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Yeni Maden Kanunu

Onur AYDIN
onur@madencilik-turkiye.com

5995 sayılı 
kanunda yer 

alan ve Orman 
Kanunu’nun 16. 

maddesinde 
yapılan 

değişiklik ile 
orman izinleri 

yeniden 
verilmeye 
başlandı

Geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde sektör 
açısından oldukça önemli gelişmeler yaşandı. 
Yaşanan gelişmeler ile yeni bir döneme 
girildiğini söyleyebiliriz.

İlk olarak Maden Kanunu’nda ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, son dakikada yapılan birkaç 
değişiklikle, 5995 sayı ile önce Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin daha sonra da 
Cumhurbaşkanı’nın onayından geçip Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 
Yapılan son Kanun değişiklikleri ile 3213 sayılı 
Maden Kanunu’nun Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen maddelerinde ve uygulamada 
yaşanan sıkıntılar nedeniyle çözüm üretilmesi 
gereken bazı kanun maddelerinde değişiklikler 
yapılarak, mevcut yasal boşlukların giderilmesi 
ve madencilik faaliyetlerinin etkin bir şekilde 
devamlılığının sağlanması amaçlanmaktaydı. 
Kanunlaşan tasarıdaki maddeler ile madencilik 
faaliyetlerinin etkin bir şekilde ne kadar süreyle 
devam edebileceği tartışılır ancak böylesine 
önemli bir kanunun tüm kesimleri memnun 
etmesi de beklenemezdi. Pek çok kesim yeni 
kanunun sektöre pek bir fayda sağlamayacağını 
düşünse de artık daha güncel bir kanunu olan 
ve faaliyetlerine daha rahat devam edebilecek 
önemli bir kesim de işinin başına geçmiş 
durumdadır.  

Meclise sunulan tasarıda bulunan, zeytinlik 
alanlarda yapılacak madencilik faaliyetleri 
ile ilgili maddenin son dakikada tasarıdan 
çıkarılması düşündürücüdür. Madenciler 
zeytin ağaçlarına ya da herhangi bir doğal 
yapıya düşman değildirler. Ancak bu konu, 
üzerinde daha ayrıntılı çalışılması gereken 
bir konudur. Madenin bulunduğu yerin 3 
km çevresinde zeytin ağaçları var denilerek, 
herhangi bir ekonomik kıyaslama yapılmadan, 
o bölgede madenciliği yasaklamak mantığa 
sığan bir hareket değildir. Bugün çok iyi 
biliyoruz ki Ege ve Marmara Bölgeleri’nde 
pek çok maden işletmesi, faaliyetleri sonrası 
yaptıkları ağaçlandırmalarda kendi zeytinlik 
alanlarını oluşturmaktadırlar. Hiç zeytin ağacı 
bitmeyen alanlara bile madenciler tarafından 
zeytin ağaçları dikilmektedir. Dolayısıyla 
madencilik faaliyetlerinin zorunlu ancak geçici 

faaliyetler olduğunu unutmamak gereklidir. Bu 
bağlamda şahsi kanaatimce Zeytin Kanunu’nun 
20. maddesi en kısa zamanda yeniden 
düzenlenmelidir. 

5995 sayılı kanunda yer alan ve Orman 
Kanunu’nun 16. maddesinde yapılan değişiklik 
ile aylardır durdurulmuş durumda bulunan 
orman izinleri de yeniden verilmeye başlandı. 
Orman izinlerinin açılmasından hemen sonra 
ise madencilerin, faaliyetlerini sürdürebilmek 
için alması gereken sayısız izne bir yenisi 
daha eklendi. TBMM tarafından kabul edilen 
6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 18. 
maddesi ile karayolları kenarlarında maden 
arama ve işletme ruhsatları verilmeden önce 
Karayolları Genel Müdürlüğünden uygunluk 
izni alınması gerekecek. Kanunda detayına 
girilmeyen bu iznin ayrıntılarının, önümüzdeki 
günlerde çıkarılması beklenen uygulama 
yönetmeliğinde yer alması bekleniyor.

Bir diğer önemli gelişme ise sektördeki 
sorunların araştırılması için kurulan Meclis 
Araştırma Komisyonunun, hazırladığı 
çalışma raporunu tamamlayarak Meclis 
Başkanı’na sunmasıydı. Raporu henüz edinip 
okuma şansımız olmadı ancak aldığımız 
duyumlara göre raporda; Maden Bakanlığı 
kurulması önerisi, bürokratik engellerin 
azaltılması, aramacılıkta KDV teşviki, çıkarılan 
hammaddelerden uç ürün elde edilmesinin 
önemi, çevre, siyanür kullanılarak maden 
üretilmesi konusunda yanlış bilinenler, risk 
sermayesinin arttırılması gibi konularda çeşitli 
başlıklar bulunuyor. Ayrıca raporda, sektör 
için önerilen çalışma modelinin uygulanması 
ile iki milyon kişiye istihdam sağlanabileceği 
konusuna özellikle dikkat çekilmiş. Raporun 
yeni dönemde Meclis Genel Kuruluna 
sunulması bekleniyor.

Haziran ayında yaşanan bu gelişmelerin 
ışığında sektörü hararetli tartışmaların ve 
hareketli günlerin beklediğini düşünüyorum. 
Kimi kesimi memnun eden kimilerinin de 
beklentilerini hiçbir şekilde karşılayamayan bu 
gelişmeler ile birlikte yeni dönem tüm sektöre 
hayırlı olsun.



Türkiye’den Haberler
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“Maden Kanunu’nda ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ 24 
Haziran 2010 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girdi. Zeytinlik 
alanlardaki maden faaliyetlerine ilişkin 
düzenleme içeren hüküm, verilen öner-
gelerle tasarı metninden çıkarıldı. Maden 
sektöründen çeşitli kesimlerin yapılan 
düzenlemelerden memnun kalmadığı 
görüldü.

Son altı yılın özeti

1985 tarihli 3213 sayılı Maden Kanu-
nu üzerinde 2004 yılında 5177 sayılı 
Kanun’la birlikte bazı değişiklikler 
yapıldı. Yapılan bu değişikliklerle maden 
arama faaliyetlerinde yasaklar ve kısıt-
lamalar önemli ölçüde yumuşatıldı veya 
kaldırıldı. 2005 yılında bu kanunun bazı 
maddelerinin iptali için Anayasa Mahke-
mesinde dava açıldı. Bakanlar Kurulu da 
bu esnada, ilgili kanunun 7. maddesine 
dayanarak, “Madencilik Faaliyetleri İzin 
Yönetmeliği”ni çıkardı. Anayasa Mahke-
mesi Ocak 2009’da 7 ile 10. maddelerin 
bazı fıkralarını anayasaya aykırı oldukları 
gerekçesiyle iptal etti ve iptal işlemi 
Haziran 2009’da yürürlüğe girdi. İptalle 
birlikte Anayasa Mahkemesi hükümete, 
yeni bir düzenleme yapması için, bir yıl 
süre verdi. Ancak Danıştay bir yıl süreyi 
beklemeden Anayasa Mahkemesinin ka-
rarını yürürlüğe koydu. Böylece özellikle 
ormanlık alanlarda maden araması yapıl-
masının önünü tıkayan yasal bir boşluk 
oluştu. Hükümet, Ağustos 2009’da ma-
dencilik faaliyetleri izin yönetmeliğinde 
yaptığı değişikliklerle orman alanlarına 
ilişkin izin yönetmeliğini yürürlüğe koy-
du. Danıştay, Kasım 2009’da izin yönet-
meliğinde değişiklik yapan yönetmeliğin 
de yürütmesini durdurdu. 2010 yılına 
gelindiğinde ise Haziran ayında 5995 
sayılı Kanun, TBMM’nin ardından Cum-
hurbaşkanı tarafından da kabul edilerek 

yürürlüğe girdi.
Tasarı kanunlaşmadan hemen önce 

sektörün önde gelen isimlerinin tasarı 
hakkındaki görüşleri şu şekildeydi:

İsmet KASAPOĞLU
Madencilik Sektörü Başkanlar Konse-
yi Birliği Başkanı
”Kamulaştırma, madenciye iftira”

Tasarıda doğru bulmadığımız düzenle-
meler; madenciliği sınırlayıcı bazı hü-
kümlerle Maden Tetkik Aramaya verilen 
yeni haklardır. Bu haklarla ülkemizde 
maden aramacılığı adeta kamulaştı-
rılmaktadır. Sektörü asıl rencide eden, 
tasarıya komisyonlarda eklenen mad-
deler nedeniyle Türk madencisine atılan 
iftira ve çamurlardır. Bunların başında 
Zeytin Kanun’u ile ilgili değişiklik teklifi 
gelmektedir. Bu Kanun 1995 yılına ka-
dar 56 yıl uygulanmış, madencilikle ilgili 
hiçbir sorun yaşanmamıştır. Kanun’un 
20. maddesiyle devlet, kendi mülkün-
de olan ve bu Kanun’la aşılanıp ıslah 
edilmek şartı ile kişilere verdiği alanları 
korumak için bir düzenleme yapmıştır. 
1995 yılına gelindiğinde, çoğunlukla 
Ege’de denize çok yakın, ayrıca hafif 
yamaçlarda bulunan bu alanlar moda 
haline gelen tatil köyü yapıcılarının ve 
turizmcilerin hedefi haline gelmiştir. 
İşte 1995 yılında yapılan değişiklikle, 
zeytinliklerin % 10’unun imara açılabile-
ceği hükmü getirilmiştir.

Devletin, sırf zeytinciliğin gelişmesi için 
kişilere bedava verdiği alanların % 10’u bir 
daha eski haline dönüşememek üzere imara 
açılmıştır. Bu düzenlemenin fazla dikkati 
çekmemesi ve kamufle edilmesi için, 
dünya zeytinyağı üretiminin % 70’ini 
gerçekleştiren İspanya dahil İtalya ve 
Yunanistan gibi ülkelerde bile görülme-
yen bir cümle, maddenin başına yer-
leştirilmiştir. Cümle şöyledir:  “Zeytinlik 
sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 
km mesafede zeytinyağı fabrikası hariç 
zeytinliklerin vegetatif ve generatif 
gelişmesine mani olacak kimyevi atık 
bırakan, toz ve duman çıkaran tesis 
yapılamaz ve işletilemez.”

Aradan geçen 15 yılda Kanun’da 
geçen atık, toz ve dumanın ne oldu-
ğuna dair bir açıklama getirilmemiştir. 
Uygulamada iş öyle bir hale gelmiştir ki; 
10-15 yılda gerçekleştirilen bir yatı-
rım 2 km ilerideki üç-beş zeytin ağacı 
yüzünden üretime geçememektedir. 

Fabrikalarının etrafına sadece sevdik-
leri için zeytin ağacı diken yatırımcılara 
“Senin zeytinlikte ne işin var” denilip, 
faaliyetlerini durdurması gerektiği tebliğ 
edilebilmiştir.

Uygulamadaki şikayetler konusunda 
madencilik sektörünün öne çıkmasının 
nedeni, bulunan madenin yerinin değiş-
tirilemez oluşudur. Diğer sektörler “lanet 
olsun” deyip vazgeçme şansına sahipler. 
Oysa maden, ancak bulunduğu yerden 
çıkartılabilir. Bu nedenle, her yörede her 
yetkilinin insafına bırakılan bir kanun 
uygulaması olabilir mi? Sektörün talebi, 
önceden bilinen açık ve net düzenleme-
lerdir.

Mehmet TORUN
TMMOB Maden Mühendisleri Odası 
Başkanı

“Asıl sorunlar göz ardı ediliyor”

Kanun çalışmalarında, Anayasa Mahke-
mesince iptal edilen 7. maddeyle birlikte 
arama dönemi ve devlet hakkı gibi mad-
delerle ilgili bazı değişiklikler de planlanı-
yor. Tasarının tüm tarafların ihtiyaçlarına 
cevap vermesi olanaklı değil. Çünkü her 
kesimin öncelikleri ve beklentileri farklı. 
Herhangi bir yasa, her şeyden önce, bir 
öncelikler, niyetler manzumesine, bir 
politika metnine dayanmak zorundadır.

Madencilik sektörünün ülke kalkın-
masındaki önemi, fazla miktarlarda 
üretilerek yurtdışına hammadde olarak 
satılıp döviz elde edilmesinde değil, yerli 
sanayiye düşük maliyette ve kaliteli girdi 
sağlamasındadır. Bu çerçevede, maden-
cilik sektörünün planlanmasında ülke 
sanayi sektörleri ile entegrasyon ön plan-
da tutulmalıdır. Bu hususların göz ardı 
edilmesi nedeniyle, Yasa’nın gelecekte de 
tartışılmasına devam edilecektir.

Son zamanlarda sektörde yaşanan ve 
hepimizi üzüntüye boğan iş kazalarının 
önlenmesine yönelik olarak denetimin 
artırılmasını, meslektaşlarımızın özlük 
haklarının ve çalışma koşullarının iyileş-
tirilmesini amaçlayan köklü çözümler 
konusunda yasada radikal bir değişiklik 
bulunmamaktadır.

Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 
denetim kadrolarını artırması ve taşra 

Maden Kanunu’nda yapılacak 
değişiklikler kabul edildi





teşkilatını kurması denetimin kaliteli ya-
pılmasına, dolayısıyla iş kazalarının azal-
masına neden olabilir. İş kazaları öncelikli 
olarak İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerini 
ilgilendiriyor. Bu alanda da mevzuat 
değişiklikleri gerekmektedir.

M. Ümit AKDUR
Altın Madencileri Derneği Başkanı
“Tüm yasaklamalar kaldırılmalı”

Maden Kanunu’nun 7’nci madde birinci 
fıkrasının iptal edilmesi nedeniyle ma-
dencilik sektöründeki yatırımlar durdu. 
Yüzlerce izin müracaatı yaklaşık bir yıldır 
yapılamıyor. Madencilerin diğer sektör-
ler gibi organize sanayi bölgelerinde 
yatırım yapma lüksü de yok. Anayasamız 
madenlerin nasıl aranacağı, çıkarılacağı, 
denetleneceğine ilişkin usul ve esasların 
Maden Kanunu’nda belirtilmesi gerek-
tiğini şart koşmuş olmasına rağmen 
günümüzde diğer kanun ve yönetmelik-
lerle madencilik faaliyetleri engellenebil-
mektedir.

Ülkemizde madencilikte bir gelişme 
isteniyorsa sadece kanunda düzenleme 
yapmak yeterli olamaz, madenciliği 
yasaklayan diğer kanun ve yönetme-
liklerdeki yasakların da bir an önce 
kaldırılması gerekir. Yasaklar yerine hangi 
şartlarda hangi faaliyetlerin yapılabile-
ceğini düzenleyen bir yatırım ortamının 
oluşturulmasını istiyoruz.

Mehmet Yunus ŞAHİN
Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkan 
Yardımcısı
“Tasarı beklentileri karşılamıyor”

Madencilerin ellerinde ortalama 50 bin 
civarında arama ruhsatı var. Bunlar her-
hangi bir nedenle düşen veya ruhsatların 
küçültülmesi sonucu, rezerv olmayan 
sahaların yeniden ruhsata bağlanma-
sıyla ortaya çıkan sahalardır. Geçmişte 
ruhsat sayısının çokluğu, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığınca başarı sayılmıştır. 
Dolayısıyla ‘çantacı madenciler’ deni-
len ‘ruhsat spekülatörleri’ yok edilmek 
istenirken öngörülen yaptırımlar, bu işi 
gerçekten yapan madencilere yeni yükler 
getirmiştir. Tasarı bu haliyle beklentileri 
tam olarak karşılamıyor.

Zeytin Kanunu’na istinaden 11 kişilik 
bir komisyon kurulması öngörülüyor. 

Zeytin sektörünü 8, madencilik sektö-
rünü ise yalnız 3 kuruluş temsil ediyor 
(Editörün notu: Bu madde taslaktan 
çıkarılarak zeytinlik alanlarda maden 
aramacılığı ile ilgili bir düzenleme 
yapılamamıştır). Burada üzücü olan şu: 
Madencilik ile zeytincilik sektörü karşı 
karşıyaymış gibi gösteriliyor. Aslında 
öyle bir şey yok. AB Müktesebatın-
dan bahsediliyor. İspanya, İtalya ve 
Yunanistan’dan alınan yazılarda zeytinle 
ilgili en ufak bir kanun maddesi yok. 
Sektörler sorunları toplumsal mutaba-
katla çözüyor. Zeytin Kanunu’ndaki 3 
km’lik mesafe şartı hiçbir ülkede yok. 
Ulusal Zeytin Konseyinin basında açık-
ladığı gibi madencilik, zeytinciliği yok 
eden bir sektör asla değildir!

Madenler bulunduğu yerde çıka-
rılmak zorundadır. Çevre ve Orman 
Bakanlığının belirlediği toz emisyon de-
ğerleri ÇED sürecinde değerlendirilerek 
kriterler ortaya konulabilir. Madenci de 
bu kriterler ışığında gerekli çalışmaları 
yapmak zorunda olur. 1995 yılında Zey-
tincilik Kanunu’nda yapılan değişiklikle 
“zeytincilik gelişimini etkileyecek sanayi 
tesisi, zeytinlik alana 3 km’den fazla bir 
mesafede yer alabilir” ifadesinin altına 
% 10 imar izni maddesini koydurarak 
kamuoyundan sakladılar, imar iznini 
örtbas ettiler, madenciliği kötü göster-
meye çalışıyorlar.

Tasarıda iş güvenliğine dayalı bir 
düzenleme de olmadı. İş yeri güvenliği 
ile ilgili maddeler Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının çıkardığı tüzükle 
düzenleniyor. Önemli olan bunların 
işyerlerinde gerekli denetimler yapıla-
rak hayata geçirilmesini sağlamaktır. 
Gerekli emniyet tedbirleri alındığı 
takdirde kazaların minimuma ineceğini 
düşünüyoruz.

Selahattin KAYA
Anadolu Madencileri Derneği Eski 
Başkanı
“Beş olumsuz madde çıkarılmalı”

24 Mayıs 2010’da TBMM Sanayi Tek-
noloji Komisyonunda son şekli verilen 
tasarının kısa sürede kanunlaştırılması 
uzun süredir kaos yaşanan orman izin-
lerinin açılması yönünden çok büyük 
öneme haizdir ve sektörün sabırsızlıkla 
beklentisidir. Ancak, tasarı metnine 

sektörle görüş birliğine varılmamış 
maddeler eklenmiştir. Bu maddelerin 
tasarıda yer alması madencilik sektörü-
nü olumsuz etkileyeceği ve bürokratik 
işlemleri artıracağından TBMM Genel 
Kurulunda kaldırılması gerekmektedir. 
Bunlar, Maden Kanunu’nun 13, 16 ve 
17’nci; Zeytin Kanunu’nun 20’nci; Kara 
Avcılığı Kanunu’nun 4’üncü maddesini 
değiştiren maddelerdir. Bu beş madde 
daha sonra TBMM Madencilik Araştırma 
Komisyonunun raporu doğrultusunda, 
sektörle sağlanacak konsensüsle kanun-
laştırılabilir.

Tasarıda maden ruhsat teminatları 
% 400 oranında artırılmıştır. Dünyada 
ekonomik sıkıntı ve güçlüklerin yaşandığı 
bir dönemde maden sektörünün üzerine 
böyle bir yükün bindirilmesi sektörü 
tıkanma noktasına getirecektir. Ayrıca, 
bürokratik işlemler iki katına çıkarılmış, 
şu anda arama ruhsatları için 5 yılda 3 
rapor verilirken, tasarı ile rapor sayısı 6’ya 
çıkarılmıştır.

Mermer ruhsatlarında 2004 yılı öncesi-
ne dönülmüş, şu anda mermer ruhsa-
tında hem mıcır, hem blok çalışılırken, 
2004’te 5177 sayılı Kanun’la verilen hak 
geri alınmış, bu konuda daha önce ya-
şanan kaotik ortama dönülmüştür. 2004 
yılındaki değişikliklerle, madenciliğe 
duyulan ilgiyi fevkalade artıran mevcut 
kanunun bu denli karmaşık maddelerle 
içinden çıkılmaz hale getirilmesi beni ve 
benim gibi doğru tasarıya emek verenleri 
şoke etmiştir. Ümidim, aklıselim sahibi 
milletvekillerinin bu durumu TBMM 
Genel Kurul görüşmelerinde düzeltme-
leridir.

Mehmet ÖZER
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 
Başkanı
“Genellikle iyi fakat eksiklikler var”

Tasarı, beklentilerimizi genellikle karşı-
lıyor ancak sektör adına eksiklikler var. 
Zaten tam anlamıyla olumlu olması da 
mümkün değil. Devletin, sektörün, ilgili 
bakanlık ve kuruluşların menfaatlerini 
koruyacaksınız. Bu durumda bazılarının 
lehine olan bazılarının aleyhine olabi-
liyor. Sorunların çözümünde birlikte 
çalışılacak. Burada çevreyi ve ormanı ko-
ruyacağız, madeni de çıkaracağız. Asgari 
müşterekte birleşerek bunları yapmak 
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Türkiye 17. Kömür Kongresi
Maden Mühendisleri Odası Zonguldak 
Şubesi tarafından düzenlenen Türkiye 
Kömür Kongresi’nin 17.si 2-4 Haziran 
2010 tarihleri arasında Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleştirildi. 1978 

platform oluşturabilmektir. Üç gün 
süren kongreye kamu kuruluşlarından 
yetkililerin yanı sıra akademisyenler, 
öğrenciler, sektörel birlik ve örgütlen-
melerin yöneticileri, milletvekilleri, 
siyasi parti yöneticileri, maden ve jeo-
loji mühendisleri katıldı. 398 delegenin 
katıldığı kongrenin bilimsel bölümün-
de, aşağıdaki başlık konularında 37‘si 
bilimsel, 7‘si çağrılı, 4‘ü de özel sunum 
olmak üzere toplam 48 adet bildiri 
sunulmuştur.

Temiz Kömür Teknolojileri »
Denizaltı Madenciliği »
Şehiraltı Madenciliği »
Arama ve Değerlendirme »
Madencilik Sektöründe Ekipman  »

Temini ve Sorunları
Kömür Kullanımı, Çevresel Sorunlar »
Madencilikte Teknolojik Gelişme- »

ler ve Bilgisayar Uygulamaları
Geleneksel Olmayan Kömür Üre- »

tim Yöntemleri
Kömür İşletmeciliğinin Sorunları »
Gaz, Toz, Yangın ve Gürültü »
İş Kazaları - Meslek Hastalıklarının  »

Nedenleri ve Karşı Önlemler
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığına  »

İlişkin Tüzük ve Yönetmelikler
Madencilikte Risk Yönetimi »
Geçmişten Günümüze Kömür  »

Madenciliği

Kömür Havzalarında Sosyal  »
Sorunlar

Türkiye’de Kömür Kentleri, Sosyo- »
ekonomik ve Kültürel Etkileri

Üretim ve Tüketim Politikaları »
Madencilikte Özelleştirme »

Kongre esnasında katılımcıların 
ilgisine sunulan “Maden Makinaları ve 
Donanımı Sergisi”ne 24 adet kamu ve 
özel sektör kuruluşu katılarak ürün ve 
hizmetlerini sektöre tanıtmışlardır.

 Özel sektör katılımcılarından Net-
Cad ve Draeger Safety firmaları ziya-
retçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşmıştır.

Haziran 2010

yılından itibaren iki yılda bir düzenle-
nen kömür kongrelerinin temel hedefi, 
kömür madenciliği ve teknolojisi ile 
ilgili bilgi alışverişi sağlamak ve güncel 
sorunların çözümlerine yönelik bir 

zorundayız. Tasarı kanunlaştıktan sonra 
bir yönetmelik hazırlanacak. Bazı şeyleri 
kısıtlama veya önünü açma gibi uygula-
malar da gelebilecek.

Sektörümüz 7’nci maddenin Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptaliyle bir yılı 
aşkın sürede orman izni alamadığından 
çalışmak mümkün olamadı. Bu kanunla 
izinler açılacak, yeni üretime ve orman 
izni bitmiş eski işletmelerle birlikte eko-
nomiye katkı sağlamaya devam edilecek.

Atılgan SÖKMEN
Türkiye Madenciler Derneği Genel 
Sekreteri
“Yasaklayıcı maddeler tasarıdan çıka-
rılmalı”

Derneğimiz ve EUROMINES (Avrupa 

Haziran 2010

Madenciler Derneği) tarafından bir süre 
önce düzenlediğimiz AB’de Madencilik 
ve Çevre konulu toplantıda, önümüz-
deki 15 yılda özellikle metal, maden 
ve ürünlerinin bölge ülkelerinden 
tedariki için detaylı çalışma yaptıklarını 
belirttiler. Bu durum Türkiye madencilik 
sektörü için önemli bir avantaj oluştura-
bilecek. Önümüzdeki yıllarda gelişmele-
rin iyi ve dikkatli takibiyle AB’ye maden 
ürünleri ihracatımız artabilecek. Bu 
dikkate alınarak, madenciliğin önün-
deki engellerin kaldırılması, özel teşvik 
ve özendirmelerin ivedilikle devreye 
sokulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Madencilik ve çevre konusunda sür-
dürülebilir kalkınma ve sanayileşmeyi 
hedef alabilmemiz, kaynak kullanım ve 
koruma dengesini doğru kurabilmemiz 

için çevre uyum yönetmeliklerinin uygu-
lanabilir olması, altyapısı oluşturularak 
ülkemiz şartlarına göre düzenlenmesi, 
sektörün bir geçiş sürecinde olduğu ka-
bul edilerek değerlendirilmesi gereklidir. 
Aksi takdirde, büyük sıkıntılar yaşayan 
diğer sanayi kolları gibi madencilik sektö-
rü de zorlayıcı kriterler ve yasaklamalarla 
ağır sıkıntılara girecek.

Sektörün siyasilerden beklentisi, 
maden haklarının kısıtlanması konusun-
daki yasakların ve üretimin önündeki 
engellerin tasarı metninden çıkarılması 
ve teşviklerin devreye sokulmasıdır.
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İki madenciye hala 
ulaşılamadı

Haziran 2010

17 Mayıs 2010 tarihinde saat 13:27 
sıralarında,  TTK Karadon Müessesesi, 
Kilimli işletmesinin -540 katında 30 
madencinin ölümü ile sonuçlanan bir 
iş kazası meydana gelmişti. Kazayı 
takip eden günlerde 28 madencinin 
cesedine ulaşılmış ancak 2 madenciye 
ulaşmak mümkün olmamıştı. Hazi-
ran ayı sonu itibariyle göçük açma 
çalışmaları tamamlanmış olup, kayıp 
madencilere ise halen ulaşılamamıştır. 
TTK yetkililerine göre göçük altında 
bulunamayan madenciler muhteme-
len, patlamanın etkisiyle, 735 metre 
derinliğindeki su dolu kuyuya düşmüş 
durumdalar. Su kuyusuna bakılabil-
mesi için ise ocakta 3-4 ay sürmesi 
planlanan bakım/onarım çalışmaları-
nın yapılması gerekmektedir. 

Zonguldak’ta yaşanan son maden 
kazasının ardından denetimlerini arttıran 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Zonguldak’taki maden ocaklarını daha 
yoğun bir şekilde incelemeye aldı. Zon-
guldak Bölge Müdürlüğü müfettişleri, 
kentte yaptıkları denetimlerde 7 özel 
maden ocağını, gaz izleme sistemi bu-
lunmaması, havalandırma ve iş güvenliği 
önlemlerinin yetersiz olması nedenleriyle 
kapattı. Maden şirketlerinin, eksiklikle-
rini tamamlayıp bakanlığa başvurmaları 
halinde, müfettişlerin yeniden yapacağı 
denetimler sonucunda hazırlanacak 
rapora göre ocaklarını açabileceği ancak 
bu süre içinde üretim yapamayacakları 
belirtildi. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 6 
ayda bir yapılan denetimler sonucun-
da iş güvenliği konusunda eksiklikleri 
görülen maden ocaklarının kapatıldığını, 
eksikliklerini gideren şirketlerin yeniden 
ocaklarını açtırma hakkına sahip oldukla-
rını söylediler.

Zonguldak’ta bazı özel 
ocaklar kapatıldı

Haziran 2010

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel 
Müdürü Selahaddin ANAÇ, yakın zaman-
da doğal gaza eş değer gaz üretecekleri-
ni, bunu Tunçbilek veya Soma kömürleri 
üzerinde planladıklarını ve üretilecek bu 
gazın BOTAŞ’ın doğal gaz boru hattına 
verileceğini bildirdi. Anaç, yaptıkları ön 
çalışmalarda tip emisyon belgesinin 
onaylandığını kaydederken, “Üreteceği-
miz bu gaz, hava kirliliği yaratmayan ve 
çok ekonomik, doğal gaza eşdeğer bir 
gaz ve bunu yakında piyasaya süreceğiz. 
Böylece artık ‘fakir kömürü yüzünden 
çevre kirleniyor’ diyemeyecekler” diye 
konuştu.

TKİ kömürden gaz üretecek

Haziran 2010

Güney Afrika Cumhuriyeti Mineral Kay-
naklar Bakanı Susan SHABANGU ülkemize 
gelerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ta-
ner YILDIZ’ı ziyaret etti. Bakan Yıldız, Bakan 
Shabangu ve heyetiyle son derece verimli 
bir görüşme yaptıklarını belirterek, başta 
kömür ve kıymetli madenler olmak üzere 
Güney Afrika ile geliştirilebilecek işbirliği 
fırsatları bulunduğunu söyledi. Bakan Yıldız, 
madenler alanındaki mevzuat ve kıymetli 
madenlerin işlenmesi için Türkiye’deki tek-
nolojilerin kullanılması konularında görüş 
alışverişinde bulunduklarını kaydetti. 

Bakan Shabangu’nun, Zonguldak’ta 
meydana gelen maden kazasıyla ilgili tazi-
yelerini bildirdiğini de belirten Yıldız, Güney 
Afrikalı bakanın, üst düzeyde iş güvenliği 
olmasına rağmen Güney Afrika’da yılda 
yaklaşık 200 işçinin hayatını kaybettiğini 
söylediğini aktardı. Bakan Yıldız, maden 
sektöründe iş güvenliği konusunda da 
Güney Afrika ile bilgilerini paylaşacaklarını 
söyledi. 

Türkiye’nin deprem konusunda çok 
tecrübeli bir ülke olduğuna işaret eden 
Shabangu, ülkesinin çok derinlerde maden 
ürettiğini, bu nedenle deprem sırasında 
alınacak önlemler konusunda Türkiye ile 
işbirliği yapabileceklerini düşündüklerini 
belirtti.

Güney Afrika ile işbirliği

Mayıs 2010

Meclis Araştırma Komisyonu 
raporunu Meclis Başkanı’na 
sundu 
TBMM Madencilik Sektöründeki So-
runların Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kuru-
lan Meclis Araştırma Komisyonu, Bursa 
Milletvekili M. Altan KARAPAŞAOĞLU 
başkanlığında TBMM Başkanı Mehmet Ali 
ŞAHİN tarafından kabul edildi. Kabulde, 
Meclis Araştırma Komisyonunun çalışma 
raporu, TBMM Başkanı Mehmet Ali 
ŞAHİN’e sunuldu. Bakan Şahin sunulan 
raporun, çalışmanın büyük bir hassasi-
yetle gerçekleştirildiğine işaret ettiğini 
belirterek, çalışmada emeği geçenlere 
teşekkür etti. Raporun tamamlandığını 
ve bundan sonraki prosedürlerin yerine 
getirilmesinin bizzat takipçisi olacağını 
söyleyen Şahin, raporun Türkiye’ye ve Türk 
madenciliğine hayırlı olması dileğini ifade 
etti. Şahin ayrıca hazırlanan raporun yeni 
dönemde TBMM Genel Kurulu’na sunul-
duktan sonra Türk madenciliği açısından 
model olması kapsamında ilgili kurumlara 
entegresi noktasında da ilgili bir komis-
yon kurulması ve hızlı bir şekilde model 
oluşturulması gerektiğini belirtti.

Haziran 2010

Koza Altın İşletmeleri A.Ş, dünyanın en 
büyük ve önemli altın üreticilerinden bi-
risi olan Newmont Mining Corporation’a 
ait olan ve 2002 yılından beri Türkiye’de 
faaliyet gösteren Newmont Altın Ma-
dencilik Limited Şirketi’nin tamamını 8,5 
milyon USD’ye satın aldığını duyurdu. 
Newmont Altın Madencilik Limited 

Şirketi’nin tamamının, toplam 63 adet 
ruhsat sahası dahil olmak üzere tüm al-
tın projelerinin, ayrıca araştırma faaliyet-
leri sonucunda elde ettiği ve Türkiye’nin 
tamamını kapsayan araştırma verilerinin 
satın almaya dahil olduğu belirtildi. 

Koza, Newmont Türkiye’yi 
satın aldı 

Haziran 2010

Ülkemizde bugüne kadar yapılan en 
derin maden arama sondajı olan 2.100 
metrelik kuyuda 26 Haziran tarihinde 
çalışmalara başladı. Ortadoğu Sondaj 
San. Tic. Ltd. Şti. firması tarafından Ça-
yeli Bakır İşletmeleri (Inmet Mining)’nin 
Rize-Çayeli civarında bulunan sahasın-
da, 1.300, 1.800 ve 2.100 metre olarak 
planlanan 3 ayrı karotlu sondaj yapıla-
cak. Bu sondajlarla yeni bakır rezervleri-
nin tespit edilmesi hedefleniyor.

En derin kuyuya başlandı

Haziran 2010



İş, inşaat ve maden sektöründe müşterilerine çözüm ortaklığı sağlayan Page Ltd., Ankomak 
2010’a hazır
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Dünyadan Haberler

Amerikalı jeologlar tarafından, Afganis-
tan sınırları içerisinde 1 trilyon USD’nin 
üzerinde ekonomik değere sahip demir, 
bakır, kobalt, altın ve lityum içeren bü-
yük rezervler tespit edildi. Maden İşleri 
Bakanı Wahidullah SHAHRANI, “İlk tah-
minlerimize göre, rezervlerin potansiyel 
ekonomik değeri 1 trilyon USD ile 3 tril-
yon USD arasında. Önümüzdeki 2-3 sene 
içerisinde üretime geçmesini istediğimiz 
stratejik mineraller olan, demir cevheri, 
bakır, lityum ve petrol için çalışmalarımı-
zı başlatacağız.” açıklamasını yaptı. Bir-
çok maden şirketinin ilgilendiği rezervler 
ile ilgili olarak, batılı maden şirketlerinin 
yöneticileri, bölgede sürmekte olan sa-
vaşa, hükümet içerisindeki yolsuzluklara, 
altyapı ve yolların eksikliklerine dikkat 
çekerek, bu devasa rezervlerin üretime 
geçmesi için yılların geçmesi gerektiği 
düşüncesindeler.

Rivo-Novo Gold yöneticisi David 
Beatty, “Afganistan’da büyük rezervlerin 
bulunduğu doğrudur. Ancak şu anki risk 
koşulları altında oraya arama ekibimi 
kesinlikle yollamam.” dedi. Diğer bir yan-
dan bu riskleri göze alabilen firmalar ise 
araştırmalara başladı. Dev yatırımcı JP 
Morgan, Afganistan’a bir ekip göndere-
rek, ülkenin potansiyel yeraltı zenginlik-
leriyle ilgili olarak yapılabilecek projeleri 
erkenden araştırmayı planlıyor.

 Ayrıca bazı batı şirketlerinin yöne-
ticileri, Çin’in bu rezervlere büyük ilgi 
göstereceğini düşünüyor. Riske karşı 
bakış açıları oldukça farklı olan Çinlilerin, 
mineral kaynaklarını milli strateji geli-
şiminin bir parçası olarak düşündükleri 
için, birçok şirketin koşullar nedeniyle 
yatırımlar yapmayacağı bölgelere, yatı-
rım yapacağını öngörüyorlar. 

Hajigak’daki büyük demir cevheri 
rezervinin üretime geçirilmesiyle ilgili 
teklifler ve önerilerin konuşulması için 
haziran sonunda Londra’da toplantı 
yapılacağı açıklandı. Bu toplantıya dünya 
genelinde 200 maden yatırımcısının 
katılacağı belirtildi.

Afganistan’da trilyon USD 
değerinde mineral kaynağı

Haziran - Temmuz 2010

%40’lık vergi, Avustralya Başbakanını koltuğundan etti

Haziran - Temmuz 2010

Bir önceki sayımızda Avusturalya 
Hükümetinin kaynak kira vergilerinde 
yapmayı planladığı artışı ve maden 
şirketlerinin bu artışa tepkilerini duyur-
muştuk. 

24 Haziran’a kadar Avusturalya’nın 
Başbakanı olan Kevin RUDD, bu tasarı-
nın yaratıcısı ve en büyük destekcilerin-
dendi. Tasarı açıklandığı günden beri 
Rudd, büyük maden şirketlerinin, ma-

dencilik alanında çalışanların ve hatta 
tasarıyı destekleyeceklerini düşündüğü 
Avusturalya halkının bile hedefi haline 
geldi. İlk olarak dev maden şirketleri 
ülkedeki projelerini teker teker iptal 
etmeye başladı. Sonrasında internet 
üzerinden ve televizyonlardan çeşitli 
şekillerde hükümet karşıtı reklamlar-
la, büyük şirketlerin Avusturalya’dan 
çıkmaları durumunda, ülke ekonomi-
sinde ve istihdam konusunda gelecekte 
yaşanabilecek sıkıntılar vurgulandı.

Rudd’un üzerinde çalıştığı gaz emis-
yonlarını azaltma tasarısını hükümetten 
geçirememesinin hemen sonrasında, 
%40’lık kaynak kira vergi tasarısının bu 
denli tepki görmesi Rudd’un imajını de-

rinden etkiledi. 12 ay sonra yapılması 
planlanan seçimlerin, büyük riske gir-
mesinin endişesini yaşayan iktidardaki 
İşçi Partisinde, Başbakan Yardımcısı 
Julia GILLARD’ın organize ettiği olağa-
nüstü toplantıda başbakanlık seçimi 
yapılmasına karar verildi.

Seçimler sonucunda, oybirliğiyle 
başkan seçilen Gillard, ülke tarihinin 
ilk kadın başbakanı ünvanını da ka-
zanmış oldu. Gillard, 20 milyar USD’lik 
yatırımı riske atan kaynak kira vergi ta-
sarısının sonucu olan tatsız tartışmayı 
bitirmek istediğini belirterek, maden 
şirketlerine “Hükümetimizin kapısı 
maden şirketlerine her zaman açık. 
Onların bizlerle daha açık fikirli olma-
larını istiyoruz.” mesajını gönderdi. 

Rudd’dan görevi devralan ve öner-
diği vergi tasarısına çözüm arayan 
Gillard, 2 Temmuz itibariyle yeni bir 
vergi tasarısını kamuoyuna sundu. 
Temmuz 2011 tarihinde başlatılması 
planlanan mineral kaynakları vergisi 
(MRRT), demir cevheri ve kömür 
madeni işletmelerine % 30 oranında 
uygulanacak. Bunların dışında kalan 
madenleri üreten maden şirketleri ve 
yıllık geliri 50 milyon USD’nin altında 
olan küçük maden şirketleri bu vergi-
den muaf tutulacak.

Bu olay sonrasında Xstrata’nın 
hisseleri %3 değer kazanırken, BHP 
Billiton ve Rio Tinto’nun hisselerinin 
ise değeri %1 arttı.

Avustralya, en büyük ihracatcısı Çin ile 
8,8 milyar USD değerinde bir anlaşma 
imzaladı. 2009 yılında Avustralya ihracatının 
% 19’unu yani 49 milyar USD’lik (22 milyar 
USD’si demir cevheri ve konsantresi) kısmı-
nı Çin ile yapmıştı.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Xi 
JINPING’in Avustralya ziyareti sırasında 
madencilik alanında yapılan anlaşmalar-
dan bazıları şöyle;

Çin Kalkınma Bankası, Avustralya’nın  »
batısında yer alan Çin-Avustralya ortaklı-
ğındaki Karara Demir Cevheri Projesi için 

1,2 milyar USD değerinde kredi verecek.
Çin Kalkınma Bankası, Aquila  »

Resources’un 3,45 milyar USD değerin-
de olan ve Batı Avusturalya’da yer alan 
Pilbara Demir Cevheri Projesine yardım 
fonu oluşturacak.

Avustralyalı milyarder Clive PALMER’e  »
ait olan Resourcehouse’un Queensland’da 
bulunan termal kömür projesi için, Çin 
İthalat-İhracat Bankası, China Power, Me-
tallurgical Corp. of China Ltd. ve China Rail 
Construction Corp. ile anlaşma imzaladı.

Avustralya ve Çin’in 8,8 milyar USD’lik anlaşması

Haziran 2010
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Dünyanın en büyük 4. şirketi, enerji sektö-
rünün ise en büyük 3. şirketi konumunda 
olan BP (British Petroleum)’nin petrol 
haklarını elinde bulundurduğu Meksika 
Körfezi petrol platformunda 20 Nisan’da 
yaptığı arama amaçlı denizaltı sondaj-
ları sırasında aniden açığa çıkan yüksek 
basınçlı metan gazının, sondaj ekipman-
larını deniz tabanından yukarıya doğru 
fırlatmasını takiben patlama gerçekleş-
mişti. Kıyıdan 75 km uzaklıkta ve yüzeyin 
5000 m altında gerçekleşen patlama 
sonrasında platformda bulunan çalışan-
lardan 11’i hayatını kaybederken, 98 çalı-
şana ise kurtarma çalışmaları sonucunda 
ulaşılmıştı. Petrol platformu da, patlama 
nedeniyle çıkan yangın sonrasında 2 gün 
içerisinde batmıştı.

Yaşanan olayın üzerinden 3 ay 
geçmesine rağmen büyük çapta petrol, 
Meksika Körfezi sularına sızmaya devam 
ediyor. Yapılan ilk tahminlerde günde 
1000 varil petrolün sızdığı açıklanmıştı. 
28 Nisan’da hükümet yetkilileri sızmanın 
3 ayrı delikte gerçekleştiğini ve günde 
5000 varilin üzerinde sızıntı olduğunu 
açıklamışlardı. Bazı bilim adamları ve 
çevreci grupların, sızıntının tahmini 
değeri üzerine araştırma yapmaları so-
nucunda 27 Mayıs itibariyle bu sızıntının 
12.000 ile 25.000 varil arasında olduğu 
ortaya çıktı. Haziran ayının sonlarına 
doğru hükümetin yaptığı açıklamada 
ise günde 60.000 varil petrolün Meksi-
ka Körfezi’ne sızdığı açıklandı. Şu ana 
kadar Meksika Körfezi sularına 80 ila 150 
milyon galon petrol sızdığı düşünülüyor. 
Gelmiş geçmiş en büyük petrol sızın-
tısı olarak adlandırılan çevre felaketi, 
sızıntının hala önüne geçilememesinden 
dolayı ABD’nin Florida Eyaleti kıyılarına 
kadar olan bölge kıyılarını tehditi altına 
almıştır. Çevre üzerinde çok büyük etki-

BP’nin Meksika Körfezi’ndeki platformunda felaket

Nisan - Temmuz 2010

ler bırakacak olay, şimdiden bölgedeki 
balıkçılığı ve turizmi derinden etkiledi. 
BP, sızıntının olduğu delikleri ilk olarak 
çimento ve çamurla tıkamaya çalış-
tıklarını ancak başarılı olamadıklarını 
açıkladı. Sonrasında delik ağızlarına 
yerleştirilen huni sistemli bir meka-
nizma ile günde 15.000 varil petrolun 
deniz suyuna karışmasını engelledikle-
rini belirtti.  26 Haziran itibariyle deniz 
yüzeyine kurdukları bariyerler, kontrol-
lü yakma ve delik ağızlarına yerleştir-
dikleri mekanizma ile toplam 657.300 
varil petrolü topladıkları açıklandı.

BP, şu anda 39.000 personel, 5000 
gemi ve 100 uçak ile çalışmalarını sür-
dürdüğünü açıkladı. Şu ana kadar BP’ye 
80 bin kişi tazminat davası açtı. Bun-
ların 41.000’ine toplamda 128 milyon 
USD’lik ödeme yapıldı. BP, şu ana kadar 
bölgede yapılan temizleme çalışmaları 
ve tazminatlar dahilinde 2,65 milyar 
USD harcandığını açıkladı.

Hatırlanacağı gibi 24 Mart 1989 
senesinde Exxon Valdez isimli petrol 
tankeri karaya oturmuş ve olay sonu-
cunda 10 milyon varil petrol Alaska 
sularına akmıştı. Bu olayın üzerinden 
20 sene geçmesine rağmen, Kuzey 
Carolina Üniversitesi’nin yaptığı açıkla-
maya göre, kıyı şeridindeki ekosistemin 
tekrar tam olarak eski haline dönmesi 
için 30 sene gerekmekte.

BP Başkanı Svanberg, yaşanılan olay-
dan çok büyük üzüntü duyduklarını 
dile getirdi. Çevreye verdikleri zararlar 
ve bölge halkının mağduriyetini gider-
mek amacıyla BP, 20 milyar USD harca-
yacak. Bu olay sonrasında borsada % 
52’lik düşüş yaşayan BP’nin hisselerinin 
% 40’ı İngiliz hissedarlara, % 39’luk 
kısmı ise Amerikalı hissedarlara ait.

Dünya Altın Konseyi (WGC) yaptığı 
açıklamada, bu sene altına olan tale-
bin, Çin ve Hindistan’ın kuyumculuk 
sektöründeki büyüme ile Avrupa ve 
Amerika’daki endüstriyel yatırımlardan 
dolayı artacağını açıkladı. Taleplerin, 
yüksek altın fiyatlarına rağmen devam 

edeceğini belirten WGC, Hindistan’ın 
altın talebinin geçen senenin ilk çey-
rek dönemine kıyasla % 698’lik artışla 
193,5 tona, Çin’in ise % 11’lik artışla 
105,2 tona yükseldiğini açıkladı.

Altın talepleri artıyor

Haziran 2010



Almanya’dan ve Çin’den yeni katılımcılar olduğunu vurgu-
layan konuşmacılar, karşılıklı vizelerin kaldırıldığı ülkelerden 
de birçok ziyaretçi beklediklerini belirttiler. İMDER yönetim 
kurulu başkanı Cüneyt DİVRİŞ de konuşmasında, Türkiye İş 
Makineleri Sektörü hakkında çarpıcı rakamlar verdi: “Türkiye, 
Avrupa’nın 5. büyük pazarı, dünyada en hızlı büyüyen 3. pazar, 
Avrupa’nın en büyük 10. imalatçı ülkesi, bekoloader pazarında 
dünyada ilk 4 ülke içerisinde, dünyanın en büyük 12. pazarı ko-
numundadır. Ayrıca iş makineleri sektörü büyüme rakamlarına 
bakınca, Avrupa’nın en hızlı büyüyen pazarı olan Türkiye’de, 
2010 yılı sektör büyüme oranının % 35’in üzerinde olacağı tah-
min edilmektedir. Son 8 aydır hızlı bir büyüme ivmesi yakala-

18. Ankomak Fuarı İstanbul’da düzenlendi
Uluslararası iş makineleri, yapı elemanları ve inşaat 

teknolojileri fuarı Ankomak’ın 18. si İstanbul Cnrexpo 
fuar merkezinde düzenlendi. 9-13 Haziran tarihlerinde 

ziyaretçilerle buluşan fuar, sırasıyla Tuğber YAŞA – EUF Yöne-
tim Kurulu Üyesi, Edward STRACHAN – ITE Group PLC. Yönetim 
Kurulu Üyesi, Cüneyt DİVRİŞ – İMDER Yönetim Kurulu Başkanı, 
Nihat ERGÜN – T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı’nın yaptıkları 
konuşmaların ardından ziyaretçilere açıldı. Ankomak Fuarı’nı 
düzenleyen firmaların yetkililerinden Tuğber YAŞA ve Edward 
STRACHAN Fuar hakkında genel bilgiler vererek, 70.000 m2‘lik 
alanda yaklaşık olarak 250 firmanın katılımıyla düzenlenen 
fuarın 5 gün boyunca 30.000 ziyaretçi çekmesini beklediğini 
söylediler. 

yan iş makineleri sektörü, yurt içi satışlarda son 5 ayda toplam 
% 96’nın üzerinde bir büyüme sergileyerek tahminleri altüst 
etmiştir. İhracat artışımız ise 2010 yılının ilk 5 ayında toplamda 
% 11,5 olarak beklenin altında bir büyüme sergilemiştir. 2011 
yılını da % 30 -35 oranında büyüme ile tamamlaması beklenen 
sektörümüz, 2007 rakamlarını 2014 yılında yakalayacak gibi 
görünmektedir.”. Ayrıca iş makinelerinin sıfır ve ikinci el alışla-
rındaki KDV oranlarında da düzenlemeye gidilmesi gerektiğini 
söyleyen Divriş, İSDER Eğitim Komitesi ile birlikte, üzerinde dört 
senedir çalıştıkları kalifiye eleman ve operatör eğitimi projesi-
nin de önemli bir noktaya geldiğine değindi. T.C. Sanayi ve Ti-
caret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN de konuşmasında, 2009 yılında 
dünya ekonomisinin 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk defa reel 
olarak küçülmüş olduğunu ve dünya ticaretindeki daralmanın 
% 11’e ulaştığını vurguladı. Ülkemizin de bu ekonomik kriz ile 
birlikte Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da % 4,7 lik daralma yaşadığını, 
ancak bu rakamın beklentilerin çok altında kaldığını, 2010’un 
ilk 5 ayında gösterdiği performans ile krizin etkilerinden en hız-
lı sıyrılan dünya ülkelerinden biri olduğumuzu sözlerine ekledi. 
IMF ve OECD’nin son yayınladıkları raporda Türkiye’nin sırasıyla 
yüzde 6,2 ve 6,8 oranında büyüyeceği tahminlerine de değinen 
Bakan Ergün, inşaat sektörünü büyütmeyi hedeflediklerinden 
ve 3. Köprü projesinin de öneminden bahsetti.

 5 salon ve dış fuar alanında boy gösteren büyük iş maki-
neleri ve yapı elemanları, her sene olduğu gibi bu sene de bü-
yük ilgi gördü. İlk günler ziyaretçi sayısının zayıf olmasından 
endişelenen firmalar, ilerleyen günlerde yaptıkları satışlar ve 
ziyaretçilerin kalitesi nedenleriyle fuardan mutlu bir şekilde ay-
rıldılar. Ayrıca fuar sırasında bazı firmalar, canlı müzik ve dans 
gösterileri ile ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi amaçlayıp, izleyen-
lere keyifli dakikalar yaşattılar. Almanya’da düzenlenen Bauma 
Fuarı’nın, İzlanda’daki volkan patlaması sonrası zayıf geçmesi-
nin de etkisiyle, birçok uluslararası katılımcı ve ziyaretçi Anko-
mak Fuarı’nın çeşitliliğini ve kalitesini de arttırdı. Bölgenin en 
büyük fuarlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 
Ankomak Fuarı’nın iki sene sonra daha büyük bir katılımla, 
daha çok ziyaretçiye ev sahipliği yaparak ülkemiz ekonomisine 
ve ticaretine daha büyük bir ivme kazandırmasını ümit ediyo-
ruz.

Ankomak fuarının açılışı öncesi, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN 
ile İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt DİVRİŞ sohbet ederken

Fuarda açık alanı tercih eden Atlas Copco son teknoloji ürünlerini tanıttı Borusan Makina geniş ürün yelpazesiyle göz doldurdu
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Page Ltd. yerli ve yabancı müşterilerine ürünlerini tanıttı 

Hidromek’in siyah-beyaz konsepti ziyaretçilerin ilgisini çekti 

Murat Ateş Makina ve Armador Danışmanlık, fuarda yoğun ilgi ile karşılaştılar 



GMSı – Küresel Büyüme İçin Harekete Geçti

GMSI’ın sekizinci 
uluslararası 

ofisini 
İstanbul’da 

açmış olması, 
şirketin 

uluslararası 
genişlemesinde 

bir başka 
kilometre taşını 
oluşturmaktadır

Güney Afrikalı bilgi ve iletişim teknolojileri 
şirketi GijimaAst’ın,  madencilik çözümleri 
üzerine hizmet veren yüzde yüz iştiraki 

GMSI, madencilik hizmetlerindeki küresel ayak 
izini sürekli olarak geliştirmektedir. GMSI Afrika, 
Avusturalya ve Kanada pazarlarında tanınmış bir 
firma olmasının yanı sıra, çok çeşitli madencilik 
hizmetleri portfolyosu ve artan küresel varlığı 
sayesinde büyümek için girişimci planlarını  da 
hayata geçirmektedir. GMSI Pazarlama Müdürü 
Empie Strydom konuyu şöyle açıklıyor:

Sermet İLHAN
GMSı Avrasya
Maden Mühendisi
sermet.ilhan@gijimaast.ca

Küresel Ayak İzi

Giderek daha çok küreselleşen madencilik müş-
terilerine, profesyonel, güvenilir ve tekrar uygu-  
lanabilir çözümleri dünyanın herhangi bir ye-
rinde sağlayabilmek, etkileyici bir başarıdır ve 
GMSI bu başarıya doğru önemli bir adım daha 
atmış bulunmaktadır.

GMSI’ın sekizinci uluslararası ofisini İstanbul’da 
açmış olması, şirketin uluslararası genişlemesin-
de bir başka kilometre taşını oluşturmakta ve 

bölgedeki madencilik faaliyetlerine katma değer 
sağlamak  amacını hedeflemektedir. İstanbul’un, 
GMSI’ın ürün ve hizmetlerini Türkiye’nin dışında 
Türki Cumhuriyetler, Orta Asya, Balkanlar, Ortado-
ğu ve Kuzey Afrika’ya etkin bir şekilde götürecek 
olan Avrasya merkezi olarak belirlenmiş olması 
ve bazı ön iş sözleşmelerin yapılması ile birlikte 
GMSI, önümüzdeki aylarda bölgedeki aktiviteleri-
ni büyütmeyi hedeflemektedir.

GMSI’ın sunduğu danışmanlık ve yazılım tek-
liflerine gösterilen yaygın ilgi ile birlikte, tüm 
belirtiler, daha da fazla büyüme ve genişlemenin 
çok yakında gerçekleşeceğinin beklenebileceğini 
ortaya koymaktadır.

GMSI, madencilik çözümleri ortamında inovas-
yon üzerine mükemmel bir sicile sahiptir. Kurul-
duğu doksanlı yılların ortasından bu yana GMSI, 
bir yandan büyük ölçüde şirket bünyesinde üre-
tilen niş araçları geliştirirken diğer yandan ma-
dencilik teknik çözüm ortamlarını entegre etmeyi 
hedefleyen gerçek küresel madencilik çözümleri 
üretiminde olağanüstü başarılı olmuştur.

GMSI, mine2-4D ve mineCAD gibi, bir çok 

endüstride yaygın olarak kullanılan madencilik 
programlarını üretmekle tanınıyorken, artık eş 
derecede etkileyici bir profesyonel madencilik 
danışmanlık referans setine de sahiptir. 30’u 
aşkın ülkede aktif şekilde danışmanlık hizmeti 
veren profesyonel deneyimli mühendislerimiz, 
jeologlarımız ve topograflarımız, A’dan Z’ye 
madencilik ve mühendislik hizmetlerini verecek 
tecrübeye sahiptir. 

mineRP  İle Kurumsal Çözümler Stratejisi

Küresel olarak da hissedilen zor ekonomik za-
manlarda, coğrafi olarak büyüyebilmek hiçbir 
zaman kolay bir iş olmamıştır. GMSI, küresel 
finansal krizin sıkıntısını, madencilik müşterile-
rimizin hissettiği kadar hissetmiştir. Bu durum, 
aralıksız devam eden yazılım uygulamaları prog-
ramlarımızda bize soluk alma olanağı vermiş ve 
gelecek için stratejimizi güçlendirmemize ola-
nak sağlamıştır.

Dünya çapında madencilik şirketlerinin, fi-
yatların düşme eğilimi gösterdiği piyasalarda 

GMSI, Avrasya operasyonlarını İstanbul’daki Küresel Madencilik Teknolojisi Zirvesi ile başlatmıştır. Sağda GMSI Eurasia 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sermet İlhan, Afrika ve Kuzey Amerika’dan gelen GMSI yöneticileriyle görülmektedir. 
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tipik birleşmeleri yaşamasıyla birlikte, dayanıklı ve etraflıca tasarlanmış kurumsal 
teknik çözümlere olan ihtiyaç kaçınılmaz olmuştur.  Madenler,  her zaman olduğun-
dan daha fazla bir şekilde, artık dünyanın diğer ucunda oturan müdürler tarafından 
yönetilen deneyimli uzmanlarca işletilmekte ve madencilik sektöründe olmayan ki-
şiler tarafından finanse edilmektedir.

Bu duruma, her madene sadece sayısız, farklı ve çoğu zaman birbiriyle uyumsuz 
çözümler satmakla yetinen tedarikçiler topluluğu tarafından çare bulunamamış, ya-
ratıcı ve entegre raporlama görevleri, maden işletmeleri genel merkezlerinde çalışan 
danışmanlara bırakılmıştır.

GMSI, bu kısa devre sürecinde, son yıllardaki araştırma ve geliştirme çalışmaları-
nı, maden bilgisinin gerçek mekansal şartlarını hesaba katmak suretiyle madencilik 
teknik çözümlerini, ticari uygulamalarla ve madendeki diğer uygulamalarla entegre 
etmek üzere tasarlamış, dünyanın lider madencilik teknik ERP sistemi olan mineRP’yi 
geliştirmek üzerine odaklandırmıştır. Bu, veri seviyesindeki bilginin, Microsoft SQL 
Server 2005 ve sonraki versiyonlarına devrim niteliğinde bir eklenti olan GMSI OGC 
uyumlu spatialDB veritabanına entegre edilmesi ile gerçekleştirilmektedir.

Microsoft SQL Server’ın mekansal yetenekleri genişletilerek, mekansal veri sade-
ce toplanıp grafik dosyaları olarak şartlanmıyor, aynı zamanda ilişkisel veritabanında 
doğal biçimde depolanıyor. mineRP sistemini destekleyen temel  teknoloji olarak 
spatialDB, sağlam madencilik teknik bilgi yönetimi için günümüzdeki en güvenilir 
platformu sağlamaktadır.

Kendin Ol / GMSI Gerçeği

GMSI’ın inovasyon becerisi, sadece girişimci ruhuyla değil aynı zamanda da şirketin 
hem madencilik, hem de bilgi teknolojisi dünyasından seçilmiş uzmanları istihdam 
etmesi ve dolayısıyla teknolojik düşüncedeki en iyiyle madencilikteki tecrübeyi bir-
leştiriyor olması  gerçeğiyle açıklanabilir. Rakiplerimizin çoğu sadece teknolojiye 
odaklanırken, bizim yaklaşımımız her zaman, hizmet yelpazemizdeki her bir disiplin 
için endüstriden uzman ve lider kişileri istihdam etmek ve bu endüstri uzmanlarının 
yazılım uzmanlarımızla birlikte yaratıcı süreç ve işlemleri yönetmelerini sağlayacak  
platformları oluşturmak olmuştur.

GMSI’ın madencilik danışmanlık alanının, uluslararası ortamda da bütün yönleriy-
le temsil ediliyor olması, şirkete, farklı teknolojilerin ülkeler arasında transfer edile-
bilmesini mümkün kılan, güçlü, sağlam bir platform sağlamaktadır.

Müşterilerimizle Temas Halinde Olmak

Müşterilerimizle ve onların uzmanlık gerektiren ihtiyaçlarıyla yakın ilişkide olmanın 
değerinin yanında, küresel madencilik endüstrisindeki en son eğilim ve gelişmelere 
GMSI son derece önem vermektedir. Biz sadece, dünya çapında çeşitli üniversite ve 
kolejlerle olan ilişkilerimiz sayesinde akademik geliştirme faaliyetlerine katkıda bu-
lunmuyoruz, aynı zamanda her yıl düzenlenen bir maden planlama konferansına da 
ev sahipliği yapıyoruz.

GMSI maden planlama konferansı, madencilik profesyonellerinin yeni inovasyon-
ları paylaşması ve birlikte çalışmaları için bir platform oluşturmakta ve müşterile-
rimizin, yeni gelişmelerin gidişatını etkilemelerini ve madencilik teknik çözümleri 
endüstrisindeki son eğilimler hakkında bilgi almalarını sağlayan paha biçilemez bir 
fırsat sunmaktadır.

Bu senenin konferansı Kanada, Ontario’da gerçekleştirilecek olup, bir kez daha ilgi 
çekici bir toplantı olmayı taahhüt etmektedir.

GMSI ve onun diğer teklifleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizi                                   
www.graphicmining.com web adresinden ziyaret ediniz.



Muzaffer Gökçe GÖNCÜ
jeoDijital Bilişim Teknoloji 
Madencilik Ltd. şti.
Teknik Yazılım Uzmanı
muzaffergokce@jeodijital.com
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Maden Ocağınızın Geleceğini planlayabilirsiniz

Kaliteli ve 
ayrıntılı bir 
planlama 

yapılabilmesi 
için ciddi bir 
çalışma ile 

birlikte özel 
araçların da 
kullanılması 

gerekir

Günümüz rekabet koşullarında, madenci-
lik şirketlerinin uygun maliyet, kalite ve 
miktarda üretim yapabilmesi ve artan 

talepleri zamanında karşılayabilmeleri için akıl-
cı üretim planlarının oluşturulması ve üretimi 
kontrol etmeleri gerekmektedir. Üretim planla-
ması hem harcanacak zaman hem de ayrılacak 
iş gücü açısından maliyetli bir faaliyettir. Kaliteli 
ve ayrıntılı bir planlama yapılabilmesi için ciddi 
bir çalışma ile birlikte özel araçların kullanılması 
gerekir. Bilgi sistemlerinin hızla gelişmesi ile 
birlikte, madencilik sektöründe mantığa ve ak-
la uygun planların oluşturulması, kaynakların 
daha rasyonel kullanımı, ani değişikliklere karşı 
hazırlıklı olma ve etkili bir denetim için teknik 
yazılımların kullanılması bir ihtiyaç haline gel-
miştir.

Gemcom madencilik çözümleri, veritabanı 
oluşturma, üç boyutlu jeolojik ve kaynak mo-
delleme, üretim planlaması, optimizasyon ve 
performans yönetimi gibi madencilik iş süreç-
lerindeki ihtiyaçlarınızı profesyonelce karşıla-
maktadır. Gemcom’un 
ürün yelpazesi içeri-
sinde yer alan ve her 
türlü açık ocak ve 
yeraltı madenciliğin-
de kullanılabilen Mi-
neSched; kısa, orta ve 
uzun dönem üretim 
planları ve senaryo-
larını oluşturabilece-
ğiniz bir yazılımdır. 
MineShed, geleneksel 
yöntemlerin ve hayal 
edebi lecek ler in iz in 
çok ötesinde bir ba-
kış açısı sağlayarak,  
planlama için gerek-
li her türlü bilginin 
entegrasyonunda ve 
oluşturulan planların 
ve senaryoların geriye 
dönük olarak revizyo-
nunda mükemmel bir 
planlama ortamı sun-
maktadır.

Geçmişten Bugüne MineSched

MineSched, Gemcom Surpac teknolojisi kulla-
nılarak geliştirilmiştir ve dünyada 50’den fazla 
ülkede kullanılmaktadır. 2002 yılında kaynak ve 
öncelik bazlı planlama metotlarını piyasaya sür-
müş, 2003 yılında ise devrim niteliğindeki hedef 
planlama teknolojisi ile açık ocak ve yeraltı ma-
den işletmelerinin üretim planlamasında lider 
haline gelmiştir. Çoklu kaynak ve ürün hedef-
lerinin harmanlamasına olanak sağlayan hedef 
planlamasına yönelik iyileştirmelerin yanı sıra, 
2005’te piyasaya sürülen 4.1 sürümü ile stok 
harmanlama ve hedef planlama algoritması ile 
birlikte daha da gelişmiştir. MineSched’in hedef 
planlama modülü piyasaya sürüldüğünden bu 
yana hem performans, hem de sonuçlar açısın-
dan çok iyi olduğunu kanıtlamıştır. Maden öm-
rünün planlanması çoğu kez birkaç dakika sür-
mektedir ve nerede kazı yapılacağına dair yeterli 
esneklik verilirse, hedefleri mükemmel ölçüde 
karşılayan sonuçlara ulaşılmaktadır. Günümüz-

Doğu Kalimantan, Endonezya Kömür Madeni

MineSched’in benzersiz dört adım iş akışı
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de MineSched çok daha kolay programlanabilen, kullanıcı dostu 
ve etkili görsel ara yüzüyle tüm planlama aşamalarını dört adım-
lık bir iş akışı çerçevesi içerisinde gerçekleştirmektedir.

Anlaşılır, Hızlı ve Güvenilir

Yeni geliştirilen planlama algoritmalarının MineSched’e eklen-
mesiyle birlikte, tüm araçlar kullanımı oldukça kolay bir yapı 
içerisinde, dört adımlık iş akışına bağlanmıştır. Çoğu kullanıcı 
için işkence haline dönüşen geleneksel planlama işlemlerini son 
derece kolay, anlaşılır ve keyifli bir hale getirmiştir. Bu iş akışları; 
jeolojik modelin entegrasyonu, planlama ayarlarının yapılması, 
planlamanın oluşturulması ve sonuçlandırılması başlıkları al-
tında toplanmıştır. Gemcom Surpac veya Minex’te oluşturulan 
jeolojik modellerin (blok model ve/veya grid) MineSched’e ak-
tarılmasından sonraki iş akışında lokasyon, kaynak ve maden-
cilik parametreleri gibi planlama ayarları yapılır. Planlama oluş-
turulmasında ise yıl, ay, gün ve hatta saat/dakika boyutundaki 
zamanlama periyotları ile çalışılabilir. Gelişmiş takvimlendirme 
özelliği ile işletmenin başlangıç tarihi, rutin ve tek seferlik tatiller, 
araç bakım günleri gibi detaylı zaman dilimlerinin tanımlanma-
sına olanak sağlar. Son basamakta da tüm bu çalışmaların sonuç 
raporlarını ve görsel animasyonlarını otomatik olarak oluşturur. 

Birbirini Tamamlayan Modüller

MineSched şirketlerin ihtiyaçlarına göre 3 farklı modüle sahip-
tir. Bunlar: açık ocak üretim planlaması, yeraltı geliştirme plan-
laması ve üretim harmanlaması modülleridir. MineSched’in tüm 
modülleri entegre bir yapıdadır ve birbirini tamamlayıcı nite-
liktedir. Bu modüller açık ocak ve yeraltı galerilerinin aynı anda 
programlanabildiği ve sonuçların üretim süreci boyunca takip 
edilebildiği interaktif bir yapıdadır.

Açık Ocak Üretim Planlaması

MineSched bakırdan kömüre tüm açık ocak işletmelerinde kısa 
ve uzun dönem üretim planlarının oluşturulmasını sağlar. Blok 
veya grid modellerle çalışarak, madencilik basamaklarının ve 
ocak ilerlemelerinin üretim planlamasını rahatça oluşturabil-
mektedir. Her tür ve sayıdaki malzemeyi blok, poligon ve grid 
modellerinden itibaren planlayabilir. Kullanıcıya planlamanın 
tüm yönlerini kontrol edebilme veya MineSched’in hedef ta-
banlı planlama algoritmalarını kullanabilme seçeneği sunar. 
İşletme yönleri, ayna geometrisi, basamak genişliği, alansal li-
mitler ve diğer işletme kısıtlarının planlamaya dahil edilmesi-
ne olanak sağlar. Bunlara ek olarak, malzemenin stok sahasına 
aktarılması,  delme - patlatma ve dolgu gibi yan faaliyetleri de 
planlama sürecine katabilmektedir.

Yeraltı İşletme Planlaması

MineSched galeri ilerlemesinden, kazı faaliyetlerine kadar tüm 
yeraltı geliştirme ve üretim planlarını oluşturabilmektedir. Ga-
leri ilerlemelerini uzunluk, hacim, tonaj veya miktar tabanlı ola-
rak planlar. Üç boyutlu görüntüler ve görsel animasyonlar ile 
galerileri otomatik olarak oluşturur. Ekip ve ekipmanları temsil 
eden, kaynaklara özel çalışma saatleri ve tatil takvimleri ata-
nabileceği gibi mevcut kaynakların veya ekipmanın çalışacağı 
galeriler de belirlenebilir. Planlamanın herhangi bir noktasın-
da parametrelerde kolayca değişiklik yapabilmeyi sağlar. Ga-
leri tabanlı kaynak paylaşımlarında öncelikler tanımlanabilir. 
Öncelik bazlı planlama metodu ile maden galerileri için gün-
lük maksimum tur sayısı ve tur uzunlukları belirlenebilmekte 
ve  işletme öncelikleri ve gecikmeler dikkate alınabilmektedir.  
MineSched’in bu tekniği yeraltı planlarının seri bir şekilde ge-
liştirilmesi için güçlü araçlar sunar. 

Açık ocak üretim planlaması animasyonu 
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Ürün Harmanlaması

MineSched maden ocağından, stok sahasından, cevher hazır-
lama tesisinden ve döküm sahasından istenilen her türlü mal-
zemeyi birkaç dakika içerisinde harmanlayarak, üretim plan 
sonuçlarını rapor ve grafiksel olarak sunar. Ayrıca pratik ma-
den kısıtlarını ve uygulanabilir madencilik metotlarını dikkate 
alarak kalite/malzeme oranı hedeflerini planlayabilmektedir. 

Güçlü, Kullanışlı ve Etkileyici Raporlar

MineSched’in raporlama fonksiyonları, periyot periyot planla-
nan tenör, tonaj, gerekli ekipman ve ekonominin net ve açık 
bir şekilde kavranmasını sağlar. Her bir zaman periyodu için 
ürünlerin tonaj ve tenör raporlarını oluşturur. Ayrıca poligon 
ve şev raporları da üretebilmektedir. Raporların ara yüz for-
matını belirlerken, önceden tanımlanmış hazır şablonlar kulla-
nılabileceği gibi kullanıcı tanımlı şablonlar da oluşturulabilir. 
Bütün raporlar CSV, Access veya ortak kullanılan bir veritabanı 
dosyası olarak saklanabilir. Böylelikle sonuçlar, daha sonra ra-
porlama, grafik oluşturma ve daha başka analizler yapabilmek 
için çeşitli yazılımlara aktarılabilir.

MineSched’in animasyon oluşturma özelliği, planlamanın 
her periyodunu üç boyutlu olarak görüntüleyip, animasyon 
karelerini interaktif olarak ileri veya geri oynatabilmenizi sağ-
lar. Ayrıca her animasyon karesini, multimedya sunum yazı-
lımlarında kullanmak üzere, kullanıcı tanımlı bir çözünürlükte 
kaydedebilirsiniz.

MineSched’in bir başka önemli özelliği de madencilik fa-
aliyetlerinin zaman ve sırasına göre kolayca gözden geçiril-
mesine olanak sağlayan, Microsoft Project Gantt çizelgelerini 
ve iletişim ağı diyagramlarını oluşturabilmesidir. Bu tablo ve 
çizelgeler organizasyon, görev sorumlulukları gibi önemli un-
surları eklemenizde ve projelerinizi yönetmenizde büyük ko-
laylıklar sağlar.

Sonuç Olarak

Planlama sorunlarının üstesinden gelinebilmesi için planlama 
akışının baştan doğru çizilmesi ve yönetilmesi gerekir. İşte bu 
noktada Gemcom yazılımları, işletmecilere anahtar çözümler 
sunmaktadır. Gemcom’un bir uçtan - bir uca madencilik çö-
zümleri bir projenin ekonomisiyle birlikte arama ve değer-
lendirme aşamasından başlayıp, kısa ve uzun vadeli üretim 
planlamasına ve işletilen sahaların iyileştirilmesine kadar bü-
tün madencilik değer zinciri üzerindeki aşamalarda kullanıla-
bilmektedir. MineSched bir maden işletmesinde en iyi yolun 
belirlenmesi, iş gücü, makine, ekipman ve bu gibi parametre-
leri en etkin şekilde kullanarak hızlı, düşük maliyetli ve kaliteli 
üretim yapmak için en optimum planlamanın yolunu çizer. 
Planlama, işletmelere önemli ölçüde tasarruf sağlayacağı gibi 
ülkemiz maden yataklarının en iyi şekilde değerlendirilmesine 
de katkı sağlayacaktır.

Yeraltı üretim ve galeri planlaması animasyonu

MineSched Gantt çizelgeleri

Fotoğraflar: jeoDijital





 Normet, yer altı maden ve tünel makineleri-
nin tasarlanmasını, üretimini ve geliştirilmesini 
bu konuda uzman personeli ile Finladiya fab-
rikasında, tamamen kendi bünyesinde gerçek-
leştirmektedir. Satış, satış sonrası servis, yedek 
parça temini ve eğitim ile ilgili tüm dünyada çok 
yaygın bir ağa sahiptir ve bu organizasyonlar 
İsviçre’de yerleşik merkezden yürütülmektedir. 
Tüm dünyada 7.500 adeti geçen makine sayısıy-
la ve üstün kalitesi ile konusunda dünya lideri 
konumunda bulunan Normet, Türkiye’deki müş-
terilerine PENAmaden güvencesiyle satış ve sa-
tış sonrası hizmetlerini ulaştırmaktadır. 

Normetin başlıca misyonları arasında, yer 
altındaki üretimi ve performansı arttırırken ça-
lışanların güvenliğini sağlamak gelmektedir.  
Normet yeraltı madenlerinin ve tünellerinin 
en zorlu ve tehlikeli aşamalarına konsantre ol-
duğundan, bu iş süreçlerinin en güvenli ve 

emniyetli şekilde tamamlanması, Normet ma-
kinelerinin en önemli tasarım parametresini 
oluşturmaktadır. 

Normet aşağıdaki iş kollarında maden ve 
tünel müşterilerine makine konusunda hizmet 
sunmaktadır:

Beton püskürtme (şatkrit) ve taşıma »
Cevher ve pasa nakliyesi »
Patlayıcı şarjı »
Kaldırma ve montaj »
Yer altı lojistiği  »
Tarama »

Makine satışı dışında kiralık makine, servis 
kontratları, makinelerin fabrikada komple reviz-
yonu ve modernizasyonu, periyodik operatör ve 
kullanıcı eğitimleri Normet’in hizmetleri arasın-
da bulunmaktadır. 

Beton püskürtme konusunda Normet, maden 
ve tünel müşterilerine farklı modeller sunabil-
mektedir. Islak şatkrit makinesi olarak da geçen 
bu makinelerde belli başlı Normet modelleri şu 
şekildedir:

Spraymec 8100 VC (Tünel) »
Spraymec 9150 WP ve WPC (Tünel) »
Spraymec 6050 WP ve WPC (Maden) »
Spraymec 1050 WP ve WPC (Maden) »
Semmco Alpha 20 (Maden+Tünel) »
Semmco Alpha 15 (Tünel) »

Normet Maden ve Tünel Makineleri
Zor Koşulların Ciddi Makine Çözümleri

Konusunda 40 yılı aşkın tecrübesi ile Nor-
met, yeraltı madencilik ve tünel makinele-
ri ile ilgili seçkin müşterilerine, yeraltının 

yıpratıcı ve sürprizlerle dolu dünyasında çözüm 
ortağı olarak hizmet vermeye devam etmektedir. 
Türkiye’de firmamız PENAmaden ile yolları 2009 
yılı sonlarında kesişen Normet, bu tarih itibari ile 
karşılıklı işbirliği çerçevesinde Türkiye’deki başa-
rılarını ivmelendirerek sürdürmektedir. 

Togan YÜRÜR
pENAmaden
Maden ve Klasik Tünel Bl. Mdr.
toganyurur@penatrade.com
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Tüm Spraymec modelleri elektro-hidrolik veya 
dizel hidrolik konfigürasyonda ve opsiyonel olarak 
makine üzeri kompresörlü veya kompresörsüz te-
min edilebilmektedir. 

Spraymec 8100 VC mobil beton püskürtme ma-
kinesi, orta büyüklükte değişken kesitli tünel pro-
jelerinde beton püskürmeyi yüksek performans ve 
dayanıklılıkla gerçekleştirebilen bir modeldir. Ma-
kine durduğu yerden 10,3 metre yüksekliğe ve 16 
metre genişliğe kadar verimli bir püskürtme yapabilmektedir. 
Maksimum dikey uzanımı 14 metredir. Kompakt tasarımı saye-
sinde 15 m2’den 140 m2 kesite kadar olan tünellerde rahatça 
çalışabilmektedir.    

Normet Spraymec 8100 VC, yüksek performans gerektiren 
püskürtme beton uygulamaları için dizayn edilmiştir. Son tek-
noloji Norsmart kontrol sistemi sayesinde yüksek verimlilik, 
maksimum performans, yüksek kalite beton püskürtmesi elde 
edilebilmektedir. Bu sistemin avantajları:

Düşük titreşimde püskürtme ve pompalama, »
Doğru ve güvenilir priz hızlandırıcı dozajı, »
Alkali – Free priz hızlandırıcılar ile kullanılmaya uygun  »

özel tasarım,
Doğru sprey bom ve nozul hareketleri ve konumlandırılması, »
Arıza tespit olanakları, »
Gerçek zamanlı püskürtme kontrol zamanı, »
Püskürtme ile ilgili bütün verilerin saklanması ve USB ile  »

kolay veri aktarımıdır.

Makine 30 m3/saat teorik beton kapasitesine sahiptir. Beton 
bunkerinin üst kısmı kolayca döndürülebilir. Dolayısıyla te-
mizlik ve bakım sırasında beton silindirlerine erişim kolaylıkla 
sağlanır. Spraymec 8100 VC, verimli ve yüksek kalitede beton 
püskürtmesi için üzerinde 12 m3/saat kapasiteli bir kompresö-
re sahiptir. 4 tekerlekten çeker ve 4 tekerlekten manevra kabi-
liyeti sayesinde tünel içerisinde esnek bir kullanıma sahiptir. 

Spraymec 9050 WP ve WPC, beton püskürtmeyi, bomunda-
ki sepeti sayesinde insan veya malzeme kaldırma işlemi ile bir-
leştirmektedir. 15 metrelik uzanımı sayesinde geniş kesitli tü-
nellerde ve boşluklarda verimli püskürtme yapabilme imkanı 
sunmaktadır.  Merkezi salınımı ve kompakt tasarımı sayesinde 
12 m2’lik kesitlerde bile çalışma yapabilmektedir. 

Spraymec 9050 WPC üzerinde 10 m3/saat kapasiteli bir 
kompresöre sahiptir. Spraymec 9050 WP ise üzerine monte 
bir kompresör olmadığı için harici bir hava hattına gereksinim 
duymaktadır. Her iki modelde de operatör, bom üzerinde 8,8 
metreye ulaşan sepet içerisinde püskürtme işlemini nozuldan 
sadece 5,4 metre uzaklıkta gerçekleştirebilmektedir. Bu saye-

Normet 1050 WPC beton püskürtme makinesi

Normet Spraymec 1050 WPC beton püskürtme makinesi 
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de çok büyük kesitlerde bile operatör, püskürtme işlemine ya-
kın olabileceği için çok verimli bir püskürtme sağlamaktadır.

Spraymec 9050 WP ve WPC, 33 m3/saat teorik beton kapa-
sitesine ve doğru priz hızlandırıcı dozajlaması için Nordoser 
900 sistemine sahiptir. 1,7 m x 1,7 m boyutlarındaki bom üstü 
sepetinin 500 kg’a kadar malzeme ve insan taşıma kapasitesi 
vardır. 

Spraymec 6050 WP ve WPC, küçük ve orta kesitte maden ga-
lerilerindeki beton püskürtme işleri için tasarlanmış, Normet’in 
madenlerdeki en popüler modelidir. WPC tipi kompresörlü, 
WP ise kompresörsüz tipidir. Tamamen Normet tasarımı olan 
SB 500 bomu makineye durduğu yerden 6 metre yüksekliğe ve 
10 metre genişliğe erişim imkanı 
sağlamaktadır. Maksimum dikey 
erişim mesafesi 9,3 metredir. 25 
m3/saat teorik beton kapasitesine 
ve doğru priz hızlandırıcı dozajla-
ması için son teknoloji Nordoser 
sistemine sahiptir. Makine üzerin-
de paslanmaz çelikten 500 litrelik 
kimyasal tankı bulunmaktadır. 
Operatör püskürtme işlemini is-
ter kablosuz ister kablolu uzaktan 
kumandadan yapabilmektedir. 

Spraymec 6050 serileri 4 te-
kerlekten çekere, belden kırma 
şasiye ve sadece 1,8 metre geniş-
liğe sahiptir. Dolayısıyla 3,5 – 4 
metrelik çok dar maden galerile-
rinde bile rahat bir manevra ka-
biliyetine sahiptir. Operatör em-
niyeti için her iki türü de FOPS/

ROPS olan, açık veya kapalı kabin opsiyonlarıyla konforlu bir 
kullanım sunmaktadır.

Spraymec 1050 WP ve WPC de küçük ve orta kesitte maden 
galerilerindeki beton püskürtme işleri için tasarlanmıştır. WPC 
tipi kompresörlü, WP ise kompresörsüz tipidir. WPC üzerinde 
10 m3/saat kapasiteli bir kompresör bulunmaktadır. Tamamen 
Normet tasarımı olan SB 500 bomu makineye durduğu yerden 
6 metre yüksekliğe ve 10 metre genişliğe erişim imkanı sağla-
maktadır. Maksimum dikey erişim mesafesi 9,3 metredir. 33 m3/
saat teorik beton kapasitesine ve doğru priz hızlandırıcı dozaj-
laması için son teknoloji Nordoser sistemine sahiptir. Makine 
üzerinde paslanmaz çelikten 600 litrelik kimyasal madde tankı 

Normet Utimec 1500 transmikserden Spraymec 1050 WPC’ye beton aktarımı

Normet Utimec 1500 beton transmikseri 
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bulunmaktadır. Operatör püskürtme işlemini ister kablosuz is-
ter kablolu uzaktan kumandadan yapabilmektedir. 

Spraymec 1050 serileri 4 tekerlekten çekere, belden kırma 
şasiye ve sadece 2 metre genişliğe sahiptir. Dolayısıyla 3,5 – 4 
metrelik çok dar maden galerilerinde bile rahat bir manevra 
kabiliyetine sahiptir. Operatör emniyeti için her iki türü de 
FOPS/ROPS olan opsiyonel açık veya kapalı kabin opsiyonları 
ile konforlu bir kullanım sunmaktadır.

Semmco Alpha 20 alçak kesitli tüneller ve nispeten az yıp-
ratıcı koşullara sahip madenler için tasarlanmıştır. Dizel hidro-
lik yapısı ve yüksek pompa kapasitesi ile kullanımı ve bakımı 
kolaydır. Sprey bomu 6 metreye ulaşabilmektedir. BS 7622 be-
ton pompası ıslak şatkrit uygulamaları için özel olarak dizayn 
edilmiştir. 18 m3/saat teorik beton kapasitesine sahiptir. Elle 
kontrol edilen dozaj ünitesi paslanmaz çelik tankı ve elektro-
nik kontrollü peristaltik pompayı da içermektedir. Püskürtme 
işlemi kablosuz uzaktan kumanda ile gerçekleştirilebilmek-
tedir. Alpha 20 model şatkrit makinesi 110 kW dizel motora, 
hidrostatik şanzımana ve 4 tekerlekten çeker ile 4 tekerlekten 
manevra kabiliyetine sahiptir. 

Semmco Alpha 15 model püskürtme sistemi ihtiyaca göre 
kamyon, raylı arabalar veya benzer taşıyıcıların üstüne monte 
edilebilen 12 m3/saat teorik beton kapasitesine sahip bir sis-
temdir. 

Yeraltında püskürtmenin yanı sıra beton nakliyesi de başlı 
başına bir iştir aslında. Normet’in yeraltı madenciliği ve tünel-
lerdeki bu işlem için tasarladığı beton taşıma mikser modelleri 
şöyledir:

Utimec 1500 Transmikser »
Utimec 1600 Transmikser »
Utimec LF 500 Transmikser »
Utimec LF 600 Transmikser ve Karıştırıcı »
Variomec 1050 M »
Multimec 1000 ve Mikser Kasedi »
Multimec 6600 ve Mikser Kasedi »
Semmco Tornado  »

 Utimec 1500 ve LF 500 transmikserler 4,4 m3 gerçek be-
ton kapasitesine, 2,4 metre yüksekliğe, Utimec 1600 ve LF 600 
tranmikserler ise 5,6 m3 gerçek beton kapasitesine, 2,6 metre 
yüksekliğe sahiptir. Multimec 1000 ve mikser kasedi 4,2 m3 
gerçek beton kapasitesinde, Multimec 6600 ve mikser kasedi 
ise 2,5 m3 gerçek beton kapasitesindedir. Semmco Tornado 4 
m3 gerçek beton kapasitesine, 2,4 metre yüksekliğe, 110 kW 
motor, 4 tekerden çekere ve 4 tekerden manevra kabiliyetine 
sahiptir. 

Normet’in yeraltı madenciliği ve tünelcilik konusunda te-
min ettiği diğer makineler ise

Variomec Yeraltı Kamyonları ( 10 ton – 15 ton – 20 ton), »
Charmec  Anfo ve Emülsiyon Patlayıcı Şarj Makineleri, »
Utilift ve Himec Kaldırıcı Platformlar, »
RBO Personel Taşıyıcı ve Servis Araçları, »
Multimec Kaset Sistemleri (Servis, Yakıt, Personel,  »

Yağlama, Malzeme, Vinç Mikser, Platform Kasetleri),
Scamec Tarama ve Kavlak Alma Makineleridir. »

Fotoğraflar:PENAmaden
www.penamaden.com
www.normet.fi

Normet RBO sepetli personel ve malzeme taşıyıcı
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Kırka Bor İşletme 
Tesisleri
Mayıs ayı içerisinde Madencilik Türkiye Dergisi ekibi olarak, Eti 
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Kırka Bor İşletme 
Tesisleri’ne ziyarette bulunduk. Dünyanın ve ülkemizin en büyük 
tinkal yataklarının işletildiği tesiste “bor”dan elde edilen ürünlerle 
ülkemiz ekonomisine sağlanan katkılara şahit olduk.
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İşletmenin Tarihçesi

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka beldesinde yer alan 
Kırka Bor İşletmesi, yer altı zenginliklerimizin ekonomiye ka-
zandırılması amacıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ta-
limatı ile 1935 yılında kurulan Etibank`a bağlı olarak, 1970 yı-
lında kurulmuştur. 1950’li yıllarda yerli madencilerin keşfettiği 
bu saha zaman içerisinde İngiliz maden şirketi Borax Consoli-
dated Ltd.’nin eline geçmiştir. İngiliz şirket sahada oda-topuk 
yöntemi kullanarak ufak çaplı yeraltı üretimi yapmıştır. İngiliz-
lerin birkaç yıl süren çalışmalarından sonra belgelerinde tespit 
edilen eksiklikler nedeniyle ruhsatları iptal edilmiş ve sahanın 
tüm işletme hakları Etibank’a geçmiştir. 1968 yılında MTA ta-
rafından yapılan sondajlarda sahada zengin tinkal cevheri ya-
taklanması tespit edilerek 1970 yılında tesis kurulumuna baş-
lanmıştır. 1975 yılında konsantratör tesisinin  devreye alınması 
ile işletme statüsünde faaliyet gösterilmeye başlanmıştır.

İşletmede bir süre konsantre tinkal üretimi yapıldıktan son-
ra rafine ürün üretme çabaları neticesinde 1984 yılında I. Bor 
Türevleri Tesisi devreye girerek Boraks Pentahidrat (Etibor-48) 
üretilmeye başlanmıştır. 1996 yılında artan talep doğrultu-
sunda II. Bor Türevleri Tesisi, 2001 yılında ise III. Bor Türevleri 
Tesisi devreye alınarak Etibor-48 üretimi arttırılmış, dünyada 
bor ürünleri pazarında lider konuma gelinmiştir. Şu anda ka-
pasitelerinin üzerinde çalışan bu üç tesise ek olarak IV. Bor 
Türevleri Tesisi’nin yapımı sürmekte ve bu tesisin 2010 yılının 
sonunda devreye alınması planlanmaktadır.

Ziyaretimiz esnasında halk arasında kulaktan kulağa 
dolaştığı gibi bor cevherlerinin tüvenan (ocaktan çıka-
rılan ham cevher) olarak yurtdışına gönderilmediğini, 

yüzlerce işçinin ve mühendisin alın teriyle, ülke sınırları içe-
risinde işlemden geçirilerek “ürün” elde edildiğini ve bu ürün-
lerin yurtdışına ihraç edildiğini gördük. Ayrıca dikkat ettik ki 
İşletme’de bir yandan üretim devam ederken diğer yandan 
da yeni tesisler yapılmakta, kullanım süresi dolmuş makine ve 
ekipmanlar yenilenmekte, kısacası sürekli olarak yeni yatırım-
lar yapılmaya devam edilmektedir. Bu yatırımlar bize dünya 
bor pazarında liderliğimizi uzun yıllar sürdürebileceğimizi 
göstermektedir.

Kırka Bor İşletme Tesisi
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Madenin Jeolojik Özellikleri ve Cevher Oluşumu

Bor doğada ortalama olarak, karasal sularda 0,1 ppm, yerkabu-
ğunda 3 ppm ve deniz suyunda 4,6 ppm oranlarında bulunan 
bir elementtir. Borun, gerek ülkemizde gerekse dünyada, eko-
nomik olarak kabul edilebilecek konsantrasyona ulaştığı sayılı 
miktarda bölge vardır. Ekonomik 
konsantrasyonun olduğu yerler-
de ise genelde bor kaynağı ola-
rak yersel bir volkanik aktivite, 
bor bileşiklerini çözen göl gibi 
bir su kütlesi, çökelme nokta-
sında çözeltiyi konsantre eden 
evaporasyon koşulları ve üzerine 
gelen, kolay çözülebilen bor mi-
nerallerini koruyucu, tortul taba-
ka yer alır.

Kırka yöresinin jeolojisi, ter-
siyer yaşlı sedimanter kayaçlar, 
mesozoik yaşlı ofiyolitler ve pa-
leozoik yaşlı metamorfitler üze-
rinde açısal uyumsuz konumlu, 
fosil içeren Eosen kireçtaşı ile 
başlar. Bu kireçtaşları üzerine 
uyumsuz olarak Neojen yaşlı 
sedimanter kayaçlar (İdrisyayla 
volkanikleri, Karaören Formas-
yonu, alt kireçtaşı, marn ve tüf-
ler, üst kiltaşı-kiltaşı-borat kuşa-
ğı, üst kireçtaşı ve Türkmendağı 
bazaltı) gelmektedir. Kırka borat 
yatakları da köken açısından 
kıtasal kabuğun katkıda bulun-

duğu bir magma ile ilişkilidir. Havzanın KB bölümünde Ca-
boratlar, GD bölümünde ise Na, Na-Ca ve Ca-boratların kuşak-
lanması izlenir.

Fay çatlaklarından gelen borik asit, sodyum ve magnezyu-
mun karışımı, miyosen sonunda bor cevherinin oluşumunu 
sağlamıştır. Yatağın genç çökeller ile örtülüp gömülmesinden 

sonra sıcaklık ve basınç koşulları, 
gözenek suyunun bileşimi ve hid-
rostatik basınç değişmiş, oluşan yeni 
koşullar altında kararlığını koruya-
mayan birincil boratlardan ikincil 
boratlar türemiştir. Boratların sialik 
kabuğun kısmen ergimesi ile geli-
şen kalkalkalen asidik magmadan 
kaynaklanıp, doğrudan göl suyuna 
karışan gaz-kaçış ürünleri olduğu 
ve bu süreçte yüzey ve yer altı suları 
katkısının önemsenmeyecek ölçüde 
düşük olduğu da belirtilmektedir.

Borat çevrimi açısından diğer bo-
rat yataklarından değişik olarak tam 
bir istif sergileyen Kırka yataklarında 
boraks, kernit, tinkalkonit, üleksit, 
inyoit, meyerhofferit, kolemanit, in-
derborit, hidroborasit, kurnakovit, 
inderit ve tünelit mineralleri bulu-
nur. Bu bor mineralleri ile birlikte 
bölgede bulunan diğer mineraller 
ise saponit, illit, kaolinit, dolomit, 
kalsit, magnezit, stronsiyonit, anhid-
rit, jips, globerit ve kalsedondur.

Açık ocak bölgesindeki borat ya-
taklarını içinde bulunduran tortul 

Cevher arınında çalışan bir ekskavatör 

 Cevher içeren birimdeki kil-tinkal ardalanması
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kayaçların istiflenmesi ise şu şekildedir:
Genç alüvyonlar: Lepçekdere ve Kocadere boyunca göz- »

lenen alüvyonlardır.
Resedimante tüfit: Ocağın doğusunda Kırka beldesine  »

bakan düzlüklerde görülür. Civardaki tüfitlerin bu bölgede se-
dimante olmasıyla oluşmuştur.

Üst kalker serisi: 30 - 50 m arası kalınlıkta, alt seviyesi ge- »
nellikle yumuşak beyaz kitleler halindedir.

Kil-marn serisi: Bor seviyesinin üstünde ince bir kil sevi- »
yesiyle başlar, daha sonra marnlı seviyelerle devam eder. Ka-
lınlığı 20 - 30 m arasındadır.

Borat serisi: Muhtelif bor mineralleri içeren üleksit, kole- »
manit gibi killi bir seri ile başlar. Bu serinin kalınlığı 3 - 5 m’dir. 
Bunun üstünde asıl borakslı seviye gelir. 2 - 150 m kalınlığa 
sahiptir.

Marn-kil serisi: Kalkerli marn olarak başlayıp üst seviyede  »
kil yüzeyi artmaktadır. 25 - 30 m arası kalınlıktadır.

Alt kalker serisi: Gözenekli yapıda, az miktarda silis olu- »
şumu içerir. Gözeneklerde kalsit, opal ve kalsedon oluşumla-
rına rastlanır. Bunlar gözeneklere sızan çözeltilerin meydana 
getirdiği oluşumlardır. Üst seviyeye doğru kalın levhalar halin-
de devam eder. Ocağın güneyinde Kaya Boğazı denilen yerde 
mostra verir.

Kırka Tinkal Cevherinin Özellikleri

Kırka yöresinde en çok bulunan bor cevherlerinden tinkal, 
suda çözünmeyen maddeler, dolomit, kil ve genellikle üleksit 
halindeki bor tuzlarından ibarettir. Bu maddelerin cevher yata-
ğındaki dağılımı oldukça farklıdır. Çıkarılan cevherin ortalama 
tenörü % 26 B203 olup,  bu değer % 20 - 29 arasında değişmek-
tedir. Cevherin ana minerali tinkal (Na2B407.10H20) olup, nadi-
ren kernite de (Na2B407.4H20) rastlanır. Ham cevher yoğunluğu 
1,39 – 1,70 gr/cm3’tür. Başka bir madde içermezse renksiz, şef-
faf, camsı parlaklıkta ve kırılımı düzgün olmayan bir yapıdadır. 
Gevrek ve konkoidal şekilde kırılır, suda erir. Kil içerdikleri za-

man sertliği 2,5, yoğunluğu ise 1,9 gr/cm³ ‘dür; sarı, gri, soluk, 
soluk mavi, yeşil hatta siyah renklere sahiptirler.

Kırka Bor İşletme Tesisleri’nde Genel İşleyiş

Kırka Bor İşletme Tesisleri’nde, açık ocak işletme metoduyla 
çıkarılan tinkal cevherleri, bor türevleri tesislerinde zenginleş-
tirme işlemlerinden geçirilerek Etibor-48 (Boraks Pentahidrat 
- Na2B407.5H20), Etibor-68 (Susuz Boraks - Na2B4O7) ve patenti 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait olan Kalsine Tin-
kal üretilmektedir. Etibor-36 yani Boraks Dekahidrat üretecek 
tesisler de mevcut olup Etibor-48 ürününe olan talebin fazla 
olması nedeniyle aynı tesiste Boraks Pentahidrat üretimi ya-
pılmaktadır. Şu an yalnızca ihtiyaç duyulduğu dönemlerde Eti-
bor-36 üretimi yapılmaktadır. 

Kütahya ili sınırları içinde yer alan ve Kırka’daki İşletmeye 
23 km uzaklıkta yer alan Değirmenözü köyünde, 80.000 ton 
Etibor-48 ve 40.000 ton konsantre tinkal stoklama kapasite-
li stoklama-yükleme tesisleri mevcuttur. Tesislerde üretilen 
ürünlerin 2009 yılı itibariyle 42 ülkeye satışı yapılmaktadır. 
2009’da, yaşanan küresel kriz nedeniyle üretilen ürünün yur-
tiçinde yalnızca % 2’lik bölümü satılabilmiştir. Kalan ürünle-
rin tamamı ise yurtdışına satılmıştır. Etibor-48’in dünya paza-
rındaki yeri itibariyle en çok üretilen ürün olması, Kırka Bor 
İşletmesi’ni dünyadaki bir numaralı tinkal cevheri işletmesi 
konumuna taşımaktadır. 

İyi bir cevherleşme gösteren tinkal örneği

Bölgenin tinkal cevherleşmesi için tipik bir örnek

Ürünler I. Tesis II. Tesis III. Tesis
Boraks 

Dekahidrat 
Tesisinde Üretim

Etibor-48 (Boraks 
Pentahidrat)

200.000 
Ton/Yıl

200.000 
Ton/Yıl

200.000 
Ton/Yıl

40.000 Ton/Yıl

Etibor-68 (Susuz 
Boraks)

5.000 
Ton/Yıl

- - -

Kalsine Tinkal
5.000 

Ton/Yıl
- - -

Kırka Bor Türevleri Tesisleri üretim bilgileri
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Kırka Bor İşletme Tesisleri’nde faaliyette olan üç adet ve 
yapımı devam eden bir adet tesis bulunmaktadır.  Yapılan iyi-
leştirme çalışmaları sonucunda kapasiteler arttırılarak, mev-
cut 160.000 ton Etibor-48 üretim kapasiteli üç adet tesisin her 
birisinde 200.000 ton üretim yapılabilmektedir. Etibor-68 ve 
kalsine tinkal üretimi yıllık 5.000’er tondur.

Mevcut tesisler; çözme bölümü, tiknerler ve filtreleme bölü-
mü, kristalizasyon ve santrifüjler bölümü ile kurutma bölümle-
rinden oluşmaktadır. Yapımı devam eden IV. Bor Türevleri Tesisi 
aynı özelliklere sahip olmakla birlikte kapasitesi 240.000 ton/
yıl olacaktır. Yapılan çalışmalar sonucunda fabrika atıklarının 
katı olarak atılması ve düşük tenörlü olması sağlanmış ve tüm 
Boraks Pentahidrat fabrikalarına bu üniteler ilave edilmiştir. 

İşletmedeki tesisler, yıl boyunca 345 gün-24 saat çalışmak 
üzere planlanmıştır. Yıl içinde kalan 20 günlük süre ise gerek 
üretim tesisi gerekse makine ve ekipmanların bakımları için ay-
rılmıştır. İşletmenin ihtiyacı olan elektrik, işletme bünyesinde 
bulunan türbinlerde üretilmektedir. Yakıt olarak da doğalgaz 
kullanılmaktadır. Ayrıca elektrik üre-
timi sonrası üretilmiş olan buhar, 
proses için gerekli olan ısıtmada 
kullanılmaktadır. İşletmenin ihtiyaç 
fazlası elektrik ise Türkiye Elektrik 
Kurumuna satılmaktadır.

4,6 m3 yükleme kapasiteli eks-
kavatör ve 40 ton taşıma kapasiteli 
kamyonlarla üretim ve dekapaj fa-
aliyetleri eş zamanlı olarak devam 
etmektedir. Üretim ve yükleme işleri 
Eti Maden İşletmeleri tarafından ya-
pılırken taşıma ve dekapaj işleri ise 
taşeron firma tarafından yapılmak-
tadır. 

Proses

Tüvenan tinkal cevheri, bor türevleri 
tesisine beslenmek amacıyla, konsant-
ratör tesisinde ön zenginleştirme işle-
minden geçirilmektedir. Açık ocaktan 
çıkarılıp kamyonlara yüklenen cevher 
ilk olarak 40 x 40 cm’lik ızgaraya boşal-
tılmakta, elek altı malzeme de tekrar 

kırma ve eleme işlemlerinden geçirilerek tane boyutu 25 mm’nin 
altında olacak şekilde stok alanında depolanmaktadır. % 25 civarın-
da B2O3 içeriğine sahip olan tinkal cevheri, % 30-32 konsantrasyona 
getirilmesi amacıyla stok sahasından bantlı sistemle konsantratör 

tesisine gönderilmektedir. Buradaki 
amaç, cevherin boyutlarını küçülterek 
kırma-eleme, yıkama ve susuzlandır-
ma işlemleriyle birlikte bulunduğu kil-
lerden ayırmaktır. 

Konsantratör tesisi girişinde tü-
venan cevher, kırıcı ve eleklerden 
geçirilerek 10 mm boyutunun al-
tına indirilmektedir. Daha sonra 
boyutu küçültülen cevher, su ile 
karıştırılarak scrubber (dağıtıcı)’a 
verilmektedir. Burada killer dağı-
larak ince taneler haline gelmekte, 
tinkal taneleri ise daha iri kalmak-
tadır. Daha sonra elekler, hidrosik-
lonlar ve klasifikatörler vasıtasıyla 
kil ortamdan uzaklaştırılmaktadır. 
Alınan bu ürün santrifüjlerle su-
suzlandırılarak % 7,5 nemli kon-
santre tinkal üretilmektedir.  Üre-
tilen bu ürün işletme içindeki ve 
Bandırma’daki fabrikaların ham-
maddesi olarak kullanılmaktadır.

Bor türevleri tesislerinde ise, 
konsantre tinkalin yüksek sıcak-

Konsantratör tesisindeki spiralli klasifikatör

Konsantratör tesisindeki hidrosiklon



(anhydrous borax) üretilmektedir. 
Kalsine tinkal ise tüvenan tinkal cevherinin dehidratasyona  

tabi tutularak kristal suyunun uçurulması ve gang mineralle-
rinden arındırılması ile elde edilmektedir.

Kırka Bor İşletmesi’nde fabrikalarda oluşan sıvı atıklar atık 
göletlerinde stoklanarak, çökme sonrası berrak sular tekrar 
fabrikalara geri beslenmektedir. İşletme faaliyetleri esnasında 
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lıktaki (98 oC) su içerisinde çözünmesi özelliğinden yararla-
nılmaktadır. Çözme tankına alınan konsantre tinkal, buhar ve 
eşanjörler (farklı sıcaklıklardaki akışkanlar arasında ısı transferi 
sağlayan sistem) ile daha önceden 98 oC’ye getirilen su içe-
risinde çözündürülür. Sonrasında çözelti, içerisinde bulunan 
kili, çözeltiden ayırmak amacıyla 1 mm açıklıktaki elekten ge-
çirilir ve elek üstü (+1 mm) malzeme, atık olarak atılır. Elek altı 
ise tiknere yollanarak flokülasyon işlemine tabii tutulur. Flokü-
le edilen kil minerallerinin dibe doğru çöktürülmesi sağlanır. 
Üst kısımdan alınan nispeten berrak çözelti, basınçlı filtrasyon 
işlemine tabii tutularak tam anlamıyla berrak, süzülmüş çözel-
ti elde edilir. Bu çözelti  kristalizatöre beslenerek ani soğutma 
ile boraks pentahidrat kristali oluşturulur.  Üretilen kristaller 
susuzlandırma ve kurutma ekipmanları ile katı sıvı ayırımı ya-
pılarak Boraks Pentahidrat (Etibor-48) ürünü elde edilir.  

Diğer bir ürün olan susuz boraks ürünü de farklı aşamalar 
sonucu elde edilmektedir. Etibor-48 ürününün ergitme fırınla-
rında ergitilerek kristal suyunun uçurulması ile susuz boraks 

Cevher hazırlama tesisindeki kristalizatörler

Cevher hazırlama tesisindeki döner kurutucu

Paketlenmiş ve satışa hazır susuz boraks

Kırka Bor İşletme Tesisi ve açık ocak

zorunlu olarak ortaya çıkan atıkları en aza indirmek amacıyla 
Eti Maden İşletmeleri bünyesinde sürekli olarak Ar-Ge çalış-
maları yapılmakta ve yeni yöntemler ortaya çıkarılmaktadır.

Sonuç Olarak

Ziyaretimiz sonunda, dünyanın en büyük tinkal yatağının ül-
kemizde olmasının ve bu yatakta kurulu tesisin, imkanlar da-



Açık ocak önünde Madencilik Türkiye ekibi (soldan sağa Burak YAĞMUR, O.Çağım TUĞ ve Onur AYDIN) ve Eti Kırka Boraks 
İşletmeleri Etüt ve Kontrol Baş Mühendisi Nail AKBULUT (en sağda) ve işletme şoförlerinden  Cevdet Bey (en solda)  

Boraks
Pentahidrat

Boraks
Dekahidrat

DİSODYUM
OKTABORAT

SODYUM
PERBORAT

SODYUM
PENTABORAT

DİSODYUM
METABORAT

Gübre, Yangın Söndürücüler

Yangın Söndürücüler, Ağaç Koruyucular, 
Gübre, Tarım İlaçları

Çamaşır Tozu ve Deterjanları İlave Maddesi, 
Tekstil ve Tekstil Boyaları, Dezenfekte 
Malzemesi, Ağız Yıkama Suyu

Yapıştırıcılar, Çamaşır Tozu ve Deterjanlar, 
Tarım İlaçları, Fotoğrafçılık, Tekstil Sanayi

Çamaşır Tozu, Sabun, Temizlik Maddeleri, 
Patlayıcı  Maddeler, Flotasyon İlaçları, 
Elektrotlar, Elektrolitler ve Elektrik İzolasyonu, 
Deri Sanayi, Çimento, Tarım İlaçları, Gübre, 
Yangın Söndürücüler, İlaç ve Kozmetikler, 
Antifrizlerde Korozyon Önleyici, Böcek ve 
Mantar Zehirleri

Borasilikatlı (Sert) Camlar, İzolasyon Cam 
Yünleri, Porselen Boyaları, Cam Hamuru, Cila 
ve Vernikler, Metalurjik Eritgen, Kaynak 
Leğim ve Leğimcilik, Sodyum Perboral Gübre

TİNKAL
Sodyum Borat 

Cevheri

Susuz
Boraks

Kırka Bor İşletmesi’nden elde edilen tinkal cevherinin kullanım alanları



hilinde, en yoğun şekilde çalıştırılıp, sahip olduğumuz kay-
nakların ülke ekonomisine kazandırılmasının verdiği gururla 
tesisten ayrıldık. Kırka’da üretilen ve ticari adı Etibor-48 olan 
Boraks Pentahidrat’ın ülkemiz bor kimyasalları ihracatında 
en yüksek paya sahip olmasını, Kırka Bor İşletmesi’nin 2009 
yılında açıkladığı 184 milyon TL kar ile Eti Maden İşletmele-
rinin toplam karının %  53’ünü oluşturmasını ve dünya bor 
ticareti içerisinde ülkemizin önemini bir kez daha düşünün-
ce, Kırka’daki İşletmeyi dünya standartlarına çıkarmak için 
varını yoğunu ortaya koyan işletme çalışanlarına bu başarı-
larından dolayı teşekkür ederiz.

Tesislerden çıkan son ürün: Etibor-48

Kaynaklar
Gülçek, A.H., Meriç,  A. , 2002, Boraks Pentahidrat Prosesinde Yapılan İyileştirme Çalışmaları, 
1.Uluslararası Bor Sempozyumu Kitabı, 70-83.
Ediz, N., Özdağ, H., 2002, Etibor A.Ş. Kırka Boraks İşletmesi Tinkal Cevheri ve Atıklarının
Doğrudan Zenginleştirilmesi, Turkish J. Eng. Env. Sci.26, 107-116.
http://www.etimaden.gov.tr

Fotoğraflar : Madencilik Türkiye Dergisi

İşletmesini sektöre tanıtmak isteyen firmalar, ekibimizi 
misafir ederek, tanıtımlarının yapılmasını sağlayabilirler. 
Konu hakkında bilgi almak için lütfen 
bilgi@madencilik-turkiye.com adresine talebinizi 
iletiniz.

Tesis ziyaretimiz için gerekli izinlerin alınmasına yardım-
cı olan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürü Sayın Ali ÖREN’e, tesislerde bize 
misafirperverlik göstererek her türlü kolaylığı sağlayan 
Kırka Bor İşletme Müdürü Sayın Ömer ÇATAL’a ve özel-
likle, gezimiz süresince bize eşlik eden ve gerekli tüm 
bilgileri aktaran Etüt ve Kontrol Başmühendisi Sayın Nail 
AKBULUT’a teşekkürlerimizi sunarız.
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Ülkemizin 
de içinde yer 

aldığı tektonik 
kuşaklardaki 

gibi bölgelerde 
lateritleşmeler 

ilksel 
konumlarını 

koruyamamakta 
ve kısmen 

taşınmaktadır

Nikel Lateritlerin Aranmasında jeofizik 
Yöntemler - Gördes

Bilindiği gibi lateritleşme, ılıman ve yağışlı 
iklimlerde kayaçların alterasyonu sonucu 
bazı elementlerin yüzeye yakın bölümler-

de zenginleşmesi ile oluşmaktadır. Lateritleşme 
denildiğinde özellikle ofiyolitik kayaçların alte-
rasyonu ile oluşan demir ve alüminyum bakı-
mından zengin kalıntı yataklar anlaşılmaktadır.

Ferda ÖNER
Meta Nikel Kobalt A.ş.
Jeoloji Y. Mühendisi
ferda.oner@metanikel.com.tr 

Tuğrul TOKGÖZ
Zeta proje Mühendislik
Jeofizik Y. Mühendisi
tugrultokgoz@gmail.com Dünya genelinde oluşan lateritler nispeten 

düz alanlarda bulunan ve kalınlıkları 10-15 m’ye 
varan taze kayaçlar ile oluşan, sınırı geçişli ve 
hafif kıvrımlı bir yapıya sahiptir. Özellikle Ekva-
tor bölgesinde yer alan lateritleşmeler Şekil 1’de 
verilmiştir.

Ülkemizin de içinde yer aldığı tektonik ku-
şaklardaki gibi bölgelerde lateritleşmeler ilksel 
konumlarını koruyamamakta ve kısmen taşın-
maktadır. Bu oluşum sırasında laterit toprağı 
çok geniş alanlara yayılmakta ve bütün alanı kır-
mızıya boyamaktadır.  Bir kısım laterit oluşumu 
da tektonizma ile diğer birimlerin altında kala-
bilmektedir. 

Gördes Lateritik Nikel oluşumları yaklaşık 
70 km2’ye dağılan geniş alanlar kaplamaktadır 
(Şekil 2). Bu oluşum tektonizma nedeniyle de 
karmaşık bir yapı sergilemektedir. Özellikle bu 
tür karmaşık alanlarda cevherleşmenin belirlen-
mesi oldukça güç olmaktadır.

Bu bölgede, çok geniş alanlarda gözlenen 
lateritleşmenin gerçek yerinin tespiti amacıyla 

yapılacak sondajlı aramanın masrafını azaltmak 
için değişik jeofizik yöntemler denenmiştir. İler-
leyen bölümlerde adı geçen tepelerin yerleri Şe-
kil 2’de gösterilmiştir.

Başlangıçta doğru akım özdirenç (kısaca 
özdirenç) yöntemi kapsamında Schlumberger 
elektrot dizilimi kullanarak düşey elektrik son-
dajı (DES) ve Wenner-Beta elektrot dizilimi kul-
lanarak profil ölçüsü alınmıştır (Şekil 3).

Laterit alanında yapılan DES ve profil ölçüle-
ri, düşey ve yanal yönlerdeki özdirenç değişim-
lerini incelememizi sağlamaktadır. Bu çalışmalar 
sonucunda özellikle özdirenç farkı olan kil, ki-
reçtaşı, silis ve nispeten limonitik kayaçlar içe-
ren alanlar ayırt edilebilmiştir (Şekil 4).

Yöredeki nikel lateritlerin aranmasında özdi-
renç yöntemi kullanılarak yapılan ilk çalışmaların 
ardından yapay uçlaşma (IP-induced polarizati-
on) yönteminin uygulanması gündeme gelmiştir. 
IP yönteminde, görünür özdirenç ile birlikte görü-
nür yüklenebilirlik verisi de ölçülen gerilim fark-
larından elde edilmektedir. Yöntemin denenmesi 
amacı ile doğru akım rezistivite ve sondajlı arama 
çalışmalarının yapıldığı laterit alanından seçilen 
bir profilde IP yöntemi uygulanmıştır. Bu deneme 
sonucunda üretilen düzeltilmiş iki boyutlu model 
rezistivite ve model IP şarjabilite kesitleri ile jeo-
lojik kesit karşılaştırıldığında, bunların pozitif bir 
uyum içinde olduğu görülmüştür (Şekil 5).

Şekil 1: Nikel lateritik yataklanmaların dünyadaki dağılımı
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Şekil 2: Gördes Batısı Laterit Alanları ve Çevresinin Jeolojik Haritası

Şekil 3.Gördes Türkmençardağı Tepe lateritik nikel oluşumunda yapılan DES ve rezistivite profil hatları

Rezistivite/IP Şarjabilite kesit çalışmaları diğer tepelerde de 
uygulanmıştır. İlk yapılan Rezistivite/IP Şarjabilite profillerinde 
noktaların yükseklik değerleri okunmamıştır. Bu nedenle kesitler 
düz olarak hazırlanmıştır (Şekil 6).

Bu yaklaşım çerçevesinde, bölgedeki diğer birçok alanda ni-
kel lateritlere yönelik IP yöntemi ile arama programı gerçekleşti-
rilmiştir (Şekil 7, Şekil 8).

Sonuç olarak, jeofizik yöntemlerden birisi olan IP yöntemi, 
lateritik nikel oluşumlarının aranmasında kullanılabilmektedir. 
Laterit alanlarında saptanan birimler ile IP verilerinin değer-

lendirilmesi sonucunda belirlenen rezistivite ve 
şarjabilite parametreleri deneştirilmiş ve bun-
ların değerleri ve değişim aralıkları Tablo 1’de 
verilmiştir.

Bununla birlikte her yöntemde olduğu gibi 
IP yönteminin de avantaj ve dezavantajları var-

dır. Bunlar:
Yöntem ile silis, kireçtaşı ve taze  »

serpantin gibi rezistivitesi lateritten çok 
farklı olan birimler, rahatlıkla ayırt edile-
bilmektedir.

Rezistivitesi düşük bölgeler ayırt  »
edilebilmekte fakat çok fazla altere ol-
muş serpantinler ve killer lateritin killi 
alanları ile karıştırılabilmektedir. 

Profil yönünün iyi seçilmesi ile la- »
terit profilleri ve tektonik yapı belirlene-
bilmektedir. Böylece lateritik alan olarak 
gözüken alanlar ile özellikle Neojen göl-
sel alanlar birbirinden ayrılabilmektedir. 

Eğer lateritin tabanında elektriksel  »
parametreleri farklı olan kayaçlar mev-
cutsa (Gördes’in bazı yerlerindeki kireç-
taşları gibi) sondaj derinlikleri ve yapı 
konusunda fikir sahibi olunabilmektedir. 

Oluşumun yüzey jeolojisi ve tekto- »
niği iyi çalışılırsa IP kesitleri doğruya ya-
kın bilgiler verebilmektedir. 

Bunlarla birlikte, Tablo 1’de verilen 
değerler yalnızca Gördes bölgesi lateritik 

oluşumları için geçerlidir. Ülkemizdeki değişik bölgelerdeki 
laterit oluşumları, mineralojik ve fiziksel özellikleri açısından 
birbirlerinden farklı olduğundan her bölgede aynı jeofizik 
parametreler kullanılamamaktadır. Bu nedenle bir bölgede 
Rezistivite/IP Şarjabilite çalışması yapılmadan önce deneme 
çalışması yapılıp bölgeye has değerler elde edilmelidir.

Birim Rezistivite 
(Ohm.m)

Şarjabilite 
(msec)

Silis > 400 > 6
Limonit 35-100 1-2

Nontronit < 20 < 2
Altere Serpantin 10-40 1-3

Serpantin 100 25

Kil < 20 < 2

Kireçtaşı >400 3-5

Tablo 1. Lateritik birimlerin IP değerleri



Şekil 4.Gördes Türmençardağı Tepe DES verilerinin birleştirilmesinden elde edilen görünür özdirenç yapma-kesitleri ile mekanik sondajların karşılaştırılması

Şekil 5.Gördes Türmençardağı Tepe iki-boyutlu özdirenç ve yüklenebilirlik modelleri ile sondajların karşılaştırılması
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Kültüre İşlenen Bir

 Madencilik Tarihi: 

Kopalnia Soli

Sondajcılar 

Birliği Derneği

Jeometalurji 

Modellemesinde Yöntem

ISSN 1309-1670 • Eylül 2009 • Yıl 1 • Sayı 1 • www.madencilik-turkiye.com

Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi

Nicholas Copernicus Salonu

Kopalnia Soli (Tuz Madeni)- Polonya

ISSN 1309-1670 • Aralık 2009 • Yıl 1 • Sayı 3 • www.madencilik-turkiye.com

Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi

Madeni Uzaktan Algılamak

Yeraltı Mermer Üretiminde
Oda - Topuk Yöntemi

Bitkilerle Maden 
Bulunabilir mi?

Şekil 7.Gördes Osmanın Taşı Tepe Os1 iki boyutlu özdirenç ve yüklenebilirlik modelleri ile mekanik sondajların karşılaştırılması

Şekil 6.Gördes Nazifçamı Tepe iki boyutlu özdirenç ve yüklenebilirlik modelleri ile mekanik sondajların karşılaştırılması.

Şekil 3, şekil 4, şekil 5, şekil 6 ve şekil 7 de görülen sondaj loglarının lejandı
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Şekil 8.Gördes Osmanın Taşı Tepe Os2 iki-boyutlu özdirenç ve yüklenebilirlik modelleri ile mekanik sondajların karşılaştırılması.

Kaynaklar
Konak, N., 1980, Akhisar-Gölmarmara-Gördes-Sındırgı Dolaylarının Jeolojisi, MTA Derleme No. 6916 Yayınlanmamış Ankara
META, 2009, Gördes Nikel Kobalt Projesi Fizibilite Raporu, META Nikel Kobalt San. Tic. A.Ş., Yayınlanmamış. 
Peric, M., 1981, Exploration of Brundi Nickeliferous Laterites by electrica methods,GeoophysicalProspectings, 29, 274-287.

1) Basılı Dergi Aboneliği: Tüm Türkiye’ye özel kurye ile gönderim yapılmaktadır.
       a) Standart Abonelik: Yıllık 40 TL (KDV ve gönderi ücreti dahil)

       b) Akademik Abonelik: Yıllık 32 TL (KDV ve gönderi ücreti dahil). 
Üniversite personeli ve öğrencileri için toplu aboneliklerde geçerlidir. Aynı 
adrese en az 5 abonelik gerekmektedir. Başvurunun üniversite e-mail adresi ile 

yapılması zorunludur.

2) E-Dergi Aboneliği: Yıllık 20 TL (KDV Dahil). Derginin tüm içeriğine site 
üzerinden online erişim için geçerlidir.

Abonelik ile ilgili talepleriniz ve sorularınız için: 
abonelik@madencilik-turkiye.com adresinden ya da 0 312 472 62 16 

numaralı telefondan bizimle iletişim kurabilirsiniz.

ABONE OLDUNUZ MU?
45 günlük periyoda sahip olan dergimiz yılda 8 sayı olarak çıkarılmaktadır. Dergimizin 
düzenli olarak adresinize ulaşması için lütfen abone olunuz.
Abonelik Şartları
Abonelik başvurusu için www.madencilik-turkiye.com/abonelik.php adresini ziyaret ediniz.



44

Ekonomik 
bir seçenek 
olarak, ters 

dolaşımlı sondaj 
yöntemleri 

yaygın 
şekilde kabul 
görmektedir

Adil ÖZDEMİR
Adil Özdemir Mühendislik ve 
Sondaj
Jeoloji Mühendisi
adilozdemir2000@yahoo.com

O. Çağım TUĞ
Madencilik Türkiye Dergisi
Jeoloji Mühendisi
cagim@madencilik-turkiye.com

Maden Arama Çalışmalarında Ters Dolaşımlı 
Sondaj Uygulamaları (Bölüm 2)

Jeolojik numune alımında, numune alına-
cak birimlerin doğası, kayaç koşulları ve 
numunelemenin amacı göz önüne alınarak 

karotlu sondaj ile ters dolaşımlı sondaj arasında 
bir karar verilmesi gerekmektedir. 

Ters dolaşımlı sondaj sisteminin avantajları 
ve dezavantajları aşağıdaki gibidir:

Bu tip sondajlar daha hızlı ve daha ucuz son-
dajlardır. Karotlu sondajlara oranla yaklaşık 10 
misli daha hızlı örnek alınabilmektedir. Daha 
önce de belirtildiği gibi, tabanca, tijler tarafın-
dan iletilen gücü dönen sondaj matkabına ile-
tir.  Hava veya su da, matkabı soğutmak ve kuyu 
dibindeki numuneleri yukarı taşımak amacıyla 
tijlerin içinden kuyu dibine iletilir. Bu yöntem, 
duvar-kayanın sağlam, kuru ve geçirimsiz oldu-
ğu birimlerde iyi bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca 
yöntem yarı sağlam kayaçlarda da uygulanabi-
lir. Döner sondajda alınan numunelerdeki metal 
değerleri, duvar-kayadaki sızıntılardan kayba 
uğrayabilir ya da göçmeler veya yan-kayadan 
sızıntılar nedeniyle analiz sonucu elde edilen 
değerler olduğundan daha yüksek gözlenebi-
lir. Ters dolaşım ile suyun kuyu dibinden yukarı 
doğru tijlerin içinden taşınması sayesinde nu-
munenin güvenilirliği arttırılmış olur. 

Bazı projelerde sondaj sırasında sondaj ça-
muru kullanılması gerekmektedir. Kuyu için ge-
rekli olan sondaj çamurunun üretilmesi önemli 
bir mühendislik bilgisi gerektirir. Bununla birlik-
te ne yazık ki, kırılmış ve öğütülmüş kayaç par-
çaları, kuyu dibindeki kayacın, kayaç-mineral 

Karotlu Sondaj ile Ters Dolaşımlı  (RC) Sondaj 
Yöntemlerinin Karşılaştırılması

ilişkileri hakkında çok az bilgi sahibi olmamıza 
neden olmaktadır. Kayacın bozunmamış yapısı 
için en iyi bilgi karotlu sondaj ile sağlanmakta-
dır. 

Bu tip sondajın bir alt kolu olan çift duvarlı 
ters dolaşımlı sondaj ile de yüzey koruma bo-
rusu (casing) gerekmeden, her tip jeolojik for-
masyonda sondaj yapılabilmekte ve 1400 metre 
derinliğe inilebilmektedir. Çizelge 1’de karotlu 
ve ters dolaşımlı-kuyudibi çekiçli örnek alma 
yöntemi karşılaştırılmaktadır.

Ters Dolaşımlı Sondaj Yönteminin Avantajları

Formasyonu temsil eden örnekler sürekli  »
olarak elde edilebilir.

Ekonomik ve hızlı şekilde sondaj yapmaya  »
imkan sağlamaktadır.

Boru dizisi içinden ve dışından basınç ve- »
rilmesi sayesinde formasyondaki bozulma mini-
mum seviyede kalır.

Çökme ihtimali bulunan formasyonlar- »
da, sondaj sırasında koruma borusuna ihtiyaç 
duyulmaz. Alüvyonal çökellerde veya kırıklı-
çatlaklı formasyonlarda yüksek hızlı ilerleme 
yapılabilir.

Adil Özdemir Mühendislik ve Sondaj firmasının sondaj çalışması

IDC International Drilling Company firmasının sondaj çalışması



45

Kırıklı çatlaklı formasyonlarda  »
klasik sondaj yöntemleri ile yaşanan 
dolaşım kaybı sorunları yaşanmaz.

Sirkülasyon kaybı daha azdır. »

Ters Dolaşımlı Sondaj Yönteminin 
Dezavantajları

Sondaj ekipmanının ilk yatırım  »
maliyeti yüksektir.

Su ile yapılan sondajlarda yük- »
sek miktarda suya gereksinim duyul-
maktadır.

Temsili örnek alımındaki kırıntı- »
ların potansiyel karışma ihtimali ne-
deniyle sorunlar yaşanabilir.

Makine ve ekipman fazlalığı ne- »
deniyle sondaj şantiyesinin boyutları 
sorun yaratabilir.

Sondaj çamurunun kullanımı ve miktarına dikkat edilme- »
si gerekmektedir.

Numune alımı sırasında siklondan çıkan malzeme kayba  »
uğrayabilir.

Sistem dar çaplı kuyularla sınırlıdır. »
İyi yetişmiş iş gücüne ihtiyaç duyulur. »

Gelişmeler

Teknolojide ve metalurjide yaşanan gelişmeler, sondaj sektö-
rünün sıkıntılarına da çözümler üretmektedir. Son zamanlarda 
yaşanan en önemli yenilik, “RC-Autosampler” sistemidir. Ters 
dolaşımlı sondajlarda numune alımı sırasında insan gücüne 

ve kalifiye elemanlara ihtiyaç duyulmakta, 
bazı durumlarda ciddi zaman kayıpları ya-
şanabilmektedir. Bu sorunun önüne geçe-
bilmek için geliştirilen bu sistem ile insan 
gücüne ihtiyaç kalmamakta, numunenin 
bölünmesi ve poşetlenmesi insan eli değ-
meden yapılmaktadır.

Sistemde, 8 uzunlamasına sondaj nu-
munesi torbası içeren ve dönebilen bir re-
volver bulunmaktadır. Numune torbaları-
nın uzunlukları yaklaşık 1 metredir. Çorap 
da denilen bu torbaların yapısı kuru nu-
muneler için plastik, ıslak numuneler için 
filtreli fabrik malzemeden oluşmaktadır. 
Çoraplar, dengeli bir şekilde numune re-
volverine asılırlar. Autosampler tipik ola-
rak siklonun altına veya kuyudan gelen, 
numuneleri taşıyan suyun çıkış ağzına bir-
leştirilir. Numune alma anında, döner ke-

sici bıçaklar, splitter’dan (ayırıcı) geçen malzemeleri toplarlar. 
Bu yöntem sayesinde, splitter’ın 
altındaki koni tam dikey pozis-
yonda olmasa bile homojen 
olarak ayrılmış örnek alımına 
olanak verir. Bu geleneksel koni 
splitter’lar için sorun oluştur-
maktadır. Toplanacak numune, 
numune torbasının içine düşer-
ken, fazla numune de sistemin 
ortasından yere düşmektedir. 
Devamlı numunelemede ise 
Autosampler, sondaj numune-

Çizelge 1. Karotlu sondaj ile ters dolaşımlı sondaj yöntemlerinin karşılaştırılması

Özellik Karotlu Sondaj Ters Dolaşımlı Kuyudibi Çekiçli Yöntem

Örnekleme
Komple blok karot örnek »

Formasyon hakkında bütün bilgiler sağlanır »

Kırıntı örnek »
Parçalı »

Formasyonun fiziksel ve yapısal özellikleri hakkında bilgi  »
elde edilemez

Formasyon Sağlam formasyonlarda Her tür formasyonda

Kırıntı Taşıyıcı Su
Hava »

Su, köpük, bentonit ve çamur »

Delme Hızı Yavaş (aralıklı numune) Hızlı (DTH sisteminde sürekli numune)

Maliyet
Pahalı matkap ve düşük delme hızı nedeniyle yüksek 

maliyet
Yüksek ömürlü matkap ve hızlı delme sayesinde düşük maliyet

İlk Yatırım İlk yatırım maliyeti düşük İlk yatırım maliyeti yüksek

Nakliye
Boyutları küçük olduğu için her mekanda 

kullanılabilir
Boyutları büyük olduğu için yol şartları önemlidir

Autosampler ve uzaktan kumandası

Spektra Jeotek firmasının sondaj çalışması



Madencilik tarafından 1997 yılından 2006 yılına kadar arama 
sondajları yapılmıştır. 1997 yılında mineralizasyon zonunu 
belirlemek amacıyla yüzeyden 50 metre derinliğe kadar kısa 
darbeli sondaj ile toplam 1.640 metre uzunluğunda 32 adet 
kuyu açılmıştır. 1998 yılında 6 adet HQ karotlu sondaj ile 1.059 
metre delinerek altın değeri tespit edilmesiyle, sondaj progra-
mı uzatılmıştır. 1999 yılında toplam 5.212 metre uzunluğunda 
yüzeyden 150 ila 450 metre derinliğinde 23 adet karotlu son-
daj yapılmıştır. 2000 yılında, toplam 576 metre uzunluğunda 
11 adet darbeli sondaj, toplam 917 metre uzunluğunda 6 adet 
karotlu sondaj, toplam 7.582 metre uzunluğunda 30 adet ters 
dolaşımlı (RC) sondaj yapılmış ve toplam 1.611 metre uzunlu-
ğunda yüzeyden 3 adet kanal açılmıştır. 2001 yılında, toplam 
1.020 metre uzunluğunda 5 adet, 2002 yılında da toplamda 
5.995 metre RC sondaj tamamlanmıştır. Bu sondajlara ek olarak 
8 adet geniş çapta (PQ) sondaj yapılarak metalurjik örnekleme 
yapılmıştır. Sondajlar sonucunda, ana altın damarının güney, 
kuzey ve doğu sınırları belirlenmiştir. 1997 yılından 2006 yılına 
kadar yapılan bütün sondajlar aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere RC yurt dışında ve yur-
tiçinde yabancı şirketler tarafından çok sıklıkla kullanılmakta 
ve madenin planlamasında RC sondajından elde edilen veriler 
sağlıklı bir şekilde kullanılabilmektedir.

Sonuç

Maden aramaya yönelik (maden yatağının varlığının belirlen-
mesi ve tanımlanması için yapılan) sondajlar mutlaka karotlu 
olarak tercih edilmelidir. Arama aşamasından sonra, işletme 
projesine yönelik cevher yatağının tenör dağılımının detaylı 
bir şekilde saptanması için ters dolaşımlı sondaj yöntemleri 
(çift duvarlı tijlerin kullanıldığı) kullanılması ekonomik bir se-
çenektir. Çift duvarlı tij ile ters dolaşımlı sondaj yönteminin, 
kirlenme ve ciddi örnek kayıpları olmadan büyük boyutlu ör-
nek alınabilen bir sondaj yöntemi olduğu da dikkate değer bir 
husustur.
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lerini sondaj kuyusundan çıkan sırayla toplar. Bu sayede doğal 
tabakalanma çorap içerisinde gözlenebilir. Numune torba-
ları karotlu sondajda olduğu gibi karot sandığında saklanıp, 
standart yöntemden farklı biçimde jeolojik olarak incelene-

bilmektedir. Uzaktan 
kumandalı sistem ve 
siklona bağlanabilen 
splitter, mühendis-
lerin ve sondaj işçi-
lerinin işlerini daha 
sağlıklı ve güvenli 
yapmalarına olanak 
sağlamaktadır. Revol-
verin her ucuna bağ-
lanacak birer numune 

torbası sayesinde % 5 - % 10 - % 20 ayırma seçenekleri ile her 
iki metrede bir örnek alımı yapıldığı takdirde, el değmeden, 16 
metre boyunca, numune alımı yapılabilir.

Ayrıca her geçen sene büyük sondaj ekipmanı üreticilerinin 
ürettikleri yeni matkaplar, çekiç sistemleri ve sondaj makina-
ları, tüm sondaj teknolojisinde olduğu gibi ters dolaşımlı siste-
min de hızlanması ve daha sağlıklı işlemesi için yeni olanaklar 
ve seçenekler sunmaktadır.

Örnek Saha Çalışmaları

1997-1998 yılları içinde Argentina Mineral Development 
(AMD)’ın ve 2004 yılında Exeter Resource Corporation (ERC)’ın, 
La Cabeza projesinde yaptıkları 190 sondajın toplam uzunlu-
ğu 20.679 metredir. Bu sondajlardan 57 tanesinde HQ karotlu 
sondaj yapılmış, toplam 3.322 metre delinmiştir. Geriye kalan 
133 kuyuda ise ters dolaşımlı sondaj yöntemi uygulanmış, 
toplam 17.357 metreye ulaşılmıştır. Toplam olarak 9219 son-
daj numunesi alınmıştır. Bu numunelerden 3585 tanesi ka-
rotlu sondaj numunesi, 5634 tanesi de ters dolaşımlı sondaj 
numunesidir. Ters dolaşımlı sondaj numuneleri, sondaj lokas-
yonundaki olanaklara dayanarak, ya lokasyonda bölünmüş ya 
da sondajdan sonra bir konteyner içinde bölünerek hazırlan-
mıştır. 1997 yılında alınan 2 metrelik örneklerin ardından 1998 
ve 2004 yıllarında yapılan çalışmalarda 3’er metrelik aralıklarla 
örnek alımları yapılmıştır. Numune kazanımı 1997-1998 yılla-
rında % 70, 2004 yılında ise % 74’e ulaşmıştır. Özellikle 2004 
yılında sondaj çalışmalarını yürüten şirket tarafından kuyubaşı 
ve sonunda yapılan sistematik matkap kontrolleri sayesinde 
numune kazanımı % 94’lere kadar çıkmış, son 14 kuyuda % 80 
ortalama ile numune alınmıştır.

Ülkemizin en büyük altın madeni olan Uşak – Kışladağ 
projesinde, Eldorado Gold’un Türkiye temsilcisi Tüprag Metal 
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Dönem Karotlu Sondaj
(Sayı / Metre)

Ters Dolaşımlı Sondaj 
(Sayı / Metre)

1997 - 2006 62 / 13.131 153 / 22.627

Autosampler’ın sondajda kullanımı

Autosampler içindeki ayırıcı





Teknoloji, maden endüstrisinin karşılaştığı 
tüm sorunları, özellikle de maden gü-
venliği konusunda karşılaşılan sorunları 

tamamıyla çözememektedir. Geçtiğimiz bir kaç 
ay içerisinde küresel maden sektörü ABD, Rusya 
ve Türkiye’de büyük can kayıplarının yaşandığı 
kazalara şahit oldu. Bu tür kazalarda en etkin se-
beplerden birisi iş yeri veya şirket kültürü olup, 
bu kültürün değiştirilmesi de oldukça güçtür. 
Yönetim ve çalışanlar için maden emniyetinin 
öncelikli sırada olmaması, ocak gazı algılama 
cihazları ve kişisel koruyucu ekipmanlar gibi 
güvenlik teçhizatlarının ihmal edilmesi veya 
bunların iş yeri kültürünün bir parçası olmaması 
maalesef vahim sonuçlar doğurmaktadır. Burada 
anahtar soru şudur: iş yeri kültürü nasıl değişti-
rilebilir ve iş yeri kültürü sebebiyle yüksek risk 
oluşturan yerleri devlet nasıl tespit edebilir? Her 
zaman olduğu gibi bu noktada konuya yöneti-
cilerin liderlik etmesi ve bu liderlik esnasında 
doğru güvenlik programının seçilmesi gerek-
mektedir. Herhangi bir maden güvenlik prog-
ramının esasları, devlet ve şirket yönetiminin iş 
yeri güvenlik performanslarını ölçmesi, yapılan 
işlerin gözlemlenmesi, kazaların araştırılması ve 
kaza verilerinin analizinin doğru yapılmasından 
oluşmaktadır. İngilizcede yaygın olarak kabul 
gören “What gets measured, gets managed“ 
yani “Ölçülebilen, yönetilebilir” ilkesi, basit ama 
doğru kullanılan teknolojik çözümlerin, işyeri 
kültürünün değişmesine yardım edebileceğini 
gösteriyor.

ABD Federal Maden Tüzüğü’nün 50. bölümü-
nün 30. başlığı “Kömür üretimi yapan maden-
lerde kazaların, yaralanmaların, hastalıkların 
bildirilmesi, araştırılması, kazaların kayıt altına 
alınması ve raporlanması” amacıyla hazırlanmış-

tır. Düzenleme özellikle tanımlamaların, istatisti-
ki hesaplamaların ve tüm madenlerin raporlama 
gereksinimlerinin altını çizmektedir. Maalesef 
pek çok maden güvenlik yasası büyük kazalar 
ve can kayıplarından hareketle oluşturulmuştur. 
ABD Maden Güvenliği ve Sağlığı Birimi (MSHA) 
Federal Tüzüğün 50. bölümünden yola çıkarak, 
ABD’deki madenlerde kaza sayısının, büyüklü-
ğünün ve çeşidinin kayıt altına alındığı bir ma-
den kaza veritabanı oluşturdu. Bu veri tabanı 
kaza incelemelerini özellikle detaylı olarak içer-
mekte ve analiz için imkan tanımaktadır. Epide-
miyolojistler ve maden güvenliği araştırmacıları 
bu verileri ABD’deki analizlerde ve uygulamalar-
da kullanmaktadırlar. Ancak, veri tabanı tekno-
lojisi bu veri tabanının tasarlandığı 80’lerden bu 
yana oldukça değişip gelişmiştir. O dönemde ta-
sarlanmış olan veri tabanı o dönemin teknolojik 
şartlarında daha az yer ve daha az zaman gerek-
tirecek şekilde düzenlenmişti. İşlemci hızları ve 
sabit diskler pahalı olduğundan veri tabanının 
tasarımı, kayıt başına harcanan bayt en az ola-
cak şekilde ve kanundaki ifadeleri sağlamak için 
tasarlanmıştı.

Veri tabanı teknolojileri de o dönemden bu-
güne yenilendi. Bu yenilikler bugünkü bir çok 
işletmenin veri toplamasını ve bu verileri bilgi-
ye çevirmesini sağladı.  Birincisi veri ambarları; 
verilerin toplanmasını, merkezileşmesini ve en-
tegrasyonunu sağladı. İkincisi veri madenciliği 
(Data Mining); büyük veri setlerinin istatistiksel 
yöntemlerle analizini mümkün kıldı. Maden em-
niyet sistemlerinin de bu yeni teknolojiler ve 
tekniklerden yararlanması gerekmektedir. Özel 
olarak madenlerde emniyetin analizi için kolay-
ca endüstrinin kullanımı veya kamu kayıtları için 
çok daha kapsamlı ve organize bir veri tabanı 

Madenlerde Güvenlik ve Kültür Değişimi

İş gücünün doğru 
kullanımı, bir 

maden ocağı için 
büyük öneme 

sahiptir

Doç. Dr. Sean DESSUREAULT
Arizona Üniversitesi
Maden / Jeoloji Müh. Böl.
sdessure@email.arizona.edu

M. Mustafa KAHRAMAN
Arizona Üniversitesi
Maden / Jeoloji Müh. Böl.
Tercüme / Yayına Hazırlayan
kahraman@email.arizona.edu
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sistemi tasarlanabilir. Örneğin bir sonraki adım, denetimlerin 
ve denetim sonucu verilen ceza kayıtlarının kaza geçmişi ile 
karşılaştırılması ve yüksek riskli iş yerlerine verilen yaptırımla-
rın gerçekten ne kadar etkili olduğunun incelenmesi olabilir. 
Bu veri tabanı da kullanılabilir bir formatta kamuya açık hale 
getirilebilir. Böylece değişik analizlerin yapılması mümkün kı-
lınır. Maden güvenliği ve sağlığı üzerine düzenlenecek yeni 
bir veri ambarı, kazalara sebebiyet veren faktörlerin ortaya 
çıkmasını sağlayacağından yaygın olan kaza sonrası düzenle-
melerinden çok daha etkili olacaktır.

Çalışanların günlük performanslarının ve hareketlerinin 
gözlemlenmesi, yönetimin emniyeti ön planda tutması açı-
sından önemlidir. Amir veya nezaretçiler çalışanlarını gözlem-
lediklerinde tehlikeli davranışların farkına varırlar ve duruma 
göre çalışanı uyarıp daha tehlikeli durumlar yaşanmadan etkin 

tedbirler alabilirler. Bu tür gözlemler pahalı olmayan Kişisel 
Veri Asistani (PDA) gibi dokunmatik cihazlarla kaydedilebilir.  
Bu tür cihazlar büyük veri tabanlarına bağlanabildiklerinden 
üst düzey yöneticiler de bu tür denetim ve gözlemlerin yapıl-
dığından emin olurlar. Maliyet olarak en düşük yöntem ise bu 
verilerin defterlere yazılması daha sonrasında da bir başka ça-
lışan tarafından veri tabanına girilmesidir. Ancak bu yöntem 
yapılacak işin süresini uzatmakta ve prosesteki kişi sayısını 
arttırmaktadır.

Maden güvenliği her zaman için mücadele edilmesi gere-
ken öncelikli konulardan birisi olarak kalacaktır. Ekipmanların 
otomasyonu, metan dedektörleri, kömür tozunu bastırmak 
gibi konularda teknik çözümler geliştirilmeye devam edilecek-
tir. Ancak bu teknolojik gelişmelerin dışında, güvenli, standart 
işletme prosedürlerinin iletilmesi gibi yönetim teknikleri ve iş 
yeri kültürü madenlerde emniyet konusunda en kritik öne-
me sahip konular olarak kalacaktır. Alışılagelmiş maden 
kültürü ve sonucundaki davranışlar iş zekası yardımıyla; 
ölçülerek, analiz edilerek, değişik noktalarda amirlerin 
performansı gözden geçirilerek ihmaller, yaralanma-
lara veya can kayıplarına yol açmadan gerekli ted-
birler alınabilir.

Fotoğraflar : Mustafa KAHRAMAN

Doç. Dr. Sean DESSUREAULT halen Arizona Üniversitesi 
Maden ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde öğretim 
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Üniversitesi’nde ve lisansüstü eğitimini British Columbia 
Üniversitesi’nde, sırasıyla 1999’da yüksek lisans ve 
2001’de doktora olmak üzere yine maden mühendisliği 
alanında otomasyon, iş akışının yeniden tasarımı ve bilgi 
teknolojileri konularına yoğunlaşarak tamamlamıştır. 
Eğitim hayatı boyunca, Kanada’daki birçok maden 
şirketinde yarı ve tam zamanlı olarak çalışmıştır. 
Danışmanlık şirketi MISOM Consulting Service’te ve 
üniversitedeki araştırmaları maden otomasyonu, veri 
ambarı tasarımı, teknoloji stratejileri, maden kontrol 
odaları ve iş akışının yeniden tasarımıyla (business 
process redesign, BRP) birlikte sürdürülebilir kalkınma 
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Aynı zamanda oldukça 
tecrübeli maden mühendislerinden oluşan, maden 
sektörüne yeraltı ve yerüstü iş zekası teknolojileri 
geliştiren ve uygulayan araştırmacılardan oluşan 
araştırma ekibinin yöneticiliğini yapmaktadır. Maden 
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Maden Hukuku
rek ruhsat bütünlüğünün bozulduğu, rezerv kayıp-
ları ve işletilme zorlukları yaşandığı, bir gerçektir. Bu 
nedenle, hakların bölünmezliği kuralı getirilmiştir. 
Ancak, dikkat edildiğinde özellikle miras durumun-
da (intikallerde) ve birden fazla kişinin aynı ruhsatın 
sahibi olmasındaki sakıncaların giderilmesine yöne-
lik olarak konulan kuralın zamanla genişletildiğidir. 

Oysa ruhsat sahibinin, rezerv kaybına yol açma-
yacak şekilde işletilme olanağı bulunan bir ruhsat 
sahasının bölünmesini istemesi ve bunu bir proje 
ile idareye bildirerek uygun görüş alması halinde, 
ruhsatın bölünmesinde hiçbir sakınca yoktur. Aksi-
ne, bölünme ile istihdam, idare gelirleri ve üretim de 
artacaktır. Gerek başvuru gerek intikal gerekse ruh-
sat devirlerinde yine tek kişinin ruhsat sahibi olması 
prensibinin geçerli kılınması ile ruhsat üzerinde bir-
den fazla ruhsat sahibi iradesinin de önüne geçile-
rek olası uyumsuzluklar önlenecektir.

Ruhsat sahasının bölünerek, bölünen parçanın 
ruhsat hukukunun devredilememesi, ruhsat sahibi 
ile işletmeciyi kira sözleşmeleri yapma yoluna itmiş 
ve bu yolla hukuki olmasa da fiili olarak sınırlar be-
lirlenip, ruhsatların bölünmesi gerçekleştirilmiştir. 
Esasen hukuki olarak bölünmeye olanak sağlansa 
hem Devlet bundan gelir sağlayacak (Devir harcı, 
teminat, yıllık harç, vb), hem ruhsat sahibi ve işlet-
meci haklarını garantiye alacak, hem de konunun 
teknik yönüyle uğraşan elemanlara istihdam alanı 
doğacaktır. 

Maden siciline nelerin işleneceğine Yasa’nın 
38’inci maddesinde değinilmiş, Uygulama Yönet-
meliği’nin, 92-97. maddelerinde bunlar sayılmıştır. 
Ruhsat sahibi ruhsat sahasının tamamını ya da bir 
kısmını kiraya vermesi halinde, bu hak maden sici-
line yürürlükteki mevzuat gereği işlenememektedir. 
Zira böyle bir hakkın sicile işlenmesi konusunda bir 
düzenlemeye ne Yasa’da, ne de Yönetmelik’te yer 
verilmiştir.

Ruhsatların bölünememesine bir istisna maden 
ruhsatı kiralanması sözleşmeleridir. Maden huku-
kunda kira sözleşmelerine, Rödovans Sözleşmeleri 
denilmektedir. Kiracı (işletmeci), kiralayan (ruhsat 
sahibi) ile yaptığı sözleşmenin maden siciline işlen-
mesi ile hem hakkını kuvvetlendirmek, hem de ruh-
satın devri halinde bu hakkını üçüncü kişilere karşı 
ileri sürmek istemektedir. 

06.11.1990 gün 20687 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan Yönetmelik’le, Rödovans Sözleşmeleri’nin 
maden siciline işlenmesi kabul edilmişti. Ancak, 
Yönetmelik’teki; “….Sözleşme hükümlerine dayanı-
larak yapılacak işletmecilikte taraflar arasında çıkan 
anlaşmazlıkların, maden ruhsat sahasındaki faaliyet-
lerin aksamaması, rezervlerin teknik yönden en iyi 
biçimde işletilmesini teminen, sözleşme hükümleri 

Maden haklarının bölünmezliği 
ilkesi ve maden siciline 
işlenemeyen rödovans 
sözleşmeleri

Av. Cemal  YEŞİLYURT
hukuk@madencilik-turkiye.com
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Her biri bir bütün halinde mu-
ameleye tabi tutulur, hükmü ile 
05.06.2004 gün 25483 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 5177 sayılı 
Yasa’nın geçici 1. maddesinin 5. fık-
rasında; Bu Yasa uyarınca çıkarılacak 
Maden Yasası’nın uygulanmasına 
ilişkin yönetmeliğin yürürlük tari-
hinden itibaren altı ay içinde ruhsat 
sahibinin talebi ile bir defaya mah-
sus olmak üzere işletme ruhsat ala-
nı, rezerv kaybına neden olmayacak 
şekilde, ekonomik olarak ayrı işle-
tilmesinin imkan dahilinde olması 
ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından da uygun bulunması ha-
linde, en fazla dört ruhsata bağlana-
bileceği, kuralları yer alır. 03.02.2005 
gün 25716 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Maden Yasası Uygula-
ma Yönetmeliği’nin geçici 1. mad-
desinde de bölünmenin ne şekilde 

yapılacağı, düzenlenmiştir.
5177 sayılı Yasa’nın yürürlüğünden sonra yayım-

lanan Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, işletme 
ruhsatlı sahalar; ruhsat sahibinin istemi, idarenin 
uygun bulmasıyla altı aylık bir süre ile de olsa 4’e bö-
lünebilmiştir. 

Madenler üzerinde sahip olunan hakların his-
selere ayrılamayacağı, ilk olarak 6309 sayılı Maden 
Yasası ile yürürlük alanı bulmuştur. Gerekçesinde de, 
yürürlükteki mevzuatın hakların hisselere bölüne-
bileceğini yasaklamadığı, intikallerde hisse oranları 
veya bunlardan sonra meydana gelen devirler so-
nucu ihtilaflar çıktığı, böylece madenlerin çalışamaz 
hale geldiği, intikallerin bir bütün halinde yapılarak, 
taksim ve bölünme yolunun kapatıldığı ve hakkın 
bir bütün halinde kullanımının temin edildiği, vur-
gulanmıştır.

Bilindiği üzere, Taşocakları ve Maadin Nizamna-
meleri’nde birden fazla kişinin maden ruhsat sahibi 
olabildiği, intikallerde de madenin hisselere bölüne-

3213 sayılı Maden Yasası’nın 5. maddesinin 
ilk fıkrasında; madenler üzerinde tesis 
olunan ilk müracaat (takaddüm-öncelik), 

arama ruhsatnamesi, buluculuk ve işletme ruh-
satı haklarının hiç birisi hisselere bölünemez. 



     Maden hukuku uzmanı Avukat Sayın Cemal YEŞİLYURT, madencilik 
sektörüyle ilişkili olarak karşılaştığınız hukuksal sorunların çözümüne 
yol göstermek amacıyla bu sayfadan sorularınıza cevap verecektir. 
Lütfen ilgili sorularınızı hukuk@madencilik-turkiye.com adresine 
gönderiniz.

Hukuk Soru - Cevap Köşesi
de dikkate alınarak sahadaki faaliyetlerin denetimi ve yürütülme-
si hususunda Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda 
verilecek Bakanlık kararı geçerlidir.”, düzenlemesi idareye büyük 
zorluklar yaşatmış, taraflar arasında çıkan anlaşmazlıklar Bakanlığı 
ya yargılama makamına dönüştürmüş ya da sözleşmenin tarafı du-
rumuna düşürmüştür. Yönetmeliğin bu konudaki düzenlemesinin 
iptali istemiyle açılan davada Danıştay 8. Dairesi verdiği, 09.12.1991 
gün E:1991/32, K:1991/1924 sayılı kararda; “..Bu düzenlemenin yapı-
labilmesi için yasada emredici bir kural bulunmamakta ise de, Dev-
letin hüküm ve tasarrufu altında bulunan madenlerin en iyi şekil-
de işletilmesi, üretimin aksamaması için sözleşme kurallarına göre 
alandaki çalışmanın denetiminin yürütülmesi konusunda Bakanlı-
ğın incelemede bulunarak konu hakkında bir karar verebilmesi için 
yapılan yönetmelik değişikliğinde yasaya aykırılık bulunmamakta-
dır.” gerekçesiyle davanın reddine hükmetmiş, karar Danıştay İdari 
Dava Daireleri Kurulu’nun 18.02.1994 gün E:1992/130, K:1994/108 
sayılı kararıyla onanmıştır.

Her ne kadar düzenlemenin hukuka uygunluğu yargı kararı ile 
ortaya konsa da uygulamada konunun hiçte böyle olmadığı kısa 
sürede anlaşılmıştır. Sadece İstanbul’da bir kömür sahasında 50’nin 
üzerinde rödovans sözleşmesi yapıldığı görülmüştür. Bunun gibi 
birçok sahanın varlığı da dikkate alındığında, Bakanlık, rödovans 
sözleşmelerinde yaşanan çekişmeleri çözmesi gereken merci konu-
muna gelmiştir. Mevcut iş yükü yetmezmiş gibi nur topu gibi yeni 
bir ihtilaf konusu daha ortaya çıkmıştır. Düzenlemenin sonucu ola-
rak, yüzlerce ruhsat sahibine Yasa’nın 10. maddesi yaptırımı uygu-
lanmış, birçok ruhsat iptal edilmiştir. 

  Bakanlık, Yönetmelik düzenlemesindeki hatalardan dolayı 
kendisine yüklenen sorumluluktan haklı olarak kurtulmak istemiş, 
geçmişte yaşanan acı tecrübelerden dolayı da rödovans sözleş-
melerinde yaşanan çekişmelerden uzak durmak yolunu seçmiştir. 
03.02.2005 gün 25716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden 
Yasası Uygulama Yönetmeliği’nin geçici 2. maddesiyle, bu kez rödo-
vans sözleşmelerinin maden siciline işlenmesine son verilerek, bu 
sözleşmeler maden sicili güvencesinden mahrum bırakılmıştır.

Maden ruhsatlı sahada kiracı olarak çalışmak isteyen müteşebbis 
büyük bir çıkmaz içine düşmüştür. Sahayı kiraladığında, kiralanan 
sahanın ruhsat sahibi tarafından üçüncü kişiye devir edilmesinde, 
işletmeci, rödovans hakkını devir alan kişiye karşı ileri sürememek-
te, sadece sözleşmenin tarafı olan ruhsat sahibinin sorumluluğuna 
gidebilmektedir. Zira devir alan, maden siciline güvenerek ruhsatı 
devir aldığını, sicil kayıtlarında ruhsatı ilgilendiren böyle bir söz-
leşmenin olmadığını ileri sürecektir. Önemle belirtelim, madenler 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında oldukları için ruhsat devri taah-
hütleri de geçersizdir (Yargıtay İçt. Bir. Kar. 06.07.1970 gün E:1967/7, 
K:1970/6). 

3213 sayılı Yasa’nın hakların bölünmezliği ile ilgili 5’inci madde-
sinin gerekçesinde, maden haklarının bölünmesinin Yasa hükümle-
rinin maden sahasına tatbikini, uygulamalarının takibini ve yerine 
getirilmesini imkansız kılabileceği, bu sebeple uygulamanın süratli, 
sıhhatli, bürokratik kademeleri azaltılmış ve Devlet kademelerini 
en az meşgul edecek şekilde düzenlenmesini sağlamak amacı ile 
maden haklarının bölünmezliği prensibi getirilmiştir, denilmekte-
dir. 6309 sayılı Yasa ile intikal ve birden fazla kişinin maden ruhsatı 

alması halinde yaşanan ihtilafları önlemek için konulan kural, 3213 
sayılı Yasa’nın gerekçesi ile genişletilerek amacını aşmış ve bölün-
mesi halinde hiçbir sakıncası olmayan maden ruhsatlarını da etki-
lenmiştir. 

5177 sayılı Yasa’nın geçici 1. maddesinin 5. fıkrası uyarınca işlet-
me ruhsatlarının bölünebilirliği geçici bir süre ile de olsa kabul gör-
müş ve yapılan birçok başvuru idare tarafından olumlu sonuçlan-
dırılmıştır. Bu konuda bir uyuşmazlık çıktığı da söylenemez. Sonuç 
olarak; 3213 sayılı Yasa’nın gerekçesinde yer alan, “..Maden hakları-
nın bölünmesinin, Yasa hükümlerinin maden sahasına tatbikini, uy-
gulamalarının takibini ve yerine getirilmesini imkansız kılabileceği”, 
fikrinin günümüz madenciliği ile bağdaştığını söylemek zordur.   

Birçok ruhsat sahasında rödovans sözleşmeleri ile madencilik fa-
aliyeti yapıldığı bilinen bir gerçektir. Eğer hakların bölünmezliği ku-
ralı Maden Yasası’ndan çıkarılmayacak ise ivedi olarak rödovans söz-
leşmelerinin Maden Sicili’ne işlenmesi yönünde bir düzenlemeye 
Uygulama Yönetmeliği ile gidilmelidir. Ve bu durum Yasa’nın temel 
amacına da uygundur. Aksi takdirde işletmeci, maden ruhsat saha-
sında kiracı olarak çalışmak için her zaman ürkek davranacaktır. Zira 
onun bu hakkı Maden Sicili güvencesinden yoksun bırakılmıştır.  

Yapılacak Yasa değişikliğinde ruhsat bölünmesine, bölünme 
şartları konularak izin verilmelidir.

Yapılacak Yönetmelik düzenlenmesinde de; 
Rödovans sözleşmesinin idareye belli bir süre içinde bildirilmesi 

zorunluluğu olmaması, 
Sözleşmenin idareye bildirilmediğinde Yasa’nın 10’uncu 

maddesi yaptırımının ruhsat sahibine uygulanmaması,
Taraflardan herhangi birinin yazılı rödovans sözleşmesini 

idareye sunması halinde sözleşmenin Maden Sicili’ne işlenebilmesi, 
Sözleşme hükümlerinin incelenerek, sonucunda idarece 

faaliyetlere izin verilmesi işleminin düzenlemede yer almaması,
Taraflar arasında çıkan anlaşmazlıkların yine taraflar arasında 

çözülmesi, 
İdarenin ruhsat sahasında Yasa’ya aykırı bir faaliyet olması 

halinde muhatabının ruhsat sahibi olduğu ve yaptırımın da ruhsat 
sahibine uygulanacağı, şartları bulunmalıdır.

Rödovans sözleşmelerinde taraflar arasında çıkan anlaşmazlık-
lar; taraflar arasında veya sözleşme hükümleri dikkate alınarak yargı 
tarafından çözülebilir. Bakanlık ne bu sözleşmelerin tarafıdır ne de 
yargılama makamıdır. Ev sahibi ile kiracı arasında yapılan sözleşme-
ler tapu sicil kütüğüne işlenerek bu hak güçlendirilmekle birlikte, 
çıkacak uyuşmazlıkta tapu idaresi anlaşmazlığı çözmeye çalışma-
maktadır. 
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YASAL UYARI : Burada yer alan veriler IMKB resmi kayıtlarına dayanmaktadır. Verilen hisse senedi 
bilgileri herhangi bir alım-satım tavsiyesi değildir. Rakamlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

TARİH METAL SON FİYAT % DEĞİŞİM YIL SONU FİYATI 
(31.12.2009) BİRİM

 New
 York

M
ercantile Exc.

03.Tem.10 Altın 1212,30 10,50 1097,10 USD / tr. oz
03.Tem.10 Gümüş 17,89 6,17 16,85 USD / tr. oz
03.Tem.10 Platinyum 1505,00 2,17 1473,00 USD / tr. oz
03.Tem.10 Rodyum 2630,00 -1,13 2660,00 USD / tr. oz
03.Tem.10 Palladyum 436,00 6,60 409,00 USD / tr. oz

TARİH METAL SON FİYAT % DEĞİŞİM YIL SONU FİYATI 
(31.12.2009) BİRİM

London M
etal

Exchange03.Tem.10 Aluminyum 1850,00 -5,13 1950,00 USD / ton
03.Tem.10 Bakır 6353,00 -12,90 7294,00 USD / ton
03.Tem.10 Çinko 1726,00 -32,23 2547,00 USD / ton
03.Tem.10 Kalay 17400,00 3,94 16740,00 USD / ton
03.Tem.10 Kurşun 1692,00 -29,38 2396,00 USD / ton
03.Tem.10 Nikel 19125,00 1,46 18850,00 USD / ton

TARİH METAL SON FİYAT % DEĞİŞİM YIL SONU FİYATI 
(31.12.2009) BİRİM

NorthernM
iner

28.Haz.10 Antimuan 8250,00 43,48 5750,00 USD / ton
28.Haz.10 Bizmut 8,58 10,71 7,75 USD / lb.
28.Haz.10 Civa 950,00 72,73 550,00 USD / şişe
28.Haz.10 İridyum 721,66 76,01 410,00 USD / tr. oz
28.Haz.10 Kadmiyum 1,90 11,76 1,70 USD / lb.
28.Haz.10 Kobalt 20,00 0,00 20,00 USD / lb.
28.Haz.10 Magnezyum 2866,66 4,24 2750,00 USD / ton
28.Haz.10 Manganez 2750,00 3,77 2650,00 USD / ton
28.Haz.10 Molibden 14,20 27,93 11,10 USD / lb.
28.Haz.10 Rutenyum 235,00 44,62 162,50 USD / tr. oz
28.Haz.10 Selenyum 36,00 28,57 28,00 USD / lb.
28.Haz.10 Tantal 39,50 0,00 39,50 USD / lb.
28.Haz.10 Tungsten 14685,00 0,00 14685,00 USD / ton
28.Haz.10 Uranyum 40,75 -9,44 45,00 USD / lb.
28.Haz.10 Vanadyum 6,25 -3,85 6,50 USD / lb.

TARİH METAL YER SON FİYAT BİRİM

FerroAlloyNet.com

02.Tem.10 Krom cevheri (CIF) 46 - 48% Konsantre Türkiye 320-345 USD / DMT
02.Tem.10 Krom cevheri (CIF) 40% - 42% parça Türkiye 325-350 USD / DMT
02.Tem.10 Krom cevheri (CIF) 38% - 40% parça Türkiye 300-310 USD / DMT
02.Tem.10 Manganez cevheri (CIF) 40% parça Türkiye 7,0-7,2 USD / DMTU

Temel Maden Fiyatları

HİSSE
KAPANIŞ % 

DEĞİŞİM
ŞİRKET ADI

31.12.09 02.07.10
ADANA 2,78 4,72 69,78 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ADBGR 1,61 2,76 71,43 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ADNAC 0,29 0,53 82,76 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
AFYON 67,40 168,00 149,26 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
AKCNS 6,65 6,45 -3,01 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
ALKIM 6,24 7,35 17,79 ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.
ANACM 1,88 2,09 11,17 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
ASLAN 82,00 387,50 372,56 LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
BOLUC 1,53 1,64 7,19 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
BSOKE 1,23 1,41 14,63 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
BTCIM 6,08 7,65 25,82 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİM. SAN. A.Ş.
BUCIM 4,67 4,68 0,21 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
CIMSA 7,07 8,45 19,52 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
CMBTN 19,10 31,25 63,61 ÇİMBETON HZRB.PRE.Y.ELEM.SAN.TİC.A.Ş.
CMENT 12,00 8,70 -27,50 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FAB. T.A.Ş.
DENCM 3,42 6,90 101,75 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
EGSER 1,00 1,21 21,00 EGE SERAMİK A.Ş.
EREGL 4,50 4,02 -10,67 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş.

İMKB’de İşlem Gören Madencilikle İlişkili şirketler
HİSSE

KAPANIŞ % 
DEĞİŞİM

ŞİRKET ADI
31.12.09 02.07.10

GOLTS 40,15 66,00 64,38 GÖLTAŞ GÖLLER BÖL.ÇİM.SAN.TİC. A.Ş.
HZNDR 2,94 3,12 6,12 HAZNEDAR ATEŞ TUĞLA SANAYİİ A.Ş.
IZMDC 2,26 2,22 -1,77 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
IZOCM 22,34 27,00 20,86 İZOCAM A.Ş.
KONYA 72,37 134,00 85,16 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
KOZAA 4,82 3,76 -21,99 KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.
KOZAL 34,75 13,80 -60,29 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
KRDMA 0,81 0,87 7,41 KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KRDMB 0,82 0,88 7,32 KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KRDMD 0,64 0,57 -10,94 KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KUTPO 2,53 2,22 -12,25 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.
MRDIN 6,02 7,60 26,25 MARDİN ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.
NUHCM 10,07 10,70 6,26 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
PRKTE 2,84 2,36 -16,90 PARK ELK. MAD. TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.
SARKY 2,63 3,00 14,07 SARKUYSAN ELEK. BAKIR SAN. TİC. A.Ş.

SISE 1,80 1,76 -2,22 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
TRKCM 1,79 2,11 17,88 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.
UNYEC 3,12 3,66 17,31 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
USAK 1,20 1,71 42,50 UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.

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
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10 16 Temmuz

2. Yıllık Uluslararası Hindistan Kömür Konferansı (2nd Annual ınternational ındia Coal 2010 Conference) Yeni Delhi, Hindistan / Organizasyon: ASAPP Media Pvt Ltd. / 
E-Posta: deepti@asappmedia.com / URL: www.asappmedia.com

27 – 28 Temmuz
7. Büyük Açık İşletme Madencilik Konferansı (7th Large Open pit Mining Conference 2010) Perth, Batı Avustralya / Organizasyon: AusIMM / E-Posta: bmartin@ausimm.com.au / 
URL: www.ausimm.com.au/lop2010

15 – 18 Ağustos Uranyum 2010 – 3. Uluslararası Uranyum Konferansı (3rd ınternational Conference on Uranium) Saskatoon, Kanada / E-Posta: bfarah@cim.org / URL: www.cim.org

24 – 26 Ağustos Arjantin Madenciliği 2010 (Argentina Mining 2010) San Juan, Arjantin / Organizasyon: Argentina Mining SA / E-Posta: info@argentinamining.com / URL: www.argentinamining.com

31 Ağustos – 
1 Eylül

Maden Havalandırması 2010 (Mine ventilation 2010) Brisbane, Kanada / Organizasyon: IQPC / E-Posta: registration@iqpc.com.au / URL: www.mineventilation.com.au
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5 – 9 Eylül
Uluslararası Madencilik ve Su Birliği 2010 Konferansı (ıMWA 2010 Conference) Nova Scotia, Kanada / Organizasyon: IMWA, CBU / E-Posta: chris@IMWA2010.info / 
URL: www.imwa2010.info

6 – 7 Eylül
Avustralya Madencilik Kongresi 2010 (Australian Mining Congress 2010) Sidney, Avustralya / Organizasyon: Terrapinn / E-Posta: alison.gahan@terrapinn.com / 
URL: www.terrapinn.com/2010/amc

6 – 10 Eylül 15. Uluslararası Cevher Hazırlama Kongresi (ıMpC 2010) Brisbane, Avustralya / Organizasyon: AusIMM / E-Posta: impc2010@ausimm.com.au / URL: www.impc2010.org

14 – 16 Eylül
Uluslararası Uranyum Madenciliği Konferansı (ınternational Uranium Mining Conference 2010) Almaata, Kazakistan / Organizasyon: Caspian Events / 
E-Posta: enquiry@caspian-events.com / URL: www.caspian-events.co.uk

15 – 17 Eylül
MiningWorld Orta Asya – 16. Uluslararası Madencilik ve Metallerin ve Minerallerin prosesi Sergisi (MiningWorld Central Asia – 16th ınternational Exhibition for the 
Mining and processing of Metals and Minerals) Almaata, Kazakistan / URL: www.ite-exhibitions.com/, www.mining.uz

19 – 22 Eylül
32. Yıllık Ulusal Terkedilmiş Maden Sahaları programlama Birliği Konferansı (32nd Annual Conference National Association Of Abandoned Mine Land programs 
(NAAMLp)) Pensilvanya, ABD / Organizasyon: NAAMLP / E-Posta: Questions@naamlp2010.com / URL: www.naamlp2010.com

27 Eylül
1. Uluslararası Cevher ve Maden Atıkları Yönetiminde Riskin Azaltılması Semineri (First ınternational Seminar on the Reduction of Risk in the Management of Tailings 
and Mine Waste) Perth, Avustralya / URL: www.minewaste2010.com
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2 – 5 Ekim
Ekonomik jeologlar Kurumu – Yeni Mineral Kaynaklarının Bulunması Konferansı  (SEG 2010 Conference - The Challenge of Finding New Mineral Resources) Colorado, 
ABD / Organizasyon: SEG / URL: www.seg2010.org

3 – 6 Ekim 49. Yıllık Metalurji Mühendisleri Konferansı (49th Annual Conference of Metallurgists) Vancouver, Kanada / Organizasyon: COM / URL: www.metsoc.org

3 – 6 Ekim Uluslararası Titanyum Birliği – Titanyum 2010 Konferansı (ınternational Titanium Association - Titanium 2010) Florida, ABD / Organizasyon: ITA / URL: www.titanium.org

6 – 8 Ekim
12. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu Nevşehir, Türkiye / Organizasyon: Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Hacettepe Üniversitesi / E-posta: soykan@dekon.com.tr / 
URL: www.imps2010.org

10 – 14 Ekim
pM2010 Kongresi ve Sergisi (Toz Metalurjisi) (World pM2010 Congress & Exhibition) Tuscanny, İtalya / Organizasyon: European Powder Metallurgy Association / 
E-posta : pm2010@epma.com / URL: www.epma.com

14 – 15 Ekim
MERSEM 7. Türkiye Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi Afyonkarahisar, Türkiye / Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Afyon Kocatepe Üniversitesi / 
E-posta: mersem7@gmail.com / URL: www.mersem.org

19 – 22 Ekim
8. peru Ulusal Madencilik Kongresi (8° Congreso Nacıonal De Mıneria peru) TECSUP - Trujilo, Peru / Organizasyon: Colegio de Ingenieros del Peru - Cap. Ing. Minas / 
E-Posta: info@congresominas.com / URL: www.congresominas.com

21 – 22 Ekim
Arama & Üretim Teknolojileri Zirvesi (Exploration & production Technology Summit) Teksas, ABD / Organizasyon: World Trade Group / E-posta: laura.cooper@wtgevents.com / 
URL: www.exproevent.com

24 – 27 Ekim
Bakım Mühendisliği & Maden İşletmecileri Konferansı 2010 (MEMO 2010) Sudbury, Kanada / Organizasyon: Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petro / 
E-posta: cmurphy@cim.org / URL: www.cim.org

26 – 28 Ekim Goldfields Madencilik Fuarı (Goldfields Mining Expo) Kalgoorlie, Avustralya / URL: www.reedminingevents.com.au
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1 – 5 Kasım Açık Ocak Optimizasyonu Konferansı (2010 Surface Mine Asset Optimization) Milwaukee, ABD / Organizasyon: GBI / URL: www.sm-assetopt2010.com

4 – 5 Kasım
vı. Delme - patlatma Sempozyumu Ankara, Türkiye / Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası / E-posta : delpat@maden.org.tr / 
URL: www.maden.org.tr/etkinlikler/delpat/index.php?etkinlikkod=103

4 – 5 Kasım ıı. Ulusal jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu  Ankara, Türkiye / Organizasyon: MTA / E-posta : jeouzal@mta.gov.tr / URL: www.jeouzal.org

8 – 9 Kasım Çinko Zenginleştirme ‘10  (Zinc processing ‘10)  Vineyard Hotel, Cape Town, Güney Afrika / E-posta: bwills@min-eng.com / URL: www.min-eng.com

10  – 12 Kasım
ıı. Uluslararası Madencilik Endüstrisinde Otomasyon Konfersansı (AutoMining 2010 - ıı ınternational Congress on Automation in the Mining ındustry) Santiago, Şili / 
URL: www.automining2010.com

10 – 12 Kasım proses Mineralojisi ‘10  (process Mineralogy ‘10)  Vineyard Hotel, Cape Town, Güney Afrika / E-posta: bwills@min-eng.com / URL: www.min-eng.com

11 – 14 Kasım Maden Türkiye 2010 Fuarı Tüyap Fuar ve Merkezi E - 5 Karayolu, Gürpınar Kavşağı 34522 Büyükçekmece, İstanbul, Türkiye / Organizasyon: Tüyap / URL: www.madenturkiyefuari.com

13 – 14 Kasım
Biyo ve Hidrometalurji 2010 (Bio and Hydrometallurgy 2010) Vineyard Hotel, Cape Town, Western Cape, Güney Afrika / Organizasyon: MEI / E-posta: bwills@min-eng.com / 
URL: www.min-eng.com/biohydromet10

14 – 16 Kasım
ı. Uluslararası Madencilik Endüstrisinde Enerji Yönetimi Konferansı (ENERMıN 2010 - First ınternational Workshop on Energy Management in the Mining ındustry) 
Santiago, Şili / Organizasyon: GECAMIN, SMI, JKMRC / URL: www.enermin2010.com

16 –18 Kasım Çin Madencilik 2010 (China Mining 2010) Kolkata, Hindistan / E-posta: s.bose@cii.in

22 – 25 Kasım
14. Afrika petrol, Gaz, Mineral Ticareti ve Finans Konferansı & Sergisi (14th Africa Oil, Gas, Minerals Trade and Finance Conference and Exhibition (UNCTAD 2010)) TBC, 
Sao Tome, Sao Tome ve Principe / Organizasyon: Cubic Globe Ltd / E-Posta: info@cubicglobe.com / URL: www.ogtfafrica.com

23 – 26 Kasım
Maden Kapatılması 2010 (Mine Closure 2010) Santiago, RM, Şili / Organizasyon: Australian Centre for Geomechanics / E-posta: mc@mineclosure2010.com / 
URL: www.mineclosure2010.com

24 Kasım – 15 
Aralık

Hafif Metallerin İndirgenme Teknolojileri Sertifikası Kursu (post Graduate Certificate Course in Light Metals Reduction Technology) Bahreyn / Organizasyon: Auckland 
Üniversitesi / URL: www.engineering.auckland.ac.nz/uoa/home/for/futurepostgraduates/fp-study-options/fp-pgcertlmrtech1

25 – 28 Kasım
Natural Stone 2010 7.Uluslararası Mermer, Doğal Taş Ürünleri ve Teknolojileri CNRExpo, İstanbul/ Organizasyon: CNRExpo / E-posta: info@fuartakip.com / 
URL: www.cnr-naturalstoneturkey.com
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Seri İlanlar

Reklam 
Rezervasyon
Madencilik Türkiye Dergisi
Seri İlanlar İçin:
Tel: 0 (312) 472 62 16   
Faks: 0 (312) 472 62 17   
reklam@madencilik-turkiye.com

PROJECT GEOLOGIST WANTED

A minimum of 5 years 
experience in mineral 
exploration for gold an base 
metals.
Management experience 
providing leadership and 
leading multi-disciplinary 
teams.
Good working knowledge of 
GIS softwares.
Proficiency in English is an 
asset. 
Please send your resume to
info.turkiye@teck.com

info@ilkaconsulting.com 
www.ilkaconsulting.com
Phone: +90 312 213 5159

• Project Management for Government Affairs and Permitting,
• Turnkey Management Of Exploration Projects 
• Public Relation
• Mine Permitting 
• Environmental Services
for Operation Companies active in mining, energy and 
manufacturing industries in Turkey.



Reklam İndeksi

Cevizlidere Mah. 1226. (Eski 14.) Sokak 11/2 - Çankaya/ANKARA
O�s: +90-312-472-6216 (10:00 - 18:00) Fax: +90-312-472-6217 (10:00 - 18:00)
www.ideakup.com - info@ideakup.com

3

Kisilere ve sirketlere özel web tasarımı
Google Analytics, Adwords, Adsense ve Arama
Motoru Optimizasyonu

Isteğe özel web tabanlı programlama
E-Dergi, Fotoğrafçılık, Multimedya - Tanıtım CDsi

Size Yeni Bir
Idea Lazım

Arka kapakArka kapak içi

Sayfa 1 Sayfa 2 Sayfa 3 Sayfa 7

Sayfa 9 Sayfa 11 Sayfa 13 Sayfa 15-17-19

Reklam Rezervasyon 
Madencilik Türkiye Dergisi
Cevizlidere Mah 1226. Sok. (Eski 14. Sok.) Çankaya Apt. 11/2 
Çankaya / Ankara 
Tel: 0 (312) 472 62 16   Faks: 0 (312) 472 62 17   
reklam@madencilik-turkiye.com

Ön kapak

Sayfa 28-29

Sayfa 23

Sayfa 37 Sayfa 41 Sayfa 47 Sayfa 53

Web Sitemizde Siz de Yerinizi Alın!

Reklam Seçenekleri:
(Reklam alanları sağdaki resimde gösterilmiştir)

1. Üst Banner Alanı 590 px x 73 px
2. Yan Banner Alanı 154 px x 73 px
3. Yan Banner Alanı 151 px x 154 px
4. Yan Banner Alanı 151 px x 237 px
5. Yan Banner Alanı 310 px x 73 px

Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
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Ön kapak içi

Vanalar arızalandı. Tesis tamamen durdu.
14 saatlik üretim kaybı var. Yedek parça mevcut
değil. Bu kadarı yeter! Bu tam EBRO ya göre
bir iş. Böylece dünyanın heryerinde acil yardım
ve sürekli sabit kalite alabileceğim.

EBRO ARMATUREN Otomasyon

Tel: (216) 364 99 03 - 04
www.ebro.com.tr

teknik@ebro.com.tr

Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.

PTFE contalı ���� vanaları

Kauçuk contalı aç-kapa
ve kontrol vanaları

Bıçaklı sürgülü vanalar

 



Cevizlidere Mah. 1226. (Eski 14.) Sokak 11/2 - Çankaya/ANKARA
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