-
nın belirlenmesi, buralardaki jeolojik sorunların ortaya konma-
sı, havzaların jeolojisinin yapılması gibi hedeflerle sınırlıdır. Bu 
işlev jeolojik araştırmadan sorumlu kuruluş tarafından akade-
misyenler de dahil edilerek, bütüncül bir şekilde yere getiril-
mektedir. Bu kuruluşlar özel bir maden şirketi gibi rezerv belir-
leme faaliyetinde bulunmaz.

3.Mikro düzeyde maden aramacılığının (işletmeye dönük) en 
temel özellikleri riskinin yüksek ve geri dönüşümünün uzun 
olmasıdır. Yatırımcıları bu alana çekmek için ruhsat alım sa-
tımlarının yapılması ve bu işlemler için uygulanan metotların 
normal karşılanarak gerekli mevzuatın yerine getirilmesinde 
idarenin yardımcı olması gerekmektedir. Bu şekilde riskin pay-
laşılmak suretiyle düşürülmesi, aramacılığın “ekonomik bir fa-
aliyet” halini almasıyla geri dönüş sürelerinin kısaltılması sağ-
lanmış olacak ve madencilik cazip bir yatırım haline gelecektir. 
Madencilikte ileri gitmiş ülkelerdeki uygulama bu şekildedir.

4.Özellikle enerji hammaddeleri ve metal madeni projeleri-
nin uluslararası rezerv güvenirliğine göre (CRIRSCO) üretilmiş 
verilerle yapılması desteklenmelidir. İşletme projelerine 
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onay verilirken arama döneminde işletme projesi için ulusla-
rarası standartlara göre yeterli verinin üretilip üretilmediğine 
bakılmalıdır.

5.Madenciliğin uluslararası standartlarda yapılması teşvik 
edilmelidir. Madencilik yapıyorum diye bilim ve tekniğe ay-
kırı şekilde, doğaya gelişi güzel müdahale edilmesine izin 
verilmemelidir.

6.Dışa bağlı olduğumuz alanlarda uluslararası standartlarda 
büyük bir kaynak keşfi gerçekleştiren yatırımcılara aramalar 
için harcadığı sondaj, analiz ve personel giderlerinin belirli bir 
bölümü geri ödenmek suretiyle aramalara harcanacak risk ser-
mayesinde artış sağlanabilir. 

7.Orman sayılan alanlarda dışa bağımlı olduğumuz ve itha-
latına her yıl en az 500 milyon dolar bedel ödediğimiz ma-
denler/metaller için ağaçlandırma bedeli dışında bir bedel 
ödenmemesi için ilgili kanun ve yönetmelikte değişiklik ya-
pılmalıdır.

ları oluşturularak yetkin mühendisler yetiştirilmelidir. Başta 
işverenler olmak üzere tüm çalışanlar iş sağlığı, güvenliği ve 
çevre değerleri konusunda belirli sürelerde eğitimden geçiril-
melidir. Çalışanlar modern teknolojinin gereklerine göre eğiti-
me tabi tutulmalıdır. Maden işletmelerinde istihdam edilecek 
kişilere mutlaka çalışacağı yerin özelliklerine uygun risk değer-
lendirilmesi, risk yönetimi ve iletişimi konularında gerekli eği-
timlerin verilmesi ve sürdürülmesi zorunlu hale getirilmelidir.

5.Çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine, üretim sırasında ve son-
rasında rehabilitasyona/çevre düzenlemelerine önem veren 
projeler ödüllendirilmeli, kötü örnekler ise para cezası ile ceza-
landırılmalı veya gerektiğinde ruhsatları iptal edilmelidir.

6.Bir stratejik yatırımlar listesi oluşturularak ithalatına her 
sene 500 milyon dolardan daha fazla bedel ödediğimiz ma-
denler/metaller bu listeye alınmalı; bunların arama, yatırım 
ve üretimleri en üst düzeyde teşvik edilmelidir.

4-YATIRIMLARDA ARTIŞ

1.Sektöre sermaye girişinin özendirilmesi amacıyla yatırımlar; 
küçük (1-10 Milyon $), orta (50-100 Milyon $) ve büyük (>100 
Milyon $) olarak üç gruba ayrılmalı ve her bir gruba farklı teş-
vikler ve destekler sağlanmalıdır.

2.Kamu yararı kararı alınmış madencilik yatırımları-
na arazi ve altyapı hizmetlerine ulaşmada diğer sanayi 
sektörlerine verilen desteğin madencilik sektörüne de 
verilmesi gerekir. Devlet diğer alanlarda yatırım yapan-
lara bedelsiz arazi, yol, su elektrik vb altyapı hizmetleri 
verirken, madenciler yatırımları için çok ağır arazi izin 
bedelleri ve altyapı hizmet bedelleri ödemek zorunda 
bırakılmamalıdır.

3.ÇED olumlu görüşü alan projelerin ruhsat sahiplerine mev-
cut kanun ve yönetmeliklere uyacaklarına dair bir belge im-
zalattırılıp hemen yatırımları başlatmalarına imkân sağlamak 
için izinlerin ÇED sürecinde başlatılmasını sağlayacak bir uygu-
lamaya geçilmesi amacıyla yasal düzenleme yapılmalıdır (Tek 
durak ofis modeli). Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı 
2012 yılında bu konuda bir çalışma yapıp izinlerin ÇED süre-
cinde alınabileceğini rapor etmiştir(3).

4.Madencilik yatırımlarında öncelik iş güvenliği, işçi sağlığı ve 
çevre olmalıdır. Projelerin çevreye, insan sağlığına duyarlı ve 
madencilik bilim ve tekniğine uygun olup olmadığının denet-
lenebilmesi için her maden grubuna yönelik eğitim program-

5-ÜRETİMDE ARTIŞ

1.Madencilikte hangi alanda ne ölçüde dışa bağımlı olduğumu-
zun tespiti ve dışa bağımlılığımızı azaltmak için neler yapılması 
gerektiği konusunda araştırmalar MİGEM tarafından yapılmalıdır. 

2.Maden ve madenciliğe dayalı sanayi ürünlerini üretmeyip it-
hal etmek zorunda kalsaydık ülke olarak her sene ne kadar para 
öderdik, sorusuna cevap olacak araştırmalar yapılmalıdır(5).

3.Ülkemizde meydana gelen büyük kazalar nedeniyle ma-
dencilik deyince kamuoyunun aklına ilk olarak madenlerde 
ölen insanlarımız gelmektedir. Madencilik doğaya ve insana 
zarar veren bir faaliyet olarak algılanmaktadır. Son zaman-
larda bu algıyı değiştirecek başarılı uygulamalar gerçekleş-
tirilmektedir. Bu tür başarılı uygulamalar teşvik edilip güzel 
örnekler kamuoyu ile paylaşıldığında toplumda madenciliğe 
karşı olumlu algı artmaktadır.

4.MİGEM madencilikte dünyada ne olup bittiğini izleyen ve 
ülkede madenciliği dünyadaki gelişmelere göre yönetebi-
len bir vizyona ve uzmanlaşmış kadrolara sahip olmalıdır. 
Uzun yıllar önce oluşturulan mevcut MİGEM yapısı, sektö-
rün bugünkü ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarlanıp 
organize edilmelidir.

5.Üretim sürecinde mevcut en iyi teknoloji ve yöntemle-
ri kullanarak kaynak/rezerv kaybını en aza indiren ruhsat 
sahipleri ödüllendirilmelidir (örneğin devlet hakkı kadar 
teşvik ödülü). Rezerv kaybı yüksek işletmeler cezalandırıl-
malıdır. 
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2.Madencilikte üretim ve kaynak performansının iyileştirilmesi-
ne ve yeni ürünlerin elde edilmesine yönelik olarak yeni gelişen 
teknolojilerin kullanımı, bu sektörün ülke kalkınmasına katkısını 
hızla arttıracaktır. Bu nedenle sektörde yüksek teknolojinin üre-
tilmesi ve kullanımına yönelik araştırma-geliştirme çalışmalarına 
öncelik verilmelidir. Madencilik endüstrisinde, bilim, teknoloji 
ve inovasyonun izlenmesi, kullanılması ve özellikle de üretilme-
sine yönelik projeler teşvik edilip ödüllendirilmelidir.

7-İHRACATTA ARTIŞ

8-EKONOMİK & SOSYAL GELİŞME

6-İSTİHDAMDA VE VERGİDE ARTIŞ

1.MİGEM, sektörde maden gruplarına göre aramalara her 
yıl ne kadar risk sermayesi harcandığını, yeni kaynak/rezerv 
keşfi için ne kadar sondaj yapıldığını, ne kadar yatırım ya-
pıldığını, her yıl sektörde kaç kişinin istihdam edildiğini, her 
grupta ne kadar üretim yapıldığını, ne kadar katma değer 
yaratıldığını, ithalat ve ihracat rakamlarını, ülke olarak han-
gi alanlarda ne kadar dışa bağımlı olduğumuzu, ne kadar 
kurumlar vergisi ödendiğini ortaya koyan sağlıklı istatistiki 
verilere sahip olmalıdır. Bu türden veriler yıl sonunda ma-
denciliğin durumunu gösteren bir rapor biçiminde yayım-
lanmalıdır.

2.Yeni bir kaynak/rezerv keşfeden veya yeni bir madeni iş-
letmeye alanlar, başarılı rehabilitasyon projeleri gerçekleşti-
renler ödüllendirilmelidir.

3.Çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine, rehabilitasyon projelerine 
önem veren işletmelerden daha düşük Devlet Hakkı alınması 
önemli bir teşvik unsuru olacaktır.

4.Madencilik makine ekipman ve teknolojilerinin üretilebile-
ceği bir sanayinin geliştirilmesi yanında, geliştirilen yeni tekno-
lojilere uyum sağlayacak ve bunları kullanabilecek işgücünün 
eğitimi de madencilik sektöründeki istihdama ve genel verim-
lilik artışına doğrudan katkı yapacaktır.

5.Yatırıma başlandığı andaki vergi oranlarının yatırım başla-
dıktan sonra yatırımcı aleyhine değiştirilmesi projenin karlılığı-
nı doğrudan etkileyeceği için yatırımcının müktesep haklarının 
korunması gerekir.

6.Yatırım büyüklüğü ve istihdam arttıkça sektördeki vergi 
oranlarını azaltan bir vergi düzeni getirilmelidir.

7.Yeni kaynak/rezerv keşfi yapan yatırımcılara kaynağın bü-
yüklüğü oranında vergi indirimi veya arama teşviki sağlanma-
lıdır.

1.Doğrudan işletme ruhsatı verilen madenler ile arama ruhsa-
tına tabi olan maden gruplarının yönetimi, teşviki ve denetim 
mekanizmaları farklı olmalıdır.

2.Madencilik kültürü olan kurumsal firma sayısını arttırıcı bir 
yatırım ortamının yaratılması madencilik sektöründe büyük 
yatırımların artmasını ve bunun sonucunda da ekonomik ve 
sosyal gelişmenin hızlanmasını sağlayacaktır.

3.Madencilik diğer tüm sektörlere hammadde ve ara mal sağlayan 
bir sektördür. Sektörde katma değer yaratan madenciliğe dayalı 
ürünler; örneğin çimento, cam, seramik, boya, tuğla kiremit, alçı, 
kömüre ve jeotermal kaynaklara dayalı enerji üretimi, asfalt, kö-
mür, mermer, altın, agrega, bor ürünleri, bakır, kurşun, çinko, krom 
konsantresi ve endüstriyel hammaddeler dikkate alındığında ülke 
ekonomisine çok ciddi katkı sağladığı, bazı kesimlerce ifade edil-
diği gibi GSMH içindeki payının %1,5-2 olmadığı, aksine maden 
ve madenciliğe dayalı sanayilerin ülke ekonomisine önemli katkı 
sağladığına ilişkin raporlar hazırlanıp kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 

4.Maden işletilen yörelerde çok hızlı bir kalkınma olmaktadır. 
Madencilik faaliyeti başlamadan önce yörenin çevresel, ekono-
mik ve sosyal durumunu gösteren değerler ile üretim başla-
dıktan sonra o bölgedeki aynı değerlerin araştırmalarla tespit 
edilerek kamuoyu ile paylaşılması çok büyük yarar sağlamak-
tadır. Devlet bu tür çalışmalara destek sağlamalı, kamuoyunu 
madenciliğin ekonomiye katkısı ve önemi hakkında bilgilen-
dirmelidir. Büyük madencilik yatırımlarında yöre insanı 15-20 
yıl bazen daha fazla sürekli iş sahibi olmaktadır.

1.Demiryolu altyapısı ve taşıma bedelleri sektörün beklenti-
lerine karşılık verebilir hale getirilmelidir. Liman altyapılarının 
geliştirilmesine yönelik yatırımlar teşvik edilmelidir.

9-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

1.Sektörde sürdürülebilirlik koşulları sağlanamaz ise başta ara-
malar olmak üzere yeni yatırım kararları alınamaz. 
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Başta MİGEM olmak üzere, sektörde faaliyet gösteren şirketler, 
sivil toplum kuruluşları ve üniversitedeki hocalarımızın ma-
denciliğin tanıtımı konusunda yürütülecek projelere maddi 
kaynak sağlama, doküman, bilgi ve belge temin etme konu-
sunda bir yol haritası oluşturması ve bunun uygulamaya kon-
ması önem arz etmektedir. 

Madenciliğin önemini en iyi madenciler anlatabilir. Henüz 
sahadan daha ilk numune alınırken başlamak suretiyle ma-
denciler özellikle faaliyet gösterdikleri yörelerde, topluma 
madenciliğin önemini yeterince anlatamaz, en iyi ve doğru uy-
gulamaları gösteremez ise ‘neden kamuoyunda madenciliğe 
karşı bir tepki oluyor’ deme hakları da olamaz. Yöneticiler dahil 
her pozisyondaki maden çalışanlarımızın uluslararası standart-
larda, insana ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir madencilik uy-
gulamalarını benimsemeleri önemlidir. 

10-KAMUOYUNUN AYDINLATILMASI

SONUÇ

2.Madencilik sektöründeki yatırımcıların kazandıkları pa-
raları yeni arama projelerine ve katma değeri yüksek ürün 
üretecek projelere ayırabilmesi ve teknolojilerini yenileyip 
geliştirebilmesi için sektörde ruhsat güvencesi ve sürdürüle-
bilirlik koşullarının devamlılığı konusunda endişe duymama-
ları gerekir. Örneğin enerji ve metal madenciliğinde her yıl 
ürettiğimiz kadar veya daha fazla yeni kaynak keşfedebiliyor 
muyuz?

3.Madencilik faaliyetlerini kanun ve yönetmeliklere, bilim 
ve tekniğe uygun olarak yürüten, çevre, iş güvenliği, işçi 
sağlığı hükümlerine uyan ruhsat sahiplerinin arkasında 
durulmalı ve sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturul-
masında yatırımcıların yanında yer alındığı ve alınacağı her 
fırsatta gösterilmelidir.

4.Bir maden projesini hayata geçirmek için sadece mevzuatın 
gereklerini yerine getirmek yeterli değildir. Yatırıma başlama-
dan önce, yörede yaşayan insanlar ile bir sosyal onay üzerinde 
de anlaşmak gerekir.

Türkiye’nin 2030 yılına kadar; 400 milyar dolarlık kentsel dö-
nüşüm ve konut, 350 milyar dolarlık ulaşım, 100 milyar dolarlık 
enerji, 100 milyar dolarlık altyapı yatırımları ayrıca 400 milyon 
adet beyaz eşya (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makine-
si, fırın), sayısını tam olarak bilemediğimiz otomotiv, kara ve 
deniz ulaşımı araçları, savunma sanayi araç gereçleri, elektro-
nik eşya, iş makineleri yatırımlarını gerçekleştireceği öngörül-
mektedir(6).

Bütün bu yatırımların ihtiyaç duyacağı hammaddeleri, me-
talleri, ara malları, endüstriyel hammadde ürünlerini, enerjiyi 
sağlayacak olan madencilik ve madenciliğe dayalı sanayi ya-
tırımları olacaktır. Bu nedenle ileriye yönelik böylesine önemli 
yatırımların ihtiyaç duyacağı enerji ve madenleri nasıl karşıla-
yacağımızın hesaplarını yapmak ve madencilikte yatırım or-
tamını ortak bir vizyonla partiler üstü bir anlayışla yönetmek 
gerekmektedir.
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Madencilik kamuoyunda genellikle maden kazaları, felaket ha-
berleri ve çevreye zarar veren kötü madencilik uygulamaları ile 
gündeme gelmektedir. Bu nedenle kamuoyu madenciliğe kar-
şı genellikle olumsuz bir algıya sahiptir. Medya topluma kötü 
madencilik uygulamalarını sundukça, madenciler de sessiz 
kaldıkça vatandaşlarımızın madenciliğe karşı tepkisinin artma-
sı doğaldır. 

Madencilik sektöründe gerçekleştirilen çevreye, iş sağlığı 
ve iş güvenliğine duyarlı projelerden yola çıkılarak maden-
ciliğin bir ülke için ne kadar önemli bir faaliyet olduğunu, 
ülkemizde her geçen gün iyi madencilik uygulamalarının 
sayısının arttığını ve kötü örneklerden sektörün arındırıl-
dığını anlatmak adına, başta öğrenci ve öğretmenlerimiz 
olmak üzere her yaştaki ve eğitim düzeyindeki vatandaş-
larımızın algılayabileceği içerik ve görüntülerle toplumun 
madencilik konusunda sürekli bilgilendirilmesi gerekmek-
tedir. Bu konuda ulusal ve yerel kitle iletişim araçları (in-
ternet, televizyon, gazete, dergi, radyo) aktif bir şekilde 
kullanılmalıdır.

Medyada madencilik sektörünü bilen uzman gazeteciler ol-
madığı için çoğu zaman gerçeklerle hiç ilgisi olmayan pek çok 
haber yayımlanmaktadır. Medya mensuplarına yönelik ma-
dencilik gezileri, kamu spotları, diziler, öğrencilere yönelik ya-
zılı ve görsel kaynaklar hazırlanırsa kamuoyunda madenciliğe 
yönelik bilgi kirliliği en aza indirilebilir.
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Bir Araştırmacı Perspektifinden 
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DEĞERLENDIRME

Dr. Barış G. Yıldırım
UMREK Komisyon Üyesi

Maden ve Jeoloji Mühendisi
b.yildirim@uq.edu.au

Maden kaynak ve rezerv hesaplamala-
rı, bunların raporlanması maden ve je-
oloji mühendisleri için yeni bir kariyer 
alanı oluşturmaktadır:

Maden ve Jeoloji mühendislerinin kariyerleri işletme 
mühendisi, yerbilimleri uzmanı, planlama mühendisi, 
yönetici, danışman şeklinde zaman içinde değişebilir. 
Maden kaynak ve rezerv hesaplamalarıyla iştigal eden ma-
den ve jeoloji mühendisi sayısı çok az olmasına rağmen, pek 
çok mühendisimiz bu alana bir şekilde dahil olmuşlardır. 

Ülkemizdeki bu konuyla ilgili gözlemim, kaynak ve rezerv termino-
lojisinin henüz tam anlaşılmadığı ve konuyla ilişkin yetkin kişi sayı-
sının az olması şeklindedir. Özellikle jeoloji mühendislerin bu ko-
nuya ilgi göstermeleri ve maden mühendisleriyle birlikte çalışarak 
multi disipliner kaynak ve rezerv hesaplamaları yapmaları gerekir. 

Maden mühendisleri kaynak ve rezerv hesaplamaları sırasında 
özellikle maden işletmesiyle ilgili dönüştürücü faktörlerin ne 
olması gerektiğini belirler ve bu konuda jeoloji mühendisle-
riyle birlikte çalışmaları gerekmektedir. Özellikle dönüştürücü 
faktörlerin belirlenmesi hususunda mühendisler, yetkin ve tec-
rübeli olmalıdır. Ürün satış fiyatları, projede yapılacak alt yapı 
işleri, saha alım bedelleri, vs. gerçekçi olmalı ve projenin eko-
nomikliği bu faktörlere göre belirlenmelidir. Özellikle yatırm-
cılar için proje ekonomikliği çok önemlidir, bu sayede maden 
mühendisleri yatırımcılarla direk iletişim kurarak hesaplama-
nın detaylarının, kullanılan dönüştürü faktörlerin eshafını net 
bir şekilde aktarmalıdırlar. 

Bu anlamda projenin bütün paydaşları erken evrede proje-
lere dahil edilerek, hesaplamaları şeffaf bir şekilde denet-
lemelerine, şahit etmelerine imkan tanınmalıdır. Böylece 
proje riskleri de açıkça yatırımcıyla paylaşılmış olacaktır. 
Unutulmamalıdır ki, maden kaynak ve rezerv hesaplamala-
rındaki temel ilkeler: Şeffaflık, nitelik ve teknik yeterliliktir. 

Şekil 1’de görüleceği üzere maden kaynak ve rezerv kod ilkeleriyle, 
profesyonel dernek arasındaki ilkeler sıkı bir şekilde bağlanmıştır 
ancak bu sayede mükellef kaynak ve rezerv hesaplamaları yapıla-
bilir. Bu gibi durumlarda da her alanda olduğu gibi liyakat, dürüst-
lük ve teknik yeterlilik çok önemlidir.

Her projede tam olarak hesaplanamayan veya ülke, dünya 
ekonomisine bağlı parametreler mevcuttur. Bu parameter-
lere net bir şekilde tanımlanması ve hesaplamalarda yapı-
lan kabullerin ne olduğunun dökümante edilmesi gerekli-

dir. Coğrafik riskler, emtia 
fiyatlar, döviz fiyatları, politik 
riskler gözönüne alınmalı, 
eğer günümüz koşullarında 
projede herhangi bir risk be-
lirlenebiliyorsa, bu riskler net 
olarak yatırımcı için raporda 
belirtilmeli ve şeffaf bir şekil-
de aktarılmalıdır. 

Maden kaynak ve rezerv he-
saplamaları mühendislerimiz 
ve yerbilimleri alanında çalı-
şanlar için bir kariyer alanıdır, 
unutulmamalıdır ki bu rapor-
ların yazımında çok yüksek 
sorumluluk, dürüstlük ve 
teknik olarak yeterllilik ge-
reklidir. Dolayısıyla konunun 
uzmanı olmadan hazırlanan 

raporlar hem yatırımcıyı hem de projede çalışanları olumsuz 
etkiler. UMREK kodunun rehberliğinde bu raporlar hazırlan-
malı ve dünyadaki diğer kodlarda yazılmış raporlar örnek 
alınmalıdır. Internette bu örnekler mevcut olmasına rağmen, 
her raporun ayrı bir şekilde, konusunda uzman kişilerce ha-
zırlanması ve intihale başvurulmaması bu alanda çalışacak 
mühendisler için çok önemlidir. 

Şekil 1: JORC kodu ve AUSIMM arasında sıkı bir bağ mevcuttur. 
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Giriş
Sendikalar, işçilerin ya da işverenlerin 
ayrı ayrı olmak üzere iş, kazanç, top-
lumsal ve kültürel konular yönünden 

çıkarlarını korumak, yeni haklar sağlamak ve onları daha da 
geliştirmek amacıyla, yasalar uyarınca kurdukları sivil toplum 
kuruluşlarıdır.

Sendikalar, Anayasamızın, 51.maddenin ilk fıkrasında “çalışan-
lar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik 
ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için 
önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, 
bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme 
haklarına sahiptir” şeklinde yer almaktadır.

Yasalar, işçilerin yanında işverenlere de sendikalaşma hakkı 
vermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde işveren 
sendikalarının kurulması ancak ikinci dünya 
Savaşı’ndan sonra sınırlı bir şekilde gündeme 
gelmiştir. Bunun sebebi, işverenlerin, bağımsız 
hareket etmek istemeleri, sayılarının sınırlı ol-
ması, işverenlerin ekonomik sorunlarını çözmek 
amacıyla kurulmuş başka mesleki örgütlerinin 
varlığıdır. İşveren sendikaları tabanda işkolu, üst 
düzeyde birlik, federasyon veya konfederasyon 
şeklinde örgütlenmektedirler. 

Türkiye’de henüz maden işkolunda işveren sen-
dikası kurulmamıştır.

Mevzuat
4857 sayılı iş kanununa tabi işçiler ile bunların işverenlerini 
temsil eden işveren sendikalarının mevzuatı, 7.11.2012 tarih 
ve 28460 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 
6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu” gere-
ğince yürütülmektedir. 

İlgili kanunun yürürlüğe girmesiyle bu konu ile ilgili olarak 
daha önceden geçerli olan 7.5.1983 tarihli 2821 sayılı Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır.

Toplu iş sözleşmesi, grev, lokavt, işçi, işveren sendikaları ile il-
gili yasal düzenleme 6356 sayılı Kanuna göre yürütülmektedir. 
İş kollarının belirlenmesinde, 19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, “İş Kolları Yö-
netmeliği” geçerlidir.

Sendika mevzuatında, 6356 sayılı Kanunda hüküm bulun-
mayan durumlarda, 4721 sayılı Medeni Kanun ve 5253 sayılı 

Dernekler Kanunu’nun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri 
geçerlidir.

Türkiye’de Maden İşkolunda İşçi Sendikaları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 27 Temmuz 2017 
tarih ve 30136 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “6356 Sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İş Kolla-
rındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2017 
Temmuz ayı İstatistikleri Hakkında Tebliği” ne göre; Madencilik 
ve Taşocakları (03 numaralı iş kolu)’ nda 199.882 işçi çalışmak-
tadır (Ocak 2017’de 179.671 idi). Bunun %17,6 sını teşkil eden 
35.084’ü sendikalıdır. Bu iş kolunda 6 sendika olup, bunun 5’i 
doğrudan maden işkolunda faaliyet göstermektedir. Diğeri ise, 
işkolu yönetmeliğine göre maden iş kolunda sayılan NÜKLE-
ER-İŞ (Nükleer Santrallerde ve Yardımcı İş Kollarında Çalışan 
İşçiler Sendikası)’dir.
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35084; 18%

MADEN İŞÇİLERİ

SENDİKASIZ İŞÇİLER

SENDİKALI İŞÇİLER

Maden işkolundaki sendikalı işçilerin %98’inin kuruluş tarihi iti-
barı ile iki köklü sendika, TÜRKMADEN-İŞ ve GENEL MADEN-İŞ 
üyesi olduğu görülmektedir.

a) TÜRK MADEN-İŞ (Türkiye Maden İşçileri Sendikası): Maden 
işkolundaki sendikalı işçilerin %74’ü (25.935 üye) bu sendikaya 
kayıtlıdır. Sendika TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu)’ e bağlı olarak faaliyet göstermektedir. 3’ü kamu (TKİ, 
Etimaden, Eski Çeltek) olmak üzere 35 iş yerinde örgütlenmiş 
durumdadır. Özel sektör işletmelerinden bazıları şunlardır: Ay-
dın Linyit, CEN-MA, Çayeli Bakır İşletmeleri, Çelikler, Dedeman, 
Erdemir, İmbat Madencilik, Koza Altın, KÜMAŞ, Park Teknik, 
Park Termik, Tüprag, Türk Maadin.

b) GENEL MADEN-İŞ (Türkiye Genel Maden İşçileri Sendika-
sı): TÜRK-İŞ’ e bağlı olarak faaliyet gösteren sendikanın ilgili 
tebliğe göre üye işçi sayısı, 8.487 olup, maden işkolundaki sen-
dikalı işçilerin %24’ünü teşkil etmektedir. TTK, MTA ve Hattat 
işletmelerinde örgütlü durumdadır.
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c) ÖZ MADEN-İŞ (Maden İşçileri Sendikası): HAK-İŞ (Hak İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu)’e bağlıdır. 373 üyesi ile faaliyet 
gösterir. Maden işkolundaki sendikalı işçilerin %1’ini bünyesin-
de bulundurmaktadır.

d) DEV MADEN-SEN (Türkiye Devrimci Maden Arama ve İş-
letme İşçileri Sendikası): DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendika-
ları Konfederasyonu)’ e bağlı olarak 273 üye işçisi ile faaliyet 
göstermektedir. Üye işçilerinin maden iş kolundaki sendikalı 
işçiler içindeki oranı %0,8’dir. 

e) TÜM MADEN-İŞ (Tüm Maden İşçileri Sendikası): Bağımsız 
sendikalardandır. İlgili tebliğe göre, 10 üyesi vardır.

f) NÜKLEER-İŞ (Nükleer Santrallerde ve Yardımcı İş Kollarında 
Çalışan İşçiler Sendikası): Akkuyu Nükleer Santralında çalışan 
işçilerin kurduğu bir işçi sendikası olup, bağımsız bir sendikadır 
ve ilgili tebliğe göre Temmuz 2017’de 6 üyesi bulunmaktadır.

Türkiye’de İşveren Sendikaları
Türkiye’de 15 Ağustos 2017 tarihi itibarı ile 62 adet İşveren 
Sendikası olup, 21’i TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfede-
rasyonu)’ na bağlı olarak, diğer 41 tanesi de bağımsız olarak 
faaliyet göstermektedir.

TİSK, en büyük ve en güçlü işveren sendikalarını bünyesinde 
bulundurmaktadır. MESS (Metal Sanayicileri), KAMU-İŞ (Kamu 
İşletmeleri), PÜİS (Petrol Ürünleri) ve ÇEİS (Çimento Endüstrisi) 
bunlardandır. 

Bağımsız olarak, bir konfederasyona bağlı ol-
madan faaliyet gösteren 41 işveren sendikası 
vardır. Bunlar, nispeten küçük ölçekli sendika-
lardır. Bunlar içinde 6 ulaşım ve servis, 5 ekmek 
ve fırın, 4 inşaat müteahhitleri, 2 tekstil işveren 
sendikası vardır. Sektörlerdeki dağınıklık göze 
çarpmaktadır.

Türkiye’de henüz maden işkolunda (3 nolu) işve-
ren sendikası faaliyette değildir. Bugüne kadar 
da kurulması gündeme gelmemiştir. Etimaden, 
MTA, TKİ ve TTK gibi madencilik faaliyetinde 
bulunan kamu kurumları, TİSK bünyesinde KA-

MU-İŞ’ e bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

İşveren Sendikası Amacı, Görev ve Faaliyetleri
İşveren Sendikalarının amacı, faaliyet gösterdiği iş kolunda, 
işverenleri sendika çatısı altında toplayarak, üyelerini temsil 
etmek, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, mevzuat çerçevesinde, 
ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak, 
geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak; 
sahip olduğu fonları vasıtasıyla üyelerinin iştigal konuları ile 
ilgili faaliyetlerini mevzuat ve ana tüzük hükümleri çerçevesin-
de desteklemek; kurulmuş veya kurulacak olan sanayinin en 
iyi iş sağlığı ve güvenliği şartlarında daha verimli ve ahenkli 
çalışması için işkolunda adil bir ücret sisteminin kurulmasına 
ve daha iyi bir çalışma ortamının gerçekleşmesine yardımcı 
olmak ve işçilere sürekli ve uzun vadeli refah ve sosyal güven-
ce sağlayabilmek için ülke ekonomisini güçlendirici çalışmalar 
yapmak ve bu doğrultuda toplu iş sözleşmesi, çerçeve sözleş-
me akdetmek, çalışma barışını kurmak, devam ettirmek ve bu 
amaçla Türkiye çapında faaliyette bulunmaktır.

İşveren Sendikası Kuruluşu
İşveren sendikası, ilgili kanun gereği en az 7 kişinin başvurusu-
nu Valilik evrakına verilmesi ile kurulabilmektedir. Başvuruda 
tüm kurucuların imzaladığı Sendika Tüzüğü ve her bir kuru-
cu üyenin ayrı ayrı dilekçesinin bulunması yeterli olmaktadır. 
Sendikalar ile ilgili kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğı’dır. Başvuru 15 gün içinde Bakanlığa iletilmekte ve Bakanlı-
ğın internet sitesinde 15 gün içinde kuruluş ilan edilmektedir. 
Yapılan inceleme sonucu düzeltme veya eksiklik tespit edilirse, 

bunun için kuruculara 1 aylık süre verilmektedir.

Başvurudan sonraki altı ay içinde ilk Genel Kurul’un 
toplanması zorunludur. Ancak, bu süre boyunca üye 
sayısının sendika kurullarının (yönetim, denetim, di-
siplin) yedekleri ile birlikte toplam üye sayısından 1 
fazla sayıda üyeye ulaşılması gerekmektedir. 

Tüzük ile İlgili Hususlar:
1.Aidat: İşveren sendikalarının aylık aidat tutarları, 
genellikle ödedikleri işçilik ücretlerine göre belir-
lenmektedir. Bazı işveren sendikaların aylık aidatları 
örnek olarak aşağıda verilmiştir.

 

 

 

25.935
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MADEN İŞÇİ SENDİKALARI

TÜRK MADEN İŞ GENEL MADEN İŞ DEV MADEN SEN
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•İşçiye ödenen günlük ücret toplamı (en yaygın olan)
•İşçilik ücret toplamının %0,5’i/12 (binde beş) (CAM İŞ, ÇEİS)
•Günlük işçilik tutarının %50’si (KAMU İŞ)
•Günlük asgari ücret toplamının %33’ü (KASİSEN, TUGİS)
•Aylık işçilik ücret toplamının %2’si (MESS)

(Geçici madde ile, yeni bir karar alınana kadar %0,6 (binde 6))

2.Genel Kurul Toplanma Sıklığı: Yasal olarak; 1, 2, 3 veya 4 yıl 
olabilir. İşçi ve işveren sendikalarının hemen hemen tamamı 
bu süreyi 4 yıl olarak kullanmaktadır.

3.Genel Kurul Geçerli Katılımcı Sayısı: İlk Genel Kurul katılımcı 
yeterli sayısı için Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurul üye top-
lamlarının iki katı (yedekleri) üyeye ulaşmak gerekeceğinden, 
yönetim kurulu üye sayısını, üye potansiyeline göre belirlemek 
gerekir.

Genel Kurul geçerli katılımcı sayısı, toplam üye sayısının en az 
üçte biridir.

4.Yönetim Kurulu Üye Sayısı: 3, 5, 7 veya 9 olabilir. 

Kuruluştan sonra 6 ay içinde Genel Kurul’a gidilmesi zorunludur. 

5.Sendikanın Onayı Olmadan İşçi Sendikası İle Münferi-
den Anlaşma Yapmak: Bu konu farklı şekillerde uygulan-
maktadır:

•Üye serbest bırakılmıştır.
•Sendikanın iznine tabi kılınmıştır.
•Üyelikten çıkarılma sebebidir.

Sonuç
Madencilik işkolunda işve-
ren sendikası bulunmaz iken, 
aynı işkolunda faaliyetteki 
işçi sendikaları oldukça etkin 
ve kamuoyunu kullanmakta 
çok başarılı bulunmaktadır-
lar. Bu nedenle, herhangi 
bir sendikaya bağlı olmayan 
maden işverenleri, tecrübeli 
ve etkili işçi sendikaları kar-
şısında kendini zayıf hisset-
mektedir. 

Diğer yandan madencilik 
şirketleri kamuoyuna (çevre) 
ve kanun yapıcıya (mevzuat) 
karşı kendilerini yeterince 
ifade edemedikleri için halk-
la ilişkiler, sektördeki geliş-
me ve ihracat artışı kısıtlı 
kalmaktadır.

Madencilikle iştigal eden kamu şirketleri (ETİMADEN, TTK, TKİ, 
MTA) dahi, bu konudaki boşluğu KAMU-İŞ’e bağlı olarak çalış-
makta bulmuşlardır. 

Bu bağlamda maden işverenler sendikası kurulması elzem gö-
rülmüş ve bu konuda çalışmalara başlanmıştır.

Kaynaklar

1)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnternet Sitesi (www.csgb.gov.tr/home/

contents/sendikalar)

2)MESS İnternet Sitesi (www.mess.org.tr)

3)KAMU-İŞ İnternet Sitesi (www.kamu-is.org.tr)

4)TİSK İnternet Sitesi (www.tisk.org.tr)

5)PÜİS İnternet Sitesi (www.puis.org.tr)

6)ÇEİS İnternet Sitesi (www.ceis.org.tr)

7)Türk Maden-İş İnternet Sitesi (www.madenis.org.tr).

8)Genel Maden-İş İnternet Sitesi (www.genelmadenis.org.tr).

9)Öz Maden-İş İnternet Sitesi (www.hakis.org.tr/sendikalar).

10)Dev Maden Sen İnternet Sitesi (www.devmadensen.org.tr).

11)Tüm Maden-İş İnternet Sitesi (www.tümmadenis.org.tr).

12)4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, Resmi Gazete, 22 Kasım 2001 tarih ve 24607 Sayı.

13)5253 Sayılı Dernekler Kanunu, Resmi Gazete, 23 Kasım 2004 tarih ve 25649 Sayı.

14)6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Resmi Gazete, 7 Ocak 2012 

tarih ve 28460 Sayı.

15)İş Kolları Yönetmeliği, Resmi Gazete, 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 Sayı.

16)6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İş Kollarındaki İşçi 

Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2017 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında 

Tebliğ, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Resmi Gazete, 27 Temmuz 2017 tarih 

ve 30136 sayı.

17)İş Kollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2017 Ocak Ayı 

İstatistikleri Hakkında Tebliğ ve eki, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Resmi 

Gazete, 29 Ocak 2017 tarih ve 29963 sayı.
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DEĞERLENDIRME

Geçici Tatil Üzerine Bir Hikâye
Necati Yıldız

Maden Yüksek Mühendisi
yildizn53@gmail.com

Madencilik mevzuatında “Ge-
çici Tatil” ile ilgili aşağıdaki 
düzenlemeler yapılmıştır.

3213 sayılı Maden Kanunu 37. madde:

“Mücbir sebeplerle geçici tatil
Madde 37 – Mücbir sebep veya beklenmeyen hâller dolayı-
sıyla işletme izni alınmış işletme ruhsat sahalarında faaliye-
tin geçici olarak tatiline ruhsat sahibinin müracaatı üzerine 
Genel Müdürlükçe karar verilebilir. Ruhsat sahibince müra-
caat tarihi, geçici tatilin başlama tarihi olarak kabul edilir. 
Geçici tatili kabul edilen işletme ruhsatlarına 24’üncü mad-
denin on ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Ruhsat huku-
kundan kaynaklanan diğer yükümlülükler devam eder.“

Maden Kanunu’nun 13. maddesi:  “Ruhsat bedeli, cezalar ve 
diğer yaptırımlar, “Madde 13 – (Değişik: 4/2/2015 – 6592/9 
md.) Yürürlükteki ruhsatlar için her yıl Ocak ayının sonuna 
kadar ruhsat bedelinin tamamının yatırılması zorunludur…”

Maden Yönetmeliğinde “Mücbir sebep; sel, yangın, deprem, 
grizu patlaması, çökme, heyelan gibi haller” şeklinde tanım-
lanmıştır.

Maden Yönetmeliği’nin 41. maddesi: “Mücbir sebep ve beklen-
meyen hallerde geçici tatil, Madde 41- (1) Sel baskını, yangın, 
deprem, grizu patlaması, çökme, heyelan gibi sebeplerle veya 
tenörde/kalitede, jeolojik şartlarda, ülke ve dünya pazarların-
daki gelişme ve değişimler, ruhsat sahibinin iflasına karar veril-
miş olması, özelleştirme kapsamında olan kurumlara ait ruhsat 
olması, ulaşım, ulaştırma altyapı durumlarında beklenmeyen 
değişiklikler olması, kurul kararı gerektiren yatırımlar ile proje 
çakışması olması durumunda izin alma sürecinin uzaması veya 
yargı kararı gereği geçici süre ile durdurulması ve işletme faali-
yetlerini engelleyen diğer toplumsal olaylar nedeniyle işletme 
izni düzenlenmiş ruhsat sahalarında faaliyetin geçici tatili için 
ruhsat sahibince gerekli belgelerle Genel Müdürlüğe müraca-
at edilir. Yapılan inceleme sonrası talebin uygun bulunması 
durumunda müracaat tarihi, geçici tatilin başlama tarihi olarak 
kabul edilerek bir yıla kadar geçici tatil verilir. 

(2) Geçici tatilin gerekçelerinin devam etmesi durumunda 
ruhsat sahibinin talebi ile geçici tatil süresi uzatılabilir.

(3) Geçici tatil süresi içinde de işletme faaliyet raporu verilir. Aksi 
halde Kanunun 29’uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğin-
ce işlem yapılır. Geçici tatil süresinde de Devlet hakkı alınır.

(4) Geçici tatil talebi ile ilgili olarak, Genel Müdürlüğe verilen 
bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, ruhsat sahibine 
iki ay süre verilerek eksik bilgi ve belgeler istenir. Verilen süre 

içerisinde eksikliklerin tamamlanması durumunda ilk dilekçe 
tarihi esas alınarak geçici tatil talebi değerlendirilir. Eksiklikle-
rin verilen sürenin dışında tamamlanması halinde ise tamam-
landığı tarih, yeni talep tarihi olarak değerlendirilir. 

(5) İşletme izni düzenlenmiş ruhsatlarda, Kanunun 7’nci 
maddesi gereğince alınması zorunlu olan izinlerin alınama-
ması gerekçe gösterilerek yapılan geçici tatil talepleri, izin 
alınamamasına ilişkin bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi kay-
dıyla, en fazla üç kez birer yıl süre ile kabul edilebilir. 

(6) Ruhsat sahasının bir kısmında mücbir sebep veya bek-
lenmeyen hal var ise mücbir sebep veya beklenmeyen hali 
geçerli olan alan dışında üretim yapılabilecek işletme izinli 
alan olup olmadığı kontrol edilerek geçici tatil talebi değer-
lendirilir. İşletme izin sınırları içinde üretim yapılabilecek al-
ternatif alanın olması halinde geçici tatil talebi reddedilir.”

Özet olarak “Geçici tatil: İşletme ruhsatı döneminde geçerli 
bir gerekçeyle çalışılamadığında, Devletten üretim yapma-
mak için alınan izindir.” Ruhsat alanında çalışılamamanın 
başlıca nedeni de üretilen madenin piyasadaki ekonomik ne-
denlerle satılamaması, yangın, sel, heyelan, deprem gibi doğal 
bir afet sonucu sahada üretimin belirli bir süre yapılamaz hale 
gelmesi, günümüzde terör nedeniyle sahaya çıkılamaması ve 
benzeri olumsuz koşullardır. Daha açık bir ifade ile ruhsat sa-
hibi, kanunda öngörülen geçerli nedenlerle sahada üretim ya-
pamamakta, dolayısıyla madencilik faaliyetinden bir kazanç 
sağlayamayacağı için “geçici tatil” talebinde bulunmaktadır. 

Geçerli bir gerekçeye bağlı olarak çoğu zaman İdare tarafından 
“geçici tatil” talebi kabul edilmektedir. Ancak iş bununla bit-
memektedir. 

3213 sayılı Maden Kanunu’na bakıldığında, geçici tatil talebi ka-
bul edildiğinde, ekonomik bir faaliyette bulunamayan ruhsat sa-
hibinden “devlet hakkı” ve “ruhsat bedeli” adı altında bedel ta-
lep edilmektedir. Bu bir çelişki, madenciye yapılan bir haksızlıktır. 

Maden Kanunu’nda “Devlet Hakkı: Maden istihracı ile sağlana-
cak gelirden Devlet payına düşen kısım” olarak tanımlanmıştır.

3213 sayılı Maden Kanunu’ndaki tanımdan açıkça anlaşılacağı gibi 
devlet hakkının tahakkuk etmesi için ruhsat sahibinin önce “ma-
den istihracından bir gelir sağlaması”, bunun için de cevherin 
“üretilip satılması” gerekmektedir. Öncelikle kanunun öngördüğü 
geçerli nedenle üretim yapılamamış ruhsat için Maden Kanunu’na 
göre devlet hakkı tahakkuk ettirilmesi söz konusu olmamalıdır. 
Üretim yapılması durumunda da devlet hakkı talep edilmesi için 
üretilen madenin satılması, madenin satışı sonrası oluşan devlet 
hakkının Kanun’un 14. maddesinin ilgili fıkrasında belirtildiği gibi 
“ruhsat taban bedelinden az olmaması” gerekmektedir. 
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Geçici tatil döneminde ruhsat sahibinden ruhsat taban be-
deli kadar devlet hakkı istenmesi de bir çelişkidir. 6592 sayılı 
Kanun’la arama, işletme ve geçici tatil dönemlerinde ruhsat 
sahibinden ruhsat bedeli adı altında hiçbir hukuksal zemine 
dayanmayan bedel istenmektedir. Ruhsat bedelleri ruhsat 
alanlarıyla doğru orantılı olarak belirlenmiştir. Ruhsat alanında 
yapılan madenciliğin büyüklüğü, ruhsat alanının büyüklüğü ile 
orantılı değildir. Hesaplanış biçimi ve miktarına bakıldığında, 
“ruhsat bedeli”nin devletin madenciden para talep etmesin-
den başka bir amaç taşımadığı açıkça görülmektedir (Konuyla 
ilgili yazı: “Tasarı Yasalaştı, Altın Yumurtlayan Tavuk Kesildi! (mi?)”, Madencilik 
Türkiye Dergisi, 1 Mart 2015, Yıl 6, Sayı 45).

Geçici tatildeki ruhsat için devlet hakkı ve ruhsat bedeli öden-
mektedir. Geriye ne kaldı? Maden Kanunu’nun 37. madde-
sinde öngörülen hüküm: “Geçici tatili kabul edilen işletme 
ruhsatlarına 24’üncü maddenin on ikinci fıkrası hükümleri uy-
gulanmaz.”. Nedir bu hüküm:

“Beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen hâller 
dışında üç yıldan fazla üretim yapmayan ruhsat sahiplerine 
50.000 TL idari para cezası verilir. Bu üç yıllık süre içinde yapılan 
toplam üretimin projede beyan edilen bir yıllık üretim mikta-
rının yüzde 10’undan az olması hâlinde de bu hüküm uygula-
nır. İdari para cezasının uygulanmasından başlamak üzere bu 
fıkraya aykırı fiilin tekrar tespit edilmesi hâlinde ise ruhsat iptal 
edilir. Ancak...”

Bir sabah kalkıldığında 24’üncü maddenin on ikinci fıkrasın-
daki yüzde 10 oranının da yüzde 30’a yükseldiği görülürse hiç 
şaşırmamak gerekir. (TBMM’de görüşüldü)

Rivayet odur ki; ruhsat sahibi risk almış, yıllardan bu yana eko-
nomik olmadığı için işletilmemiş çok düşük tenörlü bakır-kur-
şun-çinko madenini işletiyor, ruhsat sahası içinde, aldığı kre-
diyle yaptığı konsantre tesisinde ürettiği cevheri zenginleştirip 
satıyordu. İkinci yıl sonunda kâr etmeye başlamıştı. Kazancının 
önemli bir kısmıyla kredi borcunu öderken bir kısmı ile on üni-
versite öğrencisinin eğitim giderleri ile bir vakfın aracılığıyla iki 
çocuğun tedavi giderlerini de üstlenmişti.

Tesisin elektrik donanımı çok iyi yapılmış olmasına karşın bir gece 
aşırı rüzgâr ve yağış sonrası tesisi basan su elektrik donanımında 
kısa devreye neden olmuş ve tesiste büyük bir yangın çıkmıştı. Te-
sis yerleşim yerinden uzak olduğundan yangın söndürülememiş 
ve sonuçta tesis çok büyük hasar görüp kullanılamaz hale gelmişti.

Yangın sonrası ruhsat sahibi ocaktaki üretim faaliyetlerini zo-
runlu olarak durdurmuştu. Ruhsat sahibi büyük zarar etmiş, 
ücretlerini ödeyemediği için çalıştırdığı 35 işçisini çıkarmak zo-
runda kalmıştı. İşçilerinin tazminatlarını da ödeyememişti. Te-
sisi kurarken aldığı kredinin önemli bir kısmını ödemişti, ama 
hala ödenmemiş borcu vardı. Haciz geldi, bir iki iş makinasını, 
evini sattı, kiraya çıktı, borcunun büyük bir kısmını ödedi, geri 
kalan borcunu anlaşıp uzun vadeli taksite bağlattı. 

Her şeye karşın azmini yitirmedi, tesisi yeni baştan kurmaya, zo-
runlu olarak çıkardığı işçilerine yine iş, yine aş sağlamaya karar 
vermişti. Tekrar kredi ve borç alarak yeni bir tesis kurmak için 
girişimlerde bulundu. Yeni tesisin kurulması en az 2 yıl demekti. 

Ruhsat sahibi mevzuatı bildiğinden “acaba kabul edilir mi?” 
kuşkusunu da taşıyarak “geçici tatil” talebinde bulundu. Her ne 
kadar müracaat tarihi itibariyle geçerli de olsa, 8 ay sonra geçici 
tatil talebi ilgili makamlarca kabul edildi. Talebi kabul edildiğin-
de buruk bir mutluluk hissetti. Lakin daha ilk yılbaşı geldiğinde 
buruk mutluluğu kursağında kaldı, çünkü kendisinden “ruhsat 
bedeli” istendi. Üretim yapabilseydi zaten ödeyecekti, ödeye-
medi. Borç batağına sürüklenmek üzereydi. Bankada üniversite 
öğrencileri eğitimleri ile tedavisini üstlendiği çocuklar için ayır-
dığı paradan başka parası da kalmamıştı. O para da bankaya eşi-
nin adına yatırmış olduğundan hacizden kurtulmuştu. Bitmedi, 
Nisan ayı geldiğinde yapamadığı üretimin Devlet hakkı istendi. 
Bunları şimdi ödeyemiyordu ama çalıştığında faizi ile birlikte 
ödeyecekti. Ruhsat sahibinin düştüğü durum Atalarımızın (Sö-
züm meclisten dışarı, hiç kimseyi kimseye benzetmek gibi bir 
amacım yoktur.) “Koyun can derdinde kasap et derdinde” öz 
değişiyle ifade ettiği durumdan bir farkı yoktu(!)

Bir iş için “borcu yoktur” belgesi alması gerekti, vergi dairesine 
gitti. İdare geçici tatil döneminde ödeyemediği ruhsat bedeli 
ile devlet hakkını vergi dairesine bildirmişti. Bu belgeyi de ala-
madı… Güvendiği dağlarla kar yağmıştı. Etrafında yıllar önce 
iyi günde kötü günde destek olmaya söz vermiş eşinden başka 
kimse kalmamıştı...”

Kendinizi ruhsat sahibinin yerinde koyup hikâyenin gerisini siz 
tamamlayınız…

Kişinin kabul ettiği kendi doğrusu her zaman gerçek doğru 
değildir. Daha doğrular, doğru sanılanların çatışmasından, 
eleştirilmesinden doğmuştur. Bugüne kadar böyle olmuştur, 
bundan sonra da böyle olacaktır. Doğanın diyalektiği budur.

Eleştirinin olmadığı yerde demokrasiden, adaletten, özgürlük-
ten bahsetmenin olanağı yoktur. Sorunları görmezlikten gele-
rek susmak, ortada yapılan bir hata varsa, o hatanın bir parçası, 
hataya ortak olmak anlamına da gelmektedir. 

Akıllı, kültürlü, birey ve bilgili olma; eleştiriye tahammülü, hoş-
görü ve yapılan eleştiriden derslerin çıkarılmasını gerektirmek-
tedir. Eleştiri, kavganın, kinin, düşmanlığın kaynağı değildir. 
Eleştiriye yanıt vermek için, cevap hakkını kullanabilecek, özgür-
ce kendini ifade edilebilecek her türlü ortam varken eleştireni 
baskıcı yöntemlerle, sindirmek, korkutmak, kızmak, ötekileştir-
mek, devre dışı bırakmak, tecrit etmek gibi çağ dışı çabalar er 
ya da geç bunu yapana, yapanlara zarar verecektir. Baskılardan 
korkan insanların eleştiri yapması da söz konusu değildir.

Kıssadan hisse; “Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul 
zurna az…” 
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DEĞERLENDIRME

2017 Yılı Sektör Açısından Nasıl 
Geçti, 2018’den Beklentiler Neler?
Madencilik sektörü için 2017 yılı, 2016 yılına göre oldukça ha-
reketli geçti. Özellikle devlet nezdinde 2017 yılı içerisinde atı-
lan adımlar sektöre önemli derecede ivme kazandırdı. Yapılan 
ihaleler, çıkan kanunlar ve yönetmelikler, sektörün yıllardır 
yaşadığı sıkıntıların üzerine gidilmesi gibi konular bu ivmenin 
gerçekleşmesinde önemli paya sahip oldu. 
2017 yılının sonuna yaklaştığımız bugünlerde madencilik 
sektörünün geleceği de önümüzdeki yıllar açısından ol-
dukça parlak gözüküyor. Madencilik Türkiye dergisi ola-
rak sektörün nabzını yokladığımızda aldığımız izlenimler 
genellikle pozitif. Bu olumlu düşüncelerin, yapılan çalış-
malarla birlikte artarak devam etmesi de en büyük temen-
nimiz.
18-21 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen 7. Ma-
dencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı’nda (Minex) 
yer alan bazı firmalara 2017 yılıyla ilgili değerlendirmelerini ve 
2018 yılından beklentilerini sorduk.  

Ant Group, Özhan Kara (Proje Mühendisi)

2017 yılı faaliyetlerimizden açıkçası memnunuz. Hem yur-
tiçi hem de yurtdışında geçen seneye göre daha iyi bir 
yıl oldu. Susuzlaştırma konusunda hizmet veren bir firma 
olarak imalat konusunda güçlü bir konuma sahibiz. Bu se-
nenin getirilerini görünce önümüzdeki senelerden daha 
umutlu oluyoruz. 2018 yılında iç piyasada önemli işler var. 
Sadece iç piyasa ile kısıtlı olan bir firma olmadığımız için 
yurtdışında da önemli çalışmalar yapıyoruz. Birçok ülkede 
yer alan projeler için makine imalatlarımız oldu ve olmaya 
da devam ediyor. İnşallah 2018 yılında da yeni projelerle 
yolumuza devam edeceğiz. 

Argetest, Abdullah Buhur (Laboratuvar Müdürü)
Halihazırda her yıl şirket olarak büyüyen bir eğriye sahibiz. Sürekli 
üstüne koyarak ilerliyoruz. 2017 yılı da bizim için 2016 yılına göre 
daha verimli geçti. Özellikle proje bazında çok ciddi çalışmalar 
oldu. Analiz bazında da öyle. Yeni paketler açtık, yeni sistemler 

kurduk. Bu açıdan oldukça güzeldi. 2018 yılı için beklentilerimiz 
ve hedeflerimiz var. Beklentilerimiz sektörün yine doğru yolda 
ilerlemesi ama bunun için de bazı şeylerin düzelmesi gerekiyor. 
Düzelmesi gereken konularda umutluyuz. Şirket olarak 2017 yı-
lında yeni yerimize taşındık. Yeni yerimizde yeni sistemlerimiz 
mevcut. Daha hızlı sonuç verebilmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu 
konuyla ilgili olarak AR-GE birimimiz sürekli çalışıyor. Proje konu-
sunda sektöre daha fazla nasıl yardımcı olabiliriz, bunun üzerinde 
çalışıyoruz. Proje konusunda yapılacak yeniliklerden sonra, yurtdı-
şında yapılan testlerin yüzde 90’ının bizim laboratuvarımızda ya-
pılacağına inanıyoruz. Tabi her şeyden önemlisi akreditasyon… 
Biz akredite olan bir laboratuvarız. Her yıl kapsamı genişletiyoruz. 
Yaptığımız çalışmalar da 2018 beklentilerimizi ve hedeflerimizi 
yüksek tuttuğumuzun bir kanıtıdır diyebiliriz.

Engeotek, Murat Yörükçüler (Geosentetik Uy-
gulamaları Koordinatörü)

2017 yılı beklediğimizden iyi geçiyor. Bu zamana kadar hare-
ketli bir yıl oldu. Maden sektöründeki işlerimizde yoğunluk 
yaşadık. Genel olarak olumluydu diyebilirim. 2018 yılında 
2017 yılı kadar hareket beklemiyoruz. İşimiz gereği yeni baş-
layan projelerin 3-4 yıl sonrasında duruma dahil olduğumuz 
için ve 2018 yılında da bu kıvama gelmiş fazla proje olma-
dığından, bizden taraftaki hareketin de fazla olmayacağını 
düşünüyoruz. 
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Epiroc (Atlas Copco), Kaan Şimşek (Kaya Delici 
Sarf Malzemeler Bölüm Müdürü) 

Ketmak Makine, Nilgün Solak Turhan (Genel 
Müdür)

2017 yılı şirketimiz ve bölümümüz açısından hedeflerin tuttu-
ğu, başarılı bir yıl oldu. 2018 yılı için ise, yeni firmamız EPIROC 
MAKİNA AŞ olarak madencilik ve inşaat alanında müşterileri-
mize en iyi hizmeti sunmak ve onlar ile beraber başarılı olmak 
en büyük hedefimiz olacaktır.

Foramec, Togan Yürür (Satış Pazarlama ve İş 
Geliştirme Direktörü) 

Foramec olarak sektördeki ve ekonomideki birtakım zorluklara 
rağmen yoğun ve güzel bir 2017 yılı geçirdik. Çalıştığımız tüm 
iş kollarında önceki yıla kıyasla ciddi gelişmeler sağladık. Bu ge-
lişmelere paralel olarak maden ve tünel iş kollarında hem ürün 
çeşitliliğimizi hem de çalışan sayımızı önceki dönemlere göre 
arttırma fırsatı yakaladık. 2017’de özellikle ürün portföyümüze 
uygun ciddi projelerin hepsiyle bir şekilde çalışıyor olmak bizler 
için memnuniyet vericiydi. Çalıştığımız projelerin ve müşterileri-
mizin hepsinden de olumlu geri dönüşler olması bizim için gu-
rur verici ve doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesiydi. Ekip 
olarak 2017’de bütün konsantrasyonumuzu hizmet verdiğimiz 
alanlarda en iyi olmaya ve tam müşteri memnuniyetine adadık. 
2018 yılında da aynı yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Gelecek 
yeni projeler ve yatırımları hesaba katarak 2018’den beklentimiz 
daha da büyük. Gelişen sektörle birlikte biz de bulunduğumuz 
pozisyonu korumaktan çok gelişme yolunda olacağız. Yeni 
yatırım ve iş konuları da gündemimizde. Bu yönde durmadan 
çalışmaya devam edeceğiz. Umarım sektöre düzgün ve kaliteli 
hizmet veren herkes için güzel bir 2018 yılı olur.

2017 şirketimiz açısından oldukça iyi geçiyor. Madenci-
lik sektörünün her alanı için aynı düşüncede olduğumuzu 
söyleyemem. Madenciliğin bazı alanlarında ivmenin azal-
dığını düşünüyoruz ancak şirket olarak madenciliğin birçok 
kolunda faaliyet gösterdiğimiz için özellikle agrega ve kum 
sektöründe gayet hareketli bir yıl geçirdik diyebiliriz. Malum 
İstanbul’da projeler bitmiyor. Beton kalitesinde standartlar 
yükseltildi. O yüzden yıkama işin içine girdi. Yıkama girince 
de bizim şirketimiz ön plana çıkıyor. Bu sebeple bize en çok 
ivme kazandıran sektörlerden birisi agrega ve kum sektörü 
oldu. Bunlar dışında yurtdışı projelerimiz mevcut. Kazakistan 
(krom), Gürcistan (kömür) gibi… Yurtiçinde Erdemir ile bü-
yük projeler yaptık. Dolayısıyla bizim için oldukça verimli bir 
yıl oldu. Bu saydıklarım içinde devam eden projeler mevcut. 
Agrega ve kum sektöründeki hız 2018 yılında da devam ede-
cek gibi gözüküyor. İnşallah madenciliğin diğer kollarında da 
aynı ivmeyi görürüz. 

Netcad, Gökhan İlçe (Özel Sektör İş Geliştirme 
Uzmanı)

2017 yılında Netcad yazılımları madencilik sektöründe bir önceki 
yıla göre yaklaşık yüzde 70 daha çok tercih edildi.  Yerli bir yazılım 
olarak Netcad’in ve NETPRO/Mine’ın bu denli yaygınlaşması bizi 
çok sevindirdi ve gelecek planlarımız açısından da umutlandırdı. 
Ayrıca 2017, akademik yaygınlığımız açısında da çok verimli bir yıl 
oldu. Öyle ki bugün KTÜ, Çukurova, Selçuk, Hacettepe, Osmangazi 
ve Bülent Ecevit gibi üniversitelerin Maden Mühendisliği Bö-
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lümlerinde NETPRO/Mine, ders müfredatlarına girdi ve 500’ü aşkın 
demo lisansı, öğrencilerin ve akademisyenlerin kullanıma sunul-
du. Ayrıca Maden, Jeoloji, Jeofizik Mühendisleri Odaları ile de uzun 
yıllardır iş birliği içerisinde olan firmamız, madencilik sektörüne 
yönelik sertifikalı eğitim programlarıyla meslek odaları üyelerine 
yönelik düzenli eğitimler gerçekleştirdi. Bu da sektördeki profes-
yonel Netcad ve NETPRO/Mine kullanıcı sayısının her geçen gün 
artmasına vesile oldu. Özetle 2017, bizim maden çalışmalarımızı 
yaygınlaştırdığımız ve mevcut hizmetlerimizi de güçlendirdiğimiz 
bir yıl oldu. 2017 yılının verdiği enerji ve istekle yurt dışına ihraç 
edilebilir yazılımımız NETPRO/Mine ile uluslararası platformlarda 
ülkemizi temsil etmeyi ve madencilik sektörüne önemli katkılar 
sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca son yıllarda madencilik sektöründe 
bu denli yaygınlaşmış olmamızın verdiği güven ile de sektörün 
ihtiyaçlarına ve kullanıcılarımızdan gelen farklı talepleri çözmeye 
yönelik yeni yazılımlar geliştirilmeyi de planlıyoruz.  

Pi Makine, Musa Ercan (Kırma Eleme Tesisleri 
Ürün Satış Müdürü)

2017 bizim açımızdan çok güzel geçiyor. Sektörde yeni maki-
nalarla ağırlığımızı hissettirmeye başladık. 2017 yılının ilk iki 
ayı biraz durgundu. Daha sonraki aylarda ciddi anlamda bir 
hareketlilik oldu. Satışlarımızda bir yükselme mevcut ama son 
iki aydır da kendi işlerimizi ancak yetiştiriyoruz. ERG İnşaat (Pi 
Makine ile aynı grup çatısı altında bir firma) olarak bir ihale 
aldık. ERG inşaatın yaklaşık 13 tane tesisi imal edilecek. İkisi-
ni bitirdik. Şu an üçüncüyü imal ediyoruz. Şu an için piyasanın 
makine ihtiyacını tekil olarak karşılıyoruz. Konik kırıcı istenirse 
konik kırıcı veriyoruz, tesis istendiğinde ise teslim süremiz bi-
raz uzun süreli olduğu için maalesef ki tercih edilmiyoruz. Biz-
de böyle olmasını pek istemesek de şu an için kendimize ancak 
yetiyoruz. Ancak bu şekilde yeni makinelerimizi kendimizde 
test etmiş olacağız. İlerleyen süreçte de çok iyi yerlere gelece-
ğimizi düşünüyorum.  Yurt dışına ağırlık vermeye çalışıyoruz. 
Cezayir’de ve başka Afrika ülkelerinde çalışmalarımız mevcut. 
2018 yılının daha iyi geçeceğini umuyoruz. 

Sandvik, K. Burak Özgür (Madencilik Sandvik 
Madencilik ve Kaya Teknolojileri Satış Müdürü)
2017 yılında, 2016 yılının sonlarına doğru artan arama projeleri 
ile madencilik sektörü yeni bir ivme kazanmıştır. Sandvik Ma-
dencilik ve Kaya Teknolojileri Türkiye ekibi olarak madenciliğin 

arama aşamasından başlayıp, yer altı ve yer üstü üretim, yükle-
me-taşıma, kırma-eleme ekipmanları ve tüm bu ürün grupları-
nın satış sonrası hizmetleri ile müşterilerimize en iyi ve en hızlı 
çözümleri bulmak için yoğun bir mesai harcayarak başarılı bir 
yılı geride bıraktık. 2018 yılının, birçok yeni maden projesinin 
hayata geçirileceği ve madencilik sektörünün bir önceki sene-
ye göre daha hızlı gelişeceği bir yıl olacağını düşünmekteyiz.

Yünel Elektromekanik, Ufuk Yünel (Genel Müdür)

Şirketimiz adına 2017 yılı içerisinde önemli aşamalar kaydet-
tik. Gerçekleştirdiğimiz AR-GE çalışmaları neticesinde ürün 
portföyümüze farklı varyasyonlarda yeni ürünler ekledik. 
Yurtdışında yeni pazarlara açıldık. Moğolistan, Bangladeş 
gibi ülkelere satışlarımız oldu. Her sene üzerine ekleyerek 
ilerliyoruz. 2017 yılı genel anlamda bizim açımızdan verimli 
bir yıl oldu. Özellikle madencilik, kömür yakan santraller, de-
mir-çelik işletmeleri, dökümhaneler türünden katı malzeme 
ile uğraşan ve bunları işleyen fabrikalar tam anlamıyla hitap 
ettiğimiz sektörler arasında yer almaktadır. Bu alanlarda ciddi 
yatırımlar var ve gelecekte de öngörülmektedir. Bu sektörler-
de kendi ürünlerimizde büyük bir talep artışı söz konusu. Biz 
de bu durumun bilincinde olarak yapılanmamızı gerçekleş-
tirdik. Yeni fabrikamızı hizmete açtık.  Bu fabrikamızda daha 
yüksek kapasitede üretim yapabiliyoruz. Böylece müşteriye 
kısa sürede tam anlamıyla cevap verebiliyoruz. Yeni pazar 
araştırmalarımız 2018 yılında da devam edecek. 2018 yılında 
piyasalarda gidişatının olumlu olacağı yönünde bir düşünce-
miz var. Bu da 2018 yılı için beklentilerimizi yüksek tutmamı-
za yardımcı oluyor. YÜNEL olarak yeni ürünlerimiz ve tekno-
lojilerimizle firmamızı geleceğe hazırlıyoruz.
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United. Inspired.

Epiroc’tan hangi hizmetleri alabileceğinizi keşfedin.
Epiroc; madencilik, altyapı ve doğal kaynaklar ile ilgili ihtiyaçlarınızda size

güçlü bir iş ortağı olmak üzere kuruldu. Atlas Copco’nun kanıtlanmış uzmanlığı

üzerine, sağlam temellerle yapılandırılan Epiroc sizlere; bugün ihtiyacınız olan

performansı ve yarını inşa etmede ihtiyacınız olacak teknolojiyi vaad ediyor.

Geleceğe 
hazırız.

epiroc.com
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Amasra B Taşkömürü Projesine 
Genel Bir Bakış

MAKALE

Prof. Dr. Vedat Didari
Bülent Ecevit Üniversitesi Maden 

Mühendisliği Bölümü
vedatdidari@hotmail.com
Prof. Dr. Nuri Ali Akçın

Bülent Ecevit Üniversitesi Maden 
Mühendisliği Bölümü

Dr. Selim Şenkal
Hattat Enerji Maden AŞ

jenin durdurulması; bu ulusal servetin, yöre kalkınması ve 
istihdam için ciddi bir potansiyelin heba edilmesi anlamına 
gelecektir. Temiz ve “çevre dostu” teknolojilerin kullanılaca-
ğı konusunda samimi olunarak sivil toplumun ikna edilmesi-
ne ihtiyaç vardır.

Giriş
Dünyada Enerjide Kömürün Yeri
Küresel birincil enerji gereksiniminin %81’i fosil yakıtlardan 
(petrol, kömür ve doğal gaz) karşılanmakta olup kömürün payı 
%29’dur.

Küresel ısınma tehdidine karşın dünyada üretilen elektriğin 
%41’i kömürden sağlanmaktadır. Üretilen tüm kömürün 2/3’ü 
de elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Çelik endüstrisinde bu 
oran %15’dir.

2013’de dünyada 7 milyar ton taşkömürü (1 milyar ton kokla-
şabilir ve 6 milyar ton buhar kömürü) ve 800 milyon ton linyit 
olmak üzere toplam 7,800 milyar ton kömür üretilmiş ve tü-
ketilmiştir (2014’de toplam rakam 8 milyar tona ulaşmıştır). 
Üretilen taşkömürünün %15’i demir-çelik endüstrisince tüke-
tilmiş olup 2014’de 1,66 milyar tona ulaşan ham çelik üretimi-
nin (Türkiye 34 milyon ton ile dünyada 8.) %70’i taşkömürüne 
dayalıdır. Dünyada ticarete konu taşkömürü miktarı 1,3 milyar 
tondur. Bu rakam, toplam taşkömürü üretim/tüketiminin yak-
laşık %17’sine karşılık gelmektedir4.

Türkiye’de Enerji ve Kömür
Ülkemizde bulunan enerji kaynaklarından kömür ve hid-
rolik enerji dışındakiler yetersizdir. Enerjide dışa bağımlılı-

2005 yılında Türkiye Taşkömürü 
Kurumu’nca (TTK) yapılan ihale ile 
HEMA Endüstri AŞ’ye rödevansla iş-
letmek üzere devredilen Amasra B 
Havzası’nda madencilik çalışmaların-
da sürecin ve gelinen noktanın genel 
bir değerlendirmesinin yapılması he-
deflenmiştir.

Zonguldak Taşkömürü Havzası’nın bilinen rezervinin yaklaşık 
yarısına hitap edecek bu proje, 2,5 milyon ton/yıl üretim hede-
fiyle “dev bir madencilik yatırımı” anlamına geldiğinden baş-
langıçtan bu yana madencilik camiasında büyük bir ilgi yarat-
mış; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TTK’dan büyük 
teşvik görmüştür.

Termik enerji santrallerinde ithal kömür hakim durumda olup 
bu durum ülkemizi önemli bir taşkömürü ithalatçısı yapmakta-
dır. Yerli kömürün aleyhine olan koşulların başlıca nedeni lin-
yitlerimizin kalitesinin düşüklüğüdür. Amasra B Projesi, kömür 
kalitesi açısından çok büyük bir üstünlüğe sahiptir.

Hazırlanmış olan projede öngörülen işletme ömrü dışında sa-
hada çok daha uzun ömürlü bir madencilik kapasitesine yeterli 
rezerv vardır. Proje, gecikmelerle de olsa bugün büyük ölçüde 
yol almış olup hızla gelişmesini sürdürmektedir.

Amasra Havzası kömürlerinin genelde “kaliteli buhar kömü-
rü” niteliğinde oluşu ve ekonomik olarak değerlendirilebile-
ceği enerji tesislerinin maden ocağının yakınında olmasının 
zorunlu oluşu nedeniyle çevrenin korunması kaygısıyla pro-

Amasra Taşkömüründen bir görünüm
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ğımız (petrol, doğalgaz ve taşkömürü) %75 düzeyindedir3. 
32 milyon t/yıl düzeyindeki taşkömürü tüketimimizin yak-
laşık %94’ü ithalatla karşılanmakta olup toplam tüketimin 
6,7 milyon t/yıl (%22) kadarı demir-çelik endüstrimizde-
dir. Bu endüstrimizin dışa bağımlılık düzeyi (taşkömürü, 
demir cevheri ve hurda demir) %70 düzeyindedir. Çelik 
üretiminde ark ocaklarının büyük payı (%76) ülkemizi 
dünyanın en büyük hurda alıcısı (20 milyon ton/yıl) duru-
muna getirmiştir .

2013 yılında dünyada kullanılan koklaşabilir kömür ihtiyacı-
nın 1/3’ü (yaklaşık 300 milyon ton) çeşitli ülkelerce ithal yo-
luyla karşılanmaktadır. Ülkemiz 6 milyon ton kadar koklaşa-
bilir kömür ithaliyle pazardaki koklaşabilir kömürün %2’sine 
taliptir. 22 milyon ton buhar kömürü ithalatıyla pazardaki 
buhar kömürünün %2,2’sine taliptir. İthalatçı ülkeler arasın-
da Türkiye 7.-10. sıralarda yer almakta olup bu durum ülke-
mizin önemli bir alıcı olduğunu göstermektedir.

Amasra B Projesinin Önemi
Türkiye’de 250.000 MWh toplam elektrik üretiminin 73.000 
MWh kadarı (%29) kömürden yapılmaktadır (taşkömürü ve 
linyit yarı yarıya)3.

ETKB 2015-19 Stratejjk Planında yerli kömüre dayalı elektrik 
üretiminin 60.000 MWh’a çıkarılması hedeflenmektedir2.

Yerli taşkömürü kaynaklarımızın yaklaşık yarısının değerlen-
dirilmesini içeren Amasra B Projesi ciddi üretim hedefi ile 
Türkiye’nin elektrik üretiminde stratejik hedeflerine ulaşma-
sında önemli bir proje olarak görünmektedir. Projenin tam 
kapasitesine ulaşma aşamasında demir-çelik sektörümüzün 
hammadde ithalatının bir kısmını da ikame etme potansiyeli 
bulunmaktadır.

Burada, 2005 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu’nca (TTK) ya-
pılan ihale ile HEMA Endüstri AŞ’ye rödevansla işletmek üzere 
devredilen Amasra B Havzası’nda madencilik çalışmalarındaki 
sürecin ve gelinen noktanın genel bir değerlendirmesinin ya-
pılması hedeflenmiştir (Şekil 1).

Projenin Başlangıcı
İhale Koşulları
TTK tarafından 14.02.2005 tarihinde yapılan ihaleyi Hema 
Endüstri AŞ kazanmış, 09.03.2005 tarihindeki onayı takiben 
Kurum ile Hema Endüstri AŞ arasında 15.04.2005 tarihinde 
aşağıdaki koşullarla bir rödovans sözleşmesi imzalanmıştır. 

Amasra kömür havzasının güneyinde, Amasra B sahası olarak 
isimlendirilen 35,6 km²’lik bir alanda yüzeyden itibaren ve böl-
genin kuzeyinde, TTK - ATİM’nin (Amasra Taşkömürü İşletme 
Müessesesi) işlettiği A kesiminde -400 m seviyesi altında kal-
mak kaydıyla (toplam 50000 km2) büyüklüğündeki sahada: 

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
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TR 34349 Beşiktaş, Istanbul
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• Taahhüt edilen toplam üretim: 56 milyon t
• Sözleşme süresi: 20 Yıl
• Hazırlık dönemi: Yer teslimini takiben 36 Ay 

10.05.2006 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 

Zonguldak Taşkömürü Havzası’nın bilinen rezervinin yak-
laşık yarısına hitap edecek bu proje “dev bir madencilik 
yatırımı” anlamına geldiğinden madencilik camiasında 
büyük bir ilgi yaratmıştır1.

İhale Sonrası Değişiklikler ve Mevcut Durum
TTK’nın Hema Endüstri AŞ ile yapmış olduğu Amasra-B Sa-
hasının Sözleşmesi 21.06.2011 tarihinde Hema Dış Ticaret 
AŞ’ye devredilmiştir. Hema Dış Ticaret AŞ Firması da ticari 
unvanını 15.08.2012 tarihinden itibaren Hattat Enerji ve 
Maden Ticaret AŞ olarak değiştirmiştir. 

Hazırlık dönemi çeşitli zamanlarda 3 kez yenilenmiş/uzatıl-
mış olup son durum şu şekildedir:

• Hazırlık dönemi: 10.05.2006-21.01.2013
• Hazırlık dönemi son yıl üretim taahhüdü: 500 000 t
• İlk 3 üretim yılı üretim taahhüdü: 2.500.000 t

Uzatma Taleplerinde Yaşanan Sorunlar
Süre uzatım kararları ihale sözleşmesindeki “madencilik faali-
yetlerini engelleyici zorunlu sebepler” başlıklı maddedeki “hü-
kümet veya yasal merciler tarafından alınan ve bu sözleşme 
hükümlerinin yerine getirilmesini olanaksız kılacak tedbirler” 
hükmüne dayanılarak yapılmaktadır.

Hema Endüstri AŞ firmasının 2008 yılındaki ilk uzatma tale-
binde; proje ve yatırım aşamasında bürokratik işlemler ne-
deniyle meydana gelen ve firmadan kaynaklanmayan gecik-
meler için ek süre verilmesi TTK Yönetim Kurulunca uygun 
bulunmuştur.

Ancak, bu süre uzatımının iptali için Enerji, Sanayi ve Maden 
Kamu Emekçileri Sendikası, Eğitim-Sen Bartın Şubesi Başkanı, 
BES Bartın Şubesi Başkanı, TMMOB İl Temsilciliği, GMİS Amasra 
Şube Başkanı, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı ve Bartın 
Baro Başkanı başvuruda bulunmuşlardır. Zonguldak Cumhu-
riyet Başsavcılığı’nın kovuşturmaya yer olmadığı kararı Bartın 
Ağır Ceza Mahkemesince kesinleştirilmiştir.

Bu durum, Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşları nez-
dinde yeterli bir Halkla İlişkiler çalışması yürütülemediğini ve 
gerek TTK gerekse HEMA tarafından projenin yöreye katkısı 
konusunda kamunun yeterince bilgilendirilemediğini göster-
mektedir. TTK ve kamu kuruluşları da bu konuda HEMA’yı yal-
nız bırakmıştır.

Enerji Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na aynı konuda iletilen 
şikayet dilekçesi üzerine hazırlanan raporda; süre uzatım ta-
lebinin haklı gerekçelere dayandığı, TTK’nın uzatma kararının 
uygun olduğu, Hema’nın önemli miktarda bir yatırım yaptığı, 
ciddi olarak çalıştığı ve işini zorlaştırmanın doğru bir yaklaşım 
olmayacağı belirtilmiştir.

2009 yılında TTK tarafından verilen 2. süre uzatımı kararının 
iptali için de Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) tarafından 
Kurum aleyhine Zonguldak İdare Mahkemesine açılan dava 
reddedilmiştir.

TTK Yönetiminin Ocak 2012’de 3. kez talep edilen ek sürenin 
sadece yaklaşık %25 kadarını makul görmesi; projenin gerçek-
leştirilmesinde ciddi teknik problemlerle/engellerle karşılaşıl-
ması yanında Hema AŞ Yönetiminin kamu kurumları ve idari 
mercilerce önlerine konulan bazı bürokratik engelleri aşama-
dığından dolayı yeterli faaliyet gösteremediğini anlatan bir 
durumdur.

36 ay olarak öngörülen hazırlık süresinin üç kez uzatılmasıyla, 
hazırlık süresi toplam 80 ay 12 gün olmuştur.

Ağustos 2012’de yapılan son uzatma talebi TTK’ca uygun görül-
memiş ve Firma Kurum’a karşı “verilen uzatma sürelerinin yeter-
sizliği nedeniyle” açtığı davayı kazanarak Ocak 2013 ten itibaren 
40 ay ek süre almıştır (TTK’nın itiraz süreci sürmektedir).

Şekil 1. Amasra-B Sahası yer bulduru haritası
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Projenin Gelişmesi
Bugüne kadar yapılan çalışmalar esas itibarıyla arama ve ha-
zırlık işlerinde yoğunlaşmış olup sahadaki alt yapının (özellikle 
enerji ve ulaşım) büyük bir maden işletmesine hitap edecek 
duruma getirilmesi için büyük çaba harcanması ve yatırım 
gerekmiştir. Özellikle yerüstünde kurulacak alt yapı için bü-
rokratik engellerin aşılmasında büyük güçlükler yaşanmış ve 
yaşanmaktadır. 

Arama İşleri ve Rezerv Belirleme
Hema tarafından; 1100 m kapasiteli 2 makine, 1500 m kapasi-
teli 3 makine ve 2000 m kapasiteli 1 makine ile toplam 120.000 
m’lik 130 sondaj kuyusu tamamlanmış olup sahada öncekilerle 
(MTA) birlikte 260 sondaj kuyusu bulunmaktadır. Özellikle jeo-
loji, stratigrafi, paleontoloji vb konularda çalışan araştırmacılar 
için bir hazine değerinde çok iyi korunmuş bir karot bankası 
oluşmuştur.

SLR Consulting Firmasınca Temmuz 2009’da hazırlanmış olan 
rezerv değerlendirme raporuna göre sahadaki mevcut rezerv: 
413 Mt. görünür ve 160 Mt. muhtemel+mümkün olmak üzere 
toplam 573 Mt. olarak kesinleşmiştir (Bu çalışmada, madencilik 
faaliyetleri dikkate alınmış olup kömür kökenli metan (CBM) ile 
ilgili gelişmeler değerlendirmenin dışında tutulmuştur)

Hazırlık Çalışmaları
Amasra-B projesi, yaklaşık olarak 500 milyon ton taşkömürü 
varlığının bulunduğu geniş bir alanda hayata geçirilecek ve 
üretim -400 ve daha derin kotlarda yapılacaktır. Bu özellik dik-
kate alınarak; saha üzerinde 3 farklı lokasyonda 3 ayrı kuyu yeri 
seçimi yapılmıştır. Üç karo sahasına da çeşitli tesisler kurulmuş, 
büyük tonajlı makine ve teçhizatın taşınabilmesi için karayolu 
bağlantıları yapılmış, enerji temini sağlanıp, -410 ve -510 ana 
katlarında ön hazırlıklar tamamlanmıştır.

Aşağıda adları ve derinlikleri verilen 8 m. çapında 3 adet derin 
kuyunun açılması, Çinli DATONG firmasınca gerçekleştirilmiştir:

• Tarlaağzı 1 No: 700 m
• Kazpınar 2 No: 730 m
• Amasra 3 No: 580 m

Ayrıca Mayıs 2011’de TTK’ya sunulan “yüzey kömürleri üretim 
projesi” +160/-250 kotları arasındaki bulunan 700.000 t rezer-
vin hazırlık ve üretimini (705 ton/gün) hedeflemektedir. 

Alt Yapı Çalışmaları
Firmanın; Haziran 2006’daki 40 MVA’lık güç talebi Eylül 2006 
da kabul edilmiş olmasına karşın Firmanın ve TTK’nın inisiyatifi 
dışındaki gecikmeler düşük kapasite ile çalışılmasına ve termin 
planında önemli aksamalara yol açmıştır.

Firma, aksamaları minimize edebilmek amacıyla; Bartın-Ci-
de hattından alınan enerjiyi Kazpınarı ana dağıtım tesisleri-
ne nakledecek olan 3 km uzunluğundaki 154 kV nakil hattını 
kendi olanaklarıyla tamamlanmıştır. Keza, Kazpınarı mevkiinde 
154/31.5 kV şalt tesisi ve trafo istasyonunu yatırım programın-
da olmamasına rağmen çok yüksek miktarda harcamalar ya-
parak kurmak durumunda kalmıştır. Tüm bu çalışmalara karşın 
3 kuyuya talep edilen miktarda enerji gücünü iletecek enerji 
nakil hattı; orman izinleri, kamulaştırma, enerji nakil hattının 
karayol geçiş izinleri gibi bürokratik işlemler nedeniyle güçlük-
le tamamlanabilmektedir. Bu durum; makina ve donanımları 
hazır olmasına rağmen lavvarların kurulamaması, kurulmuş 
olan ana vantilatör tesislerinin çalıştırılamaması, yurt dışından 
sipariş edilen ağır makina ve donanımlarının yer altına indirile-
memesi gibi sorunlara yol açmıştır ki gerek hazırlık çalışmaları 
ve gerekse üretim termini olumsuz olarak etkilenmiş, gecikme-
ler kaçınılmaz olmuştur.

Üç karo sahasına çeşitli tesisler kurulmaya devam edilmekte-
dir. Büyük tonajlı makine ve teçhizatın taşınabilmesi için kara-
yolu bağlantıları yapılmış olup işletme aşaması için enerji temi-
ni çalışmaları sürdürülmektedir. 

Firma proje kapsamında yapılacak faaliyetler için ve tam kapa-
site ile üretime geçildiğinde eski Amasra-Bartın karayolunun 
oluşacak ağır trafiği kaldıramayacağı gerekçesiyle mevcut 
karayolunun altından geçecek ve Tarlaağzı Balıkçı Barınağı 
ile Tarlaağzı ve Gömü Köylerini yeni yapılan Amasra-Bartın 
yoluna bağlayacak 3 km’lik bir karayolu yapmak üzere İl Özel 
İdaresi nezdinde girişimde bulunmuştur. Halen bir sonuç alı-
namamıştır.

İzinler ve Kamulaştırmalar
İhale Sözleşmesinde “işletmeci, işletme projesinde belirlediği ka-
mulaştırılması gereken alanlarla, intifa ve irtifak hakkı alınması 
gereken alanlardan, işletme safhasında gerekli olacak alanları 
tespit ederek gerekli tüm bilgi ve belgeleri ilgili kanun, tüzük ve 
yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlayarak TTK’ya bildi-
recektir.” TTK’nın onayından sonra gereken işlemler TTK tara-
fından gerçekleştirilecek.” hükmü bulunmaktadır. Ancak, bu 
süreçte çıkarılan bürokratik engeller, gerek TTK gerekse idari  
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mercilerce işlemlerin hızlı bir şekilde yürümesi için gerekli has-
sasiyet ve özen gösterilmeyerek işlemlerin takibinin gereğince 
yapılmaması, projedeki gecikmelerin başlıca nedenlerinden 
olmuştur.

Firma; imzalamış olduğu rödevans sözleşmesine dayanarak 
2006 yılından bu yana 50 adet parselde öncelikle gerek kuyu-
ların açılacağı yerler, gerek şantiye atölye ve sosyal tesislerin 
kurulacağı yerlerin kamulaştırma işlemlerinin yapılması için 
TTK’ya başvurmuş, ancak olumlu bir sonuç alamamıştır. Ge-
cikmeleri önlemek için, özellikle kuyu yerlerinin parsellerinin 
sahiplerine arazi alımları için yüksek miktarlarda ödemeler ya-
pılmak zorunda kalınmıştır. Bu konudaki sorunlar halen devam 
etmektedir.

Projenin Son Durumu
Hattat Enerji ve Maden Ticaret AŞ, Aralık 2014’de SRK Consul-
ting firmasından son halini verdiği projenin tarafsız bir teknik 
değerlendirmesini talep etmiştir. SRK Mart 2015’de Projenin 
fizıbl olduğunu da belirtir raporunu sunmuştur.

Proje; tam mekanize ayaklardan 3 bloktan 5 milyon ton/yıl 
tüvenan üretim hedeflemektedir. Doğu blok için 1 ve 3 no.lu 
kuyular batı blok için iki yatay galeri ve 2 no.lu kuyu hizmet ve-
recektir. Yüzey kömürleri üçüncü bloktur. İleriki yıllarda 4. saha 
olarak güneydoğu devreye girecektir.

Üretimin doğu blokta Aralık 2016’da, batı blokta Ağustos 2018’de 
güneydoğu blokta Haziran 2030’da başlaması planlanmıştır.

Havalandırma açısından ocak 2 sektöre ayrılmaktadır: doğu 
sektörü ve batı/güneydoğu/yerüstü kömürleri sektörü. Doğu 
sektörü 1 ve 3 no.lu kuyulardan ve diğer sektör yerüstünden 
sürülen galeriler ile 2 no.lu kuyudan yararlanılarak emici olarak 
havalandırılacaktır. 1 no.lu kuyu yanında modern bir metan 
drenaj sisteminin ana unsurları kurulmuştur. Metanın %35’inin 
tutulacağı öngörülmektedir.

Projede tüm tüvenan üretimin yıkanarak buhar kömürü olarak 
satışı öngörülmekte ise de bir miktar daha kaliteli yıkanmış kö-

mür veya koklaşabilir kömür ürünü elde etme olasılığı da bu-
lunmaktadır. Kurulacak lavvar 5 milyon ton/yıl yıkama kapasi-
tesiyle Türkiye’de örneği olmayan çok büyük bir tesis olacaktır.

Uzun vadeli olarak 1 no.lu kuyu yanına bir termik santral kuru-
labilmesi mümkün görülebilmektedir.

Projede akrosaj ve havuzlar da dahil toplam 34.343 m galeri 
sürülecektir. Sürülecek toplam taban yolları ise 251.134 m’dir.

Amasra B; ekonomik olarak işletilebilir bir yer altı taşkömürü 
ocağının kurulmasına çok uygun bir maden sahasıdır. 

Yerli ve yabancı buhar kömürü pazarları açısından elverişli bir 
konuma sahiptir. Ayrıca, koklaşabilir ve PCI kömür üretme po-
tansiyeli de azımsanmayacak düzeyde olup bunun pazarı da 
hazırdır.

Bugüne değin yapılan yer altı hazırlıkları, yapılmış olan son-
dajlardan sağlanan bilgileri büyük ölçüde doğrulamaktadır. 
Hazırlanmış olan projede öngörülen işletme ömrü dışında sa-
hada çok daha uzun ömürlü bir madencilik kapasitesine yeterli 
rezerv vardır.

Sondaj karotları veri bankası, yerli ve yabancı araştırmacılar 
için görkemli bir kaynak olmuştur.

Ocak tasarımı ve planlama çalışmaları son safhaya ulaşmıştır. 

Üç kuyu ve ana hazırlıkların çok büyük bir kısmı tamamlanmıştır. 

Yüzey kömürleri sektöründe giriş galerileri tamamlanmış ve 
ilk üretim panolarında hazırlık çalışmalarına geçilmiştir. 

Kuyular ve galeriler çevresindeki yerüstü alt yapısı hızla geliş-
tirilmektedir. Tüm bu çalışmalarda modern teknolojiler kulla-
nılmaktadır.

Taşkömürü madenciliğinde otorite olan ülkelerden önemli bir 
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ekipman alımı (vantilatörler, vinçler, trafolar, galeri açma maki-
naları…) gerçekleştirilmiştir.

Teknik ve idari yönetim yapısı oturmuştur. Proje, gecikmelerle 
de olsa bugünkü takdir edilecek düzeye gelmiş olup hızla ge-
lişmesini sürdürmektedir.

Toplam yatırım yaklaşık 708 milyon Euro ve tam kapasitede 
(2033’te) işletme giderleri 134 milyon Euro/yıl olarak hesap-
lanmıştır.

Hema bugüne değin (2005-2014) öz kaynaklarından 179 mil-
yon Euro harcamıştır. Kalan yatırımın 249 milyon Euro kısmı ilk 
üç yılda yapılacaktır

Sonuç
Türkiye’nin olumsuz enerji dengesi onu bir enerji ithalcisi ülke ko-
numuna getirmiştir. Kömür varlığımız bu konuda potansiyel bir 
umut olarak görülmektedir. Ancak, Termik Enerji Santrallerinde 
ithal kömür hakim durumda olup bu durum ülkemizi önemli bir 
taşkömürü ithalatçısı yapmaktadır. Yerli kömürün aleyhine olan 
koşulların başlıca nedeni linyitlerimizin kalitesinin düşüklüğüdür. 

Amasra B Projesi, kömür kalitesi açısından çok büyük bir üstünlüğe 
sahiptir. Projenin gerçekleşmesiyle, koklaşabilir niteliği olmayan 
Havza kömürlerinin değerlendirilmesinin yanısıra baz yük açısın-
dan elektrik enerjisinde dışa bağımlılığın azalmasına ve yöresel 
olarak (başta Bartın ve çevresi olmak üzere) ciddi bir istihdam yara-
tılmasına katkı sağlanacaktır. 

Yerli kömüre dayalı termik santral projeleri uzun ve zahmetli bir 
yatırım dönemi gerektirdiğinden az sayıda müteşebbisin cesaret 
edebildiği bir girişimdir Enerji sektörüne girmeyi hedefleyen yatı-
rımcılar için, 3-4 yılda geri dönüşün başladığı ve riskli bir maden-
cilik yatırımının söz konusu olmadığı hazır ithal kömür, kolaycı bir 
çözüm olmaktadır. Bu durumda ülkenin kendi birincil kaynakla-
rına başvurmadan, dışa bağımlı olarak enerji üretimini arttırmak 
dışında bir kazanımı olmadığı gibi döviz geliri ve istihdam olanağı 
ise ithalin yapıldığı ülke için kazanım olmaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalar gereğince beklenen; yerli kömüre da-
yalı girişimlerin özel destek görmesidir. Ancak uygulamada bu 
sağlanamamaktadır. Şöyle ki:

• Kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve 
onayların koşullarında ve gerekli sürelerin tahminindeki 
belirsizlikler/bilinmezlikler projenin gerçekleşme süresini 
gereksiz yere çok uzatabilmektedir. Örneğin; Amasra B Pro-
jesinde ocağın işletilmesi için gerekli olan enerjinin sağlan-
masında bu nedenlerle ciddi gecikmeler yaşanmıştır
• Yatırımın boyutunun çok büyük oluşu ve geri ödeme süresi-
nin uzamasına karşın uzun vadeli finansman olanakları kısıtlı-
dır ve maliyeti yüksektir.
• Sivil toplumun, kömürün temiz teknolojilerle yakılmadığı 
santrallerin yarattığı tahribattan gözünün korkması nedeniy-

le, termik santral kurulmasına tamamen karşı olması şeklinde 
oluşan yargının aşılabilmesi için büyük çabalara gerek vardır. 
Proje, yeni ve büyük bir ocak açılacağından ve ciddi bir rö-
devans geliri ve istihdam sağlanacağından dolayı Hükümet 
ve TTK tarafından desteklenmekte ise de bu destek çoğun-
lukla yetersiz kalmaktadır. 

Keza, zorunlu arazi alımları, kuyu yerleri ve orman geçişleri için 
ödenen bedeller nedeniyle çeşitli kamu kurum ve kuruluşları da 
projeyle ilgilidirler ancak, sorun çıkarmaktan da geri kalmamak-
tadırlar. Bu sorunlar kısmen, tipik “inisiyatif almaktan ve yardımcı 
olmaktan çekinen kamu görevlileri”nden kaynaklanmaktadır. 
Örneğin; henüz kömür üretimine başlanmamış olan şirkette; “çift 
yevmiye” ve “çalışma saatlerinin azaltılması” gibi yer altı işçilerine 
yönelik iyileştirmelerin devlet desteği olmaksızın uygulanmasının, 
yatırım sürecinde ek külfet ve adaletsizlik olacağı açıktır.

İhale aşamasında hiçbir altyapısı olmayan bir sahada gerçek-
leştirilecek olan projede ihale şartına göre yılda 2,5 milyon ton 
taşkömürü üretimini hedefleyecek (bugün 5 milyon ton/yıl tü-
venan hedefi konmuştur) derin bir yer altı ocağının; açılacak üç 
kuyu, sürülecek km’lerce galeri, taban yolu ve ilgili mevzuatlar 
gereği alınacak yüzlerce izin varken tüm hazırlıklarının 36 ayda 
tamamlanması teknik olarak olanaklı görülmemektedir. Dola-
yısıyla; firmanın hazırlık süresini 36 ay olarak teklif etmesi ve 
uzman bir kuruluş olan TTK’nın da buna onay vermesi her iki 
taraf açısından sorgulanması gereken bir husustur. TTK sözleş-
mede bu sürenin en fazla 96 ay (8 yıl) olduğunu zımnen beyan 
etmiştir. TTK ve Firma arasındaki en önemli uyuşmazlık / hu-
zursuzluk konularının başında bu gelmektedir. Ancak, bunlar 
karşılıklı iyi niyetle aşılamayacak güçlükler değildir.

Amasra Havzası kömürlerinin genelde “kaliteli buhar kömürü” ni-
teliğinde oluşu ve ekonomik olarak değerlendirilebileceği enerji 
tesislerinin Havza coğrafyası içinde olmasının zorunlu oluşu nede-
niyle karşısındaki tek seçeneğin bu servetten vazgeçilmesi olduğu 
ve bunun da yöre kalkınması ve istihdam için ciddi bir fırsatın heba 
edilmesi anlamına geleceği sivil topluma anlatılmalı, seçilen yak-
ma teknolojisi gerçekten temiz olmalı ve samimi olarak tanıtımı 
yapılmalıdır.

Teşekkür

Yazarlar, bu bildirinin hazırlanması sırasında gerekli tüm bilgi 
ve dökümanı sağlayarak destek veren TTK ve Hattat AŞ yöneti-
ci ve teknik elemanlarına teşekkürü bir borç bilirler.
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MAKALE

Yer Altı ve Yer Üstü Kaynaklı 
Su Baskını Tehlikelerinin 
Değerlendirilmesi ve İmbat -Soma-
Eynez Kömür Ocağı Uygulaması

Madenlerde Su Atımı ve Su 
Baskını Sorunu
Bir yer altı maden işletmesine çok 
farklı kaynaklardan su geliri olmakta-
dır. Ayrıca, bu kaynaklardan ocaklara 
su baskınları da söz konusu olabilir. 
Bir yer altı işletmesinin su kaynakları 
ile olan ilişkisi hayati öneme sahiptir. 
Ocağın fizibilite çalışmaları sırasında 

su atımı ve su baskını ile ilgili gerekli incelemeler yapılmalıdır. 
Bir ocakta su atımı sisteminin; kurulması, işletilmesi ve de-
netlenmesi konusunda yönetimin ve ilgili teknik elemanların 
önemli bir rolü vardır. İşletmeye özgü bir “su atımı yönetim 
sistemi” oluşturmaları gerekir.

Bir maden ocağına gelen düzenli veya baskın niteliğindeki 
sular çalışanların sağlığı ve güvenliği ile üretim maliyetleri açı-
sından önemli bir etkiye sahiptir. Ocak sularının etkilerini; do-
laysız ve dolaylı etkiler olarak iki grupta toplamak olanaklıdır. 
Dolaylı etkilerini de ocak içindeki (yer altında) ve ocak dışında-
ki (yer üstünde) etkiler olarak ele almak gerekir. 

Su Geliri Kaynakları
Su atımı ile ilgili bir tasarım yapılırken öncelikle suyun hangi 
kaynak veya kaynaklardan gelebileceğinin öngörülmesi ge-
rekir. Bu bağlamda fonksiyonel özelliklere sahip bir su atımı 
stratejisi;

Nuri Ali Akçın,Vedat Didari 
Bülent Ecevit Üniversitesi Maden 

Mühendisliği Bölümü
Gökalp Büyükyıldız, Aygün Ekici

İMBAT Madencilik
Tuğrul Ünlü

Bülent Ecevit Üniversitesi Maden 
Mühendisliği Bölümü

Hakan Akçın
Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik 

Mühendisliği Bölümü

• Su geliri kaynaklarını,
• Kaynaklardan sisteme giren suyun akış haritasını,
• Su toplama sistemini, su kanallarını, havuz ve tulumba da-
irelerini,
• Havuzlara gelen suyun debisini,
• Yedekler dahil tulumba kapasitesini,
• Boru şebekesinin detaylarını kapsamalıdır.
Bir maden işletmesindeki su geliri ve su baskını kaynakları 
aşağıda sıralanmıştır;

• Yağış kaynaklı sular (yağmur, kar, vb.)
• Yüzey suları (dere, nehir, gölet, göl, deniz, baraj vb. suları)
• Yer altı suları, akiferler
• Çatlak ve boşluklarda birikmiş sular
• Karstik boşluklar, mağaralar
• Eski ocaklarda ve imalatlarda biriken sular 
• İşletme faaliyetlerinden gelen sular

Su Gelirine Etki Eden Etkenler
Bir yer altı maden işletmesinde su gelirine etki eden etken-
ler aşağıda sıralanmıştır: 

• Arazinin jeolojik ve tektonik durumu,
• Ocağın fiziki ve coğrafi konumu, topoğrafya, yıllık yağış 
rejimi
• İşletme derinliği,
• İşletme yöntemi (ilerletimli-dönümlü; göçertmeli-dolgulu; 
vb.), tasman oluşumu,
• Örtü tabakalarının su içeriği (YAS-su tablası, akifer),
• Bünye suyu miktarı,
• İşletme yönetiminin olaya yaklaşımı ve su yönetimi.
Bu etkenler aynı sahada faaliyet gösteren farklı ocaklardaki 
su gelirleri arasındaki farkı da açıklamada yardımcı olmak-
tadır.

Su Geliri Tahmini ve Ölçümü
Bir maden işletmesinde su gelirleri ve olası su baskınlarıyla 
mücadele edebilmek ve su yönetimini oluşturabilmek için su 
gelirini tahmin etmek veya ölçebilmek hayati öneme sahiptir. 
Su geliri tahmini; ocakta oluşturulacak havuz kapasitelerinin 
belirlenmesinde ve su atımı şebekesindeki tulumba kapasitesi 
ve sayısının tayininde belirleyici unsurdur. 

İşletmede uygulanmakta olan üç dilimli üretim yöntemi
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Su geliri tahmininde aşağıda sıralanan hususlar dikkate alın-
malıdır:

• Komşu işletmelerden atılan su miktarları (günlük, mevsimsel, 
beher ton başına vb.), 
• Bölgeye ait hidrolojik, jeolojik, hidrometeorolojik, hidrojeo-
lojik etütler,
• Tabakaların kalınlığı (stamp), litolojisi ve akiferin varlığı ile 
türünün tespiti,
• Akifer ve çevre kayaçların geçirgenliği,
• Fayların yeri ve özellikleri,
• Ocak planı,
• Yer altı suyunun özellikleri,
• Açılacak yarma, sondaj ve su kuyuları yardımıyla su gelirini 
tahmin etmek/ölçmek.

Su Baskınına Karşı Alınabilecek Önlemler 
Bir yer altı maden işletmesinde su baskınlarına karşı aşağıda 
sıralanan önlemler alınabilir:
• Yüzeyden Alınabilecek Önlemler:
• Yüzey sularının ocağa girişinin önlenmesi
• Kuyuların ve ocak ağızlarının konumlandırılması
• Dere ve nehirlerde oluşabilecek taşkınlara karşı gölet/baraj 
yapımı
• Dere ve nehirlerin beton kanala alınması
• Her türlü sızıntının önlenmesi
• Geçirimsizliği sağlamak için gerekli yerlere çimento enjeksi-
yonu yapılması
• Yer altı su seviyesinin düşürülmesi (sondaj, vb. ile) 
• Yer Altından Alınabilecek Önlemler:
• Yer altı su seviyesinin düşürülmesi
• Emniyet topuklarının bırakılması
• Su barajlarının yapılması (terkedilen veya çalışmaları biten 
ocak kesimlerinde)
• Su geliri beklenen galeri kesitlerinin betonla kaplanması
• Aşırı su geliri beklenen kısımlarda bekleme barajı yapılması
• Su drenaj tünellerinin sürülmesi
• Su gelirine göre havuz ve tulumba kapasitesinin belirlenmesi 
(yedekleriyle birlikte)
• Su baskınına karşı yüksek risk içeren bölgelerde su kapılarının 
kurulması

Ocak Sularının Özellikleri
Ocak suları süzülüp geldiği birimlere bağlı olarak asidik veya 
bazik özelliğe sahip olabilir. Diğer yandan madencilik faaliyet-
leri nedeniyle katı parçaları, kıymık veya talaş gibi ahşap parça-
larını taşıdıkları için kirli sulardır.

Tuzlu ve asidik kökenli sular tulumbaların ve boru şebekesinin 
metal kısımlarında korozyona neden olur. Özellikle sülfürik asit 
ve bikarbonatlı sular korozyonda daha etkilidir. Bu tür suların 
bulunduğu ortamlarda korozyona karşı önlem alınması gerekir.

Su Atımı ve Su Baskınları İle İlgili Mevzuat
Mevzuatımızda su atımı ve su baskınlarıyla ilgili hükümler; 3213 
sayılı Maden Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası 
kapsamında yürürlüğe konulan “Maden İşyerlerinde İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetmeliği” ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlı-
ğı’nın 06.05.2015 tarih ve 2015/11 sayılı “Maden Çalışanları Zo-
runlu Ferdi Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk 
İncelemesine İlişkin Genelge”sinde yer almaktadır.

Maden Kanunun 7. maddesinde patlatma yapma ve alıcı orta-
ma arıtma yapmadan su deşarjı ile kısıtlamalar vardır. 

Yönetmelikte, işletmelerin yer altı ve yer üstü çalışmalarında 
suların meydana getireceği tehlikelere karşı gerekli sağlık ve 
güvenlik tedbirlerini alması gerekir. Eski çalışma yerleri, ocak 
içinde veya çevresinde su bulunması muhtemel tabakalar, fay-
lar ve su kaynakları gibi doğal arızi su birikintilerinin durumu, 
genişliği ve derinliğiyle ilgili bütün bilgilerin, ayrıntılı olarak 
imalat haritalarına işlenmesi zorunludur. Ocak ağızları, dış su 
baskınları ve heyelan gibi doğal afetlerin etkisinden zarar gör-
meyecek yerlerde seçilir; su baskınlarına karşı kontrol ve bo-
şaltma sondajlarının yapılması gerekmektedir. İçi suyla dolu 
olduğu bilinen tabakaların altında veya yakınında çalışılırken 
topuk bırakılması vb. hükümler bulunmaktadır.

“Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Sigortası (Sigorta) Kap-
samında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelge”sin-
de “Yer Altı Kömür Madenciliği ve Kömürden Gayri Yer Altı 
Madenciliği İşletmeleri İçin Kontrol Listesi” kapsamında su 
baskınlarına yer verilmiştir.  Bir yer altı kömür işletmesi su atımı 
ve su baskını yönetim sistemini oluştururken ve risk analizi ya-
parken genelgedeki sorulara cevap verilmesi gerekmektedir.

İmbat Maden İşletmesinin Kısa Tanıtımı
İşletme Manisa iline bağlı Soma ilçe sınırlarında ve Soma’nın 
yaklaşık 25 kilometre güney batısında bulunmaktadır. İşletme 
sahasına yer altı ve açık işletmelerin kullandığı maden yolla-
rını kullanarak ulaşmak olanaklıdır. İmbat Madencilik AŞ tara-
fından rödevans usulü kömür işletmeciliği yapılmaktadır. Or-
talama damar kalınlığının 26 metre olduğu sahada 30 milyon 
tonluk bir rezerv bulunmaktadır.

İşletmede, geri dönümlü, arka göçertmeli, çok katlı uzun ayak yön-
temiyle üretim yapılmaktadır. Yarı mekanize üretim yöntemi   
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uygulanmakta olan ocakta 2015 yılı Aralık ayından itibaren D-13 
panosu 2. kat da tam mekanize üretime başlanmıştır (Ekici, Satıl-
mış 2016). Pilot olarak yapılan bu uygulamadan elde edilen sonuç-
lara göre diğer panolarda da tam mekanize üretime geçilecektir. 
Kömür damarının kalınlığına ve tektonik yapının durumuna göre 
tek dilim, iki dilim veya üç dilim halinde üretim yapılmaktadır.

İmbat Yer Altı Ocağı Su Atım Yönetim Sistemi
İmbat yer altı ocağındaki ana su atımı yönetimi sistemi mev-
simsel su geliri de dikkate alınarak tasarlanmıştır. Normal ko-
şullarda ocaktaki su gelirinin iki kaynağı vardır. Bu kaynaklar-
dan birincisi tabakalar arasında süzülüp gelen sulardır. Su geliri 
miktarı yıllık yağış rejimine bağlı olarak yaz ve kış aylarında 
değişim göstermektedir. İkincil kaynak ise yer altında boşluk-
ların, eski imalatların doldurulmasında ve kendiliğinden yan-
mayı önlemek amacıyla ocağa sürekli olarak basılan kül dol-
gudan gelen sudur. Yer altı ocağının su geliri yaklaşık olarak 
150 m3/h’tir. Ocağın muhtelif kesimlerindeki tali havuzlarda 
(su ceplerinde) biriken sular muhtelif kapasite ve güçteki dal-
gıç tulumbalarla ana havuzlara basılmaktadır. Ana havuzlarda 
toplanan sularda 160 kW gücündeki tulumbalarla iki kademeli 
(+50/+245/-245/+374) olarak ocak dışına basılmaktadır. 

Ayrıca ana nefeslik içinde +370 kotunda serbest bir akiferden 
sürekli olarak gelen bir su mevcuttur. Su geliri yaz aylarında 28-
30 m3/h iken ve kış aylarında 180 m3/h düzeyine çıkabilmek-
tedir. Bu kottaki havuzda biriken sular da nefeslikten dışarıya 
atılmaktadır. Nefeslik içindeki havuza bağlı tulumba sistemin-
de herhangi bir arıza olması veya pompaların yetersiz kalması 
durumunda sular iki adet boru hattıyla +245 kotundaki ana 
havuza kapalı devre ile gönderilmektedir.

Mevcut tulumba kapasiteleri ve tulumba sayıları süzülen suları 
güvenli bir şekilde pano dibi ceplere taşıyabilecek yeterliliktedir. 
Pano diplerindeki ana su cepleri ve bu ceplerinde kurulu bulunan 
tulumba kapasiteleri (yedekler dahil) su geliri açısından yeterlidir.

Su atımı ve su baskınları ile ilgili olarak işletme tarafından alı-
nan önlemlerin değerlendirmesi aşağıda yapılmıştır:

• İşletme yer altı ve yer üstü çalışmalarında suların meydana 
getireceği tehlikelere karşı gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini 

belirli ölçüde almıştır. Su atım yönetim sistemi oluşturulmuştur.
• Eski çalışma yerleri, ocak içinde veya çevresinde su bulunma-
sı muhtemel tabakalar, faylar ve su kaynakları gibi doğal arızi 
su birikintilerinin durumu vb. ilgili bütün bilgiler, ayrıntılı ola-
rak imalat haritalarına işlenmiştir. 
• Su baskını ihtimali olan bölgelerde çalışanların korunması 
ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması için yürütülecek fa-
aliyetlerin sağlık ve güvenlik dokümanında belirli ölçülerde 
planlandığı görülmüştür.
• Ocak ağızları, dış su baskınları ve heyelan gibi doğal afetlerin 
etkisinden zarar görmeyecek yerlerde seçilmiştir. 
• Fay kenarları ve boşluklarında biriken yer altı suyunun 
tehlikeye neden olabileceği durumlar ve eski çalışma yer-
lerinde su birikme ihtimaline karşılık kontrol sondajları ya-
pılmaktadır.

Jeolojik Yapının Su Gelirine Etkisi
Soma Havzası’nda kömürlü neojen formasyonlarının temelin-
de paleozoyik zamana ait grovak ve mesozoyik zamana ait ki-
reç taşı birimleri bulunmaktadır. Paleozoyik ve mezozoyik yaşlı 
temel kayaların üzerine neojen formasyonları diskordansla 
gelmektedir. Bu iki serinin her biri ayrı ayrı kapalı bir sediman-
tasyon devresinin ürünleridir. Soma bölgesindeki Neojen yaşlı 
birimler “Soma Formasyonu” ve “Deniş Formasyonu” olmak 
üzere iki formasyondan oluşmaktadır.

KM-2 ana kömür damarı ve KM-3 orta kömür damarı “Soma 
Formasyonu” içinde yer alırken, KP-1 kömür damarı “Deniş for-
masyonu” içinde bulunmaktadır.

Havzada miosen öncesinde alp orojenezinin son safhalarında tek-
tonik faaliyet sonucu pek çok fay oluşmuştur. Bu faylanmalar neo-
jendeki sedimantasyon esnasında da aktivitelerini sürdürmüşler-
dir. Büyük fayların atımı, yer yer 100 metreye ulaşmaktadır. Bunun 
yanında, irili ufaklı çok sayıda normal fay da mevcuttur.

Formasyonlara hidrojeolojik özellikleri açısından bakılacak 
olursa basitçe; kömürlü seri (KM2) üzerinde yarı geçirimli marn 
tabakalarının (M2) yer aldığı ve marnın üzerinde akifer özelliği-
ne sahip kireçtaşlarının bulunduğu görülmektedir. Bu serinin 
üstünde geçirimsiz tabakalar yer almaktadır. Bunların üzerinde 
yarı geçirimli ve akifer özelliğindeki tabakalar uzanmaktadır. 
Geçirimli olarak tanımlanan kireçtaşı, kil, kum taşı, çakıl seviyele-
rindeki akiferlerin “kuru” nitelikte olduğunu belirlenmiştir (MTA 
2013). İşletme için örtü tabakaları açısından önemli olan durum; 
işletme yöntemi gereği ve sahada mevcut çok sayıda fayın da 
katkısıyla, üretimi izleyen 3-5 ay içinde oluşan büyük tasman ha-
reketlerinin yüzey sularını üretim alanlarına iletmesidir. 

Yer Altı Ocağı Su Geliri Kaynakları
İmbat Madencilik yer altı ocağı su geliri kaynakları oldukça 
sınırlıdır. En önemi su geliri yağış kaynaklıdır. Diğer kaynak-
lardan su geliri oldukça azdır. İşletmenin ana ve tali su geliri 
kaynakları aşağıda detaylı olarak incelenmiştir (Akçın vd. 
2016).
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Yağış Kaynaklı Su 
Geliri
Manisa ilinde iklim Ege kı-
yılarına nazaran daha sert-
tir. Yazları sıcak ve kurak, 
kışları ılık ve yağışlı geçer. 
Türkiye için belirlenen ik-
lim sınıflandırmasına göre 
Soma ‘’Yarı Nemli Akde-
niz İklim Tipi’’ne dahildir. 

Ortalama olarak yılın 80-90 günü yağışlı geçmektedir. Yıllık ya-
ğış miktarı (1981-2010 yılları arası) ortalama m² ye 600 kg’dır 
(600 mm) (MGM, 2015).

İmbat Madencilik rödevans sahasının hidrolojik yapısına göre G 
Panolarının bulunduğu yamaca düşen yağmur suları yamaçtan 
aşağıya doğru akarak ruhsat sahasını terketmektedir. Dolayısıyla 
bu kesimden yer altı ocağına önemli bir su geliri olması söz ko-
nusu değildir. D panolarının bulunduğu alanda ise çok geniş bir 
su toplama alanı mevcuttur ve bu alandan biriken yüzey suları-
nın önemli bir bölümü Karanlık Dere’den akmaktadır (Şekil 1).

Bu bölgenin yıllık alansal yağış miktarına göre, hidrolik etki 
alanına 5.804.958 m3 yağış düşmektedir. Bunun 1/3’nün yü-
zey suyu olarak aktığı benimsenirse, Karanlık Dere’den yılda 
1.934.986 m3 suyun serbest olarak aktığı söylenebilir. Bu alanın 
yamaçlarının kısmen dik olmasının yağış yoluyla gelen suyun 
hızla akıp gitmesine neden olduğu göz önünde bulunduruldu-
ğunda, yağış kaynaklı su gelirinin önemli bir sorun yaratmadığı 
ve gelecekte de yaratmayacağı sonucuna varılabilir. 

Yağış kaynaklı suların işletme sonucu oluşan tasman yarıkların-
dan ocağa intikal etmesi söz konusudur. Bu nedenle özellikle 
Aralık, Ocak ve Şubat aylarında oluşan tasman açılmalarının (ya-
rıklarının) kısa sürede doldurularak sıkıştırılmasında yarar vardır.

Yüzey Suları
İmbat Madencilik yer altı ocağının bulunduğu sahada göl, gölet, 
nehir vb. gibi bir su kaynağı bulunmamaktadır. Sadece kuru dere 
niteliğinde olan Karanlık Dere işletme sahasının içinden geçmek-
tedir. Yağışlı dönemlerde ve aşırı su gelirinin olduğu durumlarda 
dere yatağından gelen fazladan su, dinlendirme havuzlarının ol-
duğu kısımda bulunan menfezden işletme sahasının dışına kadar 
kapalı kanal içinde taşınmaktadır.

Yer Altı Suları, Akifer
Soma bölgesinin jeolojik yapısı ve stratigrafik kesiti göz önünde 
bulundurulduğunda İmbat Yer Altı Ocağı için önemli bir yer altı su 
kaynağı bulunmamaktadır. Geçirimli olarak tanımlanan kireçtaşı, 
kil, kum taşı, çakıl seviyelerindeki akiferler “kuru” niteliktedir. 

Çatlak ve Boşluklardan Su Geliri
Havzada alp orojenezinin son safhalarında tektonik hareket-
ler sonucu ortaya çıkan çok sayıda fay bulunmaktadır. Büyük 
fayların atımı, yer yer 100 metreye ulaşmaktadır. Bu fayların 

boşluklarında su birikmesi söz konusudur. Hazırlık çalışmala-
rı sırasında taban lağımları sürülürken faylara yaklaşıldığında 
kontrol sondajları yapılmakta ve fay boşluklarında biriken sular 
varsa ferahlatma (boşaltma) sondajlarıyla boşaltılmaktadır. 

Karstik Boşluk ve Yer Altı Mağaralarından Su Geliri
Soma havzasının jeolojik yapısı ve stratigrafik kesiti göz önün-
de bulundurulduğunda havzada ve işletme sahasında büyük 
boyutlu boşluk ve yer altı mağarasının bulunmadığı görülmek-
tedir. Bugüne kadar bölgede yapılan sondajlarda bu tür olu-
şumlarla karşılaşılmamıştır ve çok büyük sondaj suyu kayıpları 
olmamıştır. Sadece kireçtaşı birimlerinde içinde su bulunma-
yan kuru nitelikte küçük boşluklara rastlanmıştır. Dolayısıyla 
karstik boşluklardan veya yer altı mağaralarından herhangi bir 
su geliri veya su baskını olasılığı bulunmamaktadır.

Eski Ocaklardan ve İmalatlardan Su Geliri
İmbat Yer Altı Ocak’ında eski ocaklardan ve imalatlardan su gel-
me ve su baskını olasılığı oldukça düşüktür. Halen üretim yapıl-
makta olan ve hazırlıkları süren panolar eski imalatlardan olduk-
ça uzaktadır. Mevcut yer altı ocağına eski imalatlardan ve komşu 
işletmelerden herhangi bir su geliri ve su baskını olasılığı yoktur. 

İşletme Faaliyetlerinden Su Geliri
İşletme faaliyetleri nedeniyle en önemli su geliri kül dolgu mal-
zemesinden olmaktadır. Çalışılan panolara günde ortalama 600 
m3 kül dolgu malzemesi basılmaktadır. Bu miktarın 200 m3’ü kül 
geri kalanı sudan ibarettir. Dolgu işleminden sonra suyun büyük 
bir kısmı süzülerek ocak ortamına gelmektedir. Bu su, elektrik 
motorlarının soğutulmasında kullanılan ve diğer faaliyetler so-
nucu gelen sularla birlikte ele alındığında ortaya çıkan toplam 
su miktarı günlük 400 m3 civarındadır. Bu su miktarı, kurak aylar-
da ocaktan atılan su miktarının yarısına ulaşmaktadır.

İmbat Yer Altı Ocağı Su Baskını Kaynakları
Yer altı ocağı su baskını kaynaklarını yer üstü ve yer altı kaynak-
ları olarak ele almak gerekir. Bu kaynaklara ilişkin veriler detaylı 
olarak aşağıda verilmektedir.

İmbat Yer Altı Ocak’ı için yer üstünden bir su baskını olayı sa-
dece yağış kaynaklı olabilir. İşletmenin bulunduğu alanda her-
hangi bir durgun veya akarsu kaynağı bulunmamaktadır. Yağış 
kaynaklı su baskını olasılığı da oldukça düşüktür. Yer altı ocağı-
nın giriş ağızları dere yatağından 10-15 metre yukarıda olduğu 
için herhangi bir su baskını riski bulunmamaktadır.

Yer altından su baskını için de iki kaynak bulunmaktadır. Birincil 
kaynak fay çatlakları ve boşluklarda biriken sulardır. Hazırlık çalış-
maları sırasında bu tür yerlere yaklaşılırken kontrol sondajlarının 
yapılmakta ve su varlığı tespit edildiğinde yelpaze şeklinde açılan 
ferahlatma sondajları ile bu sular boşaltılmaktadır. Bu nedenle bu 
kaynaktan su basma olasılığının az olduğu kabul edilebilir.

İkincil kaynak ise ana nefeslik içinde +370 kotunda bulunan ser-
best akiferden gelen sürekli su akışıdır. Bu kesimdeki tulumba     
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kapasiteleri /yedekleri ile birlikte yeterlidir. Ancak, işletmenin su 
atım yönetim sisteminde de belirtildiği gibi bu kaynaktan bekle-
nenin üstünde bir su gelmesi durumunda ocağa su basmaması 
için ek bir önlem alınmıştır. 

Eski ocaklardan veya imalatlardan herhangi bir su baskını tehlike-
si bulunmamaktadır. Zira, karstik boşluk veya yer altı mağaraların-
dan oluşabilecek bir su baskını olasılığı bulunmamaktadır.

İşletme Yöntemi ve Üretim Planının Su Gelirine 
Etkisi
İşletme esas olarak dilimli dönümlü-göçertmeli ara topuklu uzun 
ayak üretim yöntemi uygulanmaktadır. 3 dilim tefrik edilmiş olup 

1. dilim tavan taşını, 3. dilim ta-
ban taşını takip edecek şekilde 
ve 2. dilim damarın ortasında 
oluşturulmaktadır. Dilimler ara-
sındaki damar kısımları ayaklar 
arkasından alınmaktadır. Bu 
üretim yöntemi ile büyük ha-
cimlerin boşaltılması ve ciddi 
tabaka hareketleri/tasmanlar 
oluşması söz konusudur.

Üretim termin planlamasına 
göre işletme; doğu panola-
rında güneye doğru, güney 
panolarında ise batıya ve gü-

ney-batıya doğru genişlemektedir. Başka bir bakış açısıyla mer-
kezden sınırlara doğru ilerletimli bir çalışma söz konusudur.

Yukarıda anlatılan koşullarda; su atım miktarlarında yıllar içinde 
giderek bir artış olacağı öngörülebilir. Ancak, işletmenin mevcut 
su atımı sistemi artan suyla baş edebilecek kapasitededir. 

Tasman Oluşumlarının Su Gelirine Etkisi
Ruhsatlı sahada 2015-2020 yılları arasında üretimi gerçekleşti-
rilecek panoların üretim ortamından yer yüzüne kadar oluşan 
tasman büyüklükleri; Ayrık Elemanlar Profil Yöntemi ve ISP Tec 
Yöntemi ile kestirimi (Akçın vd. 2012; Akçın 2014) için üretimin her 
bir litolojik biriminin modellenmesine yönelik olarak tüm üretim 
panolarını kapsayacak şekilde 14 adet jeolojik kesit çıkartılmıştır. 
Tüm kesitler için tasman faktörleri hesaplanmıştır. Bu aşamadan 
sonra üretim yapılacak tüm panoların etki alanını belirten aktif 
tasman büyüklükleri belirlenmiştir (Şekil 2)(Akçın vd. 2016)

Yapılan değerlendirmeler sonucunda:

•  Üretim yapılan damarın sahada yatay bir form izlemesi nedeniy-
le en büyük yüzey tasman oluşumları üretim panolarının merkez-
lerinde oluşacaktır. Bu nedenle pano merkezlerine rastlayan bö-
lümlerde batı bloğunda en büyük 15 metre, doğu bloğunda ise 
12 metre civarında kümülatif yüzey çökmeleri beklenmektedir.  
• Yüzeyde çekme gerilmelerine bağlı büyük yarılmalar ve yü-
zey topoğrafyasının eğimli yamaç kısımlarına denk gelen bö-

lümlerinde kaymalar meydana gelmesi muhtemeldir.
• Analitik formüller ve entegre tasman kestirimi sonucu elde 
edilen tasman etki alanlarının; yüzeydeki tesislere, kuru dere 
yatağı üzerindeki büzlere ve ocak giriş çıkış noktalarına bir et-
kisi olmayacaktır.
• Yeryüzü hidrolojik hatların kestirilen tasman etki alanları ve 
büyüklükleri ile ilişkisi incelendiğinde hidrolojik hatların; 2016 
üretimi D-12 panosu, D-8, D-11, G-12 ve G-16 üretim panoları 
üzerinde çakıştığı belirlenmiştir. Bu bölgelerde oluşacak özel-
likle çekme gerilmesine bağlı yüzey yarıklarının mutlaka kont-
rol altında tutulması ve açılmaların en kısa sürede su gelirini 
önleme açısından kapatılması gerekmektedir. 

Sonuçlar
Bu çalışmada; İmbat Madencilik Soma-Eynez İşletmesi Yer Altı 
Ocak’ına yer üstünden ve yer altından su baskını tehlikesinin 
olup olmadığı çeşitli yönleriyle ele alınmış ve aşağıdaki sonuç-
lara varılmıştır:

• İşletme tarafından yer altı ocağı için uygun bir su atım yöne-
tim sistemi kurulmuştur. Sistem yürürlükteki mevzuat hüküm-
lerine uyumludur.
• Su ceplerinde ve ana havuzlardaki kurulu tulumba kapasitesi 
yeterlidir ve yedek tulumba bulunmaktadır.
• Tulumba kapasiteleriyle uyumlu bir boru şebekesi kurulu va-
ziyettedir.
• Ana nefeslik içindeki havuz kapasitesi yeterli değildir ve ye-
deği de bulunmamaktadır ancak işletme ikinci hava giriş de-
sandresi içinde yeni bir havuz (yedek) açmayı planlayarak so-
runu gidermiştir.
• Hazırlık çalışmaları sırasında faylara yaklaşılırken kontrol son-
dajları yapılmakta ve akabinde su varlığı tespit edilirse yönet-
melikte belirtilen şekilde ferahlatma çalışmaları yapılmaktadır.
• Eski imalatlardan gelebilecek sular için gerekli önlemler alın-
mıştır ve sürekli olarak izlenmektedir. Eski imalatlarla ve komşu 
işletmelerle arada yeterli koruma topukları bırakılmıştır. 
• Tasman etki alanlarının yer üstü tesislerine, Karanlık Dere ya-
tağındaki menfezlere ve ocak girişlerine herhangi bir etkisinin 
olmayacağı görülmektedir. Tasman nedeniyle oluşacak yarık-
ların en kısa sürede kapatılması gerekmektedir.
• Yer altı ocağına yüzeyden su baskını olma ihtimali oldukça 
düşüktür.
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Ülkemizde ve dünyada ma-
dencilik sektörüne yönelik 
birçok yazılım geliştirilmek-
tedir. Geliştirilen yazılımların 
her biri ayrı ayrı işlevsel ola-
rak kullanılmaktadır. Ancak 

bir maden ocağının “Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güven-
liği Yönetmeliği EK-3”ünde belirtilen planlarını tam anlamıyla 
yapabilen bir yazılım maalesef mevcut değildir. Bu nedenle 
bahsi geçen tüm planları 3 boyutlu olarak yapabilecek bir 
yazılım geliştirilmiştir. “Maden Tasarım ve Simülasyon (MA-
TASİM) Programı” adı verilen bu yazılım Visual C++ 2012 
programlama dili ile geliştirilip derlenmiştir. Görselliği üçün-
cü boyuta taşımak için OpenGL kütüphanesi kullanılmıştır. 
Yazılım üç ayrı modül ile her ihtiyaca basit bir şekilde cevap 
verebilmektedir. Bu modüller sırası ile; 2 Boyutlu Tasarım 
Modülü, 3 Boyutlu Tasarım Modülü ve Simülasyon Modülü-
dür. Yazılım, kullanıcının gerekli verileri girmesiyle bir yer altı 
maden ocağının iki boyutlu ve 3 boyutlu modellerini oluş-
turabilmekte ve havalandırma hesaplarını yapabilmektedir. 
Ayrıca üretim, nakliye, havalandırma ve acil durum eylem 
planlarını 3 boyutlu hale getirebilmektedir.

Giriş
Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile bilgisayarların hızı art-
mıştır. Buna bağlı olarak yazılımların daha gerçekçi 3 boyutlu 
modeller oluşturması mümkün olmuştur. Yazılımlar gerçekçi 
3 boyutlu modeller oluştururken performansları düşmemekte 
ve böylece daha gerçekçi ortamlar oluşturulabilmektedirler. 
Günümüz bilgisayar teknolojisinin sağlamış olduğu bu avan-
tajları kullanarak madencilik gibi risk düzeyi yüksek bir iş ko-
lunun, tüm planlarının daha detaylı yapılması ve eğitimlerinin 
daha gerçekçi verilebilmesinin sektör açısından faydalı olacağı 
düşünülmektedir.

Dünyada ve ülkemizde madencilik alanında kullanılan 
birçok yazılım vardır. Fakat bu programların birçoğu tek 
başlarına kullanıldıklarında işlerini iyi yapan ancak Maden 
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği EK-3 1.1 
de belirtilen “Yer altı çalışmalarını açıkça gösterecek şekilde 
3 boyutlu bir yer altı çalışma planı hazırlanır. Yollar, üretim 
alanları ile çalışmayı ve güvenliği etkileyebileceği beklenen 
diğer özellikler bu planın üzerinde gösterilir ve bu planlar 
kolayca ulaşılabilir şekilde muhafaza edilir. Planlar sağlık ve 
güvenlik yönünden gerekli olduğu sürece saklanır. Ayrıca bu 
plan ölçekli olarak elektronik ortamda da 3 boyutlu olarak 
hazırlanır.” ifadesini karşılamakta bazı eksiklikleri olan yazı-
lımlardır. 

Meydana gelebilecek kazalarda gerekli müdahalenin gecik-
meden yapılabilmesi için her türlü planın (Acil durum eylem 
planları, üretim planları, nakliye planları, hayat yollarını gösterir 
planlar, havalandırma planları vb.) güncel olması şarttır. Ayrıca 
bu planların güncel olmalarının yanı sıra çok hızlı bir şekilde 
ulaşılabilir olmaları ve maden ocağını hiç tanımayan biri tara-
fından bile hızlı bir şekilde anlaşılabilir olmaları gerekmektedir. 
Bu yüzden yer altı maden ocağı ile ilgili tüm planların 3 boyutlu 
hale getirilmesi, bu planların güncel olarak tutulabilmesi, istenil-
diğinde rahatça ulaşılabilmesi ve oluşturulan tüm planların çok 
detaylı ve gerçekçi olması maksadıyla “Maden Tasarım ve Simü-
lasyon (MATASİM) Programı” geliştirilmiştir. 3 boyutlu hale geti-
rilen maden ocağı üzerinde her türlü acil durum eylem planının 
senaryosu oluşturulabilmektedir. Oluşturulan acil durum eylem 
planları senaryoları, hareket algılama teknolojisi ile gerektiğinde 
personel eğitimlerinde kullanılabilir. Halen Dumlupınar Üniver-
sitesi Maden Mühendisliği Bölümünde 360 derece ekran tekno-
lojisi geliştirilme çalışmaları devam etmektedir. Bu teknolojinin 
MATASİM yazılımına entegre edilmesiyle personelin çalıştığı 
ortam simülasyon odasında oluşturulacak ve personel çalıştığı 
maden ocağının içindeymiş gibi eğitimleri uygulayabilecektir. 

Yer Altı Madenciliğinde Maden Tasarım ve Si-
mülasyon Programının Kullanılması
Madencilik insan gücünün oldukça yoğun kullanıldığı iş kol-
larından birisidir. Personel sayısının oldukça fazla olması ne-
deniyle meydana gelebilecek kazaların vahameti de o denli 
büyük olabilmektedir. Meydana gelebilecek kazalara karşı 
gerek personelin gerekse kurtarma ekiplerinin doğru ve hızlı 
bir şekilde reaksiyon göstermeleri gerekmektedir. Personelin 
meydana gelebilecek kazalara doğru ve hızlı bir şekilde reaksi-
yon gösterebilmeleri için, kendi çalıştıkları maden ocaklarının 
detaylı ve gerçekçi planları üzerinden uygulamalı olarak eği-
tim vermek gerekmektedir. Ayrıca kurtarma ekiplerine maden 
ocağının tüm planlarının süratli ve çok detaylı bir şekilde gös-
terilmesi bu ekiplerin doğru ve hızlı reaksiyon göstermelerine 
katkı sağlayacaktır. Maden Tasarım ve Simülasyon Programı 
bu amaçlara hizmet etmesi için geliştirilmiştir. Sahada uygula-
ması yapılan Maden Tasarım ve Simülasyon Programı, maden-
cilik gibi riskli bir iş dalında birçok fayda sağlayacağı düşünül-
mektedir. Bu faydalardan birkaçı şöyle sıralanabilir;

• Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği belir-
tilen tüm planların 3 boyutlu hale getirilmesi.
• Tahlisiye, söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri-
ne ocağa girmeden önce bilgi verilmesi.
• Maden Tasarım ve Simülasyon Programının eğitimlerde 
kullanılması
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Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliğinde Belirtilen Tüm Planların 3 Boyutlu 
Hale Getirilmesi
Soma’da meydana gelen elim kaza sonucu, Türkiye’deki yer 
altı maden işletmelerinin bazı eksiklerini gidermek adına Ma-
den İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde bazı 
düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler Soma kazasında 
görülen sıkıntıların giderilmesine yönelik yapılmasına rağmen, 
mevcut planların tamamını 3 boyutlu olarak hazırlayabilecek 
yazılımların alt yapılarındaki eksiklikler, Maden İşyerlerinde İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin bazı maddelerinin hava-
da kalmasına sebep olmuştur. Bu Yönetmelikteki söz konusu 
maddelerden bazıları şunlardır;

EK-3 1.1 “Yer altı çalışmalarını açıkça gösterecek şekilde 3 
boyutlu bir yer altı çalışma planı hazırlanır. Yollar, üretim 
alanları ile çalışmayı ve güvenliği etkileyebileceği bekle-
nen diğer özellikler bu planın üzerinde gösterilir ve bu 
planlar kolayca ulaşılabilir şekilde muhafaza edilir. Planlar 
sağlık ve güvenlik yönünden gerekli olduğu sürece sakla-
nır. Ayrıca bu plan ölçekli olarak elektronik ortamda da 3 
boyutlu olarak hazırlanır.” ifadesi geçmektedir. Ayrıca ha-
zırlanması istenen diğer planlar da aşağıda ki maddelerde 
belirtilmiştir.

2.1.2. İşyerinde, elektrik şebekesini ve şebekedeki sabit aygıt 
ve tesislerin yerlerini gösteren, ölçekli, ayrıntılı ve güncel bir 
plan bulundurulur.

8.3. Havalandırma ile ilgili değerler periyodik olarak ölçülür ve 
ölçüm sonuçları kaydedilir. Havalandırma sisteminin detayları-
nı kapsayan bir havalandırma planı hazırlanır, periyodik olarak 
güncellenir ve işyerinde hazır bulundurulur.

11.4. Zincirleme toz patlamalarına neden olabilecek yanıcı 
toz ve/veya grizu patlamalarının yayılması patlama barajları 
yapılarak önlenir. Patlamayı durdurucu bu barajların yerleri 
ocaktaki üretim ve faaliyetlerden kaynaklı değişikliklere göre 
güncellenir ve yerleri imalat haritaları ve havalandırma pla-
nında gösterilir. 

16.1. Her ocakta arama, kurtarma ve tahliye ile görevli destek 
elemanlarının yararlanması için belli başlı kapıları, barajları, 
hava köprülerini, hava akımını ayarlayan düzeni ve telefon is-
tasyonları gibi ihtiyaç duyulacak hususların yerlerini gösteren 
bir plan bulundurulur.

18. Yer altı madenlerinde, hazırlık faaliyetlerinin yapıldığı alan-
lar ve üretim panoları gibi yer altı maden işletmesinin bütün 
bölümlerini kapsayacak şekilde ve çalışanların yerüstüne çık-
malarını kolaylaştıran; yanmaya, kopmaya ve aşınmaya karşı 
dayanıklı bir hayat hattı kurulur. Bu hatlar acil durum planları-
na uygun olarak yerleştirilir.

2.4. Yangının algılanması, yangınla 
ve yangının yayılması ile mücadele 
konusunda alınacak önlemlerle ilgili 
detayları içeren yangın planı işyerin-
de bulundurulur.

6331 Sayılı Kanunun bu maddelerine 
göre, açıkça belirtilen planların hazır-
lanması istendiği gibi, çalışmayı ve 
güvenliği etkileyebileceği beklenen 
diğer özellikler bu planın üzerinde 
gösterilir ifadesi ile ucu açık bir plan 
hazırlanmasından bahsedilmektedir. 

Maden Tasarım ve Simülasyon Prog-
ramı, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetmeliğinde geçen bu ifadeleri tam olarak karşı-
layabilen bir yazılımdır. Çünkü kullanıcı, yer altı maden ocağını 
3 boyutlu olarak birebir oluşturabilmekte ve her türlü detayı 
en ince ayrıntısına kadar 3 boyutlu planlarda gösterebilmek-
tedir (Şekil - 1).

Tahlisiye, Söndürme, Kurtarma, Koruma ve İlk Yardım 
Ekiplerine Ocağa Girmeden Önce Bilgi Verilmesi
Meydana gelen kazalarda sadece çalışanlar değil kurtarma 
ekibinde bulunan insanlarında hayatları tehlikeye girebil-
mektedir. Zira yeterince tanımadıkları maden ocaklarında 
faaliyet yürütmektedirler. Ayrıca bir kazaya ne kadar erken 
müdahale edilirse kazazedelerin hayatta kalma şansları o 
kadar yüksek olacaktır. Bu yüzden mümkün olan en kısa 
sürede kazazedelere ulaşmak önemlidir. Maden Tasarım ve 
Simülasyon Programı ile bir maden ocağı en ince detayları-
na kadar oluşturulup simüle edilebilir. Çok detaylı 3 boyut-
lu haritalar oluşturmasına rağmen, maden ocağının açılıp 
simüle edilmesi saniyeler içerisinde mümkün olmaktadır. 
Böylece kurtarma ekiplerine ocağa girmeden önce maden 
ocağı hakkında çok detaylı ve gerçekçi bilgiyi, çok kısa bir 
zamanda verebilmek mümkün olacaktır. Kazazedeleri kur-
tarmak için maden ocağına giren kurtarma ekipleri zama-
nında ve doğru müdahale ile hem kendi hayatlarını tehli-
keye atmamış olacaklar, hem de daha fazla insanın hayatını 
kurtarmaları mümkün olacaktır.
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Maden Tasarım ve Simülasyon Programının 
Eğitimlerde Kullanılması
Maden Tasarım ve Simülasyon Programı ile 3 Boyutlu olarak 
oluşturulan sanal ocak, gerçekçi bir eğitim vermek için kulla-
nılabilir. Oluşturulan maden ocağı içerisinde senaryolar uygu-
lanabilir. Senaryolar video formatında kaydedilip eğitimlerde 
personele izletilebilir. Ayrıca hareket algılama teknolojisi ile bu 
senaryolar personele sanal gerçeklik ile uygulatılabilir. Yer altı 
maden ocağına gelen ziyaretçiler bu yazılım sayesinde bilgi-
lendirilebilir. 

Maden Tasarım ve Simülasyon Programının Ça-
lışma Şekli
İki Boyutlu Tasarım Modülü
Maden Tasarım ve Simülasyon (MATASİM) Programının 2 Bo-
yutlu Tasarım Modülüyle, koordinatları girilen arazide, faylar, 
sondajlar ve maden ocağının galerileri iki boyutlu olarak tasar-
lanır. İki boyutlu tasarım modülü ile ayrıca galerilerde bulunan 
trafo yerleri, yangın panolarının yerleri, hava kapıları, barajlar 
vb. hususlar iki boyutlu olarak gösterilebilmektedir (Şekil 2.). 
Ayrıca program yardımıyla havalandırma hesapları da yapıla-
bilmektedir.

İlgili maden ocağının 2 boyutlu çizimini tamamladıktan sonra, 
sadece 3 boyutlu dosya kaydet düğmesine basarak yapılmış 
olan 2 boyutlu tasarım, program tarafından “OES” dosya uzan-
tısıyla 3 boyutlu hale getirilir. Oluşturulan “OES” uzantılı dosya 
3 boyutlu tasarım modülü ile açabilir ve galerileri içerisinde 
dolaşılıp tasarım yapılabilir  (Şekil 3.).

Üç Boyutlu Tasarım Modülü
Maden Tasarım ve Simülasyon (MATASİM) Programının 3 Bo-
yutlu Tasarım Modülüyle, tasarlanmış olan galerilerin içerisin-
de dolaşabilir ve her türlü detay sadece sürüklenip bırakılarak 
galeri içerisine yerleştirmek suretiyle, maden ocağı 3 boyutlu 
olarak tasarlanabilir (Şekil 4.). 3 Boyutlu Tasarım Modülüyle 
galeri içerisine tahkimatlar, havalandırma ekipmanları, nakliye 
ekipmanları, emniyet ekipmanları vb. tüm hususlar sürükle bı-
rak teknolojisi ile yerleştirebilir ve kullanıcı kendi maden ocağı-
nı, kendi ekipmanlarını 3 boyutlu olarak tasarlayabilir. Böylece 
her türlü plan 3 boyutlu hale getirilmiş olur.

Örneğin hayat hattı, galerilerin dışından hareketli kırmızı oklar 
ile görünüşü (Şekil 5.) ve içeriden görünüşü (Şekil 6.) planlarda 
3 boyutlu olarak gösterebilir.

MATASİM Programının 3 Boyutlu Tasarım Modülüyle, tasarı-
mı yapılmış maden ocağının içerisinde sürükle bırak ile ko-
layca senaryolar oluşturarak, acil durum eylem planları baş-
ta olmak üzere her türlü planı 3 boyutlu hale getirebilmek 
mümkündür (Şekil 7.).

3 Boyutlu Tasarım Modülü ile 3 boyutlu olarak tasarlamış ol-
duğumuz maden ocağı içerisinde yangın, göçük, elektrik çarp-
ması, zehirli/boğucu gaz, patlama/patlatma ve tamir/bakım 
senaryoları oluşturabilir. Bu şekilde başta acil durum eylem 
planlarını 3 boyutlu hale getirmenin yanı sıra, Maden İşyerle-
rinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde istenen tüm plan-
lar da 3 boyutlu hale getirilmiş olur. 

Şekil 2. İki Boyutlu Çizim Editörü Modülü

Şekil 4. 3 Boyutlu Çizim Editörü Modülü ile Galerilerin İçten Görünüşü

Şekil 5. 3 Boyutlu Tasarım Modülü ile Hayat Hattının Gidiş Yönünü Galerilerin Dışından Gösteren Hareketli Oklar

Şekil 3. 3 Boyutlu Çizim Editörü Modülü ile Galerilerin Dıştan Görünüşü
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Bu aşamadan sonra 3 Boyutlu Tasarım Modülü ile oluşturulan 
çizimi, tarih ve vardiya olarak kaydederek bilgisayarda sakla-
nabilir. Dosya boyutu çok küçük olduğundan hızlı bir şekilde 
dosyayı açıp maden ocağı 3 boyutlu olarak görüntülenebilir.

Eğitim Simülasyon Modülü
Madencilikte dahil olmak üzere tüm iş kollarında iş kazaları-
nın önlenmesinin en etkili yolu eğitimdir. MATASİM Progra-
mı ile 3 boyutlu olarak hazırlanan maden ocağında her türlü 
eğitimi görselleştirmek ve personele uygulatmak için simü-
lasyon modülü kullanılabilir. 3 Boyutlu Tasarım Modülü ile 
tasarlanan maden ocağı, simülasyon modülü ile açabilir ve 
hareket algılama teknolojisi ile personelin çalıştığı ekipman 
ve maden ocağının bire bir aynısını oluşturmak suretiyle, 
personel eğitimlerinde kullanılabilir. Simülasyon modülü 360 
derece ekran teknolojisini desteklemektedir. Böylece perso-
nel, eğitim esansında hangi yöne bakarsa baksın çalıştığı or-
tamı görecektir.

Simülasyon modülü ile daha önce oluşturulan çizim ve 
senaryolar görselleştirilir. Hareket algılama teknolojisi ile 
eğitilen personelin senaryoyu uygulaması sağlanır. Ayrıca 
personel senaryoyu uygularken hareketleri doğru şekilde 
yapıp yapmadığı kontrol edilerek, programın sağ üst köşe-
sinde mesaj olarak bildirilir (Örneğin kalp masajı esnasında 
dirsekleri bükmek veya uygun yere kalp masajını uygulama-
mak -Şekil 8).

Sonuç
Bu çalışmada, yer altı madenciliğinde acil durum eylem planları 
başta olmak üzere her türlü planı 3 boyutlu olarak oluşturabile-
cek ve personele eğitim vermeye imkân sağlayacak bir yazılım 
tanıtılmıştır. “Maden Tasarım ve Simülasyon” (MATASİM) prog-
ramı sahada uygulanmış ve faydalı olabileceği görülmüş bir 
çalışmadır. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetme-
liğinde adı geçen planların tamamını 3 boyutlu hale getirerek 
kanuni zorunluluğun yerine getirilmesini sağlayabilmektedir. 
Ayrıca personel eğitimlerinde, personelin acil durumlarda yapa-
caklarını daha iyi öğrenmesini sağlayabilecek bir yazılımdır. Sa-
hada uygulanamayacak senaryoların sanal olarak uygulanması-
nı ve eğitim verilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu yönüyle 
yer altı işletmelerinde personelin bilinçlendirilmesi ve eğitilme-
sinde kullanılabileceği düşünülmektedir.

Meydana gelebilecek olaylara çok hızlı bir şekilde müdahale 
edilebilmesi için tahlisiye ekiplerine, “Maden Tasarım ve Simü-
lasyon” Programı ile olayın meydana geldiği maden ocağı hak-
kında hızlı ve etkili bir şekilde bilgi verilebilmesi mümkündür. Bir 
diğer husus ise maden mühendisi ve maden teknikeri yetiştiren 
üniversitelerde yer altı madenciliği ile ilgili derslerde eğitim yar-
dımcı malzemesi olarak kullanılabilir. Böylece sahaya daha aşina 
mühendis ve teknikerler yetiştirilebilmesine imkân sağlanabilir. 

Bu programın kullanımı ile daha bilinçli personelin yetiştiril-
mesiyle madencilik gibi ağır ve tehlikeli bir iş kolu başta olmak 
üzere bir çok iş kolunda, kazaların oluşturduğu maddi ve ma-
nevi kayıpların azaltılabileceği düşünülmektedir.
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Elek Analizlerinden Devreden Yük 
Hesaplanması

MAKALE

“Pülp = Cevher + Su”dan 
oluşmuştur. Cevher hazırla-
mada yaygın olmasa da  özel 

amaçlı olarak su yerine değişik sıvılar da kullanılmaktadır. Sulu 
öğütme devrelerinde yönetilmesi gereken en önemli  değiş-
kenler  pülp  yoğunluğu, devir daim oranı  ve devreden yüktür. 

Cevher hazırlama tesislerinde pülp, insanın damarlarında do-
laşan kanı gibidir. Nasıl ki kan değeri ölçülerinden insanın sağ-
lığı ile vücudunda olup bitenin anlaşıldığı gibi, benzeri şekil-
de, cevher hazırlama tesislerinde de değişik hatlardan alınmış 
pülp örneklerinin yoğunluğu, elek analizi, pülpün içeriğindeki 
metal tenörü cevher hazırlama tesislerinin etkinliğini gösteren 
verilerdir.

Cevher hazırlama tesislerinde pülp yoğunluğunu ölçmek 
için “Marcy Pulp Density Scale” olarak isimlendirilen pülp 
yoğunluk ölçme terazisi kullanılmaktadır. Marcy Pulp yo-
ğunluk terazisi 1 litrelik ölçü kapı asıldığında göstergesi “0” 
olacak şekilde ayarlanmıştır. Kabın içine pülp doldurulup 
tartıldığında terazi göstergesinden doğrudan pülp yoğun-
luğu okunmaktadır. Ayrıca göstergede belirli aralıklardaki 
cevherin yoğunluğuna göre pülpteki cevher oranı da görü-
lebilmektedir. 

Tesislerde pülp yoğunluğu klasik kefeli ya da sayısal terazi ile 
de ölçülebilmektedir. Sayısal terazi ile pülp yoğunluğunu ölç-
mek için kullanılacak kap hacminin 1 litre olması ve darasının 
bilinmesi gerekmektedir. Darası alınıp kaba su doldurulduktan 
sonra terazi göstergesi 1 kilogramı göstermelidir. Terazilerin 
yalnızca pülp yoğunluğunu ölçme amacı ile kullanılması du-
rumunda göstergesi buna uygun ayarlanmalıdır. Programla-
nabilme özelliği olan sayısal terazilerde istenilen özelliklerin 
doğrudan okuma olanağı da vardır.  

Cevher hazırlamada öğütmenin amacı cevher boyutunu, cev-
herin zenginleştirilebilmesi için serbetleşme boyutuna, bazen 
de bu boyutun altına  indirmektir. Cevher hazırlama tesislerin-
de  öğütme maliyeti tesis maliyetleri içinde  en yüksek orana 
sahiptir. Çoğu zaman öğütme devrelerinin çalışma etkinliğine 
gereken  önem verilmemekte, öğütme maliyetinden daha çok  
siklonun  üst akımından alınan örneğin boyut dağılımı bile in-
celenmeden öğütülmesi istenilen üst boyuta bakılmaktadır. 
Bunun sonucu olarak da siklon üst akımı serbestleşme boyutu-
nun altında cevher içermektedir. Bu da cevherin gereksiz yere 
öğütülmesi anlamına gelmektedir.  

Düşük hızla dönen değirmenlerde malzeme üzerine etki eden 
yerçekimi kuvveti merkezkaç kuvvetinden yüksek olacağın-

dan, öğütücü malzeme değirmen iç yüzeyinde kendi etrafında 
yuvarlanırken daha yüksek devirde de malzeme toplu olarak 
astar üzerinden geriye doğru kaymaktadır. Değirmenin dönü-
şü kritik hızın %70’i civarında ise  malzeme gövdede yüksele-
rek belirli bir yükseklikten düşmektedir.  Değirmenin dönüş hızı 
kritik hızından yüksekse  merkezkaç kuvvetinin etkisi ile  değirmen 
içindeki malzeme iç  yüzeye yapışarak değirmenle birlikte hareket 
etmektedir. 

Değirmenin dönü hızı ve değirmene yüklenen öğütücü 
malzeme öğütmeyi doğrudan etkileyen iki değişkendir. De-
ğirmenin tam yüklü olarak kabul edilen hacminin %40’nın 
doldurulması durumunda, kritik hızın %70’i civarında dönen 
bir değirmen içinde ortamdaki yükün hareketi Şekil 1’de gös-
terilmiştir. 

1 nolu bölge: Boş bölge
2 nolu bölge: Boş bölge
3 nolu bölge: Ağırlıksız bölge
4 nolu bölge: İnce öğütme bölgesi
5 nolu bölge: Yuvarlanma bölgesi
6 nolu bölge: İri boyuta öğütme bölgesi
7 nolu bölge: Serbest düşme bölgesi

3 nolu bölgede malzeme üzerine etki eden kuvvet “0”dır. Bu 
noktadan sonra ortam 7 nolu bölgeden aşağıya doğru düşme-
ye başlayacaktır. Değirmende boyut küçültme 6 nolu bölgede 
öğütücü malzemenin yüksekten düşerek cevheri kırması, 4 
nolu bölgede öğütücü malzemenin kendi aralarında ve de-
ğirmen gövdesi üzerinde kayarak ve dönerek hareket etmesi 
sonucu aşındırma ve kesme kuvvetlerinin etkisi ile meydana 
gelmektedir. Değirmenin dönüş hareketinin yüksek olması 6 
nolu bölgeden öğütücü malzeme astara çarparak, düşük de-
virde de 4 nolu bölgede geriye doğru kayarak gövdede ve 
öğütücü malzemede gereksiz aşınmalara neden olmaktadır. 
Her iki durumun da olumsuz etkileri nedeni ile öğütmede is-
tenilen etkinliğe ulaşmak ve aşınmayı en alt seviyede tutmak 
için   değirmenler %35-40 bilya yükünde, kritik hızın %65-70’i 
ile çalıştırılmalıdır. Bazı özel durumlarda bu hız %80’e kadar da 
çıkabilmektedir. 

İri öğütmede 7 nolu bölgeden düşen öğütücü bilya, 6 nolu böl-
gede kırma işleminin gerçekleştirebilecek ağırlıkta olmalıdır. 
Bilya çapı hesaplamaları da buna uygun yapılmaktadır. Diğer 
bölgelerde öğütücü malzeme boyutu bu bölge ile karşılaştırıl-
dığında fazla önem taşımamaktadır. İnce öğütmede öğütücü 
ortamın kayarak yuvarlanma ve kendi etrafında dönme hare-
keti daha etkilidir. Bu nedenle ince öğütmede değirmen devri 
iri öğütmeye göre daha düşük, bilya boyutu küçüktür. 
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Elek açıklığı 
Değirmen çıkışı, F Siklon üst akım, O Siklon alt akım, U 

Elek,% Σ Birikmiş Elek, % Σ Birikmiş Elek,% Σ Birikmiş 
           -2.80 mm 3 3 0 0 35 35 
  -2.80 + 1.70 mm 38 41 0.1 0.1 18 53 

  -1.70 + 1.0 mm 9 50 0.9 1.0 11 64 
-1.000 +  500 µ 6 56 18 19 3 67 

   -500 + 300 µ 14 70 22 41 15 82 
   -300 +  150 µ 17 87 20 61 13 95 

   -150 + 90 µ 7 94 23 84 4 99 
            -90 µ 6 100 16 100 1 100 

Sürekli öğütmede, değirmene düzgün olarak işletme boyutu 
bilya ve fiziksel özellikleri değişmeyen cevher beslendiği sü-
rece, değirmen içindeki cevher ve bilya boyut dağılımı aynı 
kalacak, değirmende yeni beslenen iri boyuttaki cevheri kıra-
bilecek işletme boyutu bilyaların yanı sıra kırılmış cevheri daha 
ince boyutta öğütecek küçük çaplı bilyalar da olacak, iyi bir 
öğütme ortamı kendiliğinden oluşacaktır. 

Dengelenmiş kapalı öğütme devrelerinde siklonun üst 
akımı, değirmene öğütülmek üzere yeni beslenen cevher 
miktarına eşittir.  Kapalı  devrelerde devreden yük devre-
ye yeni beslenen cevher miktarının 4-5 katı kadardır. Bu da 
en büyük boyuttaki cevherin   istenilen boyuta öğütülmesi 
için  öğütme devresinde 4-5 kez  dönüyor olması anlamına 
gelmektedir.

Devreden yük oranı çok düşükse değirmenin düşük kapasite 
ile devreden yük oranı çok yüksekse yüksek kapasiteyle bes-
leniyor olasılığı vardır. Devreden yükün çok yüksek ya da çok 
düşük olması durumlarında devrenin kapasitesi ve öğütülmek 
üzere değirmene beslenen cevher boyut ve miktarının gözden 
geçirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan devreden yükün dü-
şük olması durumunda da değirmeni kapalı devre çalıştırma-
sına gerek olmayabilmektedir. Böyle bir durumda bilya yükü, 
pülp yoğunluğu ve beslenen cevher miktarı gözden geçirip 
açık devre öğütme yapma olanağı, devreden yük oranının çok 
yüksek olması durumunda da tek değirmen yerine iki değir-
men kullanma olasılıkları araştırılmalıdır.   

İyi bir tesis işletmeciliği, etkin bir zengin-
leştirme için cevherin serbestleşme boyutu 
ve buna bağlı olarak öğütme devrelerinin 
kontrolü özel önem taşımaktadır. Öğütme 
devresinde pülp özelliklerinin elektronik 
cihazlarla ölçülmesi durumunda devreden 
yükün doğru olarak belirlenmesi kolaydır. 
Her pülp hattına elektronik ölçüm cihazı 
yerleştirmek, bunların bakımı, bozulduğun-
da onarımı ekonomik, hatta gerekli olmayabilmektedir. Böy-
le durumlarda öğütme devresinden örnekler alınarak pülp 
yoğunlukları ölçülmekte, elek analizleri yapılıp değerlendi-
rilmektedir. 

Devreden yükün hesaplanmasında değişik yöntemler kulla-
nılmaktadır. Bunlardan biri de elek analizlerinden gidilerek 
devreden yükün hesaplanması yöntemidir. Bunun için Şekil 

2’de gösterildiği gibi öğütme devresindeki siklonun üst akı-
mı, alt akımı ve siklona beslenen cevherden örnek alınıp elek 
analizleri yapılmaktadır. Doğru sonuca ulaşmak için doğru ve 
yeteri miktarda örnek alınması gerekmektedir.

Devreden yükün hesaplanması için her üç örnek ayrı ayrı, be-
lirlenmiş bir elekten geçirilip elek üstü miktarı % olarak belir-
lenmektedir:

CR =  ( F+150µ - O+150µ ) / ( U+150µ – F+150µ)  eşitliğinden  devreden yük 
oranı hesaplanmaktadır. 

Örneğin; kapalı devre çalışan bir tesiste siklona beslenen F, sik-
lon alt akımı U ve siklon üst akımı O’dan örnekler alınmış ve 
150 µ elekten geçirilmiştir. Elek üstünde kalan % cevher mik-
tarı sırasıyla:

F+150µ   =  % 87
U+150µ  =  % 95
O+150µ  =  % 61  olarak  belirlenmiştir. Bu kapalı devrede devre-
den yük oranı:
CR = (F+150µ - O+150µ ) / ( U+150µ – F+150µ) = [(87 - 61) / (95 - 87) ] =  
% 325
CL = CR + 100  = % 425

Bu örnekte 150µ boyutunda bir elek seçilmiştir. Başka boyut-
ta elek seçme olanağı da vardır. 

Kapalı devrelerde devreden yükün hesaplanabilmesi için sik-
lon girişi, üst ve alt akımdan alınan   örneklerin elek analizleri 
yapıldıktan sonra elek sonuçları ile Çizelge 1 benzeri bir çizel-
ge hazırlanmaktadır. Bu çizelgedeki değerlerle değişik elek 
açıklıklarına göre devreden yük hesaplanıp bunların ortala-
ması alınmaktadır. 

Aşağıdaki örnekte devreden yük hesaplamaları için çizelgeden 
seçilmiş 3 elek üstü değerleri alınmıştır. Daha doğru sonuca 
ulaşmak için en üst ve en alt dışındaki diğer eleklerin tamamı-
nın elek sonuçları alınmalıdır.

+1.70 mm elek için   CR = [(41- 0,1) / (53 - 41)] =  % 340
+ 500 µ elek için        CR = [(56 – 19) / (67 - 56)] =  % 336
+ 150 µ elek için        CR  = [(87 – 61) / (95 - 87)] =  % 325

CRORT = (340 + 336 + 325) / 3 = % 337
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Tesislerde öğütme devrelerini yönetmek ama-
cıyla cevherin, siklon giriş, üst akım ve alt akım-
dan örnek alınarak cevher ve pülp yoğunlukları, 
ρC, ρF, ρO, ρU ile genellikle siklon alt akımı debisi 
ölçülmektedir. Siklon alt akım debisinin belir-
lenmesi için alt akımının hacmi belli bir kabı 
doldurma süresi ölçülmektedir. Bu işlem birkaç 
kez yapılıp ortalaması alınmaktadır. Belirlenen 
verilerle pülp özelliklerini, devir daim oranı, 
devreden yük, devredeki cevher miktarı hesap-
lanmaktadır.

Yöntemi sayısal bir örnekle açıklamak daha kolay 
olacaktır. Örneğin siklon giriş, alt ve üst çıkışından 
örnek alınmıştır: 

ρC Mineral yoğunluğu, 3,20 gr/cm3   
ρF Siklon girişi pülp yoğunluğu, 1,60 gr/cm3    
ρU Siklon alt akımı pülp yoğunluğu 2,10 gr/cm3    
ρO Siklon üst akımı pülp yoğunluğu 1,25 gr/cm3  olarak öl-
çülmüştür.

Alt akım pülp debisi 18 litrelik bir kap doldurularak ölçülmüş-
tür. Kap, ilkinde 31 sn, ikincisinde 29 sn, üçüncüde 30 sn sü-
rede dolmuştur. Bu ölçümler sonrası ortalama alt akım pülp 
debisi:

18 / 30 = 0,6 lt /sn olacaktır.

Cevher, siklon giriş ve çıkış yoğunluğu ile siklon alt çıkış debi-
sinin bilinmesi, devredeki pülp ve cevherle ilgili diğer verilerin 
hesaplanması için yeterlidir. Bu değerler kullanılarak Çizelge 2 
hazırlanmaktadır.

Çizelge 2’nin  hazırlanmasında Çizelge 3’deki eşitlikler kullanıl-
maktadır.

Bu çizelgedeki değerler kullanılarak devredeki yükler 22, 23, 
24. sıralardaki gibi değişik eşitliklerle hesaplanmaktadır:  

CR = 100 * [(ρF   -  ρO)*(ρU  - 1,0) ] / [(ρU  - ρF )*(ρO  - 1,0) ], pülp 
yoğunluklarından

= 100 * [(1,60 - 1,25)*(2,10 - 1,0)] / [(2,10 - 1,60)*(1,25 - 1,0)] = %308

CR = 100 * [(DİLO - DİLF) / ( DİLF - DİLU)], seyreltme oranlarından

= 100* [(2,44 - 0,83) / (0,83 - 0,31)] = %308

CR = 100 * (QuC / QoC ), cevher miktarından 

= 100 *(3,46 / 1,12) = %308

CL = CR + 100  = % 408

Bu çizelge bir kez hazırlandığında öğüt-
me devresi siklon giriş, alt ve üst akım 
pülp yoğunlukları ile alt akım debisi öl-
çüldüğünde diğer veriler hesaplanmak-
tadır. Ölçümlerin sıklığı öğütme devre-
sindeki sürecin yakından denetimi için 
gereklidir.

 A B C D E F 

1       
2 ρC  Bu değ er girilecek. QFQ  =TOPLA(F6+C18) 

3 ρF  Bu değ er girilecek. QUQ  =TOPLA(C8*C4) 

4 ρU  Bu değ er girilecek. QOQ  =TOPLA(F2-F3) 

5 ρO  Bu değ er girilecek.    

6 VU  Bu değ er girilecek. QFW  =TOPLA((C18*(F10/100))/(1-(F10/100))) 

7 t  Bu değ er girilecek. QUW  =TOPLA((F15*F19)/100) 

8 VU  =TOPLA(((C6/C7)*3600))/1000 QOW  =TOPLA(F6-F7) 

9       

10 RFCQ%  =TOPLA((100*C2*(C3-1))/(C3*(C2-1))) RFWQ%  =TOPLA(100-C10) 

11 RUCQ%  =TOPLA(((100*C2*(C4-1))/((C4*(C2-1))))) RUWQ%  =TOPLA(F7/F3)*100 

12 ROCQ%  =TOPLA((100*C2*(C5-1))/(C5*(C2-1))) ROWQ%  =TOPLA(100-C12) 
 

13       

14 DİLF  =TOPLA(F10/C10) VF  =TOPLA((C18+((C18/C10)*F10))/C3 ) 

15 DİLU  =TOPLA((100-C11)/C11) VU  =TOPLA(C8) 

16 DİLO  =TOPLA(F12/C12) VO  =TOPLA(F14-F15) 

17       

18 QFC  =TOPLA((C19*(C15-C16))/(C14-C16)) RFWV%  =TOPLA((C2-C3)/(C2-1))*100 

19 QUC  =TOPLA(F3*C11/100) RUWV%  =TOPLA((C2-C4)/(C2-1))*100 

20 QOC  =TOPLA(C18-C19) ROWV%  =TOPLA((C2-C5)/(C2-1))*100 

21       

22 CR  =TOPLA((C19/C20)*100) RFQV%  =TOPLA(100-F18) 

23 CR  =TOPLA(((C3-C5)*(C4-1))/((C4-C3)*(C5-1)))*100 RUQV%  =TOPLA(100-F19) 

24 CR  =TOPLA((C16-C14)/(C14-C15))*100 ROQV%  =TOPLA(100-F20) 

 A B C D E F 

1       

2 ρC Mineral yoğ unluğ u, gr/cm3 3.20 QFQ Siklon girişi pulp ağırlığı, t/s 8.39 

3 ρF Siklon giriş  F, gr/cm3 1.60 QUQ Alt akım pulp ağırlığı, t/s 4.54 

4 ρU Alt akım pülp yoğ unluğ u U, gr/cm3 2.10 QOQ Üst akım pulp ağırlığı,t/s 3.86 

5 ρO Üst akım pülp yoğ unluğ u O, gr/cm3 1.25    

6 VU Alt akım alınan örnek, lt 18 QFW Siklon girişi su ağırlığı, t/s 3.82 

7 t Örnek alma süresi, sn 30 QUW Alt akım su ağırlığı, t/s 1.08 

8 VU Alt akım debisi, m3/s 2.16 QOW Üst akım su ağırlığı, t/s 2.74 

9       

10 RFCQ% Siklon girişi katı oranı, % 54.55 RFWQ% Siklon girişi   ağırlıkça su, % 45.45 

11 RUCQ% Alt akım katı oranı, % 76.19 RUWQ% Alt akım ağırlıkça su, % 23.81 

12 ROCQ% Üst akım  katı oranı, % 29.09 ROWQ% Üst akım ağırlıkça su,% 70.91 

13       

14 DİLF Siklon girişi seyreltme oranı 0.83 VF Siklon girişi pülp debisi, m3/s 5.25 

15 DİLU Alt akım seyreltme  oranı 0.31 VU Alt akım pülp debisi, m3/s 2.16 

16 DİLO Üst akım seyreltme   oranı 2.44 VO Üst akım pülp debisi, m3/s 3.09 

17       

18 QFC Siklon girişi cevher, t/s 4.58 RFWV% Siklon girişi su hacmi, % 72.73 

19 QUC Alt akım pülpteki cevher, t/s 3.46 RUWV% Alt akım su hacmi, % 50.00 

20 QOC Üst akım pülpteki cevher, t/s 1.12 ROWV% Üst akım su hacmi,% 88.64 

21       

22 CR QUC / QOC 308 RFQV% Siklon girişi cevher hacmi, % 27.27 

23 CR Pülp yoğunluklarından 308 RUQV% Alt akım cevher hacmi, % 50.00 

24 CR Seyreltme oranlarından 308 ROQV% Üst akım cevher hacmi,% 11.36 
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INOVASYON

Kurumsal İş Güvenliği Politikasına 
Duyulan İhtiyaç

Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) verilerine göre dünya 
maden sektörü küresel iş 
gücünün yüzde 1’lik dilimini 
oluşturmasına karşın, dünya 

ölümlü iş kazalarının yaklaşık yüzde 8’ini oluşturmaktadır. 
Türkiye’de ise iş gücünün yaklaşık yüzde 0,8’ini oluşturan 
maden sektörü, 2011-2015 yılları arasında bu sektördeki 
ölümlü iş kazaları toplam içerisinde yüzde 6 ile yüzde 23,5 
arasında değişen miktarı oluşturmuştur. İş güvenliği konusu 
genellikle kazalardan sonra gündemimize giren bir başlık-
tır. Kazanın büyüklüğüne göre etkisi artar, yerelden ulusala 
ve hatta uluslararası medya üzerinden ulaştığı kitle büyür. 
Ülkemizde gündemin çok hızlı değişen bir araç olması sebe-
biyle kısa bir süre içerisinde bu tür konular sıcaklığını kay-
beder ve ekseriyet tarafından unutulur. Maalesef insanların 
gündemini ve hayat tarzlarını kitlesel medyanın belirlediği, 
bireylerin kendi iradelerini ve düşünme yetilerini kaybettik-
leri bir dönemde yaşıyoruz. Bu sebeple insanlar gerçekler 
yerine kendilerine dayatılan ikame gerçekleri kabul edip ha-
yatlarını sürdürmekteler.

İnsanların topluluk olarak yaşayabilmeleri için yazılı veya 
kayıtsız bazı kurallara ihtiyaç duydukları bilinen bir du-
rumdur. Tarihte ilk yazılı kanunların kimin tarafından ne 
sebeple yazıldığı konusunda tahminler yürütülse de kesin 
olarak bilinmemektedir. Yazılı olmayan ancak insanların 
hayatlarına adapte ettikleri tutum ve davranışlar olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. Kuralları koyanlar güç sahibi otori-
telerdir. Bu otoritelerin kökeni bazen insani bazen de insan 
dışı olabilir. 

Günümüz şartlarında yazılı kuralları mevzuatlar, yasalar, 
kutsal kitaplar olarak düşünürsek, kayda alınmayan kural-
lar ise gelenekler, adetler ve inançlar olarak düşünebiliriz. 
Demokratik toplumlarda bu kurallardan yazılı olanları hü-
kümetler veya parlamento eliyle yazılıp devlet tarafından 
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uygulamaya çok kısa bir sürede geçirilirken, geleneklerden 
gelen davranışlar ise toplumsal bir yönelimle ve uzun za-
man nihayetinde bir ‘dönüşüm’ sonucunda uygulamaya ge-
çerler. Ancak devlet eliyle hazırlanan mevzuatlar biraz daha 
saman alevi gibidir. Kural koyucunun bu kuralı ne kadar 
uygulama çabasının olduğu ve bu kurallara uymayanlara 
ne kadar teftiş yaptığı ve sert cezalar verdiği uygulama aşa-
masında oldukça belirleyicidir. İnsanların istekli olmadıkları 
bir kural için genellikle ayak sürterler ancak zorunluluk se-
bebiyle uygulamaya uyabilirler. Diğer taraftan geleneklerde 
ise durum farklıdır. Yazılı olmayan bu kuralları bir kurum 
veya kolluk kuvveti yardımıyla değil, toplum kendi mevcut 
dinamikleriyle uygulamaya sokar. Bu kural mekanizmasında 
ise denetim, cezalar veya teftiş ile değil, toplumun dışlama-
sıyla sağlanır. 

Yukarıdaki paragrafı göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve 
güvenliği konusunu ele alalım. Mevcut sistemde ilerlemeler 
genellikle devletin mevzuatlar ve kanun koyucuların hazır-
ladıkları yasalar vasıtasıyla ilerlemektedir. Bu mevzuatları 
hazırlayanların her meslek için yeterli uzmanlık ve tecrübe-
ye sahip olmamaları sebebiyle duruma göre bu mevzuatlar-
da eksiklikler, aksaklıklar ve hatta bazen yanlışlıklar buluna-
bilmektedir. Bu durum kanunlara uyması gereken bireyleri 
ve kurumları zor durumda bırakabilse de yazılı mevzuatlar 
asıl olarak asgari ve azami limitleri belirlemek için gerekli ve 
faydalıdır. Örneğin kapalı bir çalışma alanında oksijen ora-
nının alt ve üst limitinin mevzuat olarak belirlenmiş olması 
veya patlayıcı bir gazın patlama eşik değerinin en fazla ne-
resine ulaşıldığında alanın boşaltılması veya diğer önlem-
lere başvurulması gibi konularda mevzuatların standartları 
belirlemesi gerekir. 

Yine bir önceki paragraftan devam edecek olursak, bir sek-
törde çalışanların uzun yıllar sonunda oluşmuş gelenekleri, 
alışkanlıkları ve teamülleri vardır. Bu durum söz konusu iş 
güvenliğine geldiğinde de geçerlidir. Bu uygulamalarda da 
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mevzuatlarda olduğu gibi iş güvenliği kapsamında olumlu 
ve olumsuz uygulamalar mevcuttur. Bu davranışlar teknik 
olmaktan çok bir kültür halini almış uygulamalardır. Örne-
ğin bizim ülkemizde cesaretini kanıtlamak veya alışkanlıkla-
ra olan bağımlılık her durumda karşılaşılan bir iş güvenliği 
zafiyetidir. Bunu en basit anlamda her kesimden insanın 
ısrarla emniyet kemeri kullanmamasıyla veya birçok defa 
gerekliliğine rağmen baret kullanımından kaçınmasıyla ör-
nekleyebiliriz. 

Mevzuatların asgari standartları belirlediğini ve iş yeri kül-
türünün, geleneklerinin de asgari yaklaşımı belirlediğini 
göz önüne alırsak, kurumların bir iş güvenliği politikasının 
olması kurumların İSG performansları konusunda oldukça 
önemlidir. Kurumların üst yönetimlerinin bu konuyu gün-
demlerine alarak işletmelerde mesleki iş güvenliği perfor-
mansını arttıracak uygulamaları desteklemeli ve bu alanda 
bir harekât planı ve kısa-orta-uzun vadeli hedefler belirle-
melidir. Bu tür bir politikaya duyulan ihtiyaç, mevzuat ya 
da kanunların zorlamasıyla değil; firmaların emniyete ve 
çalışanlarının sağlığına verdiği önemi göstermesi açısından 
gereklidir.

Oluşturulacak bir iş güvenliği politikasında, mevzuatlara 
olan bağlılıktan bahsedilmeli ancak mevzuatların emniyet 
açısından alt sınır olacağından yola çıkarak daha emniyetli 
çalışmayı ön plana alan bir taahhütte bulunulmalı, politika-
ların başarılı olabilmesi için gerekli imkânların sağlanacağı 
vurgulanmalıdır. İş güvenliği politikası, tüm detayları vere-
cek kadar boğucu olmamalı, kurumun yaklaşımını ve yönte-
mini ortaya koymalıdır. Bunların dışında emniyet için çalışan 
bireylere düşen sorumluluklara, tüm yönetim kademelerine 
düşen görevlere, yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişimin 
önemine, düzenli aralıklarla bu politikanın gözden geçiril-
mesine ve oluşturulan politika nihayetindeki hedeflere yer 
verilmelidir. 

Kurumsal İSG politikası oluş-
tururken hedeflerin iş yerinin 
hedefleriyle uyumlu olması 
ve ulaşılabilir olması bir diğer 
noktadır. Hazırlanan iş güven-
liği politikası dökümanı spe-
sifik olmalıdır. Yaklaşımın ve 
sonucunun açıkça ve herkes 
tarafından doğru anlaşılacak 
şekilde ifade edilmiş olması 
karışıklıkları engelleyecektir. 
Bu politika çerçevesinde iş ye-
rinin öncelikli amacıyla uyum-
lu olan hedefler ölçülebilir 
ve erişilebilir olmalıdır. Risk 
içeren ama yeterli gerekçeye 
sahip olmayan işlerin/projele-
rin belki de ertelenmesi veya 
iptal edilmesi gerekebilir. Yine 

bir diğer nokta da bu tür dökümanların periyodik olarak gün-
cellenmesi gerektiğidir. Bu sebeple oluşturulan iş güvenliği 
politikası, belirtilen bir süreden sonra tarihi geçmiş gibi yeni-
den elden geçirilmelidir. 

Bir iş yerinde güvenlik politikasının etkili ve başarılı olabilmesi 
için üst yönetimin tam desteği oldukça gereklidir. Bu tür bir 
politika dökümanın iş verenin bir taahhüdü olması sebebiy-
le, kurumda seçilen bir heyet tarafından oluşturulması ve en 
üst yönetici tarafından imzalanması yerinde olacaktır. Politika 
belgesinde bireysel sorumluluklar açıkça belirtilmiş olmalı ve 
görev dağılımı yapılmalı, standart çalışma prosedürleri oluş-
turulmalı, iç denetimlere açık olunmalı ve hedeflere ulaşmak 
için yöntemler açıkça belirtilmelidir. Burada dikkat edilecek bir 
nokta; kişiler veya isimler yerine, görevlere odaklanılması daha 
yerinde olacak bir yaklaşım olacaktır. 

Bu tür bir girişimin uygulanabilmesi için iletişim planının 
yapılmış olması gerekir. Yöntem olarak klasik eğitim, reh-
ber kitapçıklar, farklı departmanlardan temsilcilerin eğiti-
mi, görsel veya sesli yöntemlerle tanıtım, iş tanımlarına ek-
lemeler, afişler, e-posta, toplantılar, üst yönetimin sunuşu 
gibi duruma göre farklı yöntemler kullanılabilir. Ancak bu-
rada kritik noktalardan biri, üst yönetimin bu politikanın ve 
girişimin arkasında durması ve gerektiğinde yaptırımlar uy-
gulamasıdır. İş yeri kültürünün oluşması uzun bir süreçtir. 
Bu süreç eğer dışardan bir müdahale ile daha iyiye ‘dönüş-
türülmezse’ aynı sorunlar uzun yıllar sonra da devam ede-
cektir. Bu sebeple maden firmalarının emniyet algısını tek-
rar değerlendirmesi ve yasal mevzuatların asgari olduğunu 
kabul edip, mevzuattan daha ileri girişimlerde bulunması 
gerekmektedir. Oluşturulacak kaliteli ve etkin bir kurum-
sal iş güvenliği politikası, kısa vadede sınırlı sonuçlar verse 
de orta-uzun vadede sektör olarak iş güvenliği konusunda 
olumsuz olan sicilimizi düzeltmeye yardım edecektir. Soma 
kazasının acısı halen hafızalarımızdadır.
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Geçen sayımızda, 21.09.2017 
gün 30187 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Maden Yönetmeliğinin, 

82’nci maddesine kadar açıklamalar yapılmıştı. Bu sayımızda 
devamı maddelerine değineceğiz.

Miras yolu ile intikal başlıklı 83’üncü madde yürürlükten 
kaldırılan Uygulama Yönetmeliğinin 81’inci maddesi ile 
aynıdır. Sadece son fıkrası değiştirilmiş ve “Devir ve inti-
kal belgeleri ile işletme ruhsat taban bedeli makbuzunun 
ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde Genel Müdürlüğe 
verilmesini takiben devir ve intikal işlemleri yürütülür. İnti-
kal işlemi sonucunda ruhsatın mirasçılarından birine devir 
edilmesi halinde ruhsat devir bedeli alınmaz. Ancak ruhsa-
tın, mirasçıların dışında üçüncü bir kişiye devir edilmesi ha-
linde ruhsat devir bedeli alınır.”, şeklini almıştır.

İcra yoluyla devir işlemleri 84’üncü maddede yer almıştır. İcra 
ve iflas yoluyla ruhsat satışının talep edilmesi durumunda, ilgili 
icra müdürlüğü ya da iflas idaresince satış işlemine başlanılma-
dan önce konu Genel Müdürlüğe bildirilecek, Genel Müdürlük 
Maden Yasasından kaynaklanan ve ödenmesi gereken tüm 
mali yükümlülükler ile ruhsat hukukuna ilişkin bilgileri ilgili 
müdürlüğe veya iflas idaresine bildirecektir. 

İcra ve iflas kanalıyla yapılacak satışlara katılacak gerçek ve 
tüzel kişiler, Yasanın 6’ncı maddesinde sayılan maden hak-
larını alabilmek şartları ile mali yeterlik şartlarını taşıyacak 
ve 6183 sayılı Yasa kapsamında vadesi geçmiş borcu bulun-
madığı belgesini sunacaklardır. İlgililer bu şartları taşıdıkla-
rını Genel Müdürlükten alacakları belge ile ispat edecekler 
ve bu belge ile satışa talip olabileceklerdir.  

Maddenin üçüncü fıkrasında, “İcra ve iflas yoluyla yapılan sa-
tışlardan önce ruhsata ait bütün mali yükümlülüklerin tamam-
lanması gerektiği ilgili merciye bildirilir. Yükümlülüklerin ye-
rine getirilmemesi halinde tüm eksiklikler ruhsatı devir alana 
tamamlattırılır.”, düzenlemesi getirilmiştir. Kanımca böyle bir 
düzenlemenin Yönetmelikte yer alması hatalıdır. Bütün mali 
yükümlülükler ilgili merciye bildirilmiş ve ilgili merci bu bilgile-
ri ilgililere iletmemiş ise ruhsatı bu yolla kazanan mükellefiyet-
leri kabul etmeye zorlanamaz ve satışın da iptalini isteyebilir.  

Dördüncü fıkrada; “İcra ve iflas yoluyla satışın başlatıldığı 
Genel Müdürlüğe bildirilmiş ruhsatların, ruhsat bedelinin 
yatırılmaması halinde Yasanın 13’üncü maddesi gereğince 
uygulanan idari para cezası ve ruhsat bedelinin yatırılması-
na ilişkin bilgi ruhsat sahibine ve ilgili merciye yazılı olarak 
bildirilir.”, denilmiştir. 

Yönetmeliğin, 92’nci maddesi 3. fıkrasında; sahada faaliyetlerin 
projesine uygun sürdürülmemesi, faaliyetlerin verilen faaliyet 
raporları ile uyum içinde olmaması, imalat haritalarının tekni-
ğine veya arza uygun olmaması, denetime mesnet teşkil eden 
belgelerin verilmemesi ya da istenilen analiz ücretinin öden-
memesi durumunda Yasanın 10’uncu maddesinin dördüncü 
fıkrası kapsamında işlem tesis edileceği, düzenlenmiştir. 

Yasanın 10’uncu maddesinde beyanlar denilmiştir. Beyan-
lar; Madencilik faaliyetlerinin Maden Yasası hükümlerine 
göre devamı süresince teknik ve mali konularda verilen ya-
zılı bilgi ve belgelerdir. Bunlar Yönetmelik düzenlemesi ile 
sınırlandırılamaz. İdareye verilen bir projenin YTK tarafın-
dan hazırlanmaması halinde bunun beyan olmadığını ileri 
sürmek olanaksızdır. İdare bu hatayı tespit ettikten sonra 
iki ay içinde düzeltilmesini isteyecektir.   
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Yönetmeliğin 94’üncü maddesi 3. fıkrasında, teminat yeri-
ne Yasaya konulan ruhsat bedeli konusunda düzenleme yer 
almaktadır. Esasen ruhsat bedeli adı altında alınan vergidir. 
MİGEM madenlerle ilgili olarak yapması gereken işlemleri 
ikincil plana alarak parasal işlemleri ön plana koymuştur. 
Ruhsat bedeli her yıl ocak ayı sonuna kadar yatırılacak, yatı-
rılmaması halinde, idari para cezası verilerek üç ay süre ta-
nınacak, bu sürede de yatırılmaz ise ruhsat iptal edilecektir. 
6592 sayılı Yasadan önce ruhsat bedeli yerine uygulanan 
Teminatta durum farklı idi. Teminat eksik kaldığında ta-
mamlanması için üç ay süre verilmekte, bu sürede yatırılmaz 
ise ikinci bir üç ay daha tanınmakta, bu sürede de tamam-
lanmaz ise faaliyetler durdurulmakta, altı ay sonra da ruh-
sat iptal edilmekteydi. Bu konuda yeni uygulama ruhsatın 
iptaline neden olan en kısa yol gibi gözükmekte ve ruhsat 
sahiplerini en zora düşüren uygulama olarak göze çarpmak-
tadır. Kanımca ruhsat bedeli adı altında alınan vergi yerine 
yeniden teminat sistemine dönülmesi gerekir. Böyle bir dü-
zenleme en azından bürokratik işlemleri ortadan kaldırır.

Aynı maddenin 7. fıkrasında; ruhsat birleştirme, izin alanı 
değişikliği, ihale, küçük alanların ihalesi, işletme ruhsatı ve 
süre uzatım taleplerinden vazgeçilmesi halinde işletme ruh-
sat taban bedeli iade edilmez, denilmiştir. Aktarılan işlemler 
konusunda talebin idareye bildirilmesinden sonra vazge-
çilmesi halinde iade yapılmayacaktır. Böyle bir düzenleme 
sadece parasal durumun madencilik faaliyetlerinin önüne 
alınmasının en çarpıcı örneğidir.

Yine aynı maddenin 8. fıkrasında; ruhsat birleştirme, izin ala-
nı değişikliği, ihale, küçük alanları ihalesi, rödovans ve devir 
talepleri, ikinci maden taleplerinden işletme ruhsat taban 
bedeli alınacağı, öngörülmüştür. Yasanın 13’üncü maddesi 4. 
fıkrasında ne gibi işlemlerden ruhsat taban bedeli alınacağı 
kural altına alınmıştır. Bunların içinde rödovans ve ikinci ma-
den konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. Anayasamızın 
73’üncü maddesinde; vergi, resim, harç ve benzeri mali yü-
kümlülüklerin Yasayla konulacağı, değiştirileceği veya kaldı-
rılacağı, hüküm altına alınmıştır. Yönetmeliğin bu maddesi-
nin, rödovans ve ikinci maden hakkında getirdiği düzenleme 
Anayasaya ve Maden Yasasına açıkça aykırıdır.

Rödovans işlemlerini düzenleyen 101’inci maddenin 5. fık-
rasında; rödovans sözleşmelerinde sözleşmenin bitiş tarihi, 
muhtemel süre uzatımları dahil gün/ay/yıl olarak belirtilir, de-
nilmiştir. Hukukumuzda, ‘Sözleşmelerin Serbestisi’ ilkesi gere-
ği, taraflar; genel ahlaka, kamu düzenine ve Yasanın emredici 
hükümlerine aykırı olmamak şartıyla diledikleri gibi sözleşme 
yapmakta serbesttirler. Sözleşme süresi konusunda Yasanın 
emredici bir hükmü bulunmadığı gibi süre konusu genel ah-
laka, kamu düzenine de aykırı bir durum değildir. Bu nedenle, 
Yönetmeliğin bu maddesi düzenlemesine katılmıyoruz. Ayrıca, 
6592 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte mevcut sözleşme-
lerin üç ay içinde Genel Müdürlüğe verilmesi Maden Yasası 
Geçici 23’üncü maddesinde zorunlu hale getirilmiştir. Mevcut 

sözleşmelerde süre konusunda gün/ay/yıl gibi bir süre genel-
de belirtilmediğine göre bu sözleşmelere dayalı faaliyetlerin 
durdurulup durdurulmayacağı konusunda da bir düzenleme 
yapılmamıştır.

Maddenin son fıkrasında da; “Rödovans usulü ile faaliyet 
gösteren tüzel kişiler de dahil olmak üzere, doğrudan/do-
laylı ortaklık yapısı ve adres bilgilerinde yapılan değişiklik-
ler bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir. Hisse payı % 
10’un üzerinde şirket olması durumunda da bu tüzel kişili-
ğin de hisse payları bildirilir. Aksi takdirde Yasa’nın 10’uncu 
maddesinin dördüncü fıkrası gereğince işlem tesis edilir.” 
denilmiştir.

Maden Yasası 10’uncu maddesinin 4. fıkrasında; “Beyanlardaki 
hata ve noksanlıklar, idarenin tespiti ve sorumluların uyarılma-
sından itibaren iki ay içinde düzeltilir. Bu sürede gerekli düzelt-
menin yapılmaması halinde 20.000 TL idari para cezası uygu-
lanır.” kuralı bulunmaktadır. Rödovans sahibi tüzel kişi hisse 
devrini Bakanlığın izni olmadan yapmış ise yukarıda açıklanan 
Yasa hükmünün somut olaya nasıl uygulanacağı anlaşılama-
maktadır. 

İzinler konusu Yönetmeliğin 104’üncü maddesinde düzen-
leme konu edilmiştir. Madencilik faaliyeti yapılan alanların, 
izne tabi alan olmaları halinde, ilgili olduğu kanun hüküm-
lerine göre gerekli izinlerin alınmasının zorunlu olduğu, 
ancak Genel Müdürlükçe işletme ruhsatı verildikten sonra, 
işletme ruhsat alanının diğer kanunlara göre izne tabi alan 
haline gelmesi durumunda ilgili kanunların öngördüğü yü-
kümlülüklerin yerine getirilmesi suretiyle kazanılmış haklar 
korunarak faaliyetler sürdürülecek, diğer kanunlara göre 
izne tabi alanlar, Genel Müdürlüğün görüşü alınarak belir-
lenecektir. 

Aktarılan düzenlemeye göre kazanılmış hak sadece maden 
ruhsat sahibinin elindeki işletme ruhsatı olacaktır. Başkaca 
kazanılmış bir hak yoktur. İşletme ruhsatı alındıktan sonra 
İşletme izni de alınmış olsa işletme izin alanı içerisinde daha 
önce hazine arazisi olan bir alanın orman idaresi tarafından 
orman kadastrosu yapılarak orman ilan edilmesi halinde, Or-
man Yasası uyarınca orman izni alınması gerekecek ve maden 
ruhsat sahibi orman izni almak zorunda kalacaktır. Kaldı ki, 
idareler böylesi durumlarda, Genel Müdürlükten genelde gö-
rüş de almamaktadır. Gerek Maden Yasasının 7’nci maddesi 
7. fıkrası, gerekse Yönetmeliğin 104’üncü maddesi ilk fıkrası 
aynı içerikte olmasına rağmen, maden ruhsatlarının izne tabi 
alanlarda bir önceliği bulunmamaktadır. Kural ve düzenleme-
de kazanılmış hak olarak ifade edilen durum, ruhsat sahibine 
hiçbir şekilde ve özellikle mülkiyet izinleri konusunda kaza-
nılmış hak bahşetmemektedir. Ayrıca, kazanılmış hak diyerek 
faaliyete devam edilmesi halinde Maden Yasası 7’nci maddesi 
son fıkrası uyarınca, idari para cezası verilerek faaliyet durdu-
rulacak, izinsiz faaliyetin üç yıl içinde üç kez veya daha fazla 
yapılması halinde de ruhsat iptal edilecektir.
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105’inci maddede ÇED 
sürecinin en geç üç 
ayda bitirileceği düzen-
lenmiş ise de bu süreye 
itibar edildiğini söyle-
mek zordur.

106’ncı maddede ‘Ara-
ma Ruhsatı’ aşama-
sında ‘İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatı’ dışın-
da Yasanın 7’nci mad-
desinin zorunlu kıldığı 
diğer izinlerin alınması 

gerekecektir. Analiz, teknolojik araştırma, geliştirme, pi-
lot çalışmalar ve pazar araştırması amaçlı numune alma 
işlemleri buna dahildir.

Faaliyetlerin denetimi başlıklı 111’inci maddenin 2. fıkrasında; 
“Kanunun 7’nci maddesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşla-
rın mevzuatı gereğince izin verilmiş alanlardaki madencilik 
faaliyetlerini diğer kamu kurum ve kuruluşları kendi mevzuatı 
kapsamında denetleyebilir. Yapılan denetimlerde maden ruh-
sat alanlarında ilgili kanun esaslarına uygun çalışılmadığının 
tespiti halinde, diğer kamu kurum ve kuruluşu tarafından ya-
pılacak işlemler Genel Müdürlüğe bildirilir. Çevre ve insan sağ-
lığına zarar verdiği tespit edilen madencilik faaliyetleri, gerekli 
önlemler alınıncaya kadar bu alandaki madencilik faaliyeti 
durdurulur.”, düzenlemesi getirilmiştir. Söz konusu düzenle-
me daha önceki ‘Maden Yasası Uygulama Yönetmeliğinin’ 
118’inci maddesi 2. fıkrası ile aynı düzenlemeyi içermektedir. 
Bu fıkranın iptali konusunda açılan davada, Danıştay Sekizinci 
Dairesi, 05.07.2011 gün E:2011/105 sayılı kararla ‘Yürütmeyi 
Durdurma’ vermiştir. 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü dışında madencilik faaliyetinin 
diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından denetlenmesi ve 
kanun esaslarına uygun çalışılmadığının tespiti halinde duru-
mun Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi en uygun 
yoldur. Aksi takdirde madencilik faaliyetini her kurumun kendi 
mevzuatına göre değerlendirmesi ve faaliyeti durdurması ma-
dencilik faaliyetini yapılamaz hale getirir.

Mera alanlarında madencilik faaliyetleri 114’üncü maddede 
düzenlenmiştir. Maddenin 7. fıkrasında; “İşletme ruhsatının, 
yürürlük tarihinden sonra mera alanı içine alınması halinde, 
ÇED kararı dahil gerekli izinlerin alınarak işletme izni düzen-
lenen ruhsat sahalarında, mevcut izinler çerçevesinde işlet-
me faaliyeti sürdürülür.”, denilmiştir. Konuyla ilgili olarak 
daha anlaşılır bir düzenleme, 21.06.2005 gün 25882 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Madencilik Faaliyetleri İzin Yö-
netmeliğinin 46’ncı maddesinde, “Genel Müdürlükçe işletme 
izni verildikten sonra, bu alanın mera ilan edilmesi durumun-
da, herhangi bir tahsis değişikliği yapılmadan, temdit dahil 
madencilik faaliyeti yürütülür.”, şeklindedir. Ayrıca, Madenci-

lik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin pek çok maddesinin Da-
nıştay kararlarıyla iptali yapılmış ise de 46’ncı maddesi halen 
yürürlüktedir. Ayrıca Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği, 
24.05.2005 gün 2005/9013 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla çı-
karılmıştır.

Hazine arazilerinde madencilik faaliyeti 116’ncı maddede yer 
almıştır. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındaki bulunan yerlerde yapılan madencilik faa-
liyetleri için kira ve ecrimisil alınmayacak, buralarda mülkiyet 
kapsamında izin istenmeyecek, bu alanın hazinenin ya da Dev-
letin hüküm ve tasarrufu altında olan bir yer olduğunu göste-
ren belge yeterli olacaktır.

VI. Grup ruhsatlar için Geçici 7’nci madde konulmuştur. 
Maddeye göre, VI. Grup maden ruhsatlarının bulunduğu 
alanda IV. Grup ihalelik saha olması durumunda VI. Grup 
ruhsatlar sadece IV. Grup (ç) bendi madenlere hak sağlar, 
denilmiştir.  IV. Grup (ç) bendi madenler, uranyum, toryum, 
radyum gibi elementleri içeren radyoaktif mineraller ve di-
ğer radyoaktif maddelerdir. 

Maden Yasası 30’uncu maddesi uyarınca, herhangi bir se-
beple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş 
alanlar ihale yolu ile aramalara açılır. İhalelik bir alanın grubu 
ne olursa olsun ihale edilmeksizin verilmesi, Yasanın 30’uncu 
maddesine açıkça aykırıdır. Bu nedenle, özellikle 6592 sayılı 
Yasanın kabul tarihi ile yayım tarihi arasındaki sürede VI. Grup 
olarak yapılan müracaatlar IV. ihalelik sahalar üzerinde hiçbir 
şekilde hak sağlamaz. 

Ruhsat sahiplerinin tebligata esas Kayıtlı Elektronik Posta 
(KEP) adreslerini Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki 
ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmeleri zorunluluğu ge-
tirilmekte, aksi halde Yasanın 10’uncu maddesi 4. fıkrasına 
göre işlem tesis edileceği, Geçici 10’uncu maddede düzen-
lenmektedir. Böyle bir zorunluluğun nedeni anlaşılamamak-
tadır. Yönetmeliğin geneline bakıldığında bu gibi bürokrasi-
ye artıracak ne kadar durum varsa Yönetmeliğe konulduğu 
görülmektedir. Ruhsat sahiplerinin iki ay içinde KEP alma-
maları idarece izlenecek, KEP olmadığı tespit edilince yazılı 
olarak ruhsat sahibi uyarılıp, iki ay süre tanınacak bu sürede 
de KEP alınmaması halinde 20.000 TL idari para cezası uygu-
lanacaktır. 

Gerek Yasanın Geçici 23’üncü maddesinde gerekse Yönet-
meliğin Geçici 11’inci maddesinde; yer altı kömür madenci-
liğinde yapılan rödovans sözleşmelerinin sona erdirilmeme-
si halinde süre uzatım taleplerinin kabul edilmeyeceği kural 
ve düzenleme altına alınmıştır. Kamu kurum ve iştirakleri 
bundan istisnadır. 

Yasa ve Yönetmelikten sonra karşılaşılan sorunlara çözüm ge-
tirilmesi hakkında Bakanlığın tebliğ veya genelge çıkarması da 
Yönetmeliğin 135’inci maddesinde yer almıştır.
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Who we are

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

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

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

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

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

Our teams are structured based on 
mining method, commodity and practi-
cal experience to ensure that the plan is 
delivered by competent specialists with 
appropriate experience in project mana-
gement, mining engineering, mine 
planning and mine planning tools. We 
have a flat management and control 
structure based on focused and dedica-
ted teams.
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EKONOMIEKONOMI

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Ekim.17 Keles krible +40 mm 186 KLİ 2.766

Ekim.17 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

375 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 5.086

Ekim.17 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

375 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.934

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

Ekim.17 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

286 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Ekim.17 Çan krible +30 mm 288 ÇLİ 4.537

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ
(RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%

Yıl Sonu
Fiyatı

 (31.Aralık.16)

Birim

H
EFA

 Rare earth

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

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

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

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

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

31.Mar.17
Praseodmiyum Oksit ≥ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TÜRKİYE KROM MANGAN CEVHER FİYATLARI
Choreme Ore Prices of Turkey

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et

21.Kas.17 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 280-290 USD/dmt

21.Kas.17 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 280-290 USD/dmt

21.Kas.17 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 260-270 USD/dmt

15.Ağu.17 Manganez cev. (CIF-Çin) 40-42% parça USD/dmtu

3.Mar.15 Manganez cev. (CIF-Çin)

10.Eki.16

Temel Maden Fiyatları
DEĞERLİ METALLER 

(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2016)
Birim

CM
E G

roup

27.Kas.17 Altın 1289,15 12,08 1150,20 USD/tr. oz

27.Kas.17 Gümüş 17,05 6,90 15,95 USD/tr. oz

27.Kas.17 Platinyum 941,00 4,37 901,60 USD/tr. oz

27.Kas.17 Rodyum 1500,00 94,81 770,00 USD/tr. oz

27.Kas.17 Palladyum 1017,00 49,13 681,95 USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2016)
Birim London M

etal Exchange

27.Kas.17 Alüminyum 2103,00 22,77 1713,00 USD/ton

27.Kas.17 Bakır 6927,00 25,95 5500,00 USD/ton

27.Kas.17 Çinko 3230,00 26,05 2562,50 USD/ton

27.Kas.17 Kalay 19300,00 -8,42 21075,00 USD/ton

27.Kas.17 Kurşun 2444,00 23,25 1983,00 USD/ton

27.Kas.17 Nikel 11700,00 16,94 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

)

22.Eyl.17 Antimuan 9000,00 0,00 9000,00 USD/ton

22.Eyl.17 Bizmut 12,40 0,00 12,40 USD/lb.

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

22.Eyl.17 İridyum 675,00 0,00 675,00 USD/tr. oz

22.Eyl.17 Kadmiyum 0,88 0,00 0,88 USD/lb.

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

22.Eyl.17 Magnezyum 2,09 0,00 2,09 USD/ton

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

27.Kas.17 Molibden 15500,00 5,08 14750,00 USD/ton

LM
E

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

N
M

22.Eyl.17 Selenyum 26,00 0,00 26,00 USD/lb.

22.Eyl.17 Tantal 125,00 0,00 125,00 USD/lb.

22.Eyl.17 Tungsten 4,99 0,00 4,99 USD/lb.

20.Kas.17 Uranyum 25,50 25,93 20,25 USD/lb.

U
XC

22.Eyl.17 Vanadyum 22,10 0,00 22,10 USD/lb.

N
M

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ
(FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton-
KDV Hariç)

Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

Kas.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 520 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6800

Kas.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 520 KOZLU MÜ. LAVUARI 6800

Kas.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 520 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6800

Kas.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 530 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7000

Kas.17 18/150 PARÇA (DÖKME) 470 AMASRA MÜ. LAVUARI 6100 Manganez cev. (CIF-Çin) 34-36% parça

36-38% parça USD/dmtu

USD/dmtu

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

dmtu : kuru bazda metrik ton ünite
USD : ABD Doları

124



MINE-Treat® kimyasal ürünleri, madencilik endüstrisi için üretilmiş bir ürün grubudur. Farklı seriler olarak sınıflandırılmış 
maden sektörü ürün grubu içinde; altın, gümüş, bakır gibi değerli madenlerin çıkarılması aşamasında prosese yardımcı olmaya 
ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik, ayrıca çevresel korumayı destekleyen ürünler bulunmaktadır.

GREEN Chemicals; yüksek üretim ve depolama kapasitesine sahip fabrikasında, uzman AR-GE ve üretim ekibiyle, 
su ve atık su şartlandırma, petrol ve gaz, jeotermal, maden, metal yüzey işlem ve yapıştırıcı sektörlerine hizmet 
sunmaktadır.

MINE-Treat®1000 Series
Dust Control

MINE-Treat® 2000 Series 
Grinding & Milling Additives

MINE-Treat® 3000 Series 
Flotation

MINE-Treat® 4000 Series 
Hydrometallurgy

MINE-Treat® 5000 Series Slurry Control  
MINE-Treat® 6000 Series  

Water & Waste Water Management



ETKINLIK TAKVIMI

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

1 - 2 Aralık  9. Delme Patlatma Sempozyumu, Ankara,
delpatsempozyumu.org 
13 - 15 Aralık  Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve 
Sergisi, Antalya, mersem.org.tr

4 - 6 Aralık  CEE & Turkey Refining & Petrochemicals, Macaristan, 
info.wraconferences.com/CEE-CIS-Redirect
5 - 7 Aralık  China Gold & Precious Metals Summit 2017,Çin, 
chinagoldsummit.com
4 - 8 Aralık  American Exploration & Mining Association, ABD, 
miningamerica.org/2017-annual-meeting/

2018

2018
1 - 3 Mart  Understanding the Mining Industry From A to Z, Kanada
4 - 7 Mart  PDAC 2018 International Convention, Trade Show & 
Investors 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
15 - 16 Mart  11th CIS Coal Market Conference, Belarus, 
metalexpert.com
19 - 20 Mart  Metals in the Future 2018, Birleşik Krallık, 
crugroup.com/events

4 - 6 Nisan  Mongolia Mining 2018, Moğolistan, mongolia-mining.org
9 - 11 Nisan  17th World Copper Conference 2018, Şili, 
crugroup.com/events
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
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
7 - 9 Kasım  Geostatistical/Stochastic Simulation Methods, Tools 
and Applications from Ore Reserves to Mine Production, 
Avustralya, ausimm.com.au

15 - 17 Şubat  İSG AVRASYA 2018, 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı, 
İstanbul, isgeurasia.com
21 - 24 Şubat  4. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 
Sempozyumu 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

19 - 21 Nisan  5. Expo Geothermal, Jeotermal Enerji 
Teknolojileri & Ekipmanları Fuarı, İzmir, 
demosfuar.com.tr
23 - 27 Nisan  71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara,
jeolojikurultayi.org
25 - 28 Nisan  Beton İzmir 2018, 10. Hazır Beton, Çimento, Agre-
ga, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, İzmir,
betonfuari.com
2 - 6 Mayıs  8. Jeokimya Sempozyumu, Antalya, 
ktu.edu.tr/jeokimya8 
9 - 11 Mayıs  9. Uluslararası Doğu Akdeniz Jeolojisi 
Sempozyumu, Antalya, isemg2018.org
3 - 5 Ekim  Kayamek 2018, 12. Bölgesel Kaya Mekaniği 
Sempozyumu, Trabzon, rockmec2018.com
23 - 25 Ekim  IMPS 2018, Uluslararası Cevher Hazırlama 
Sempozyumu (UCHS), Antalya, imps2018.com
24 - 27 Ekim  Bursa 4. Uluslararası Blok Mermer Fuarı, Bursa, 
tuyap.com.tr
13 - 16 Aralık  Maden Türkiye 2018, İstanbul, 
madenturkiyefuari.com

Cevherden Değere...
Şirketinize Değer Katar

www.madencilik-turkiye.com
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89 Çukurdere Sondaj

73 Dama Mühendislik

Sayfa Firma
95 DMT

93 Epiroc

85 ERD Sondaj

71 Ersencer

23 Esan

67 Esit

49 Flsmidth

55 Foramec

15 Global Magnet Sondaj

125 GREEN Chemicals

37 Hardox (SSAB)

25 Hidromek

57 Intermobil

Sayfa Firma
43 Kastaş

107 Kensan

91 Ketmak

77 Labris

17 Mestaş

11 Metso

61 MTM

101 Nadir Metal

19 Netcad

Arka Kapak Ortadoğu Sondaj

53 Outotec

99 Özfen

21 Pena Maden

Sayfa Firma
3 Pozitif Sondaj

Ön Kapak İçi Shell

13, 79 Sonmak

1 Spektra Jeotek

27 Teknima

109 TSM Global

123 Ukwazi

7 Weir

59 Yünel

35,105 Zitron

SERI ILANLAR

Reklam 
ezervasyon

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

Reklam İndeksi

web sitemizi ziyaret ettiniz mi?

www.mayeb.com.tr

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

MADEN ENDÜSTRİSİ,
ÇALIŞMA ARKADAŞINI
MADENCİLİK TÜRKİYE 
DERGİSİNDE BULUYOR
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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


