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Bir Yaşındayız

Onur AYDIN
onur@madencilik-turkiye.com

Madencilerin, 
sektörü sıkıntıya 

sokacak 
uygulamalara 

karşı, ilgili 
kurumlara 

bireysel 
düşüncelerini 

iletmeleri 
gerekmektedir

Haziran ayında 5995 sayılı Kanun’un kabulü 
ile 3213 sayılı Maden Kanunu’nda bazı deği-
şiklikler yapılmıştı. Geçtiğimiz sayıda sektö-
rün önde gelen isimlerinin, Kanun çıkmadan 
hemen önce, Kanun hakkında bildirdikleri 
görüşlere yer vermiştik. Şimdi ise sektör, 
Kanun’un uygulanmasında yaşanan belirsizlik-
lerin ortadan kalkması için ilgili yönetmeliğin 
hazırlanmasını bekliyor. Yönetmelik konusunda 
Temmuz ayında, Ankara’nın Kızılcahamam ilçe-
sinde, Enerji Bakanı Taner YILDIZ’ın da katıldığı 
bir toplantı düzenlenmişti. Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü, Maden Mühendisleri Odası, sektö-
rel örgütler, kamu ve özel sektör temsilcileriyle 
yapılan Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği 
Hazırlık Çalışması Toplantısı üç gün sürmüştü. 
Ağustos ayında da çeşitli kurumlar bünyesinde 
yönetmelikle ilgili çalışmalar yapılmaya devam 
edildi. Yapılan çalışmaların ardından artık uy-
gulama yönetmeliğinin en kısa sürede çıkması 
beklenmektedir. 

Bu sayımızda da sektörün önemli isimleri, 
çıkarılan Kanun ve çıkarılacak yönetmelikler 
ile ilgili görüşlerini dergimizle paylaştılar. Bu 
görüşleri ilerleyen sayfalarda okuyabilirsiniz. 
Genel olarak kanunda ve yönetmelik taslağında 
madenciyi zora sokacak uygulamalar getiril-
miştir. Madencilik gibi katma değeri yüksek bir 
iş alanında bürokrasinin azaltılıp, tüm işlemle-
rin daha basite indirgenmesi yani madencinin 
yolunun açılması gerekir. Sektörün bir sıkıntısı da 
yapılan faaliyetin her aşamasında yatırımcıdan, 
farklı isimler altında çeşitli bedeller alınması-
dır. Burada yapılan yanlış bu bedellerin alınıp 
madencilik dışında farklı alanlarda kullanmasıdır. 
Burada yapılması gereken iki şey vardır: 

Birincisi: Alınan bu bedeller en aza indirilmeli 
ve yatırımcının elindeki tüm parayı madenciliğe 
yatırmasına olanak sağlanmalıdır. Yani yatırımcı-
nın yatırımı için ayırdığı paranın bir bölümüne el 
koymak yerine bunun da yatırımı için harcanma-
sına destek olunmalıdır. 

İkincisi: Madencilik faaliyetleri kapsamın-
da alınan bedeller yine madencilik alanında 
harcanmalıdır. Madenciden çeşitli şekillerde 
alınan paraların başka alanlarda harcanması bu 
sektörün sömürülmesi anlamına gelmektedir. 

Bu konuya da dikkat edilirse sektörün gelişmesi 
önündeki engellerden birisi daha ortadan kaldı-
rılmış olacaktır. 

Madenciyi zora sokacak her türlü uygulama 
ülkemiz için ekonomik kayıptır. Dergimizde 
yapılan bu değerlendirmeler ışığında, ülkemiz-
de madencilik faaliyetinde bulunan her kişinin, 
madenciyi sıkıntıya sokacak bu uygulamalara 
karşı, ilgili kurumlara, yasal kurallar çerçeve-
sinde bireysel düşüncesini iletmesi gerekmek-
tedir. Düşünceler paylaşıldıkça ve ilgili kurum-
lara iletildikçe gücümüz artacak, yönetmelik 
hazırlanırken yapılacak hatalardan geri adım 
atılabilecektir. 

Ayrıca, maden hukuku uzmanı avukatımız 
Cemal YEŞİLYURT, kanun çıkmadan önce yaz-
maya başladığı görüş ve önerilerinden sonra 
şimdi de çıkarılan kanunla ilgili değerlendir-
melerine köşesinde devam etmektedir. Yapılan 
değerlendirmeler Kanun’un daha iyi anlaşılabil-
mesi açısından oldukça önemlidir. 

Bu sayımızla birlikte 1. yılımızı doldurduk. 
Ülkemizde ilk kez kurum ve kuruluşlardan 
bağımsız bir madencilik dergisi bu kadar uzun 
süre yayınlanarak bir ilk gerçekleştirildi. Geç-
tiğimiz 1 yıl içerisinde çok sayıda olumlu geri 
dönüş aldık. Yaptığımız işin zorluklarına rağ-
men aldığımız geri dönüşlerden sektöre ciddi 
şekilde fayda sağladığımızı anlıyoruz. Sizlerden 
aldığımız güç ile sektöre katkımız katlanarak 
devam edecektir. 

Madencilik Türkiye’nin tarafsızlığı ve güve-
nilirliği ile birlikte önümüzdeki dönemlerde 
dergimizin içerisinde bir ek dağıtmaya başla-
yacağız. Ek içerisinde maden sahalarınızın satış 
ve rödovansı öncesinde tanıtımlarına yönelik 
ilanları yayınlanarak bunları okuyucularımıza 
yani direkt olarak madenciye ulaştıracağız. 
Madencilik Türkiye, ruhsatlarınızın satışında 
en kısa sürede başarıya ulaşmanızı sağlamak 
için bu çalışmayı başlatmıştır. Umuyoruz ki bu 
hizmetimiz de amacına ulaşacaktır. Konu hak-
kında ayrıntılı bilgiyi dergimizin 11. sayfasında 
bulabilirsiniz. 

Önümüzdeki dönemlerde, bu dergiyle birlik-
te çeşitli diğer projelerimiz ile sektöre katkımızı 
sürdüreceğiz. Bizi takip etmeye devam ediniz…
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Türkiye’den Haberler
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Türkiye’de altın - gümüş arama ve 
geliştirme projelerine odaklı Galata 
Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. (Ariana 
Resources Plc. kuruluşudur) ve Proccea 
A İnşaat Müteahhitlik Ltd. Şti., Balıkesir 
- Sındırgı ve Kütahya - Tavşan sahala-
rında altın - gümüş madeni işletmeleri 
kurulması ve mevcut potansiyelin daha 
da geliştirilmesi için ”Zenit Madencilik 
San. ve Tic. A.Ş.“ adında yeni bir şirket 
kurdular. Galata Madencilik Genel Mü-
dürü Erhan ŞENER konuyla ilgili olarak 
” Bu projemiz bizleri, Türkiye’de altın ve 
gümüş madeni işletmeciliği ve üretimi-
ne bir adım daha yaklaştırmıştır. Zenit 
Madencilik adıyla başarıyla kurduğumuz 
yeni şirketimizle en yakın zamanda son 
fizibilite ve ÇED çalışmalarına başlayaca-
ğız. Yeni şirketimizin kuruluşu Türk Tica-
ret Sicil Gazetesi’nde de yayınlanmıştır. 
Anlaşma konusu mevcut maden hakları, 
Zenit Madenciliğe en kısa zamanda 
devredilecektir.’’

Galata Madencilik, kendisine özgü 
veritabanı ve uzman ekibinin çalışmala-
rıyla, Batı Anadolu’daki epitermal altın 
- gümüş yataklarının etüd ve araması 
yanında Doğu Karadeniz’deki porfiri tip 
bakır - altın aramalarına da odaklanmış-
tır. Ana şirket Ariana Resources Plc. ile 
European Goldfields ortaklığında Pontid 
San. ve Tic. Ltd. Şti. adlı ortak bir şirket 
de kurulmuştur.  

Galata Madenciliğin en önemli proje-
si olan Sındırgı - Kızıltepe Altın - Gümüş 
Projesi, yaklaşık 7.500 hektar alanı 
kapsayan, 2 işletme ve 1 adet arama 
ruhsatından oluşmaktadır. Kütahya’da 
bulunan ikinci altın - gümüş projesinde, 
başlangıç saha keşifleri ve geçmiş araş-
tırma veritabanı incelemeleri sonucu, en 
az beş ayrı maden alanı tespit edilmiş-
tir. Bu iki projede yaklaşık 401.000 ons 
(JORC) altın rezervi tespit edilmiş olup 
aynı sahada rezerv geliştirme ve sondaj 
çalışmaları sürekli devam etmektedir. 
Galata Madencilik ayrıca deneme üreti-
miyle yaklaşık 390 ons altın üretimi de 
gerçekleştirmiştir. 

Galata ve Proccea, Zenit 
Madenciliği kurdu

Ağustos 2010

Centerra, KEFI’nin Artvin Projesi’nden çekiliyor
KEFI Minerals, Centerra Gold Inc.’in 

Artvin Projesi ortaklığından çekileceğini 
açıkladı. 2008 yılından beri Artvin Pro-
jesi ortaklarından olan Centerra Gold, 
projenin sondaj programlarını ve diğer 
arama giderlerini finanse ediyordu.

KEFI Minerals Genel Müdürü Jeff 
RAYNER konuyla ilgili olarak, “Centerra 
Gold ile olan ortaklığımız, hissedarları-
mız için maliyeti ve riski düşürerek, KEFI 
Minerals’a Artvin’de arama çalışmalarına 
devam etme olanağını sağlamıştı. Şu 
anda Centerra ile olan ilişkimiz Bakır 
Tepe Projesi ortaklığına odaklanmış Ağustos 2010

durumda. Bunun yanı sıra Türkiye’deki 
diğer arama çalışmalarımızda da 
ortaklık arayışındayız. Başka bir sondaj 
programına dahil olmadan önce, 
Artvin Projesi’ni daha iyi anlayıp, po-
tansiyelini tam olarak ortaya koymak 
istiyoruz.” açıklamasını yaptı.

Artvin Projesi, Türkiye’nin kuzey-
doğusunda yer alan Doğu Pontid 
Kuşağı’nda yer alıp, 254 km2‘lik bir ala-
nı kaplamaktadır. Centerra’nın ortaklık-
tan çekilmesiyle Artvin Projesi’nin bü-
tün hisseleri KEFI Minerals’a aktarıldı.

Ülkemizde madencilik sektörü-
nün gelişmesiyle paralel olarak yerli 
makine ve ekipmanların kullanımı da 
hızla yaygınlaşmaktadır. Bunun son 
örneği olarak, 1985 yılında Spektra 
Jeotek A.Ş tarafından, sondaj makinası 
ve ekipmanlarının bakımı, onarımı ve 
imalatı amacı ile kurulan Delta Makina 

Delta Makinadan önemli satış

Ağustos 2010

A.Ş, Yıldızlar Holding’e 36 adet sondaj 
makinasının satışını gerçekleştirmiş-
tir. 

Geçtiğimiz Mart ayında gerçekleş-
tirilen satış sözleşmesi kapsamında: 
30’u paletli D150 ve 6’sı paletli D220 
modeli olmak üzere toplam 36 adet 
karotlu sondaj makinasının, Mayıs 

ayında 5, Haziran ayında 8 
ve Temmuz ayında 9 olmak 
üzere toplam 22 adetinin 
üretimi tamamlanarak 
firmaya teslim edilmiştir. 
Delta, geri kalan 14 adet 
makinayı da Ağustos ayı 
sonunda teslim etmek için 
yoğun tempo ile çalışmala-
rına devam etmektedir. 

Yapılan bu satış, miktar 
ve hızlı teslimat açısından 
oldukça önemlidir. Son 
yıllarda dünya genelinde, 
madencilik sektörü kapsa-
mında da, ön sıralarda yer 
alan bir satış olmuştur. Ay-
rıca Türkiye’de madencilik 
sektörünün ve ilgili sanayi 
üretiminin geldiği nokta 
da bu satış ile bir kez daha 
gözler önüne serilmiştir.  
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Kontrol ve degaj sondajları yeterli  »
düzeyde yapılmamıştır.

İş yerinde gaz izleme sistemi  »
mevcuttur. Metan gazı tehlikeli düzeye 
çıkmasına rağmen gerekli ve yetkili 
kişilere haber verilmemiştir. Ocak gerekli 
zamanda tahliye edilmemiştir.

Sensörler, gazların fiziksel özellikle- »
rine uygun yerleştirilmemiştir.

İş yerinde çalışan yetkili kişilere  »
yeterli sayıda gaz ölçüm cihazı verilme-
miştir.

İşçilere maske verilmediği, kulla- »
nıma yönelik denetimlerin yapılmadığı 
tespit edilmiştir.

Karadon’daki patlama kaderin bir oyunu değilmiş! 

Temmuz 2010

tarına göre uygun olmadığı belirlen-
miştir. 

Kullanılan elektrikli ekipmanların  »
kablo girişlerinin uygun olmadığı, kab-
lolarda ekler yapıldığı ve gazlı ortama 
uygun özelliklerinin bulunmadığı 
belirlenmiş, alev sızdırmaz aygıtların 
kapak cıvatalarıyla oynanmış olduğu, 
iyi sıkılmadığı ve alev sızdırmazlık özel-
liklerini kaybettiği saptanmıştır.

Ocak içerisindeki metan gazı se- »
viyesi yüzde 1,5’u geçmesine rağmen 
enerji kesilmemiş ve ocak içerisinde 
çalışmalara devam edilmiştir.

Düzenli gaz ölçümleri yapılmamış  »
ve ilgili firma tarafından kayıt altına 
alınmamıştır.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Zonguldak - 
Karadon Müessese Müdürlüğünde mey-
dana gelen ve 30 madencinin hayatını 
kaybettiği grizu faciasıyla ilgili olarak 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş 
Teftiş Kurulu Başkanlığının hazırladığı 
rapor tamamlandı. Rapora göre,  ana iş-
veren Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel 
Müdürlüğü (TTK) yüzde 30, alt işveren 
Yapı - Tek İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. yüz-
de 70 kusurlu bulundu. Ancak kusurlar-
da kasıt olmadığının da altı çizildi.

Raporda, tespit edilen mevzuata 
aykırı unsurlar şu şekilde sıralandı:

Hava hızı yetersizdir, hava kapıları- »
nın güvenli olmadığı tespit edilmiştir.

Kullanılan pervanelerin hava mik- »

Adularya Enerji Elektrik Üretim ve 
Madencilik A.Ş. tarafından Eskişehir’in 
Mihalıççık ilçesinde 440 milyon EUR 
yatırımla yapılması planlanan Yunus 
Emre Termik Santrali’nin yapım ve kredi 
anlaşmalarının imza töreni, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın 
da katılımıyla gerçekleştirildi. Yerli linyit 
kömürünün değerlendirileceği santra-

Adularya, termik santral için imzaları attı

Ağustos 2010

linin yaklaşık 300 megavat gücünde 
olacağı, santral ve maden işletmelerin-
de yaklaşık 2 bin 500 kişinin istihdam 
edileceği belirtildi. Projenin kredisi Çek 
Cumhuriyeti Export Bank tarafından 
verildi ve Adularya’ya ait sahalardan çı-
kartılması planlanan kömür için gerekli 
madencilik ekipmanlarının temini ise 
Ferrit s.r.o. firması tarafından üstlenildi.

Madenlerinden elde ettiği cevhe-
ri, üretim tesislerinde işleyerek Türk 
ekonomisine büyük katkılar sağlayan 
Koza Altın, performansıyla göz doldu-
ruyor. Şirket, 2009 yılı Kurumlar Vergisi 
rekortmenler listesinde 39 basamak 
birden yükselerek 49. sırada yer aldı.
Koza, Ege Bölgesi’nde en fazla vergi 
ödeyen yerli sermayeli özel şirket oldu. 
Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından 
kamuoyuna açıklanan “Ege Bölgesi’nde 
2009 yılı üretimden satışlar” değerlen-
dirmesine göre Koza Altın, 100 büyük 
firma içerisinde en yüksek katma değer 
yaratan ilk 10 firma arasına girerek 
9. sırada yer aldı. Şirket, Ege Bölgesi 
2009 yılı üretimden satışlarına göre 17 
milyon TL barajını aşan sanayi kuru-
luşları arasında 2008 yılında 42. sırada 
iken, 2009’da 12 basamak atlayarak 30. 
sıraya yükseldi. 

İstanbul Sanayi Odası tarafından 

Koza Altın performansıyla göz dolduruyor
açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu sıralamasında ise geçen yıla 
göre 132 basamak sıçrayarak 144. 
sırada yer aldı. Konuyla ilgili olarak 
Koza Altın İşletmeleri Genel Müdür Yar-
dımcısı Hayri Öğüt yaptığı açıklamada 
“2009 yılında ürettiğimiz 229 bin ons 
altın ile bu sıçramayı gerçekleştirdik. 
Koza Altın her sene yarattığı katma de-
ğer ve ödediği vergilerle ülke ve bölge 
ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. 
Bu katkıyı sağlarken de kullandığı çev-
re teknolojisi ve teknolojiyi kullanırken 
gösterdiği performans tüm dünya-
da örnek alınıyor. Çevreyi koruyan, 
madencilik yapılan alanları eskisinden 
daha iyi şartlarda doğaya teslim eden, 
çevreye ve insana saygılı üretimle ya-
rattığımız bu katma değerin onurunu 
yaşıyoruz” dedi. 

Koza Altın İşletmeleri Ovacık Altın 
Madeni, Entegre Yönetim Sistemleri 

kapsamında ISO Kalite–9001–2008, 
Çevre–14001–2004 ve OHSAS 18001–
2007 İş Sağlığı ve Güvenliği belgele-
rine ve TS EN ISO 17025 standardının 
uygulandığı akredite Altın Madeni 
Analiz Laboratuarı’na sahiptir. 

Tüm sahalarında ekonomik ve 
sosyal kalkınmayı çevre korumayla 
birleştiren Koza Altın, çevre tekno-
lojisi ve performansıyla da Avrupa 
Komisyonu’nun 2004 ve 2009 yıllarında 
yayınladığı raporlarda AB üyesi ülkele-
re örnek gösterilmektedir. 

Koza Altın, faaliyet gösterdiği tüm 
bölgelerde yöre halkı ile karşılıklı gü-
ven içinde ve onların değerlerine saygı 
göstererek iyi ilişkiler geliştirmekte, 
eğitim ve altyapı yatırımları gerçekleş-
tirerek bölge halkının yaşam kalitesini 
arttırmaktadır.

Ağustos 2010





Koza Altın İşletmeleri A.Ş., sürdürülebilir 
madencilik kriterleri çerçevesinde, altın 
madenciliği ile çevre kavramlarının en iyi 
koşullarda bir arada yürütüldüğünü, insan 
ve çevre sağlığı ile tarımsal faaliyetlerde 
herhangi bir olumsuzluğa neden olunma-
dığını kanıtlamak, Maden Kapatma Planı 
çerçevesinde yürütülecek rehabilitasyon ça-
lışmalarını hızlandırmak ve madenin kapan-
ması sürecinde uygulanacak çalışmaların 
yükünü azaltmak amacıyla, faaliyetin bittiği 
tüm alanlarda rehabilitasyon çalışmalarına 
başlamıştır. 

Ovacık Altın Madeni sahasında yetiş-
tirilen fıstık çamlarında 80 cm sürgün var

Ovacık Altın Madeni Açık Ocak bölü-
münün ilk 600 metresinde çalışmaların 
bitmesi ile rehabilitasyon süreci başlatıl-
mış, açık ocak faaliyetinin yapıldığı bölge 
işlem görmemiş hafriyat ile doldurulup 
üzerine nebati toprak serilmişti. Madencilik 
çalışmaları öncesinde kızıl çam alanı olan 
bölgenin rehabilitasyon çalışması, hem çev-
resel faaliyetler hem de yöreye sağlayacağı 
ekonomik katkı göz önünde bulundurula-
rak, yaklaşık 2500 adet fıstık çamı dikimi ile 
tamamlanmıştı. İnsan sağlığına ve çevreye 
duyarlılığı, üretimde olduğu süredeki tüm 

Madencilik yapılan alanların doğaya kazandırıldığı en güzel örnek: Ovacık
denetimlerle tescillenen, dünyanın en iyi 
çevre teknolojisine sahip (INCO SO2 /HAVA 
prosesi ile siyanürün kimyasal bozundu-
rulması (<1 ppm); demir sülfat prosesi ile 
ağır metallerin stabilizasyonu; kaya dolgu 
seddeli ve kil-jeomembran-kil bileşik 
astar sistemi ile astarlanmış atık havuzu; 
yüzey suyuna “sıfır” deşarj) Ovacık Altın 
Madeni’nde yetiştirilen 
fıstık çamları hızla bü-
yümeye devam ediyor. 
Kısa süre içinde ürün ver-
meye başlayacak çamlar 
bu yıl 80 santime varan 
sürgün attı.

Pasa alanlarındaki 
zeytinler görenleri 
şaşırtıyor

Çanakkale yolu 
üzerinde görünen, hiçbir 
işlemden geçmemiş, hiç-
bir kimyasal kullanılma-
mış pasa sahasına nebati 
toprak serilerek Mayıs 
2008’de ağaçlandırma 
çalışmaları başlatılmıştı. 
Üç yaşındaki zeytin 
fidanlarından 5000’in 

üzerinde dikildiği alanın ürünleri hasat za-
manı toplanarak kaliteli bir çeşit zeytinyağı 
elde edildi. Önümüzdeki yıl da verimin iyi 
olacağı şimdiden görülüyor. 

Tüm rehabilitasyon alanlarında olduğu 
gibi, bu alanda da damlama sulama sistemi 
kullanılarak su tasarrufunun yanı sıra veri-
min arttırılması da sağlanıyor. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi, Maden Mühen-
disliği Bölümü bünyesinde Ege Maden 
İhracatçıları Birliği öncülüğünde kurulan 
ve Ağustos ayında Türk Akreditasyon 
Kurumu (TÜRKAK)’dan akreditasyon 
belgesini alan Doğaltaş Analiz Labora-
tuarı hizmete açıldı. Laboratuar, ulusal 
ve uluslararası standartları kullanarak 
doğaltaşlarla ilgili test ve analizlerin 
tamamına yakınını yapabilecek şekil-
de yapılandırılarak analiz konusunda 
yurtdışına bağımlılığı da ortadan 
kaldırdı. Laboratuarda, yurtdışına göre 
4-5 kat daha uygun bir ücretle testlerin 
yaptırılabilmesi mümkün olacak. Maddi 
kazancın yanı sıra, zaman tasarrufu ne-
deniyle de laboratuar önemini arttırmış 
durumda. Laboratuarın kurulumu için 
1 milyon TL’yi aşkın yatırım yapıldığı 
öğrenildi. 

Afyon’da Doğaltaş Analiz 
Laboratuarı

Ağustos 2010

Anatolia Minerals, 22 Temmuz’da yeni 
Çöpler köyünün inşaat çalışmalarının 
başladığını açıkladı. Köyün inşası için 
hafriyat ve betonarme işlerine başlan-
dığı da duyuruldu. Şirket için önemli 
bir kilometre taşı olarak nitelendirilen 
olay için açılış töreni düzenlendi. Köy 
planında, 33 özel konut, okul, cami, eğ-
lence tesisi gibi ortak kullanım binaları 
ve diğer altyapı tesisleri olan yol, enerji 
dağıtım şebekesi, içme suyu şebekesi, 
atık su arıtma şebekesi bulunmaktadır.

Anatolia Minerals Başkanı ve CEO’su 

Anatolia, yeni Çöpler köyünün açılışını gerçekleştirdi

Temmuz 2010

Edward DOWLING, “Çöpler köyünün ta-
mamlanması yüksek önceliğe sahip iş-
lerimiz arasında bulunmaktadır. Birçok 
bireyin işbirliği, bizim şu anda uygula-
makta olduğumuz kapsamlı yeniden 
yerleştirme planını oluşturmuştur. 
İnşaat ortaklarımıza ve hissedarlarımı-
zın desteğine gerçekten minnettarız.” 
açıklamasını yaptı.

Çöpler Altın Madeni’nde ise inşa 
çalışmaları devam ettiği ve ilk üretimin 
2010 yılının son çeyreğinde beklendiği 
açıklandı.
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Kırıkkale – Keskin Demir Sahası

1. Cevherleşme zonu: Bu zonda rezerv eş kesit yöntemi uygulanarak 

ve jeofizik ölçümlerinden yararlanılarak hesaplanmıştır. 
1. 

cevherleşme zonunda 2 profil hattı m
evcuttur ve bu hatların 

arasındaki mesafe ortalama 30 metredir.

1. profil hattındaki Fe’li zo
n kesit alanı: 2951,7 m

2

2. profil hattındaki Fe’li zo
n kesit alanı: 784,5 m

2

Cevher yoğunluğu: 3,5 gr/cm3

Görünür rezerv = [(2951,7 m
2  + 784,5 m

2 ) / 2] x 30 m. x 3,5 gr/cm3  

= 196.150,5 ton

2. cevherleşme zonu: Bu zonda hesaplamada kullanılan veriler 

yüzey gözlemlerinden yararlanılarak elde edilmistir.

Cevher zonunun uzunluğu: 120 m.

Cevher zonunun kalınlığı: 2 m.

Cevher zonunun derinliği: 10 m.

Cevher yoğunluğu: 3,5 gr/cm3

Görünür rezerv = 120 x 2 x 10 m. x 3,5 gr/cm3  = 8.400 ton

Her iki zonda açığa çıkarılan toplam görünür rezerv miktarı:

196 150,5 ton + 8 400 ton = 204.550 ton

Bununla birlikte, elde edilen verilerin ve açığa çıkarılan rezervin 

yarma ve sondajlı

aramalarla kesinleştiril
mesi ve buna ilave olarak sahadaki cevherin 

ortalama tenörünün

netleştiril
mesinde fayda olduğu düşünülmektedir.

2. cevherleşme zonu: Bu zonda hesaplamada kullanılan veriler yüzey 

gözlemlerinden yararlanılarak elde edilmistir.

Cevher zonunun uzunluğu: 120 m.

Cevher zonunun kalınlığı: 2 m.

Cevher zonunun derinliği: 10 m.

Cevher yoğunluğu: 3,5 gr/cm3

Açıklamalar

Ruhsatın Bulunduğu Bölgenin Topoğrafyası

Ruhsatın Bulunduğu Bölgenin Jeolojisi

Sahada tespit edilen mineraller (önem/miktar sıra
sına göre): 

Manyetit

Tespit edilen değerler: 

204.550 ton görünür rezerv 

Bugüne kadar yapılan çalışmalar:

Haritalama: 1/25.000 Jeolojik, topografik haritalar hazırlandı 

Jeofizik: Jeofizik çalışması yapıldı

Raporlama: Tanıtım dosyası hazırlandı

Sahada geçmiş faaliyetler:

Geçmiş yıllarda küçük çaplı işle
tme faaliyetlerinde bulunulmuş

Sahada tespit edilen mineraller (önem/miktar sıra
sına göre): 

Manyetit

Tespit edilen değerler: 

204.550 ton görünür rezerv 

Bugüne kadar yapılan çalışmalar:

Haritalama: 1/25.000 Jeolojik, topografik haritalar hazırlandı 

Jeofizik: Jeofizik çalışması yapıldı

Raporlama: Tanıtım dosyası hazırlandı

Sahada geçmiş faaliyetler:

Geçmiş yıllarda küçük çaplı işle
tme faaliyetlerinde bulunulmuş

Özet Bilgiler

Madencilik Türkiye Dergisi

Adres: Cevizlidere Mah. 1226. sok 11/2 Çankaya / Ankara

Tel: +90 (312) 472 62 16 
Faks: +90 (312) 472 62 17

E-Posta: ruhsat@madencilik-turkiye.com

İletişim

Bu ek bir Madencilik Türkiye Dergisi hizmetidir.

Migem Kayıt Bilgileri

Madencilik Türkiye Dergisi’nin gelecek sayılarıyla birlikte maden sahalarının 
satış ve rödovansı öncesi tanıtımına yönelik bir ek yayınlanmaya başlanacaktır. 
Satılmak ya da kiralanmak istenen saha ile ilgili temel bilgiler ve haritalar bu 
ekte tam sayfa olarak yayınlanacak ve ek, dergi ile birlikte dağıtılacaktır. 

Bu hizmetin amacı, saha tanıtımlarınızı, okuyucularımız olan madencilik sektörünün 
profesyonellerine sunmaktır. Madencilik Türkiye Dergisi, abone olsun ya da olmasın, maden 
aramacılığı ve işletmeciliği yapan tüm özel sektör firmalarının yönetici ve çalışanlarına 
ulaştırılmaktadır. 

Dergimizin yaygın dağıtım ağı, sahalarınızın tanıtımı için önemli bir fırsat sağlamaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşınız 
E-Posta: ruhsat@madencilik-turkiye.com
Telefon: 312 4726216

Madencilik Türkiye Dergisi’nden yeni bir hizmet

Maden sahaları satışına yönelik  
tanıtım eki…



12

Dünyadan Haberler

Ağı Dağı ve Kirazlı Projelerini satın 
alarak içerisinde bulunduğumuz 2010 
yılında Türkiye’ye giriş yapan Alamos 
Gold’un açıkladığı ikinci çeyrek rapo-
runda, şirketin çeyrekte 12,1 milyon 
USD kar ettiği açıklandı. Şirketin karının 
geçtiğimiz sene ikinci çeyreğe oranla    
% 7 düştüğü belirtildi.

Alamos, Meksika’da bulunan Mulatos 
maden ocağının ikinci çeyrekte 38.400 
ons altın üretimi yaptığını açıkladı. İkinci 
çeyrek işletme maliyetinin 283 USD/ons, 
% 5 devlet hakkı dahil toplam maliyetin 
ise 341 USD/ons olduğu belirtildi. Şirket, 
2010 yılı için belirledikleri üretim miktarı 
olan 160.000 - 175.000 onsa ulaşmayı 
beklediklerini açıkladı.

Alamos Gold ikinci çeyrek 
raporunu açıkladı

Ağustos  2010

Kanada menşeili Teck Resources-
’un açıkladığı ikinci çeyrek raporuna 
göre, şirket 260 milyon CAD kar elde 
etti. Geçtiğimiz sene ikinci çeyrekte 
bu rakam 570 milyon CAD idi.

Şirketin işletme gelirleri ise geçen 
seneye oranla % 24’lük bir artış gös-
tererek 2,1 milyar CAD’a yükseldi.

Teck CEO’su Don LINDSAY “Kömür 
satışlarımızın kayda değer bir şekilde 
artarak 6,4 milyon tona çıkması ve 
ölçüt fiyatlarının yüksek tutulması, 
ikinci çeyrek adına olumlu şekilde 
sonuçlandı.” açıklamasını yaptı.

Ayrıca Teck, Fording Canadian 
Coal’un alınması işlemi sırasında aldı-
ğı 9,8 milyar USD’lik borcun ödeme-
sini geçtiğimiz Nisan ayında bitirdi. 
Teck, Fording’i alarak BHP Billiton’dan 
sonra dünyanın en büyük ikinci deniz 
aşırı sert kok kömürü üreticisi konu-
muna geldi.

Teck Resources ikinci çeyrek 
raporunu açıkladı

Temmuz 2010

Xstrata PLC, Peru’nun Apurimac böl-
gesindeki Las Bambas bakır projesi için 
harekete geçtiğini açıkladı. 

2011’in üçüncü çeyreğinde inşasına 
başlanacak olan proje için 4,2 milyar 
USD yatırım yapılacağı açıklandı. Senelik 
400.000 ton bakır konsantresi ve bunun 
yanında kayda değer miktarlarda altın, 
gümüş, molibden üretilmesi planlanıyor. 
İşletmenin 2014 yılının ikinci çeyreğinde 
üretime geçmesi planlanırken, 2014 yılı 
sonuna doğru tam çalışma kapasitesine 
ulaşması bekleniyor.

İlk aşamada, üç adet açık ocak ile 18 

Xstrata PLC’den Peru’da iki büyük yatırım

Temmuz 2010

yıl boyunca üretim yapılması plan-
lanıyor. Bölgede yüksek potansiyel 
kaynağı bulunması, ilerleyen yıllarda 
yapılacak olan genişletmelerin sinyal-
lerini şimdiden veriyor.

Xstrata PLC ayrıca, Las Bambas 
projesinden 150 km uzaklıktaki Tintaya 
işletmesine, Antapaccay Projesini 
uygulayarak genişletme yapılacağını 
açıkladı. 1,47 milyar USD’lik Anta-
paccay Projesi ile Tintaya’daki yıllık üre-
timin % 60 arttırılarak 160.000 ton’a, 
maden ömrünün ise 20 sene uzatılması 
planlanıyor.

Madencilik kazalarına pek alışık 
olmayan dünyanın bir numaralı bakır 
üreticisi Şili’de, San Esteban altın-bakır 
yeraltı maden ocağında 5 Ağustos’ta 
ana galerinin çökmesi sonucu göçük 
meydana geldi. Göçük sonrasına 34 işçi 
yerin 300 metre altında mahsur kaldı. 
23 Ağustos itibariyle işçilerle bağlantı 
kurmayı başaran kurtarma çalışanları, 
işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu-

Şili’de göçük ardından, 34 işçiye 17 gün sonra ulaşıldı

Ağustos  2010

nu belirtti. Kurtarma çalışmalarının 
bu denli uzamasının, maden ocağı 
planlarının büyük bir kısmının yanlış 
ve güncellenmemiş olmasından kay-
naklandığı belirtildi.

İşçilerin şu anda 700 metre derin-
likte bulunan sığınakta bulundukları 
bildirildi. Ancak uzman kişiler, işçile-
rin bulunduğu bölgeye ulaşılmasının 
uzun zaman alabileceğini belirtti.

Meksika Körfezi’ndeki petrol platfor-
munda 20 Nisan’da gerçekleşen patlama 
sonucunda sondaj kuyusunda oluşan 
hasarı üç ayı aşkın süredir kapatmaya 
çalışan BP, “static kill” adını verdiği ope-
rasyon ile hasarın meydana geldiği son-
daj kuyusundan okyanusa sızan petrol 
sızıntısını durdurabildi. Hasarlı kuyuya 
2300 varil çamur basarak 15 Temmuz’da 
sızıntıyı ilk defa tamamen durdurabilen 
BP, kuyudaki basıncın sürekli kontrol 
altında olduğunu, basınç değişimlerinin 
dengelenmesi amacıyla ileride daha 
fazla çamur basılabileceğini açıkladı.

BP, şu ana dek hasarlı kuyuyu ka-
patma çalışmalarına toplam olarak 6,1 
milyar USD harcama yaptı. Bu harcama-
lara çevre eyaletlere yapılan ödemeler 
ve çevrede yaşayan insanların açtıkları 
tazminat ödemeleride dahil. İlk başlarda 

BP Meksika Körfezi’ndeki deliği kapatmayı başardı

Temmuz 2010

gün başına 6 milyon USD olan harca-
maların, son zamanlarda 100 milyon 
USD’ye kadar çıktığı belirtildi.

BP ikinci çeyrek raporunda 16,9 
milyar USD zarar ettiğini bildirdi. Bu fe-
laketin BP’ye maliyetinin toplamda 32 
milyar USD’yi bulacağı tahmin ediliyor. 
Kriz süresince yönetimiyle sürekli eleş-
tirilen BP üst yöneticisi Tony HAYWARD 
görevini Bob DUDLEY’e devretti. 

Beyaz Saray enerji danışmanı Carol 
BROWNER, sızıntının durdurulması-
nın bir son değil sadece bir aşama 
olduğunu, diğer aşamanın ise çevreye 
verilen zararın telafi edilmesi olduğu-
nu ve bütün bunlardan BP’nin sorumlu 
tutulduğunu açıkladı. Ayrıca BP’nin, 
okyanusa sızan her varil başına para 
cezasına çarptırılacağını ekledi.
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Çin Hükümeti her ne kadar maden-
lerde güvenliği arttırmak için büyük 
bir çaba gösterse de Çin’in, büyüyen 
ekonomisini tatmin etmek adına yeraltı 
kaynaklarını çıkartma telaşı, madencilik 
faaliyetlerinde kuralların sıkça gözardı 
edilmesine neden oluyor.

31 Temmuz’da Çin’in kuzeyindeki Jixi 
şehrinde Hengxinyuan Kömür Madeni-
’nde gerçekleşen su baskını sonucunda 
18 maden işçisi ocakta mahsur kaldı. 
Kurtarma ekibi başı Wang JINKU, 11 
Ağustos itibariyle ocakta bulunan yük-
sek gaz ve yükselen su seviyesi nedeniy-
le işçilerle bağlantı kurulamadığını, işçi-
lerin kurtulma şansının düşük olduğunu 

Çin’de maden kazaları bitmiyor

Ağustos  2010

ancak vazgeçmeyeceklerini belirtti.
31 Temmuz’da Linfen şehirindeki 

kömür madeni işletmesi yatakhanesi-
nin yakınında patlama gerçekleşmesi 
sonucunda 17 işçi hayatını kaybetti, 20 
işçi ise yaralandı. Yerel polisin yaptığı 
araştırma sonrasında patlayıcı madde-
lerin yatakhane yakınında illegal olarak 
saklandığı ortaya çıktı.

7 Ağustos’ta Çin’in Zhaoyuan ken-
tindeki Luashan altın madeninde çıkan 
yangın sonucunda 16 maden işçisi haya-
tını kaybetti. Yerel polis, yangının yeraltı 
elektrik kablolarından kaynaklandığını 
açıkladı. Yangının meydana geldiği sıra-
da ocakta 329 işçi çalışmaktaydı.

7 Ağustos’ta Henan Eyaleti’ndeki 
kömür madeninde gerçekleşen gaz 
sızıntısı sonucunda 16 maden işçisi 
hayatını kaybetti.

8 Ağustos’ta Çin’in güneybatısında 
yer alan Sichuan Eyaleti’ndeki kömür 
madeninde gerçekleşen ani gaz sızıntısı 
sonucunda 6 maden işçisi hayatını kay-
betti. Gaz sızıntı 3.500 metre derinlikte 
gerçekleşti. Olay esnasında sızıntının 
gerçekleştiği bölümde 15 işçi bulunu-
yordu.

Çin’deki maden kazalarının geneli 
kömür madenlerinde gerçekleşirken, 
2009 senesinde 2.631 kişi hayatını kay-
betmişti.

Altın madencisi Kinross, hisseleri-
nin % 9,3’üne sahip olduğu Red Back 
Mining’in 7 milyar USD değerindeki % 
91’lik hissesini daha satın alarak dün-
yanın en büyük altın madeni şirketle-
rinden biri olmayı planlıyor.

Kinross Başkanı Tye BURT satın al-
mayla ilgili olarak “Biz bu fırsatı dünya 
standartlarındaki varlığı makul bir 
fiyatla elde etme olarak görüyoruz. Bü-
yüme profilimizin hızlanmasında çok 
büyük rol oynayacağını düşünüyoruz.” 
açıklamasını yaptı.

Moritanya ve Gana’da maden ocak-
ları bulunan Red Back, Kinross’un Batı 
Afrika’ya girişini sağlayacak. Kinross’un 

Kinross Gold, Red Back’i satın alıyor

Ağustos  2010

hali hazırda Kanada, Amerika, Brezil-
ya, Şili, Ekvator ve Rusya’da projeleri 
ve maden ocakları bulunmakta. Red 
Back’in satın alımından sonra, Kinross’un 
toplam 8 ülkede 10 maden ocağı ve 
geliştirme aşamasında 4 pro-jesi olacak. 

2010’da tahmini üretim miktarı 2,6 - 
2,7 milyon ons altın olması bekleniyor. 
Bu rakamın 2015 yılına kadar 3,9 milyon 
onsa çıkacağı tahmin ediliyor.

Anlaşma sonrasında Kinross’un, 
Barrick Gold, Goldcorp Inc. ve Newmont 
Mining’i geride bırakarak dünyanın en 
büyük 4. altın şirketi konumuna oturaca-
ğı belirtildi.

Madencilik faaliyetlerinde kulla-
nılan siyanürün Avrupa genelinde 
yasaklanmasını içeren öneri, Avrupa 
Komisyonu tarafından reddedildi.

Avrupa Komisyonu Çevre yetkilisi 
Janez Potočnik bildirisinde “Madenci-
lik faaliyetlerinde kullanılan siyanü-
rün yasaklanması, çevresel ve sağlık-
sal açıdan ele alındığında gerekçeli 
bir karar değildir.” açıklamasını yaptı.

Ayrıca Potočnik, genel bir siyanür 
yasağının şu anda güvenli koşullarda 
çalışan maden işletmelerinin kapan-
masına neden olacağını ve bunun 
istihdam konusunda büyük sıkıntılara 
neden olacağını belirtti.

Avrupa Komisyonu siyanür 
yasağını geri çevirdi

Temmuz 2010

Ülkemizde Rize - Çayeli Bakır - Kurşun 
İşletmesinin sahibi Kanada menşeili In-
met Mining ikinci çeyrekte 48,44 milyon 
USD kar açıkladı. Geçen sene ikinci çey-
reğe oranla % 27 oranında gerçekleşen 
düşüşe, kambiyo işlemlerinden kaynak-
lanan zararın neden olduğu belirtildi.

Inmet’in Türkiye dışında, İspanya ve 
Finlandiya’da madenleri bulunmakta 
ayrıca Panama’da Bakır Projesi ve Papua 
Yeni Gine’deki Ok Tedi maden ocağında 
hisseleri bulunmakta. 

Şirket, ikinci çeyrekte toplam 22.500 
ton bakır, 20.600 ton kurşun ve 36.700 
ons altın ürettiğini açıkladı.

Inmet ikinci çeyrek raporunu 
açıkladı

Temmuz 2010

Çin’in en büyük altın üreticisi 
konumunda bulunan Zijin Mining’e ait 
hidrometalurji tesislerindeki atık göle-
tinden sızıntı gerçekleşti. 3 Temmuz’da 
meydana gelen sızıntıya, atık göleti 
tabanındaki sıvı geçirmez tabakanın 
aşırı yağmura dayanamamasının sebep 
olduğu açıklandı. Ting Nehri’ne izinsiz 
bir şekilde bağlanan drenaj sistemi 
sebebiyle nehire sızan zehirli sıvı, 
çevredeki insaları etkileyerek, çevrede 
yaşayan 210.000 kişinin su kaynağını 
zehirledi. Ayrıca 1.890 ton civarında 
balığında zehirlenmesine neden oldu.

Zijin Mining’de atık sıvısı kaçağı

Temmuz 2010

Olay sonrasında, Zinjihan Bakır 
Madeni’ne ait hidrometalurji tesisi-
nin, yöneticisi, yönetici vekili ve çevre 

koruma sorumlusu gözaltına alındı.
İki gün süren sızıntı sonucunda 

9.100m3 asit içeren sıvı, Ting Nehri’ne 
karışmıştı. Bu olay Çin altın madenci-
liğinde 2008’den bu yana gerçekleşen 
en kötü kaza olarak nitelendirildi.



Dempo Dış Ticaret Ltd. Şti. ve firmanın Tür-
kiye temsilcisi olduğu, Çin’in en büyük devlet 
kömür şirketi olan China Coal Technology & 
Engineering Group (CCT&EG) firmasından 
gelen teknik heyet tarafından, 8 - 9 Temmuz 
tarihlerinde Soma ve Ankara’da bir dizi teknik 
gezi ve seminer düzenlendi. Gezi ve seminer-
ler kapsamında Türkiye’de kömür madencili-
ği ile ilgilenen kurum ve kuruluşlara, metan 
gazı ile ilgili yurt dışında uygulanmakta olan 
teknik sistemler hakkında bilgi verilerek kar-
şılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. 

Metan gazı problemleri ve çözümüne 
yönelik olarak Türkiye Kömür İşletmeleri 
(TKİ), son yıllarda yaptığı ciddi araştırmalar 
ile özellikle Soma bölgesindeki metan gazı 
yoğunluğu konusunda bir çözüm bulmaya 
çalışıyordu. Bu kapsamda TKİ yetkililerinin 
gerçekleştirdiği yurtdışı ziyaretlerinde ko-
nunun uzmanları ile değerlendir-
meler yapılmaktaydı. Dempo Dış 
Ticaret Ltd. Şti. de kömür madenle-
rindeki metan gazı konusunda Çin’li 
yetkililerle yaptığı çalışmaları TKİ ile 
paylaşarak Çin’den araştırmacı bir 
ekibin ülkemize gelmesine ön ayak 
olmuştur. Ziyaret kapsamında, kömür 
madenciliği teknolojileri üzerine mü-
hendislik hizmeti veren ve dünyanın 
sayılı büyük firmalarından bir tanesi 
olan China Coal Technology & Engi-
neering Group (CCT&EG)’dan gelen 
yetkililer ile birlikte Soma’da bulunan 
bazı ocaklarda çeşitli incelemelerde 
bulunuldu. 

İncelemelerin ardından Çinli yetkililerle 
Soma’da çalışan mühendisler arasında bir 
seminer düzenlenerek fikir alışverişinde 
bulunuldu. Aynı kapsamda bir seminerde 
Ankara’da TKİ Genel Müdürlüğünde düzen-
lendi. TKİ’deki seminerde öğleden önce Çin-
li yetkililer tarafından, kömür madenlerinde 
sorun yaratan metan gazının ekonomiye 
kazandırılması amacıyla yaptıkları çalışma-
ları içeren çeşitli sunumlar yapıldı. Öğleden 
sonra ise izleyiciler ve Çinli yetkililer arasın-
da soru cevap şeklinde değerlendirmeler 
ile seminer devam etti. Çinli yetkililerin 
kendi ülkelerinde uyguladıkları metan gazı 
çözümlerinin Soma kömürleri için de uy-
gulanabilirliğinin anlatıldığı seminerde, 
ilerleyen zamanlarda CCT&EG ile birlikte 
ülkemizde bu konuda çeşitli çalışmaların 
yapılacağının da sinyalleri verildi. 

Dempo Gruptan Kömür ve 
Metan Gazı Semineri



Yatırım Şirketleri İçin Maden Kaynağı 
Planlaması

Bu bağımlılık, uzamsal veri ve metaverinin 
standardizasyonun yapılmasına duyulan belir-
gin ihtiyaç, tahminen Maden Teknik Servisleri-
nin madencilik yapılan her nesne için yüzlerce 
kopya model üretmesi ile sıklıkla çelişmektedir. 
Jeoloji, ölçümleme, maden planlaması, kayaç 
mühendisliği ve havalandırma yönetiminin her 
biri, maden modeli içerisinde kendi yinelemesi-
ni sürdürmektedir.

Bu gerçeğe ek olarak mühendislik, destek ile 

Gijima Grubunun madencilik iştiraki GMSI, 
Maden Kaynağı Planlaması için, ispatlan-
mış Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) 

örneklerinin çarpıcı öğelerini, Maden Teknik 
Sistemlerine (MTS) kurumsal platform oluşturan 
mineRP‘nin sağladığı bir Entegrasyon Ortamı 
içinde uygulayarak girişimci bir strateji sürdür-
mektedir.

GMSI mineRP, 
yönetici odasını 

planlama 
odasına çevirir

Madencilik endüstrisi, tüm disiplinlerin-
deki, uzamsal durumla ilişkili veri ve yorum-
lamalar nedeniyle, muhtemelen dünyadaki 
uzamsal olarak en vakıf ve en bağımlı en-
düstridir.

iş sağlığı ve güvenliği çalışanları, aynı fiziksel 
boşluğu, belirgin riskleri ve bunların katlanarak 
artmasını ele almaktadır.

GMSI, son yedi yıldır madencilik, araştırma 
ve çoklu entegrasyon testleri ve sağlamlaştır-
ma paradigmalarını takip ederek, maden teknik 
servislerinde standardizasyonu belirlemek adı-
na en uygulanabilir modeli bulmak için belirgin 
bileşenlerini dinamik bir şekilde kullanmıştır.

Kurumsal Kaynak Planlaması Kavramı (ERP)

Madenciliğin yüzleştiği zorluklar, Şekil 1’deki di-
yagramda gösterildiği üzere ERP çözümlerinin 
uygulanmasından önce, işletmenin yönetim ve 
ticari işlem bileşenlerinin karşılaştığı zorluklar 
ile benzerlikler göstermektedir.

Madenciliğin yüzleştiği zorlukları aşabilmesi 
için, işletmenin aşağıdaki konulara çözüm bul-
ması gerekmektedir:

Niş ihtiyaçlarının çözümüne yönlendiril- »
miş, ilave bilgi ihtiyaçlarına aldırış edilmeyen 
downstream özgün / butik uygulamalar,

Sadece özgün uygulamalara uygun ve en- »
tegresi kabus olan, özel veri tabanları,

Muhasebatın birleştirilmesinden önce et- »
kili, entegre edilebilir kopya kümesi oluşturan 
özgün işlem kodları ve yapıları,

İş sürecinin herhangi bir aşamasındaki bil- »
ginin, aynı ilgili aracı kullanan disiplin için ge-
çerli ve değerli olması,

Ortamın entegrasyon/arayüzey geçişinden  »
dolayı kabus hale dönüşmesi.

İş dünyasındaki bazı işletmelerin yönetim 
ve ticari işlem bölümleri yukarıda bahsedilen 
çeşitli bileşenlerinin büyük bir kısmını başarılı 
bir şekilde entegre etmeyi başarmıştır. Şekil 2. 
onların nereden nereye ilerleme kaydettiklerini 
göstermektedir.

Şekil.1. Birbirleriyle ilişkili işlem gören iş bileşenleri

Güney Afrika kökenli GijimaAst’ın maden-
cilik, danışmanlık ve çözümleri üzerine hiz-
met veren yüzde yüz iştirakı GMSI, madencilik 
hizmetlerindeki küresel ayak izini geliştirerek 
sekizinci uluslararası ofisini (GMSI Eurasia) 
İstanbul’da açmıştır. GMSI Eurasia, şirketin 
uluslararası genişlemesinde bir başka kilomet-
re taşını oluşturmakta ve Türkiye ve çevresin-
deki madencilik faaliyetlerine katma değer 
sağlayabilmeyi hedeflemektedir.

GMSI Eurasia İstanbul ofisinin Yönetici Di-
rektörü ve Genel Müdürü Sermet İLHAN hedef-
lerini “Türkiye öncelikli olmak üzere, Balkanlar, 

Türk Cumhuriyetleri,  Orta Doğu ve Orta Asya 
ülkelerinin madencilik sektörlerinde katma de-
ğer yaratmak, doğal kaynakları sürdürülebilir, 
güvenilir, çevreye sorumlu ve uyumlu, ekono-
mik bir şekilde kazanmaya yönelik profesyonel 
madencilik hizmetleri sunmak ve sunulan bu 
maden mühendisliği hizmetlerini, hem ma-
dencilik piyasasına yeni giren yatırımcılara 
hem de kapsamlı teknik ve proje desteğine ih-
tiyaç duyan irili ufaklı madencilik şirketlerinin 
gereksinimlerine yönelik olarak geliştirmektir.” 
olarak açıklıyor.
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Şekil.2. Ticari ERP Çözümü içerisine entegre edilmiş  işlem gören iş bileşenleri

Şu anda bunun madencilik ile nasıl 
bir ilişkisi olduğunu soruyor olabilirsiniz. 
Özellikle maden teknik bilgilerinin (ve-
rilerinin) çoğunluğunun yalnızca CAD’a 
denk grafik araçlarında veya görüntüle-
yicilerinde, anlamı ve değeri olan şirkete 
özgü formatlarda saklandığı göz önüne 
alınırsa, aksine madencilik sektöründe bu 
daha karışıktır. Ekran kapanınca ve şirkete 
özgü veriler bilgi olarak değerlendirilme-
den önce, CAD motoru içindeki tüm yapı-
sal mantık, tekrar edilerek çıkartılmalıdır. 
Bu, kullanımda olan platformlara göre 
permütasyonlarıyla çarpılırsa, ortaya çı-
kan sonuç şaşırtıcı olacaktır.

Maden Teknik Uygulama Sağlayıcı 
(Mine Technical Application Provider) 
komünitesinin, uzamsal / mekansal veri-
lerinin bütünleştirilmesi için incelenmesi 
ve referanslanması amacıyla dosya yö-
netimini ve “format çeviricilerinin özeti” 
(compendium of format translator) taki-
bini yapmasının öncelikli nedeni budur. 
Henüz merkezi bir çeviri ve depolama 
stratejisi benimsenmemiştir.

Tek müşteri altında Maden Teknik ya-
zılımlarımızın 2000’i aşan özgün örnek 
veya yerinin konuşlandırıldığı Kurumsal 
Müşteriler açısından; ERP sistemi sahiple-
rinin İş Zekası modelleri ve paradigmaları 
dikte etmeleri şaşılacak bir durum değil-
dir. Alakasının nadiren anlaşılmış olması-

na rağmen MTS bilgisi yapılandırılmış, 
standart çevreye ayıklanmalı, dönüştü-
rülmeli ve yüklenmelidir.

Bu sorunu daha fazla karıştıran ise 
MTS sağlayıcılarının, öncelikle kendi 
uygulamalarının butik doğasına ve uz-
manlaşmış platformları korumalarından 
ortaya çıkan karmaşıklığa bağlı olarak 
küçük, niş şirketler olarak kalmış olma-
ları gerçeğidir.

Açıkça belli olan sonuç şudur ki MTS 
uygulama sağlayıcıları alışılagelmiş şe-
kilde:

Müşterilerin dünya üzerindeki ge- »
nişleyen ayak izlerinin tam anlamıyla 
takibi,

Çoklu uygulama sağlayıcılarından  »
yerli entegrasyon sağlanması,

Hızlı bir şekilde mevcut işlevselli- »
ğin geliştirilmesi işlemlerinde yetersiz 
kalmışlardır.

GMSI, bunun sebebinin sadece başlı 
başına mimari ve tasarımsal kavramların 
gereksiniminden değil, ayrıca uygulama 
sağlayıcılarıyla mükemmel bir işbirliği 
gereksiniminden de olduğuna inanmak-
tadır. GMSI ve Datamine’in başarılı bir 
şekilde gerçekleştiği Mine2-4D (yeraltı 
ve açık ocak maden planlama tasarım ve 
zamanlama yazılımı) ortaklığı bunun bir 
ispatıdır.



Entegre ERP ve ana para-
digmanın dikkate alınması, 
GMSI’in gelecek nesil ürünle-
rinde standardize depolama 
ve Yatırım Şirketleri Maden 
Teknik Veri Yönetimi stratejik 
sistemlerinin tasarım konsep-
tini seçmesine öncülük yap-
mıştır.

Ana geometrik şekillerin 
tanımı ve kullanımına küresel 
boyutta kabul edilmesi gere-
ken standartların getirilmesi 
ve benimsenmesi için kurulan 
Open Geospatial Consortium 
(OGC), bizim şu anda doğru 
bir yolda olduğumuzun açık 
bir göstergesidir. Böylelikle, 
Microsoft SQL Server 2005 & SQL server 2008 platformların-
da çalışmak üzere oluşturulmuş olan GMSI Uzamsal/Mekansal 
Veri Tabanı SpatialDB’nin geliştirilmesi aşamasında, OGC’nin 
şartlarına uyum sağlamasının kabulü kolay bir karar olmuştur.

Son 10 yıldır, uygulamaların ve yeni işlevselliklerinin sınırlı 
oranda olması ve tanıtım eksikliği, MTS uygulama sağlayıcıları 
kadar maden endüstrisinin de yakınmasına sebep olmuştur. 
Açıkcası birçok MTS uygulaması hızlı kalemler (çabuk çözüm) 
paradigmasına hala takılmakta, teknik olarak mümkün olan 
önemli bir zaman içinde de işlemin ilerlemesine engel olmak-
tadır. Artık bunun önüne geçmenin zamanı gelmiştir.Zaman 
değişim zamanıdır!

mineRP – Madenciler için ERP

SpatialDB, GMSI’a “Bir Uzamsal/Mekansal Canvas”a dayanan 
tasarım yaklaşımını alabileceği ideal platformu sunmuştur. 
Bu konseptteki çıkartılmış veya çıkartılabilecek olan maden 
kaynağını kapsayan alan, madencilik ile ortak çalışan bütün 
değişik meslekler tarafından etkili bir şekilde tanımlanmıştır. 
Herbirisi kendi sorumlu olduğu bölümün yorumlamasını ay-
rıntılı bir bilgi ile, evrensel koordinat referansıyla, alana ilişti-
rir. Çekirdek SpatialDB kapsamındaki geometrileri kullanarak 
bu alanın tek bir tanımı olması sağlanır ve veritabanı içerisin-
de madenciliğe özel algoritmalar tarafından tamamlanır.

Geleneksel faydalar, çözümün genelinin kapsamında veri-
tabanı yönetiminde en iyi uygulanan yöntem olarak, aşağıdaki 
seçenekleri de içererek kabul edilmiştir:

İyi yönetilmiş kimlik denetleme ve tabakalar arası izin dağılımı, »
Veritabanı yedeklemeleri, yönetim ve gerçek yedekleme, »
Doğrunun yalnızca bir versiyonu. »

mineRP, GMSI’ın maden Kaynak Planlamasının iskelet ta-
sarımı, SpatialDB’nin yaygın tasarım yaklaşımının birbiriyle 
etkileşimi sayesinde SpatialDB platformunun güçlü yanlarını 
baskın kılması üzerine yapılmıştır. Mevcut uygulamaların mi-
neRP iskeletinin tam olarak oturması için iyi odaklanılmış bir 
dönüştürme, kabul edilen hızlı bir model ortaya çıkartmıştır. 
mineRP hali hazırda maden işletmeleri ile birlikte kurumsal 
müşterilerimiz tarafından kullanılmaya başlanmıştır. 700’ü aş-
kın kullanıcıya sahip bir çok müşterimiz bulunmaktadır.

Tabaka / katman yönetimi ve buna bağlı kurallar, veritabanı 
güncelleştirmelerinin ve kullanım hakkını kontrol eden man-

tık üzerine kurulmuş bir iş prosesi sayesinde SpatialDB’nin 
bütünlüğünü muhafaza etmektedir. Bu işlem, sistemin sürek-
li olarak gelişebilen, hizmet sunulan işletmenin ihtiyaçlarına 
bağlı bir şekilde yapılandırılabilen ve etkinleştirilebilen dina-
mik parçalarından oluşmaktadır.

Sunuş tabakası ana tabakadır ve muhtemelen en büyük 
değişimin olduğu yer de bu bölgedir. Platform olgunlaştıkça, 
sunuş tabakasındaki bilgi örnekleri, SpatialDB içerisindeki 
standardize edilmiş veritabanı sayesinde hızlı bir şekilde yer 
değiştirmektedir. GMSI, sırasıyla CAD Tasarım, Çıktı (veya Plot) 
ve mevcut Görselleştirme tabakalarının farklılaştırılmasında 
ve herbirinin ayrımlaştırılmasında önemli yol kat etmiştir. Bu 
alandaki anahtar hamle, keyifli ve ilgi çekici kullanımı olan, 
sezgisel kullanıcı arayüzünün geliştirilmesidir.

Üçüncü parti ve ortak bileşenleri, mineRP çerçevesine ta-
baka yönetimi ve kurallar setini içeren bir bağlayıcı ile ilişti-

Şekil .3. spatialDBTM’de saklanan detaylı katmanlar, açıklamalı 
olarak ve modellemeler ile tek bir katmanda görüntülenir

Şekil .4. mineRP çerçevesinin Yüksek Kademe uygulanışı

Yukarıdaki şekilde açıklandığı gibi SpatialDB, mineRP 
modülünün  tam odak noktasındadır. GMSI bu platformu, 

madenciliğin kendine özgü bileşenlerini ve geometrik 
kabiliyetlerini kapsamlı veritabanında tutarak, son 3 sene 

içerisinde geliştirmiştir.
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rilmektedir. Böylelikle SpatialDB, bilginin 
tek uzamsal/mekansal canvas üzerindeki 
doğru tabakanın alımını sağlarken aynı 
zamanda bilginin bütünlüğünü de koru-
maktır.

mineRP’nin çok kapsamlı bir çerçeve 
olduğunun belirtilmesi son derece önem-
lidir. Daha önce Datamine ortaklığıyla ha-
zırlanan Mine2-4D kapsamındaki uygula-
malar ve sunulan ürünler , doğal olarak 
mineRP çerçevesinde de yer almaktadır.

STD

GMSI geri dönüşü olmayan bu yola girmiş 
ve kararlı bir şekilde devam etmektedir. 
GMSI çok sayıda, büyük, kurumsallaşmış 
müşterileri için, tarihi verileri ortak veri 
yapısına dönüştüren DEPOLAMA düzeyi 
(örneğin uygulamalar kendi mevcut yö-
netimsel veri tabanı yapılarında çalışırken, 
aynı zamanda her şey SpatialDB’ye de de-
polanmaktadır), çok güçlü bir şekilde iş-
lediğimiz “Store Spatial”, “Think Spatial”, 
“Do Spatial” döngü tabanlı bir yaklaşımla 
geliştirmiştir. Bu yolla, verinin uzamsal ta-
bakalanmasının olgunlaşmasını, temelle-
rinde bulunan veriyle birlikte geleneksel 
araçlar ve platformlara risk oluşturma-
dan, oluşmasını sağlamaktadır. İnsanların 
büyük bir bölümü kendilerinin uzamsal 
düşündüklerine inanmalarına rağmen bu 
çok nadir bir durumdur. Endüstriye, lineer 
veya düz yüzeysel varsayımlar “2,5D” dü-
şüncesi ile yaygınlaştırılmış  sistemler ta-
rafından hizmet verilmiştir. Bu paradigma 
tek bölümlü düşünceyi kısıtlamıştır.

GMSI tarafından geçtiğimiz günlerde, 
Avustralya’daki 7. Maden Planlama Konfe-
ransında tanıtılmış olan, birkaç adet inova-
tif Uzamsal İstihbarat Araçları geliştirilmiş-
tir. Bu araçlar, 3B düşüncesinin (THINKING 
spatially) geliştirilmesine yardımcı olmak 
amacıyla tasarlanmıştır.

Bu araçlar bize uzamsal aşamadaki veri-
nin sorgulanmasına olanak sağlamaktadır. 
İnsanların kendi işletmelerini ve verisini 
uzamsal olarak incelemesinin sonucunda, 
bunları ne kadar farklı algıladıklarını gör-

mek tamamiyle inanılmaz-
dır. Size internet üzerindeki 
veritabanından uzamsal 
sorgulamalar yapma ve bun-
ların sonuçlarını tam yöneti-
lebilen 3B Grafik görüntüle-
yicisinde görüntüleyebilme 
imkanı veren spatialDash’ın 
dışında, MS Office’in içine 
yerleştirilmiş tam dinamik, 
3B grafik yeteneği sayesin-
de çalıştırılabilen bir kaç 
adet uzantı  bulunmaktadır. 

Biz müşterilerimizin, kendi iş verilerinin 
entegre olduğu ve ilk kez gördükleri 3B 
görsellik karşısındaki memnuniyetlerini 
izlemekten hiç bir zaman yorulmuyoruz!

mineRP’nin genel amacı, veri girişi-
nin paradigmasına yön vermek ve alan-
daki gerçek işletmeye bağlı çalışmasını 
sağlamaktır. Örneğin, güvenlik riskleri 
ve bunların ortaya çıkması, ilişkili oldu-
ğu bölgede direkt olarak notlarla açıkla-
nabilmektedir.

GMSI’in gelişim odağı, mineRP’nin 
bütün bileşenlerini uzamsal ola-
rak etkinleştirme ile beraber mevcut 
platformların SpatialDB ve mineRP 
tarafından sağlanan birlik gücünü art-
tırmasına yönlendirilmiştir. GMSI uygu-
lamaları ve direkt ortaklarımız olanlar, 
pratikte mümkün en kısa zamanda kap-
samlı bir  mineRP  temelini esas alacak 
ve sonlandırılmış çerçeve, bizim fiilen 
bölgede çalışmamızı sağlacaktır (DO 
Spatially).

Bu yol, müşterinin varolan verileri 
platformları ve sınırları tam belirtilme-
den takip edilirse, sonuçları en iyi ihti-
malle sorgulanabilir, en kötü ihtimalle 
ise de affedilemez olacaktır. GMSI tara-
fından önerilen “Store, Think, Do” stra-
tejisi, hep beraber uygulama sağlayıcısı 
olarak biz, ortaklarımız diğer uygulama 
sağlayıcıları ve madencilik müşterimiz 
olarak tek bir stratejide birleşip çizebil-
memizi, düşününebilmemizi ve bunu 
tek bir sayfada çalışmamamızı sağlaya-
caktır (Spatial Canvas).

Daha fazla bilgi için ,GMSI Eurasia ofisi ile 
bağlantıya geçebilirsiniz.

GMSI Eurasia
Barbaros Mah. Halk Cad. No 8/ A, İstanbul Palladium 
Centre , Kat:2 Ataşehir, İstanbul (PK: 34746)
Tel: +90 216 663 6065 - Fax: +90 216 663 6100
Yetkili Kişi: Sermet İlhan
E-posta: sermet.ilhan@gijimaast.ca
Web: www.gijimamining.com
           www.graphicmining.com

Şekil.5. spatialDBTM ile detayların çoklu tabakaları tek bir konumsal 
canvas üzerinde açıklamalı şekilde görselleştirilir 



“Barkom Grup” İç Pazarda Lider, Dış Pazarda 
Rekabette

ATLAS COPCO - TRICONE ROCKBIT (İsveç), 
SECOROC TRICONE ROCKBIT, FORDIA (Kanada), 
COCCODRILLO (İtalya), AUSTRALIAN MUD COM-
PANY, REFLEX INSTRUMENTS (Avustralya), JET - 
LUBE (İngiltere), HANJIN D&B DRILL RIGS (Kore) 
ve SEKO DTH (Kore)’dir. 

BARKOM yerel piyasadaki olumlu, iyi geçmişi 
ve kaliteli ürünleri ile ülkemiz ve bölgemizdeki 
önemli elmaslı sondaj ekipmanı, tricone rock-bit 
ve havalı sondaj ekipmanları tedarikçilerinden 
birisi olmuştur. Ürünlerini direkt olarak 4 kıtaya 
ve 30 ülkeye ihraç etmektedir. İran, Irak, Suriye, 
Bulgaristan, Sırbistan, Kosova, Slovakya, Arna-
vutluk, Ermenistan, Gürcistan, Suudi Arabistan, 
Ürdün, Yemen, Lübnan, Moğolistan, Myanmar, 
Singapur, Libya, Cezayir, Türkmenistan, Kırgızis-
tan, Kazakistan, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan, 
Portekiz, Gana, Fransa, Endonezya, İngiltere ve 
Katar, bu ülkelere örnek olarak gösterilebilir.

Global çerçeveden bakışla BARKOM, ulus-

1987 yılında kurulan BARKOM LTD. ŞTİ. An-
kara Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde 
yerleşik kendi fabrikasında, elmaslı sondaj 

ekipmanları, sondaj yardımcı ekipmanları, rotari 
sondaj ekipmanları, delici ve kırıcı ekipman-
lar ve çamur pompa yedekleri üretmektedir. 
BARKOM, kendi fabrikasında ürettiği ürünlerin 
dışında uluslararası sektörde anlamlı ve önemli 
itibara sahip bazı şirketleri de temsil etmekte 
ve bu şirketlerin ürünlerini sektörün hizmetine 
sunmaktadır. BARKOM’un temsil etmekte oldu-
ğu şirketlerin isimleri:

lararası sondaj endüstrisi içinde yerini almaya 
başlamış ve verdiği distribütörlüklerle dünya 
ülkelerine ihracat yapmayı başarmıştır.

BARKOM, kurulduğu günden itibaren, bölge-
mizde en iyi ve gelecekte dünyaca tanınmış bir 
şirket olmayı hedef olarak seçmiştir. Kaliteli, ve-
rimli ve tatmin edici, elmaslı sondaj ekipmanları 
üreten ve piyasada kendisini kanıtlamış yurtdışı 
üreticilerin ürettiği malzemelerin satışını yapan 
BARKOM, her zaman iş hacmini ve sektördeki 
saygınlığını artırmayı amaçlamıştır. Vizyon anla-
yışı ise, “Sondaj yapan şirketlere, nerede olursa 
olsun yüksek kaliteli ürünlerle kesintisiz hizmet 
ve servis vermek” olarak ifade edilebilir.

BARKOM’un görevi öncelikle, kullanıcı şirket-
leri, kaliteli ürünler kullanmaları konusunda bil-
gilendirmek ve bu ürünlerle hangi formasyonda 
çalışılırsa çalışılsın, sondaj operasyonlarını en 
pratik ve birim maliyet açısından en ekonomik 
yöntemlere doğru yönlendirmektir. Şu anda sa-
hip olunan pazar edinme stratejileri, şirketi yerli 
sektördeki rakipleri karşısında kuvvetli kılmıştır. 
Bu stratejilerin başında kaliteli üretim yapmak 
ve kaliteli mal üreten şirketlerin üretimlerini 
satmak yer almaktadır. BARKOM, sektörde iyi ta-
nınmış firmalarla yakın işbirliğinde bulunmakta 
ve kendi ürünlerini kaliteli üretebilmek amacı 
ile hammaddelerini Fransa ve Hindistan’daki 
kaliteli hammadde üreten firmalardan temin 
etmekte, garanti vermekte ve müşteriye güven 
verecek satış ve servis hizmeti sunmaktadır. Su-
riye, İran, Bulgaristan, Türkî Cumhuriyetler ve 
bunun gibi bölge ülkelerine satış yapabilmek 
açısından yurtdışındaki şirketlere göre daha 
avantajlı bir coğrafik konumda bulunmakta-
dır. Bu ülkelerde ciddi boyutta delme, kırma ve 
sondaj işleri yapılmaktadır. Bu firmalara, komşu 
bir ülkeden kaliteli, ucuz mal alabilmek, nakliye 
kolaylığı, ucuzluğu, kültürel ilişkileri ve benzer 
sosyal olgular açısından pratik gelmektedir.

Sonuç olarak BARKOM, yakınında bulunan 
şirketlere odaklanmakta ve sondaj aktivitelerine 
katılarak, konferanslarda ve maden fuarlarında 
kendini tanıtmaktadır. Yurtiçinde bazı bölgelere 
daha rahat ulaşmakta ve üretici ya da pazarla-
macı şirketlerin çeşitli sosyal sorunlar nedeni ile 
ulaşamadığı bölgelere de hizmet sunmaktadır.

Müşteri profiline göre BARKOM’un pazarda 
yer aldığı alanlar şöyle sıralanabilir:

Barkom, 
ürünlerini direkt 
olarak 4 kıtaya 

ve 30 ülkeye 
ihraç etmektedir
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Elmaslı Karotlu Sondaj, »
Havalı Sondaj (Delme- »

Patlatma)
Su Sondajları »

BARKOM’un genel ürün yelpazesi 
de şu şekilde sıralanabilir: Wireline 
tijler, metrik tijler, upset tijler, karo-
tiyerler ve yedekleri, hanjin sondaj 
makineleri, sondaj yardımcı ekip-
manları, muhafaza boruları, dth 
tijler, dth matkaplar, havalı sondaj 
ürünleri, reflex kuyu ölçüm cihazları, 
triplex çamur pompaları, karot san-
dıkları, coccodrillo elmaslı ürünler, 
fordia elmaslı ürünler, jet-lube diş 
yağları, amc sondaj kimyasalları, au-
gerler, auger matkapları, çatal-pilot-
kapalı vidye matkaplar, shelby (ud) 
tüpleri, spt ve çarıkları, atlas copco 
tricone rock bitler, secoroc tricone 
rock bitler, pakerler.

BARKOM’un ithalatını yaptığı ve müşterilerine daha iyi hiz-
met verebilmek adına pazarladığı başlıca Hanjin D&B sondaj 
makine modelleri şunlardır:

Delik Dibi, Su Sondaj ve Elmaslı Sondaj Makinesi Hanjin  »
Power 4000SCD 

Elmaslı Sondaj Makinesi Hanjin Power 4000SD »
Hydraulic Çift Çamur Pompası-MP4000-MP9000-MP1200 »
Elmaslı Sondaj Makinesi Hanjin Power 6000SD  »
Havalı Sondaj Makinesi Hanjin Power 6000 SCDB  »
Hanjin Geotermal Sondaj Makinesi Power 6000 Serisi »
Hanjin Kaya Delme Makinesi Power 6000 SCDB Serisi  »

(Rockdrill)
Çok Amaçlı Sondaj Makinesi Power 7000 SDRC – Kırıntılı  »

ve Elmaslı Sondaj Makinesi
Su Sondaj Makinesi Power 7000 D Serisi »
Elmaslı Sondaj Makinesi Hanjin Power 7000SD »
Elmaslı Sondaj Makinesi Hanjin Power 9900S  »
DTH - Su ile çalışan Hanjin Su Darbesi Sistemi  »
Hava Kompresörü HJC Serisi »

Hanjin D&B’nin diğer üreticilerinden farklı yanları: öncelik 
olarak kaliteye önem vermesi, makine üretimini müşteriye 
özel tasarlayabilmesi, en hızlı teslim süresi ve bakım kolaylığı 
olarak özetlenebilir.

Hanjin D&B makinelerinin diğer sondaj makinelerine göre 
avantajları ise şöyle sıralanabilir:

Makinenin kendi kendini yükleme ve indirme özelliği »
Palet sistemi »
Otomatik tij takma /sökme »
Su başlığının hidrolik sürme başlığı (top head drive)  »

üzerinde bulunması
Hidrolik sürme başlığı (top head drive) güç takviyesi »
Hidrolik sürme başlığı (top head drive) devrinin arttırıl- »

ması
Hidrolik tong anahtarı »

Çift fren sistemi »
Duplex çamur pompası »
Kuyu doldurmada zaman kaybının önlenmesi »
Manevraların hidrolik sürme başlığıyla (top head drive)  »

yapılabilmesi
Hidrolik sürme başlığında bulunan başlık: Hidrolik sür- »

me başlığı (top head drive) üzerinde bulunan özel başlıktan 
dolayı adaptör değiştirmeden POWL, HOWL, NOWL, BOWL 
çaplarında takım kullanabilme özelliği vardır. 

Hidrolik sürme başlığındaki (top head drive) tork emici  »
sistem

Hidrolik sürme başlığına (top head drive) iki ayrı hidrolik  »
pompadan aynı anda devir verilebilmesi

Hidrolik sürme başlığının (top head drive) hidrolik ola- »
rak yana kaydırılması

Açılı sondajlarda kullanılan hidrolik sistemle açılan tij  »
dengeleyici

Kulede vinç sistemi »
Yakıt ekonomisi »

BARKOM ayrıca “Bupset” adı altında ve  “Dünyada yepye-
ni, Türkiye’de ilk” sloganıyla, içe şişirilmiş (upset) ısıl işlemli 
sondaj tijleri üretmeye de başlamıştır. Boruların dişi ve erkek 
kısımları içe şişirilme yöntemi ile imal edilmektedir. Böylece, 
dişi ve erkek dişlerin dışında kalan boru daha düşük et kalın-
lığı ile tijin daha hafif olmasını sağlar. Upset tijlerin özellikleri 
ise şöyledir:

Sondaj makinesinin (tij ağırlığı) yükünü %30’a kadar azal- »
tır.

Sondaj makinesinin delme kapasitesini %30’a kadar art- »
tırır.

Tij ve iç tüp arasındaki mesafeyi  %30’a kadar arttırır, böy- »
lece iç tüpün daha hızlı inmesini sağlar.

Hafifleyen ekipmandan ötürü taşıma ve uygulama kolay- »
laşır.

22





sahip bölgelere yönlendirmiştir. Bu şirketlerin 
sahada, kısa sürede, güvenilir analiz yapabilme 
ve bu analizlerin sonuçlarını hızlı bir şekilde de-
ğerlendirme ihtiyaçları, verimlilik ve karlılıkları-
nı etkileyen en büyük etmenler olmuştur. 

Uzun yıllardan beri geri dönüşüm, arkeoloji, 
ROHS uygulamaları, hurda ayırma gibi sektör-
lerde kullanılan Portatif XRF (X-Işını Flüoresans) 
cihazları, özellikle son 10 yılda, madencilik ve 
maden-çevre uygulamalarında kullanılmak 
amacıyla daha da geliştirilmiştir. 

Günümüzde bu cihazlardaki SDD 
(Silicon Drift Detector) teknolojisi sa-
yesinde, periyodik tabloda magnez-
yumdan plütonyuma kadar yer alan 
bütün elementlerin yüksek hassasi-
yette analizi, saha koşullarında 30-40 
saniye gibi kısa bir sürede yapılabil-
mekte, cihazlarda 10.000’in üzerinde 
analiz verisi işlenip saklanabilmekte, 
veriler GIS ve GPS sistemleri sayesin-
de anında genel merkeze aktarılabil-
mekte, sahada anomali veya kirlilik 
haritaları oluşturulabilmekte, analizin 
yapıldığı nokta birkaç metre sapmay-
la XRF cihazlarıyla entegre çalışan GPS 

sistemlerince harita üzerine işlenebilmektedir. 
Bu analizler için toz, toprak, kayaç veya karot 
numuneleri kullanılabilmektedir. Konuyu daha 
detaylı anlayabilmek için öncelikle XRF fiziğinin 
nasıl işlediğini incelemek gerekir.

Sanayileşmenin hız kazandığı 18. yüzyıldan 
itibaren başta Avrupa devletleri olmak 
üzere gelişmiş ülkeler, gerek kendi ülke-

lerinde, gerekse az gelişmiş diğer dünya ülkele-
rinde doğal enerji ve maden kaynaklarını hızla 
tüketmeye başlamıştır. İnsanlığın hiç bitmeyen 
hammadde ihtiyacı teknolojiyi de beraberinde 
getirmiş ve ileri teknoloji ürünleri sayesinde bu 
doğal kaynaklar daha yüksek verimle, daha yük-
sek tonajlarda, daha hızlı ve kaliteli bir şekilde 
işlenebilmeye başlanmıştır.

Maden Analizlerinde Portatif XRF Dönemi

18. yüzyılda bir maden işletmesi

Yapılan analizler birkaç saniye içinde GIS 
ekranına aktarılmakta, tenör yoğunluğuna göre 

farklı renkte noktalar şeklinde harita üzerinde 
görüntülenebilmektedir.
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Noyan ÖZDEMİR
Metalurji ve Malzeme Yük. Müh.
Epsilon-NDT A.Ş.
nozdemir@epsilon-ndt.com

Emrah A. ÖZDOĞAN
Metalurji ve Malzeme Müh.
Epsilon-NDT A.Ş.
eozdogan@epsilon-ndt.com

Cihaz, portatif 
olması sebebiyle

jeologlar 
ve maden 

mühendislerine 
yerinde

karar verebilme 
kabiliyeti sağlar Avrupa’daki doğal kaynakların tükenmesi 

büyük dünya şirketlerini Avustralya, Afrika, Ka-
nada ve Türkiye gibi yüksek maden rezervlerine 



Innov-X Systems ve Madencilik Sektörüne Özel Portatif 
XRF Çözümleri

Amerika Birleşik Devletleri - Boston merkezli Innov-X Systems, 
Olympus bünyesinde faaliyet gösteren ve özellikle madencilik 
sektöründeki yenilikçi uygulamaları ile portatif XRF teknoloji-
sinde çığır açan öncü bir firmadır. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde 
GPS ve GIS cihazlarının, portatif XRF cihazlarına entegrasyonu-
nu sağlamış ve bu sayede hem sektöre yol göstermiş, hem de 
maden firmalarının yüksek oranlarda kar etmesini sağlamıştır. 

 Şu an Türkiye’de sektörde lider birçok firma tarafından bu 
cihazlar keşif, karot 
analizi, zenginleştir-
me prosesleri, tenör 
tayini, düşük rezerv-
li sahaların tekrar 
üretime kazandırıl-
ması gibi çok farklı 
uygulamalarda kul-
lanılmaktadır. Bu 

yeni sistemler özel sektörün yanı 
sıra, Kanada ve Çin gibi ülkeler-
den sonra ülkemizde de Maden 
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
tarafından 2009 yılı itibariyle kul-
lanılmaya başlanmıştır. 

Saha koşullarında kullanılabil-
mesi amacıyla suya ve toza karşı 
yalıtımlı olarak üretilen cihazlar, 
metal burun ve radyatör tasarı-
mıyla yüksek ve düşük hava sı-
caklıklarında, tüm gün kesintisiz 
analiz yapabilmektedir. Cihazda hareketli hiçbir parçanın bu-
lunmaması cihazın laboratuar cihazları gibi sürekli kalibrasyon 
edilmesi ihtiyacını da yok eder. Cihaz portatif olması sebebiyle 
jeologlar ve maden mühendislerine yerinde karar verebilme 
kabiliyeti sağlayarak, laboratuara gönderilen numune sayısını 
azaltmakta, laboratuardan gelecek sonuçların beklenmesine 
gerek kalmadan çalışma, istenilen noktalarda yoğunlaştırıla-
bilmektedir.

Portatif XRF Cihazları Nasıl Çalışır?

1895 yılında Alman fizikçi Wilhelm C. RO-
ENTGEN tarafından bulunan X-ışınları, gö-
rünen ışığı da kapsayan elektromanyetik 
dalga spektrumunun bir parçasıdır. Porta-
tif XRF teknolojisinde X-ışınları, radyoaktif 
kaynak veya elektrikle çalışan X-ışını tüpü 
sayesinde üretilir. Günümüzde artık bir-
çok cihazda X-ışını tüpü kullanılmaktadır. 
Bunun sebebi daha eski bir teknoloji olan 
radyoaktif kaynağın, sürekli ışıma yapması 
ve bulunduğu ortamdaki personeli, cihaz 
kapalı dahi olsa radyasyona maruz bırak-
masıdır.

Sistem kısaca şu şekilde çalışır: 
XRF cihazındaki X-ışını tüpünden saçı-

lan X-ışınları, mineralde bulunan atomlara 
ait elektronlara çarparak, bazı elektronları 
bulundukları yörüngeden koparır. Üst yö-
rüngelerin birisinden bir elektron, kopan 
elektronun yerine atlar. Bu şekilde atom 
tekrar kararlı hale geçer. Bu geçiş sırasında 
ikincil bir ışın salınır. Her element için farklı 
enerji seviyelerine (spektrum) sahip bu ışınlar cihazın detek-
törü tarafından algılanır. Bir bilgisayar programı yardımıyla 
tekrar sayılarından elementlerin yüzde oranları hesaplanır. Bu 
olaya XRF (X-Ray Fluoresans), işlemi gerçekleştiren sistemlere 
ise XRF cihazları denir.

2010 Model Innov-X Delta Serisi

GIS Sistemiyle Saha Uygulaması



Firma bu sahada gele-
neksel yöntemleri ve por-
tatif XRF teknolojisini bir 
arada kullanmış ve bir aylık 
çalışmanın ardından çarpı-
cı sonuçlar almıştır. 

30 saniyelik analizler ya-
pan firma, günde 8 saatlik 
mesai sonrası topografya-
ya da bağlı olarak ortalama 
240 analiz yapmış, 1 yılda 
25000 analiz sonucu top-
lamıştır. Klasik yöntemle 
ise çok daha az element 
içeren 2000 analiz yapıl-
mış ve analiz başı ortalama 

37,50 USD ücret ödenmiştir. Tüm analizlerin klasik 
yöntemle yapıldığı düşünüldüğünde ilave 1,5 yıl ve 
937.000 USD’ye ihtiyaç duyulduğu görülmüştür.

Sonuç olarak firma yüksek hassasiyette sonuçlar 
almış, 1,5 yıl ve yaklaşık 1 milyon USD kazanmıştır.

Bu projede de görüldüğü gibi XRF teknolojisi 
madencilik uygulamalarında uzman jeologlar ve 
mühendisler tarafından kullanıldığında çok büyük 
ekonomik değerler oluşturmaktadır. Ülkemizde de 
bu teknoloji dünyayla eş zamanlı ve paralel olarak 
gelişmekte ve hak ettiği noktaya gelmektedir.

Bu sayede jeologlar bulanık sularda balık tutmak zorunda 
kalmamakta, firmalarsa zaman ve analiz bütçeleri açısından 
büyük avantaj sağlamaktadır. Firma 2010 Nisan ayında piya-
saya sürdüğü Delta serisiyle, hiç bitmeyen Ar-Ge geleneğini 
de bir kez daha göstermiştir. Bu cihazlar kullanım esnasında 
çok az da olsa radyasyon yaydıklarından, ithalat ve kullanım 
açısından TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) tarafından de-
netlenmektedir.

Portatif XRF’ler Pratikte Maden Firmaları İçin Ne Kadar Ya-
rarlı?

Bu teknolojinin pratikte ne kadar 
faydalı olabileceğini daha iyi anla-
mak açısından Güney Avustralya, 
Burra’da, Avustralya’nın en büyük, 
dünyanınsa en büyük ikinci bakır 
madeninin, Phoenix Copper Şirketi 
tarafından yeniden faaliyete geçiril-
mesi projesini inceleyebiliriz. 

Maden 1845-1877 yılları arasın-
da çalıştırılmış, madendeki bakır 
yüzdesinin düşmesi üzerine kapa-
tılmış, gelişen teknolojiyle beraber 
1970’lerde tekrar faaliyete geçiril-
miştir. 

Birer aylık çalışma sonucu solda geleneksel ve sağda portatif 
XRF yöntemleriyle analizi yapılan noktalar

Şekilde koordinatları verilen noktalar için, siyah ve mavi rakamlar XRF analiz 
sonuçlarını, kırmızı rakamlar laboratuar analizi sonuçlarını göstermektedir

geleneksel yöntemPortatif XRF yöntemi ve





“netcadkampüs” Madencilik Uygulamaları 
Sertifika Eğitim Programları

Altında harita 
ve sayısal veri 

gereksinimi olan 
tüm sektörler 

için Netcad 
vazgeçilmez 
durumdadır

Madencilik Türkiye (MT): Netcad, ‘eğitim’ 
konusunda ülke ölçeğinde bu denli etkin bir 
platforma yayılmayı nasıl başardı?

Tunç Emre TOPTAŞ (TET): Toplumsal hayatın 
global süreçler tarafından belirlendiği, her alan-
da liberal eğilimlerin güç kazandığı, bilişim tek-
nolojilerinin her ölçekte yaşamın vazgeçilmez 
bir parçası haline geldiği, içerisinde bulunduğu-
muz bilgi toplumuna geçiş sürecinde ‘bilgi’nin 
üretilmesi, yönetilmesi ve bilgiye dayalı karar 
verme süreçlerinin gerçekleştirilebilinmesinde, 
ülkelerin gösterecekleri başarı, yakın gelecekte-
ki ekonomik ve sosyal kalkınmalarının da belir-
leyicisi olacaktır. 

Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde 
‘e-dönüşüm’ünün henüz ilk adımlarını atmakta 
olan Türkiye’nin, e-devlet altyapısını gerçek-
leştirecek ve yaşatacak en önemli unsuru ve 
gereksiniminin yetişmiş insan gücü olduğunun 
bilincindeyiz. İşte bu noktada ‘eğitim’ konusu da 
çağımızın sürekli gelişen, değişen ve karmaşık-

Ülkemizin başarılı Ar-Ge kuruluşlarından 
birisi olan Netcad, eğitim faaliyetlerini ‘net-
cadkampüs’ çatısı altında sürdürmektedir. Bu 
çatı altında, madencilik ve yerbilimleri alanın-
da çok faydalı çalışmalar sürdürülmektedir. 
Netcad Eğitim Hizmetleri Müdürü Tunç Emre 
TOPTAŞ ile ‘Türkiye e-dönüşüm süreci’, ‘ma-
dencilik sektöründe sayısal proje üretimine 
yönelik eğitimler’ ve ‘netcadkampüs’ hakkın-
da bir görüşme yaptık.

laşan ortamında önem sıralamasında en önlere 
yerleşiyor. 

Netcad teknolojileri, ülke ölçeğinde, kamu 
kurumları, belediyeler, özel sektör ve üniversi-
telerin neredeyse tamamında konuşulan ortak 
teknoloji dilidir. Türkiye sayısal veri altyapısının 
neredeyse tamamı Netcad teknolojileri kullanı-
larak üretilmiş durumdadır.  Altında harita ve 
sayısal veri gereksinimi olan tüm sektörler için 
Netcad vazgeçilmez durumdadır. Biz Netcad 
olarak 21 yıldır mühendislik çözümleri, coğrafi 
bilgi sistemleri ve uzaktan algılama konularında 
uluslararası standartlarda çözümler üretiyor ve 
bu teknolojilerle, proje üretimine yönelik eği-
timleri, ‘netcadkampüs’ kapsamında profesyo-
nel anlamda veriyoruz. 

(MT): Bize ‘netcadkampüs’ten ve başarısı-
nın sırrından bahsedebilir misiniz?

(TET): Netcad olarak ‘eğitim’ konusuna ciddi 
yatırım yapıyor ve eğitime ilişkin konularda çok 
hassas davranıyoruz. ‘netcadkampüs’ kapsamın-
da her sektöre yönelik farklı eğitim programları 
uygulanmakta ve her eğitimde bir proje süreci 
gerekli teorik bilgilerle desteklenerek baştan 
sona tüm aşamaları ile gerçekleştirilmektedir. 
Ezbere dayalı buton kullanımını değil, proje sü-
reçlerini, proje süreçleri içerisindeki kompleks 
ilişkilerin kurulmasını ve çözüm üretebilmeyi 
öğretiyoruz. Bu sayede kursiyerler, eğitim süre-
cindeki kazanımlarını, eğitimlerin hemen aka-
binde kendi iş süreçlerine entegre edebiliyorlar. 
‘netcadkampüs’ün başarısının sırrı da işte bura-
dadır. 

‘netcadkampüs’ “eğitimde kalite” politikası ile 
mühendislik çözümleri, coğrafi bilgi sistemleri  
GIS, uzaktan algılama konularında, tüm sektör-
lere ülke ölçeğinde profesyonel eğitim hizmeti 
veren,  bu sayede üniversiteler, kamu kurumla-
rı, yerel yönetimler ve özel sektörün teknolojik 
eğitim merkezi konumunda bulunan, üst düzey 
bilişim teknolojileri eğitim enstitüsüdür. 

Bilkent Üniversitesi içerisinde bulunan, pro-
fesyonel eğitim altyapısına sahip, aynı anda 100 
kişiye eğitim verilebilen, 6 sınıf ve 1 konferans 
salonundan oluşan ‘netcadkampüs Sürekli Eği-
tim Merkezi’nde ve Türkiye’nin 81 ilinde, yerin-
de ‘netcadkampüs Sertifika Eğitim Programları’ 
düzenli olarak uygulanmaktadır. 

‘netcadkampüs’ kapsamında, ülke ölçeğinde, 
meslek odaları, kamu kurumları, belediyeler, 
özel sektör ve üniversitelerde her yıl ortalama 
4500 kişiye eğitim verilmektedir.

‘netcadkampüs’ sertifika programları üniver-

Netcad Eğitim Hizmetleri Müdürü - Tunç Emre TOPTAŞ
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site eğitimlerinin bir parçası ve destekleyicisi konumundadır 
ve eğitimler 82 üniversitenin 462 bölümünde her yıl uygulan-
maktadır.

(MT): ‘netcadkampüs Sertifika Eğitimleri’nin Türkiye bü-
tününde üniversitelerde de verildiğinden bahsettiniz. Ma-
den mühendisliği bölümleri de portföyünüze dahil mi?

(TET): Elbette. 12 üniversitemizin maden mühendisliği 
bölümlerinde ‘netcadkampüs Maden Uygulamaları Sertifika 
Eğitimleri’ni her yıl düzenli olarak gerçekleştirmekteyiz. 

(MT): Madencilik sektörüne yönelik ‘netcadkampüs Serti-
fika Eğitim Programları’ndan bahsedebilir misiniz?

(TET): Maden Mühendisleri Odası Merkezi ve şubelerinde, 
üniversitelerin maden mühendisliği bölümlerinde, maden uy-
gulamalarına yönelik olarak iki sertifika eğitim programı uy-
gulanmaktadır. Bunlar: 

2 ve 3 Boyutlu Madencilik Uygulamaları,   »
NetproMINE Cevher Yatağı Modelleme Uygulamaları’dır »

Eğitim içerikleri www.netcadkampus.com adresinden ince-
lenebilir.

(MT): Maden Mühendisleri Odası ve Netcad işbirliği ile 
madencilik sektörüne yönelik  verdiğiniz ‘netcadkampüs 
Maden Uygulamaları Eğitimleri’ sektörde proje üretimine 
yönelik eğitim ihtiyacını karşılıyor ve ciddi anlamda talep 
oluşturuyor. Bu işbirliği ne zaman ve nasıl başladı? 

(TET): Maden Mühendisleri Odası ile olan işbirliğimiz 2009 
yılında başladı. MMO’nun değerli başkanı ve yöneticileri ile 
birlikte, sayısal proje üretebilen, yetişmiş, kalifiye maden mü-
hendisi sayısının arttırılması amacı ile bu eğitimleri işbirliği 
çerçevesinde gerçekleştirmeye karar verdik ve işe koyulduk. 
Bugün sürekli artan ivmeye sahip istatistikler bunun ne kadar 
doğru bir karar olduğunu gösteriyor. Ülke ölçeğinde MMO ka-
nalı ile verdiğimiz ‘netcadkampüs’ eğitimleri ile 1 yıl gibi kısa 
bir sürede 247 oda üyesi maden mühendisine ulaşmayı başar-
mışız. 

İşin bir başka boyutu da Netcad’in, meslek odaları kapsa-
mında verilen eğitimlerden tek 1 TL bile kar amacı taşımama-
sıdır. Ülke ölçeğinde tüm meslek odalarına destek kapsamın-
da, maliyetinin çok altındaki rakamlar ile gerçekleştirilen bu 
eğitimler ile ulaşabildiğimiz her bir meslek adamı bizim için 
en değerli kazanımdır.

2010 yılının ilk yarısında meslek odaları kapsamında verilen 
‘netcadkampüs’ eğitimlerine bakıldığında Maden Mühendisle-
ri Odası eğitimlerinin % 28 gibi önemli bir oranı temsil ettiğini 
görüyoruz.

(MT): Maden Mühendisleri Odası’nın ‘netcadkampüs’ eği-
timlerine ilişkin görüşleri nelerdir?

(TET): MMO Genel Merkez’in, realize olan “netcadkampüs 
Maden Uygulamaları” eğitimleri hakkındaki resmi görüşlerini 
sizlerle paylaşmak isterim.

“Maden Mühendisleri Odası, üyelerinin mesleki bilgi birikim-
lerini artırmak ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamalarına 
öncülük etmek amacıyla düzenlediği, mesleki geliştirme eği-
timlerinden biri olan “Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları”na, 
Ulusal CAD ve GİS Çözümleri A.Ş. - NETCAD’den hizmet almak 
suretiyle, Nisan 2009’da Ankara’da başlamıştır. Bugüne kadar 
Ankara başta olmak üzere İstanbul, Bursa, Antalya, Konya, Kara-
man, Afyonkarahisar, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kayseri, Zongul-
dak, Adana, Aydın, Denizli gibi illerde talep üzerine eğitim açarak 
toplam 247 Oda üyesi maden mühendisinin “netcadkampüs 2 ve 
3 Boyutlu Madencilik Uygulamaları” programına katılmaları ve 
sertifika almaları sağlanmıştır.

Eğitimler sonrası yapılan değerlendirmelerde, katılımcı üye-
lerin bilgisayar programı kullanarak kendilerini geliştirdikleri, 
düzenlenen eğitimlerden memnun kaldıkları ve bu eğitimlere 
devam edilmesini istedikleri belirlenmiştir.

Odamızca, üyelerden talep olduğu sürece “netcadkampüs 2 
ve 3 Boyutlu Madencilik Uygulamaları Programı” düzenlenmesi-
ne devam edilmesi kararlaştırılmıştır.”

MMO GENEL MERKEZ, Temmuz - 2010.
(MT): Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.
(TET): Ben de sizlere, Netcad adına, derginizde bize yer 

ayırma nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür eder, çalışmaları-
nızda başarılar dilerim.

Netcad Eğitim Hizmetleri Teknik Ekibi
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Maden Kanunu Değişikliği Ne Getirdi?

Yeni yasal 
düzenlemede 

bilim ve tekniğin, 
dolayısıyla

mühendisliğin 
ağırlık 

kazanması 
yolunda adımlar

atılmıştır

Kültüre İşlenen Bir

 Madencilik Tarihi: 

Kopalnia Soli

Sondajcılar 

Birliği Derneği

Jeometalurji 

Modellemesinde Yöntem
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Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi

Nicholas Copernicus Salonu

Kopalnia Soli (Tuz Madeni)- Polonya

Bu arada, izinler ile ilgili maddelerin yasalaş-
ması çalışmaları sırasında kanun taslağına bazı 
başka maddeler de ilave edildi. Biz de bunda 
bir sakınca görmedik. Eğer yeni bir kanun 
çıkarılıyor ise (ki bu sık yapılan bir şey değil!) 
o güne kadar sorun olan bazı konularda da 
“fırsattır” diyerek çözüm üretmenin sakıncası 
olmadığını düşündük. Komisyonda bulunan 
muhalefet partilerine mensup milletvekilleri bu 
ilaveleri etik bulmayarak bunlara karşı çıktılar. 
Bu uygulama meclis raconuna aykırı olabilir 
ama biz, Milletvekili olmadığımızdan bu tartış-
mada taraf olamadık.

Şimdi gelelim ilave edilenlerden önemli 
bulduğumuz maddelere:

1. Madencilik yatırımı ile başka bir yatırımın 
ruhsat alanında çakışması durumunda, üç ba-
kandan (D.P.T.’nin bağlı olduğu bakan, maden 
ruhsatını veren kurumun bağlı olduğu bakan 
ve diğer yatırımın bağlı olduğu bakan) oluşan 
bir KURUL, kamu yararına bakarak hangi yatırı-
mın yapılacağına karar verecektir.

Hangi yatırımın öncelikli olduğu ile ilgili 
tercihte kamu yararı aranması olumlu bir ba-
kıştır. Ancak bu KURUL’da devletin dışında, 
Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği 
(MSBK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği (TMMOB), Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) vb. gibi kamu 
kuruluşları temsilcileri de 
olmalıydı. 

Bu bakış açısı yani hü-
kümetin başka, kamuyu 
temsil eden kurumların 
başka şeyler olduğu 
hususu, bundan sonraki 
düzenlemelerde göz 
önünde bulundurulacak 
en önemli ilkelerden biri 
olmalıdır.

3213 sayılı Maden Kanunu’nda, 5995 
sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler ile 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 

edilen, madencilik faaliyetlerindeki izinler ile 
ilgili uygulamalara işlerlik getirildi. Böylece, 
izinlerin alınamayışı nedeniyle faaliyetleri 
durmuş olan sektör, geç de olsa tekrar çalışma 
olanağına kavuştu. 

2. Su havzalarına 1000 – 2000 metre mesafe 
genişliğindeki şeritte, insan sağlığına zarar 
vermeyeceği bilimsel ve teknik olarak belirle-
nen maden arama ve işletme faaliyetlerine izin 
veriliyor.

Doğrudan yasakçı zihniyet yerine bilim-
sel ve teknik yaklaşım öne çıkıyor. Bunu bir 
başlangıç olarak düşünmeli ve bu yaklaşımı 
madencilik sektöründeki tüm faaliyetlerde 
yaygınlaştırmak, bundan sonra yapılacak olan 
düzenlemelerde bir başka ilkemiz olmalı.

3.İş yeri açma izni belediyelerden alınıp özel 
idarelere veriliyor.

        
Böylece iş yeri açma izni, tek başına yerel 

politikacıların tercihlerine bırakılmamış 
oluyor.

4.  İmar planı bulunmayan alanlarda yapı-
lacak madencilik faaliyetleri ve tesislerde imar 
planı aranmayacak, işletme ruhsatları, çevre 
düzeni ve imar planları notuna işlenecektir.

         
Böylece imar planları yapılırken maden 

işletme ruhsatları esas alınacaktır.
    
5. Devlet Hakkı’nın % 25’i köylere hizmet 

götürme birliklerine aktarılacaktır. Geri kalan 
% 25’i özel idareye, % 50’si ise hazineye aktarı-
lacaktır.

      
Madencilik faaliyetlerinden gelir vergisi 

dışında ayrıca alınan devlet hakkının ve 
yöre halkı için ayrılan  %  25’ten geriye kalan 
bölümün tamamı madencilik sektörüne 
(teknoloji geliştirme, araştırma ve iş güven-
liği gibi…) ayrılmalıdır. Bu konu da bundan 
sonra savunmamız gereken bir ilke olmalıdır.

     
6. Eski uygulamada arama dönemi, 4.grup 

madenler için 5 yıl iken yeni uygulamada 1 yıl 
ön arama, 2 yıl genel arama ve 4 yıl detay ara-
ma dönemi olmak üzere 7 yıla çıkartılmıştır. 

Böylece arama döneminin daha uzun 
fakat daha kontrollü olması sağlanmıştır.

7.  İlk müracaat ve ruhsatlandırmada teknik 
ve mali yeterlik aranacaktır. Ayrıca Bakanlığa 
verilecek raporların yüksek standartta, kalitede 
ve güvenilir olması sağlanacaktır. Raporlara 

Ömer YENEL
Maden Yüksek Mühendisi
o.yenel@yahoo.com
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Avrupa’da Büyüme ve İstihdam İçin Gerekli  Kritik  HammaddelerSert Kaya Madenciliği SektöründeMaliyet ve Enerji Tasarrufu
Maden Aramacılığında Bir GelişimÇok Elektrotlu Özdirenç Görüntüleme
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Ruth Copper MineBakır MadeniABD

Morgan  Pass Trail Tungsten MadeniABD
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Madeni Uzaktan Algılamak

Yeraltı Mermer Üretiminde
Oda - Topuk Yöntemi

Bitkilerle Maden 
Bulunabilir mi?

Madencilik ve Yer 

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.

imza atacak mühendislerde mühendis odalarına üyelik şartı 
aranacaktır.

8. İşletmelerin her döneminde mühendislik nezareti ara-
nacaktır.

Yeni yasal düzenlemede bilim ve tekniğin, dolayısıyla 
mühendisliğin ağırlık kazanması yolunda adımlar atılmış-
tır. Şimdi biz mühendislere düşen görev, madenciliğin her 
alanında mesleğimizin gereğini hayata geçirmeye yönelik 
olarak çalışmak olmalıdır. 

Bu yeni yasada, madencilik sektöründeki ruhsat spekü-
latörlüğünün (çantacılığın) önüne geçmek ve maden ruh-
satlarının gerçek yatırımcıların eline geçmesini sağlamak 
çabası da vardır.

9. Düşen ruhsatların, talep halinde doğrudan M.T.A.’ya 
devri (ki bu durum ihale öncesinde ruhsatların M.T.A tarafın-
dan seçilmesi anlamına gelir) bu sahaların M.T.A tarafından 
aranması ve maden tespiti halinde ihale ile yatırımcılara 
satışı yöntemi getirilmiştir.

Madenlerin aranması ve maden bulunması halinde 
sahanın, işletme yapacak olan yatırımcılara satılması da 
bir madencilik faaliyetidir. Konuya bu açıdan bakıldığında 
bu uygulama ciddi anlamda devletin sektöre müdahale-
sidir. M.T.A.’nın, arama yaptığı sahaların ihalesinden sonra 
raporlarında belirtilen rezervlerin ortaya çıkmaması ya da 

daha azı çıkması halinde devlet zor durumda kalabilecek, 
inandırıcılığı ve güvenilirliği azalacaktır.     

Kanunda getirilen bir başka tasarruf ise yeni verilecek 
ruhsatlarda Bakanlığın kısıtlama getirebilmesidir. Kısıtla-
ma gerekçesinin ortadan kalkması halinde bu alanlar ihale 
yoluyla aramalara açılmaktadır. İlk müracaat sahibinin hakkı 
kalmamaktadır.

Yine bu kanunla 6831 sayılı Orman Kanunu’na da bir ek 
fıkra eklenmekte ve “Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi 
neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen, doğal 
yapısı bozulmuş orman alanları rehabilite edilir. Rehabilite 
maksadı ile bu alanların, orman yetiştirilmek üzere inşaat, yı-
kıntı ve hafriyat atıkları ile doldurularak ağaçlandırmaya hazır 
hale getirilmesi için büyükşehir mücavir alanlarında büyükşe-
hir belediyelerine, diğer yerlerde ise il ve ilçe belediyelerine 
bedeli karşılığında izin verilir” hükmü getirilmektedir. Ayrıca 
yönetmelikte, “madenci hiçbir hak talep edemez” denilmek-
tedir.

Bu durumda, o güne kadar maden çukurunu oluşturan, 
yolunu yapan ve tüm bu işler için orman idarelerine bedelle-
rini ödeyen madenci, işin bu aşamasında oluşan ranttan pay 
alamayacak şekilde dışlanmıştır. Ayrıca o güne kadar yaptığı 
ödemeler ile ilgili hiçbir hak da talep edemeyecektir.

Yeni çıkan değişiklik yasasında maalesef devleti müdaha-
leci kılan bu tür maddeler bulunmaktadır. Umarız bu durum, 
daha fazlasıyla uygulama yönetmeliklerine de yansımaz. Bu 
konuda ciddi endişelerimiz bulunmaktadır! 







Maden ve Orman Kanunu Uygulama 
Yönetmeliklerinin Değerlendirilmesi

Yönetmeliklerin,
madencilik 
sektörünün

uyarıları
doğrultusunda

yeniden
gözden 

geçirilmesi
gerekiyor

Aynı şekilde, Madencilik Sektörü Baş-
kanlar Konseyi temsilcileri ile Orman Ge-
nel Müdürlüğü’nün en üst düzey yetkilileri 
arasında, 10 Ağustos 2010 tarihinde Ankara’da 
yapılan görüşmede de, Orman Kanunu’nun 
16’ncı Maddesi Uygulama Yönetmeliği 
Taslağı’nın, uygulamada en az sorun yaratacak 
şekilde çıkması için karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Madencilik camiası, gerek Maden Kanu-
nu Uygulama Yönetmeliği’nin gerekse Or-
man Kanunu’nun 16’ncı Maddesi Uygulama 
Yönetmeliği’nin, madencilik sektörünün uyarı-
ları doğrultusunda yeniden gözden geçirilerek 
çıkarılmasını beklemektedir.

Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği 
İle İlgili Bazı Değerlendirmeler

Yönetmelikteki en önemli anlaşmazlık, 
maden aramalarının yönetimini düzenleyen 

maddelerin yazımında ya-
şanmıştır. Şayet bu konuda 
ortak bir uzlaşma sağlana-
maz ise uygulamada çok bü-
yük sorunlara neden olacağı 
görülüyor. Ayrıca MİGEM, 
Maden İzin Yönetmeliği’nin 
iptali sonrasında doğan boş-
luğu da doldurabilmek için 
Uygulama Yönetmeliği’nde 
çok fazla detay ve açılımlara 
gitti. Yönetmeliklerde her 
şeyin çok detay olarak yazıl-
ması uygulamada engellerin 

Madencilik sektörü temsilcileri, 
çıkarılacak yönetmeliklerin, uygula-
mada en az sorun yaratacak şekilde 

düzenlenmesi için yönetmelikleri hazırlayan-
larla görüştü. Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
(MİGEM) tarafından hazırlanan Maden Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği Taslağı’nın 21-23 Tem-
muz 2010 tarihlerinde Kızılcahamam’da sektör 
temsilcileri ile 5 ayrı komisyon kurularak enine 
boyuna tartışılması çok yararlı oldu. Sektör 
temsilcileri Taslak üzerinde görüş ve önerilerini 
sunma fırsatını buldu. MİGEM’in, sektör temsil-
cilerin önerileri doğrultusunda uygulamada en 
az sorun çıkaracak nihai bir yönetmeliği en kısa 
sürede tamamlayacağını ümit ediyoruz.

çıkmasına kapı açacaktır. Hazırlanan yönetme-
lik, uygulamayı çok önemli bir hale getirmiştir. 
Şayet uygulamada madenciliğin doğrularından 
ve gerçeklerinden bihaber yorumlara ve yaptı-
rımlara göz yumulursa, madencilik sektörü eski 
günlerini arar hale gelecektir. Dileğimiz böyle 
bir durumun yaşanmamasıdır.

Maden Kanunu’nun 16’ncı maddesinde 
yapılan değişiklikle, maden arama faaliyetlerin-
de bundan sonra Kanun gereği mali yeterlilik 
aranacaktır.

Ayrıca 17’nci maddede yapılan değişiklikle 
de maden aramaları: 

Ön arama (1 yıl),  »
Genel arama (IV ve VI gruplar için 2 yıl,  »

diğerleri için 1 yıl), 
Detay arama (4 yıl) olarak dönemlere  »

ayrılmıştır.
Kanun ayrıca ön aramadan genel aramaya, 

genel aramadan detay aramaya geçilebilmesi 
için; her arama dönemi sonunda arama döne-
mine ilişkin yatırım harcamalarını da gösteren 
arama faaliyet raporlarının verilmesini zorunlu 
hale getirilmiştir. 

Bundan sonra MİGEM kanun gereği, maden 
arama ruhsatı talep edenlerden mali yeterliliği 
olup olmadığını ayrıca, mali yeterliliği olsa bile 
arama dönemine ilişkin yatırım harcamalarının 
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini sorgu-
lamak durumundadır. Madencilik sektörünün, 
arama gruplarına göre mali yeterlilikte hangi 
kriterlerin aranacağı ve her arama dönemi için 
arama yatırım faaliyetlerinde asgari olarak 
hangi şartların istenmesi gerektiği konusunda 
ortak bir çözümde uzlaşılması gerekmektedir. 
Bu konuda MİGEM’in işi hiç kolay değildir. Bu 
nedenle konunun ortak bir uzlaşmayla çözül-
mesi önem arz etmektedir.

Mali Yeterlilik Kriterleri Nasıl Çözülebilir?

MİGEM’in, kendisinde zaten var olan 
ülkedeki mevcut yatırımcı kişi, kurum, ku-
ruluş veya şirketlerin bilgilerini kendi dijital 
ortamında listelemesi ve oradan sorgulaması, 
mali yeterlilik sorununun ilave bir bürokrasi ve 
yük getirmeden kolayca çözülmesi için bir yol 
olabilir. Yeni maden arama ruhsatı talep eden 
kişi, madencilik sektöründe hali hazırda yatırım 
ve/veya tesislere sahipse yani bilfiil madencilik 

Dr. Muhterem KÖSE
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yapıyorsa, yatırım, üretim ve faaliyetlerini bir rapor halinde 
MİGEM’e sunmalarının ardından daha önceden hazırlanacak 
bu listeden sorgulanmaları ile bu süreç oldukça basite indir-
genebilir.

Şayet maden arama ruhsatı talep edenin (MTA Genel 
Müdürlüğü hariç) sektörde hiç bir madencilik yatırımı, 
üretimi veya işletmesi yoksa, yalnızca maden arama ruhsa-
tı talep eden bir durumu söz konusu ise, o zaman maden 
arama talebi olan kişi ve kuruluşlardan, maden gruplarına 
göre miktarı farklı olacak şekilde “ön inceleme raporu ve/
veya maden arama projesi raporunda” belirtilen faaliyetlerin 
gerçekleştirilebilmesine imkan sağlayacak düzeyde asgari bir 
mali yeterlilik istenir. 

Arama dönemleri için maden arama faaliyetlerinin yeterli 
sayılabilmesi için, Ön Arama Faaliyet Raporu (Ek-7), Genel 
Arama Faaliyet Raporu (Ek-8) ve Detay Arama Faaliyet Raporu 
(Ek-9)’nda belirtilen çalışmaların formata uygun olarak yapılıp 
yapılmadığı sorgulanacaktır.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü:
Ön arama döneminde; sahada aranan madene yönelik  »

bir belirtinin, mineralizasyonun veya blok oluşumunun varlı-
ğına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığını, 

Genel arama döneminde; sahada kaynak, cevher veya  »
blok kitlesinin varlığına yönelik çalışmaların yapılıp yapılma-
dığını,

Detay arama döneminde; üretilebilir cevher veya blok  »
miktarının varlığının tespitine yönelik olarak arama faaliyetle-
rinin ve harcamaların yapılıp yapılmadığını dikkate alarak bir 
değerlendirme yapabilir.

Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin ilk başında, 
izinlerle ilgili aşağıdaki temel ilke mutlaka yer almalıdır:

Madenlerin aranması ve üretilmesi ile ilgili faaliyetlerde 
alınması gereken izinlerde uygulanacak usul ve esaslar, bu 
Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. 

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, madencilik 
faaliyetleri için bu Yönetmelik kapsamında izin verme ve 
süre uzatılmasına ilişkin görev ve yetkilerini kullanırken, 
kanunlarında, uluslararası sözleşmelerde ve bu Yönetme-
likte öngörülmemiş ise başka kuruluşların görev, yetki ve 
sorumluluk alanına giren hususlara dayalı olarak işlem 
yapamaz. Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, izin 
taleplerini, kanunlarındaki ve bu Yönetmelikteki hükümle-
re göre sonuçlandırır. 

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca, bu Yö-
netmelik hükümlerinde belirtilen haller ve diğer kanunla-
rın ilgili hükümleri dışında, madencilik faaliyetleri engel-
lenemez ve çıkarılacak yönetmeliklerde bu Yönetmelikte 
belirtilen kısıtlamaların dışında bir kısıtlama getirilemez.

Orman Kanunu’nun 16’ncı Maddesini Uygulama 
Yönetmeliği İle İlgili Bazı Değerlendirmeler

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, madencilik 
faaliyetleri için izin verme ve süre uzatılmasına ilişkin görev 
ve yetkilerini kullanırken, kanunlarında öngörülmemiş ise 
başka kuruluşların görev, yetki ve sorumluluk alanına giren 
hususlara dayalı olarak işlem yapmaması gerekmektedir.

Bu yönetmeliğin yükümlülüklerini yerine getirenlere “izin 
verilebilir” ifadesi kurumun şeffaflığına gölge düşürür. Bu ne-
denle, yönetmeliğin yükümlülüklerini yerine getirenlere “izin 
verilir” ifadesi kullanılması kurumun şeffaflığını yansıtması 
bakımından fayda sağlayacaktır.

Ayrıca mükerrerliklerin önlenebilmesi için belgelerin as-
lının onayı, noter tasdiki veya her adımda benzer belgelerin 
tekrar tekrar istenmesinden vazgeçilmelidir. Maden ruhsatları 
ile ilgili olarak orman idaresinin, MİGEM’in web sayfasından, 
ruhsatlarla ilgili her türlü sorgulamayı yapabilme imkanı var-
dır. Bu nedenle ruhsatın onaylı suretinin istenmesinden artık 
vazgeçilmelidir.

Teknolojiden azami surette faydalanmaya imkan tanın-
malı, hassas GPS’ler varken memleket nirengi noktasından 
ölçü taşıma zorunluluğu getirilmemeli veya izin istenilen 
alanın ORBIS’ine giriliyorsa tekrar bu bilgilerin istenmesinden 
vazgeçilmelidir.

İzin iptallerinde “Beklenmeyen hal ve mücbir sebepler” 
dikkate alınmalıdır.

Süre verilirken iklim koşulları dikkate alınmalı, kar-kış ne-
deniyle 4-5 ay kapalı olan dağ başındaki bir madencilik faali-
yeti için 3 ay süre verilmesi ve bu sürenin de kışa rastgelmesi 
durumunda madencinin istese de o yükümlülüğünü yerine 
getiremeyeceği göz ardı edilmemelidir.

Aynı konuda Maden Kanunu’nda da düzenleme yapılmışsa 
o konu atlanmamalı, aynı konuda birbirleriyle çelişen düzen-
lemeler yapma yoluna gidilmemelidir.

Aynı faaliyetin kamu veya özel sektör tarafından yapıl-
ması durumunda izinlerde ve alınacak bedellerde ayrıcalık 
yapılması, ekonomik ve ticari faaliyetlerde özel sektörü 
cezalandırma anlamına gelmektedir. Unutulmamalıdır ki 
özel sektörün madencilik faaliyetleri de aslında devlet adına 
yapılan faaliyetlerdir.

Arazi kullanım bedelleri ve diğer bedeller tespit edilirken 
madenciliği zora sokacak ve her şeyden mutlaka bedel alın-
ması gerekliymiş gibi bir yaklaşım içinde olunmaması gerekir. 
Bu ülkede üretim yapan, istihdam sağlayan madenciden her 
adımda belge isteyen, onu izin almaya ve bedel ödetmeye 
zorlayan bir anlayışa son vermemiz gerekir.

Madencilik faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan çukurların 
hafriyatla doldurulmasında ortaya çıkan ranttan madenciye 
hiçbir hak verilmezken, madencinin ödediği bedellerin sü-
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rekli arttırılmasına yönelik yaklaşımlar sektörü 
fazlasıyla tedirgin etmektedir.

“Orman Kanunu’nun 16’ncı Maddesini Uygu-
lama Yönetmeliği” madenciliği engelleyici bir 
yönetmelik olmamalıdır!

Maddeler Üzerindeki Görüş ve Öneriler

24 Haziran 2010 tarihli 5995 sayılı Kanun’la 
6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16’ncı madde-
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir:

“Devlet ormanları içinde maden aranması ve 
işletilmesi ile madencilik faaliyeti için zorunlu; 
tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve altyapı tesis-
lerine, fon bedelleri hariç, bedeli alınarak Çevre 
ve Orman Bakanlığınca izin verilir. (Madde 19)” 

Dolayısıyla orman idaresinin, izin verirken, 
Orman Kanunu’nun 16’ncı maddesinde yazılı 
olmayan “diğer kanunlar uyarınca ÇED bel-
gesi, sit kararı ve benzeri alınması gereken 
görüş, belge ve muvafakatların alındığına dair 
belgeleri” madenciden istemesinin hukuki bir 
dayanağı yoktur. 

Bu belgeler, ilgili bakanlık kurum ve ku-
ruluşlarca gerektiğinde zaten istenmektedir. 
Bu nedenle yatırımcıdan mükerrer izin, onay, 
görüş ve belge isteyerek yatırım süresini ve 
yatırım maliyetini arttıracak uygulamalardan 
vazgeçilmesi gerekir.

Örneğin MİGEM, ÇED belgesi, arazi mülkiyet 
izni ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve şayet 
varsa ruhsatı ile ilgili alınması gereken diğer 
izinlerin alındığını gösteren belgeler olmadan 
madenciye işletme izni veremez. Aynı şekilde 
ruhsat sahasında 5000 metreden fazla sondaj 
veya hektar başına 10 adetten fazla sondaj 
veya hektar başına 500 m3’ten fazla yarma 
yapılacak arama faaliyetleri zaten ÇED belgesi 
almak zorundadır.

Bu nedenle Tasarının Madde 6, 9, 12 ve 
17’nci maddelerinde yazılı olan “diğer kanunlar 
uyarınca ÇED belgesi, sit kararı ve benzeri alın-
ması gereken görüş, belge ve muvafakatların 
alındığına dair belgeler” ifadesinin tasarıdan 
çıkarılması gerekmektedir.

Kazı Gerektiren Maden Arama Faaliyetle-
ri; İnceleme ve İzin

MADDE 7 - (1) Bölge müdürlüğü, yapılan 
müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, 
eksik veya yanlış evrak varsa müracaat sahibine 
yazılı olarak bildirir. Belgeler tamamlanıncaya 
kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın 
tam olması halinde oluşturulan heyet tarafın-

dan arazi üzerinde gerekli incelemeler yapıla-
rak, talep edilen sahanın Devlet ormanlarına 
rastlayan kısımları için en geç bir ay içinde 
bedelli bedelsiz rapor tanzim edilir. 

Yatırımcının beyanını esas almak gerekir. 
Her onayın, her işlemin bir bedelle yapıldığı bir 
yatırım ortamı ülkemizde bürokrasiyi, işlerin 
maliyetini ve süresini arttırarak yatırımcıyı 
bıktırmaktadır. Yasal düzenlemeleri yaparken 
“yatırımcıdan nasıl ilave yaptırımlar alırız” diye 
düşünmek yerine, “nasıl yardımcı olabiliriz” 
şeklinde düşünerek hareket edilmesinde fayda 
vardır. Orman idaresinin yükümlülüğünü yerine 
getirmeyen yatırımcının faaliyetini durdurma, 
iznini iptal etme imkanı varken gereksiz yere 
engellerin sayısını arttırmaya gerek var mı?

(2) Bakanlıkça, evrakları tam olanlara ruhsat 
süresi dikkate alınarak izin verilir. Verilen izin 
müracaat sahibine tebliğ edilir. İzin sahibinden 
teminat, bedeller ve onaylı (onaysız da olabilir) 
taahhüt senedi alınır. İzin sahasının köşe (İzin 
sahibine bırakılmalıdır veya KIRIK noktala-
rına veya birbirini görebilecek noktalarına) 
noktalarına zeminden bir metre yükseklikte 
koordinat değerleri belirli sabit işaretler tesis 
ettirilerek saha teslimi yapılır. Tebligat tarihin-
den itibaren bir ay içerisinde teminat, bedeller 
ve onaylı taahhüt senedi verilmediği takdirde 
ikaz yapılmaksızın verilen izin iptal edilir. İptal 
işlemi ilgiliye bildirilir

Temdit İşlemleri

MADDE 16 - (1) İzin sahibinin mevcut ya da 
ilgili kanun hükümlerine göre temdit edilmiş 
ruhsatla, izin süresi son günü mesai bitimine 
kadar bölge müdürlüğüne müracaatı halin-
de, önceki iznin bitim tarihinden itibaren bu 
Yönetmelik hükümlerine göre izin yenilenebilir 
yenilenir. (yönetmelik yükümlülüklerini yerine 
getirenlerin izinleri yenilenmelidir. TBMM’de 
Orman Kanunu’nun 16’ncı maddesi düzenlenir-
ken maddenin ilk hali “izin verilebilir” şeklinde 
idi. TBMM’de yapılan müzakereler sonucunda 
“izin verilir” şeklinde değiştirilmesi konusunda 
madencilik sektörü ile Orman Genel Müdürlüğü 
arasında bir mutabakat sağlanarak bu madde 
yasallaştı. Bu mutabakata sadık kalınması 
gerekir.)

(2) İzin sahibinin, izin süresi son günü mesai 
bitimine kadar ruhsat hukukunun yürürlükte 
olduğuna dair bir belge ile birlikte bölge mü-
dürlüğüne müracaatı halinde, mevcut taahhüt 
senedi hükümlerine göre izin süresinin bitim 
tarihinden itibaren 6 ay süreyle izin ve sorum

Orman 
Yönetmeliği, 

Orman 
Kanunu’nun 

16’ncı 
maddesinde 

yazılı olmayan 
yükümlülükler 

getiren bir 
yönetmelik 

olmamalıdır
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lulukları devam eder. Bu süre sonuna kadar temdit edilmiş 
ruhsatı ibraz etmeyenlerin izinleri iptal edilir (Bu maddede 
mücbir sebebler ve beklenmeyen haller dikkate alınmalıdır.).

İptal İşlemleri

MADDE 17 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre veri-
len arama, işletme izni ile tesis ve altyapı tesis izinleri; hak 
sahibinin vazgeçmesi, ruhsatın iptali, izin süresinin bitmesi, 
rehabilitasyon projesine uygun çalışılmadığının tespiti, hak 
sahibinin bu Yönetmelik ve taahhüt senedi hükümlerine 
uymaması, izin süresi son günü mesai bitimine kadar temdit 
edilmiş ruhsat ya da ruhsat hukukunun yürürlükte olduğu-
na dair bir belge ile birlikte ilgili bölge müdürlüğüne iznin 
yenilenmesi talebinde bulunulmaması halinde veya diğer 
kanunlar uyarınca ÇED belgesi, sit kararı ve benzeri alınması 
gereken görüş, belge ve muvafakatların iptal edilmesi halin-
de Bakanlıkça iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir.

“rehabilitasyon projesine uygun çalışılmadığının tespiti” 
halinde izin iptaline gidilmesi çok ağır bir yaptırımdır. İzin ip-
taline gitme yerine bir uyarı verilmesi gerekir. Üstelik Madde 
18 ve Madde 19’da rehabilitasyon projelerine yönelik gayet 
güzel düzenlemeler yapılmış durumdadır. Dolayısıyla burada 
rehabilitasyon projesine uyulmadı diyerek “izin iptaline gidil-
mesi” ibaresi metinden çıkarılmalıdır.

İzin Sahasının Rehabilitesi ve Rehabilitasyon Projesi

MADDE 18 - (2) Rehabilitenin, rehabilitasyon projesine uy-
gun olarak, madencilik faaliyetleri devam ederken yapılması 
esastır. Ancak madencilik faaliyetinin izin süresi ile birlikte 
sona ermesi halinde, rehabilite için 9 ay süre verilir. Bu ek 
rehabilite süresince arazi izin bedeli alınmaz, madencilik 
faaliyetine izin verilmez.  

(4) İzni iptal edilen tesis ve altyapı tesisleri (altyapı tesis-
lerinin sökülmesi çoğu zaman mümkün olmayabilir. Örne-
ğin atık barajının sökülmesi söz konusu olamaz) bildirime 
gerek kalmaksızın üç ay 9 ay içerisinde izin sahibi tarafından 
sökülerek orman sayılan alanın dışına çıkartılır. (Kış mevsimi 
başlaması durumunda icabında yörede 4-5 ay fiili çalışma 
imkanı olmayabilir. Bu nedenle 3 ay yerine 9 ay süre verilmesi 
uygun olacaktır.) Taşınmayan tesis veya altyapı tesislerini 
orman idaresi ihtiyaç duyması halinde sabit kıymetlerine 
alabilir, aksi takdirde orman sayılan alanın dışına taşıyarak, 
yapılan masrafları izin sahibinden tahsil eder.

Bedellerin Tespiti, Tahsili ve Teminat

Madencilik sektörü olarak orman idaresinden 28’inci mad-
denin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini talep ediyoruz. 
Zira madenci, orman idaresinden izin alıp bedellerini ödeyip 
kendi parası ile yol yapmaktadır. Orman alanlarında açılan 
yolları orman idaresi de kullanmaktadır. Orman yangınlarında 
her türlü araç gereç, yol açılması ve insan takviyesinde ma-
denciler ellerinden gelen yardımı ve katkıyı sağlamaktadırlar.

(8) Madencilik faaliyetleri nedeniyle açılan yollar için bir 
defaya mahsus arazi kullanım bedeli alınır.

Madenci orman idaresine:
1. Ağaçlandırma Bedeli
2. Arazi İzin Bedeli
3. Yol Bedeli
4. Devlet Hakkı
5. Teminat
6. Hizmet Bedelleri
7. Rehabilitasyon Bedeli
8. Rapor Bedelleri ödemektedir. 
Üstelik çoğu yerde, üzerinde tek bir ağaç bulunmayan 

arazilerde bile, sadece kayıtlarda orman alanı sayıldığı için 
bedel alınmaktadır. Bedellerin hesaplanmasında yöredeki raiç 
bedeller baz alınmamaktadır.

Her sene yol için kira bedeli alınması yerine bir defa 
alınması, bedellerin bölgedeki raiç bedellere uygun olması 
gerekir. 

Orman İdaresi madencinin açtığı çukurların doldurulma-
sındaki rantı madenciye bırakmamaktadır. O zaman bu kadar 
gelire kavuşan orman idaresinin de madenciye daha gerçekçi 
yaklaşması, madencinin yatırıma ve üretime harcaması gere-
ken sermayesini daha işin başında tüketecek anlayıştan uzak 
durması gerekir. 

Kısıtlamalar

MADDE 39 - (4) İzin verilen sahanın bir bölümünün zorun-
luluk halinde bir başka tesis yapılması amacıyla verilecek izin 
sahası ile kesişmesi halinde, daha önce verilen iznin sahibinin 
muvafakatı alınır. Muvafakat verilmemesi halinde mevcut izin 
faaliyetinin engellenmemesi için gerekli tedbirler alınarak 
orman idaresince resen izin verilebilir. 

Yukarıdaki madde son derece sakıncalı bir durum ortaya 
çıkaracaktır. Orman idaresi, ruhsat içinden zorunlu olarak 
köy yolu geçmesi durumunda, ‘ben resen işlem yaparım’ diye 
düşünebilir. Bu ve buna benzer durumlarda yani aynı alanda 
izinlerin çakışması durumunda nasıl çözüm getirileceği konu-
su zaten Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde yeniden 
düzenlenmiş durumdadır. Maddedeki  “Tesis” tanımı gerek 
Maden Kanunu gerekse Orman Kanunu Yönetmeliği’ndeki 
Tanımlar maddesinde “her türlü kırma, eleme, öğütme, flo-
tasyon, liç, vb cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerini”  
ifade edeceği göz önüne alındığında, bu maddenin bu haliyle 
madencilik sektörü tarafından kabul edilmesi beklenemez. 

Kamu yararı niteliği taşıyan yatırımların birbirlerini 
engellemesi durumda ise ne yapılacağı Maden Kanunu’nda 
yer aldığı için maddenin 4’üncü fıkrasının Maden Kanunu 
hükümlerine göre aşağıdaki şekilde düzenlenmesi gerekir.

Muvafakat verilmemesi durumunda, izin istenen yerin 
kamu gereksinimi için zorunlu ve alternatif bir alan buluna-
madığının tespiti halinde, Devlet Planlama Teşkilatının bağlı 
olduğu bakanın başkanlığında oluşturulan, maden işletme 
faaliyetleri ile diğer yatırımların kamu yararı açısından önce-
liğini ve önemini tespit eden Kurul tarafından karar verilir.
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Madencilik Türkiye (MT): Denizaltı ma-
denciliğinin potansiyel geleceği hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Bizim bildiğimiz kadarıyla 
dünya üzerinde aktif 300 adet hidrotermal 
ağız bulunmakta. Bunlardan kaç tanesi şirke-
tiniz tarafından incelendi?

Scott TREBILCOCK (ST): Denizaltı madenciliği-
nin çok geniş bir geleceğinin olduğunu düşünüyo-
ruz. İlk proje Papua Yeni Gine’de üretime açılacak. 
Bu projenin tam kapasite çalışması halinde, dünya 

bakır ihtiyacının % 1’lik kısmını karşılaya-
cağını düşünüyoruz. Şu ana kadar çok 

büyük bir kaynak bulamadık ancak 
şirketimiz, madencilik faaliyet-

lerini sürdürmeyi düşündüğü 
ilk proje bölgesi etrafında, 18 

adet farklı mineralizasyon 
bölgesi belirledi. Düşünce-
mize göre bahsettiğim üre-
tim rakamlarına, ilerleyen 
yıllarda ulaşılabilecektir. 
Her bölgenin aynı oran-
da bakır içerebileceği göz 

önüne alınırsa, dünya baz 
metal ihtiyacının rahatlıkla 

% 10-20’lik kısmını karşılaya-
bilir duruma gelebileceğimizi 

düşünmekteyiz.

Nautilus’un Gözü Denizin Derinliklerinde

Papua Yeni 
Gine’deki 

projelerimizle, 
dünya baz metal 

ihtiyacının 
rahatlıkla % 10 
- 20’lik kısmını 
karşılayabilir 

duruma 
gelebileceğimizi 
düşünmekteyiz

Günümüzde, kara parçalarının yüzeyin-
deki maden rezervlerinin azalmasıyla yeraltı 
madenciliğinin önemi artmıştır. Yer altı ma-
denciliğinin yanı sıra, madencilikte bir dev-
rim olarak nitelendirilebilecek olan deniz altı 
madenciliği çalışmalarına da ciddi yatırımlar 
yapılmaya başlanmıştır. Yapılan çalışmalar-
la, denizlerin altında, daha küçük alanlarda 
daha yüksek tenörlü ve daha kaliteli cevher-
leşmelerin olduğu tespit edilmiştir. Denizaltı 
madenciliği alanında oldukça ciddi yatırım-
lar yapan şirket Kanadalı Nautilus Minerals, 
Papua Yeni Gine açıklarında, dünyanın ilk 
denizaltı bakır & altın projesi olan Solwara-
1’i geliştirmektedir. Nautilus Minerals Şirketi-
nin İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Başkan 
Yardımcısı Scott TREBILCOCK ile bir telefon 
görüşmesi yaparak madencilikte çığır açan 
bu konu hakkında detayları öğrendik. Ayrıca 
gelecek sayımızda da konu ile ilgili detaylı bir 
yazımızı bulabileceksiniz.

(MT): Bu çok ciddi bir rakam.
(ST): Çok büyük bir potansiyel var. Bildiğiniz 

gibi gezegenimizin büyük bir bölümü karaların 
aksine sudur. Binlerce yıldır madencilik yoğun bir 
şekilde karalar üzerinde yapılmıştır. Bu nedenle 
okyanuslarda çok büyük bir potansiyel olduğunu 
düşünüyoruz.

(MT): Kesinlikle... Şirketiniz bildiğimiz ka-
darıyla, bakır, çinko, altın ve gümüş üretimi 
amacıyla sıcak noktalardaki SMS (Seafloor 
Massive Sulphide – Denizaltı Masif Sülfit) ya-
taklarını incelemekte. Başka madenler konu-
sunda da çalışmalarınız olacak mı?

(ST): Evet, bizim aramalarımız bahsettiğiniz 
gibi devam etmektedir. Yakın kıyılarda elmas ma-
denciliği, daha derinlerde manganez madenciliği 
ve deniz altındaki diğer tip cevherler ile ilgilen-
memekteyiz.

(MT): Diğer tip cevherleşmeler için de araş-
tırmalar yaptınız mı? Aynı teknik kullanılarak 
başka mineraller için de üretim yapılabilir mi?

(ST): Evet, büyük ihtimalle yapılabilir. Şu an 
inşası devam eden ekipmanımız, deniz tabanını 
su altında kazarak malzemeyi deniz tabanından 
çıkarmaktadır. Yani, deniz tabanındaki kaya kırı-
lır ve tıpkı İngiltere’deki liman inşaatlarında ya-
pılan çakıl kazısında olduğu gibi malzeme su ile 
birlikte yukarı pompalanır. Dolayısıyla, başka bir 
mineral varlığında da aynı sistem kullanılabilir. 
Bunun dışında değişik tipte durumlarla karşılaş-
mak da mümkündür. Geçmişte, Almanya ve diğer 
ülkelerce, deniz dibindeki çamur tipi malzemeler 
için yoğun araştırmalar yapılmıştır. Yakın kıyıda 
da uygulanabilen, nehir tabanından gümüş, altın 
ve demir elde etmek için yapılan eleme ve yıkama 
işlemleri, diğer bir fırsat olarak görülebilir. Bizim 
üzerinde durduğumuz ise, dünya kabuğunun 
diğer bölgelere göre daha genç olduğu, okya-
nusun derinliklerindeki fırsatlardır. Şirketimizin 
hedefi ve geleceği, baz metaller ve SMS yatakları 
üzerine olacaktır. Daha uzun dönemde ise, açık 
okyanuslardaki nikel, bakır ve manganez içeren 
manganez nodülleri ve başka diğer değişik çalış-
malar üzerine yoğunlaşacağız. Fakat bunlar, daha 
değişik çevresel ve teknik denklemler gerektir-
mektedirler.

(MT): Sonuç olarak, şu an şirketiniz sadece 
SMS yatakları ve sıcak noktalarda çalışmakta-
dır?

(ST): Evet, çok yüksek değerler içerdiklerin-
den ve yüksek maddi getirileri olduğundan, şu 
aşamada büyük avantajları olan bu iş modeli dı-
şında bir başka madencilik projesine girmemiz 
gerekmemektedir.

Nautilus Minerals - İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri 
Başkan Yardımcısı Scott TREBILCOCK



(MT): Denizaltı madenciliğini, karasal madencilik ile 
kıyaslarsak  avantajları nelerdir? Bilindiği üzere petrol, 
1940’larda derin denizlerde aranmaya başlamıştı ve şu 
anda dünya petrol ihtiyacının 1/3’lük kısmı denizlerden 
sağlanıyor. Bu demek oluyor ki, denizaltı madenciliğinin, 
karasal madenciliğe göre daha avantajlı bazı noktaları bu-
lunmaktadır. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

(ST): Hem ekonomik, hem sosyal, hem de çevresel açıdan 
avantajlarının olduğunu düşünüyorum. Karada yapılan bütün 
madencilik çalışmalarının doğru şekilde yapılmadığını, negatif 
taraflarının olduğunu kastetmiyorum fakat bence deniz altında 
yapılan maden işletmeciliğinin bazı avantajları var. Bilindiği gibi 
karasal madenciliğin, yolları yapmak, enerjiyi sağlamak, alt ya-
pıların oluşturulması, su kaynaklarının bulunması, yer üstünde 
büyük deliklerin açılması ve bunları yapacak ekonomik rezer-
ve sahip bir maden yatağının bulunması, rezerv tükendiğinde 
kurduğunuz şeyleri yerinden oynatılamaması gibi denizaltı ma-
denciliğine göre pek çok dezavantajları bulunmaktadır. Bizim 
maden üretim metodumuzda ise üretim yapan ekipmanlarımız 
gemiye yüklenip farklı farklı noktalara götürülebilmektedir ve 
böylece yatırım yaptığımız ekipmanları tekrar tekrar başka pro-
jelerimiz için kullanabilmekteyiz. Bu nedenle kıyaslama yapıldığı 
zaman deniz altı madenciliği çok daha ekonomik bir yöntemdir. 
Okyanusta üretim yaptığımızdan dolayı, ekipmanlarımızı, de-
niz tabanından aldığı deniz suyunu, okyanusun üst tabakasını 
etkilememek amacıyla tekrar deniz altına göndermek üzere 
tasarlamaktayız. Bu sayede, okyanusun üst tabakasına, balıkçı-
lığa, yunuslara, deniz kaplumbağalarına ya da bölgede bulunan 
insanların yaşantılarına herhangi bir etkimiz bulunmayacak. 
Tam tersine bölgeye sosyal yönden ciddi katkılarımız oluyor. 
Bölgede ekonomik hareketlilik oluşturuyoruz. Orada bulunan 
insanlara yüksek beceri isteyen iş imkanları sunuyoruz. Onlara 
bu işleri sunarken aynı zamanda onlara bu işler için eğitimler ve-
riyoruz. Papua Yeni Gine (PYG) şu ana kadar bu iş tekliflerinden 
ve açılan istihdam alanından gayet memnun. Bununla birlikte, 
çalışma alanımız çok küçük olduğundan çevresel etki alanımız 

da minimum seviyelerde. Yaklaşık 5 futbol sahası boyutlarında, 
yani büyük bir taş ocağı ölçeğinde alan kaplıyoruz. Biz kesinlikle, 
madencilik faaliyetleri için bir yol inşa ederek ya da deniz taba-
nına bir altyapı kurarak, herhangi bir canlıyı rahatsız etmek niye-
tinde değiliz. Üretim ve üretim sonrasında atacağımız adımlarla, 
bölgede yaşayan hayvanların biz gittikten sonra aynı alana geri 
döneceğinden emin olmak istiyoruz. Bunun için, çalıştığımız 
bölgelerde uygulayacağımız bir geri kazanım planımız bulun-
makta. Kısa süreli bir habitat taşınması dışında, çevreye verdiği-
miz rahatsızlık çok minimal seviyelerde. Bu şekilde gayet iyi bir 
denklem oluşturuyoruz.

(MT): Şu anda üzerinde çalıştığınız Solwara-1 Projesinin 
sermaye giderleri hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

(ST):  Maalesef, şu anda hali hazırda devam eden çalışma-
larımız olduğu için bu konu hakkında yorum yapamayacağım. 
Kesin rakamları iki ay içerisinde zaten açıklayacağız. Ekipmanlar 
ile ilgili görüşmelerimiz kontrat aşamasında olduğundan dolayı 
şimdilik bu bilgileri şirket içerisinde tutmayı istiyoruz. O konu 
hakkında sessiz kalmayı tercih ederim fakat sanıyorum şunu ek-
lememde bir sakınca yok; üreteceğimiz bakır ve altın için gerekli 
sermaye giderleri çok düşük bir miktar. Madenden metal ürün 
elde etmek için harcanacak paranın, genel giderlerin yarısı ya da 
çeyreği, kabaca en az % 25’i civarında olmasını bekliyoruz. 

(MT):  Ayrıca bu ekipmanları diğer projeleriniz için de kul-
lanacaksınız değil mi?

(ST): Solwara-1 Projesinin rezervi tükendikten sonra, bu 
ekipmanları Bismark Denizi’nde bulunan diğer Solwara projele-
rine yönlendireceğiz. Platformumuzun gelecek 10 yıl içerisinde 
yoğun olarak çalışmasını bekliyoruz. 

(MT): Cevherin hazırlanışı hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Ürün destek gemisi dahilinde bulunan bölümler nelerdir? 
Bize, deniz altından çıkarttığınız cevherin piyasaya sunulma-
sına kadar geçen işlemlerden kısaca bahsedebilir misiniz?
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Okyanus tabanında bulunan hidrotermal bacalardan bir kesit örneği



(ST): Deniz tabanının altındaki materyal gevşek sediman bir 
yapıda değil, silisifiye bir materyal. Bu nedenle deniz altında kır-
ma işlemi uygulamamız gerekiyor. Kullandığımız ekipman, üze-
rinde değişiklikler yapılmış bir su altı kazı makinesidir. Sert kaya 
su altı kazı sistemi, deniz tabanına oturan, kesilme yüzeyinden 
tepeye kadar malzemenin çıkmasını sağlayan, döner kesici gibi 
çalışan etkili bir sistemdir. Bu işlem sonunda kaya ve deniz suyu 
karışımı elde edilir. Gemide, geminin arka kısmından sarkıtılan 
sert çelik boruya bağlı bir deniz altı pompası mevcuttur. Bu pom-
pa malzemenin gemiye pompalanmasını sağlar. Gemiye çıkan 
karışım içinde, kum, çakıl ve değişik boyutlarda parçacıklardan 
oluşan % 10 oranında kaya, % 90 oranında su bulunmaktadır. Bu 
karışım temel bir eleme işleminden geçirildikten sonra, elde edi-
len malzemeler küçük bir yük gemisine yüklenir. Gemi üzerinde 
sıvı ve katının ayrılmasından başka bir işlem yapılmamaktadır. 
Ayrılma sonucunda elde ettiğimiz deniz suyunu tekrar maden 
bölgesine geri pompalamaktayız. Bu işlem, çevresel nedenler-
den dolayı çok önemlidir çünkü yukarı çıkardığımız su çok so-
ğuktur. Maden bölgesine geri gönderilen su, okyanus suyunun 
tabakaları boyunca yukarı pompalanmasının etkisinin doğura-
cağı sonuçları limitlemiş ve önlemiş olur. Daha sonra cevher 4 ila 
6 bin tonluk yük gemilerine yüklenir. Yük gemisi, yükünü Rabaul 
adındaki, ülkeden çıkış yapmaya müsaade eden limana boşaltır. 
Kapalı hammadde stoğumuzu saklama, malzemeyi harmanlama 
işlemlerinin ardından paketleme ve normalde demir cevherini 
taşıyan dökme mal taşıma gemisine yükleme faaliyetleri ile bir-
likte, genel olarak Asya ülkelerinde yapılan işlemeye göndermek 
için bir liman inşa etmemize gerek kalmamıştır. Projenin ilk saf-
hasında, cevher hazırlama işlemini Papua Yeni Gine’de yapma-
yacağız. Bu aslında pahalı bir yol çünkü işlenmiş malzemeyi taşı-
mak yerine ham malzemenin taşınması için prim ödeyeceğiz. Bu 
nedenle kısa vadede gider fazla olacak. Sistemin çalışabilirliğini 
kanıtladığımızda (Bazı insanlar hala ekipmanların çalışabilirliği-
ni sorgulamaktalar ki biz bu konuda kendimize kesinlikle çok 
güveniyoruz. Bunun bir sonucu olarak, kısa vadede Papua Yeni 
Gine’de bir cevher hazırlama işletmesi kurmayı düşünmüyoruz) 
ve üretime başladığımızda Papua Yeni Gine’de cevher hazırlama 
tesisi olan bir konsantratör tesisi kuracağız. Bu sayede materyali 
bakır konsantresine dönüştürüp, bu ticari malı dünyanın her-
hangi bir bölgesine ergitme yapılması için gönderebileceğiz. Şu 
anki durumda, projenin ilk aşamasında, ham malzemeyi Filipin-
ler, Çin veya Avustralya’ya göndereceğiz. Bu ham malzeme, bakır 
konsantresine dönüştürüldükten sonra ergitmenin yapılacağı 
ergitme tesisine gönderilebilecek. Bu işlemler madencilik sektö-
ründeki standart cevher hazırlama işlemleridir çünkü bu tip ça-
lışmalar dünyanın her yerinde yoğun bir şekilde yapılmaktadır.

(MT): Çalışmalarınızı sürdürdüğünüz Papua Yeni Gine 
sınırları içerisindeki bölgeler için elinizde bulunan lisans-
lardan bahseder misiniz? Lisansı PYG’den mi aldınız? Çıkan 
madenin yurtdışına götürülmesi hakkında ne düşünüyorsu-
nuz?

(ST): Ruhsatı Papua Yeni Gine’den aldık. Demek istediğim, 
birçok maden şirketinin yaptığı gibi üretilen bakır konsantreleri-
nin, şu an nerdeyse dünyadaki tüm ergitme kapasitesini elinde 
bulunduran Japonya, Çin ve Kore’de bulunan ergitme tesislerine 
ihraç edilmesi, maden sektöründe çok bilindik bir uygulamadır. 
Bildiğiniz gibi Kuzey Amerika ve Avrupa ergitme tesisi kapasi-
teleri son 10 - 20 yıldır dramatik bir şekilde düşmüştür. Maden-
cilerin son ürünü ülke dışına çıkarmaları gibi, hammaddeyi de 
ülke dışına çıkarmaları tipiktir. Papua Yeni Gine’nin karasularında 
arama ruhsatlarımız bulunmaktadır. Bunlar Papua Yeni Gine kıyı-

larına 14 km mesafededir. Çevre etki değerlendirmesini birkaç 
yıl önce yapmıştık. Hükümete de bir buçuk yıl önce bunu ibraz 
ettik. Şu an, arama lisansını uzun süreli maden işletme ruhsatı-
na çevirecek olan “işletme hakkı (mining lease)”nı almak üzere 
çalışmalarımız devam etmektedir. Hali hazırda işletme ruhsa-
tımız bulunmamakta fakat bu konuda yolu yarılamış sayılırız. 
ÇED’imizi tamamladık fakat ihtiyacımız olan kilit nokta “işletme 
hakkı (mining lease)”nı almak. Bütün bunlar, Papua Yeni Gine’de 
yapılan ve çevresel etkisi olan tüm madencilik faaliyetlerinde 
alınır. “İşletme hakkı (mining lease)”, belli süre zarfında belirtilen 
bölgede yani deniz altında madencilik çalışmaları yapmamıza 
ve materyalleri başka bir ülkeye ihraç etmemize hak sağlar. Pa-
pua Yeni Gine bizden ergitme tesisi net kazancının yaklaşık % 
2,5-3’lük kısmını devlet hakkı (royalty) olarak ve bu operasyon 
boyunca sağlanacak karımıza karşılık da vergi alacak. Vergilerin 
verilmesi, imtiyaz ücretlerinin ödenmesi ve “işletme hakkı (mi-
ning lease)”nın bir parçası olarak belirli kişi sayısında yerel halkın 
projede görevlendirilmesi, zamanla bu sayının projenin çoğu-
nun yerel halk tarafından yürütülebilecek seviyeye gelene kadar 
arttırılması ve görevlendirilen halkın eğitilmesi gerekmektedir. 
Bu eğitim, görevlendirilen halkın, yüksek beceri isteyen işleri 
tam olarak üstlenebilmesi için birkaç yıllık eğitim alması gerekir. 
PYG, sularında madencilik işlerimizi yürütmemize izin vermeleri 
karşılığında, yeni istihdam alanı, telif hakkı ve vergiler elde et-
mektedirler.

Sorunuzun bir parçası olarak şunu da ekleyebilirim, uzun 
vadede ülkelerinde cevher hazırlama işletmesi inşa etmemizi, 
daha fazla istihdam ve ülkelerine daha fazla katma değer sağla-
mak adına bizden bekliyorlar.
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(MT): Golder Associates 2008 raporuna göre en derin 
sondajınız deniz tabanından itibaren 19 metre derinliğinde. 
Karot kazanımının düşük olması ile bazı sondaj delikleri ter-
kedilmiş. Sondaj çalışmalarınızla ilgili son durum bilgisi ala-
bilir miyiz? Son zamanlarda daha derin ve kazanımı daha 
yüksek sondajlar yapabildiniz mi? Derinlik ve kazanım ile 
ilgili sorunları çözme amaçlı sondaj tekniğinizde değişiklik-
ler yaptınız mı?

(ST): Bu soru oldukça yerinde oldu. Önümüzdeki birkaç gün 
içerisinde yeni sondaj programı kontratını açıklayacağız. Önce-
ki sondaj programında kullandığımız ekipmanları üreten şirket 
ile anlaşmamız sonucunda, bize özel olmasa da bizim de ihti-
yaçlarımıza uygun tasarlanmış olan yeni sondaj ekipmanları ile 
bu senenin geri kalanında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu 
kontrat ile deniz tabanından 40 - 50m derinliğe kadar inmeyi 
planlıyoruz. Çelik halatlı (wireline) sondaj ekipmanları, deliğin 
bir bölümünde muhafaza görevi görecek ve bize daha iyi karot 
kazanımı sağlayacak. 

Eski sondaj programımızda yaşadığımız sorunlardan biri de, 
geleneksel yöntemin kullanımı ile bazen sondaj takımını de-
likten çektiğimiz zaman, makinenin deniz tabanında kayması 
sonucunda tijleri tekrar deliğe gönderme işlemindeki sıkıntı-
lardı. Birçok deliği bu şekilde kaybettik. Bu sene sonuna doğru 
Solwara-1 Projesi’nde daha derinlere sondaj yapmayı hedefliyo-
ruz. Golder’ın araştırmasında belirtilen kaynak değerlerini ciddi 
oranlarda arttırmayı umuyoruz. Beklentimiz yüzlerce metre de-
rinliğe ulaşmak değil, şu anki derinlikten 50 metre daha aşağı 
ulaşıp, anakayadaki kontak zonlarının durumları hakkında bilgi 
sahibi olmak.

(MT): Yaşanan 2009 krizinden sonra şirketinizin finansal 
yönden gidişatı ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Projeleriniz-
de hisse sahibi olan Gazmetall, Anglo ve Teck’in şirketiniz-
den ve projelerinizden beklentileri nelerdir?

(ST): Global kriz bize oldukça zarar verdi. Aslında bizim pla-
nımız, öncelikli projemiz olan Solwara-1’i bu sene içerisinde 
üretime geçirmekti. Ancak 2008 yılının sonlarında başlayan kriz 
sonucunda, gerekli olan ek kaynakları bulamamamız projemi-
zin yavaşlamasına ve iki sene gecikmesine sebep oldu. Şu anki 
planımız 2012 yılında ilk üretimi yapmak. Krizin etkisi gerçekten 
ağır oldu. Önümüzdeki aylarda finansal açığı kapatıp 2012 yılın-
da üretime geçeceğimizden kuşkumuz yok. Şu anda 196 milyon 
USD sermayemiz bulunmakta. Finansal durumumuz bu şekilde. 
Bu miktar, üretim yapmak için yeterli değil. Sermaye gideri (ca-
pex) için daha fazlasına ihtiyacımız var. Dolayısıyla önümüzdeki 
aylarda üretim yapabilmemiz için gerekli olan kaynağa ulaşmayı 
hedefliyoruz.

Gazmetall, şirketimize zaman içinde birkaç defa, hedefle-
ri olan % 20’lik hisseye ulaşmak için, büyük miktarlarda yatı-
rım yaptı. Gazmetall’in sahibi olan varlıklı Rus işadamı Alisher 
Usmanov’un isteği, sadece yatırımcı olmak ve bu yatırımlarının 
karşılığını almak. Şirketimiz yönetim kurulunda koltuk sahibi ve 
yaptığı büyük yatırımlarını takip ediyor. Bunun dışında projede 
herhangi başka bir stratejik düşüncesi yok. Anglo ve Teck’in kuş-
kusuz stratejik ilgileri var. Şirkette hisse sahibi oldular ve benim 
düşünceme göre bu alanda (SMS) daha fazla bilgi elde etmek 
istiyorlar. Anglo, De Beers’ın Afrika’daki büyük, açık deniz elmas 
madeninin sahibi olmasından dolayı kendisini bu proje için li-
der madencilik şirketi olarak görüyor. Dolayısıyla bu projeyle il-
gililer çünkü uzmanlıklarını aktarıp, baz metal ve değerli metal 
sektöründen de çıkar sağlayıp sağlayamayacaklarını görmek is-
tiyorlar. Teck de kesinlikle bu proje ile ilgilenmektedir. Projemize 
2008 yılında dahil oldular ve finansal olarak düşüş döneminde 
oldukları için harcama yapamadılar. Durum hala askıda ama 
bizim beklentimiz yeniden projeye dahil olmaları ve gelecekte 
bizimle birlikte projemizde yer almaları. Sonuç olarak Teck ve 
Anglo’nun proje ile stratejik bir ilişkisi var ve Usmanov da hisse 
sahibi pozisyonunda.

(MT): Cevaplarınız için teşekkür ederiz. Eklemek istediği-
niz başka bir konu var mı?

(ST): Hayır, sanırım her şeyin üstünden geçtik. Sadece bilin-
mesi gereken, bu sektörde başka firmaların da var olduğudur. 
Nautilus kesinlikle lider pozisyonundadır ve ilk hayata geçen pro-
jenin de bizim projemiz olmasını hedefliyoruz. Güney Pasifik’te 
çalışmalarını sürdüren birçok şirket bulunmakta ve onlar da bu 
sektöre giriş yapmak istiyorlar. Bütün bunlar oldukça heyecan 
verici.

Nautilus’un Solwara-1 Projesi’nde yaptığı sondaj çalışmalarının kesiti

Denizin derinliklerinde çalışan uzaktan kontrollü robot el
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Yer altındaki 
bir madende 

otomasyonun 
temel

taşı iletişimdir

Maden Otomasyonunda zigBee’nin Yeri
Otomasyon kontrol sistemleri (nümerik 

kontrol sistemleri, PLC’ler, endüstriyel 
kontrol sistemleri), bilgi teknolojileri 

doğrultusunda endüstriyel makineleri, insan 
gücünü ve süreci kontrol etmede ve herhangi 
bir felaket anında kullanıcıyı uyarmak amacıyla 
kullanılan sistemlerdir. Bu sistemler, insan kont-
rolünü makine kontrolüne çevirmeyi ve hatayı 
en aza indirmeyi amaçlar. Madencilik sektörü, 
sizlerin de çok iyi bildiği gibi endüstriyel ma-
kinelerin ve insan gücünün yoğun bir şekilde 
kullanıldığı ve bunun yanı sıra felaket senaryo-
larının (kömür tozu patlaması, grizu patlaması, 
göçük) olası olduğu bir sektördür. Dolayısıyla 
dikkatlice tasarlanıp, madene entegre edilmiş 
bir otomasyon kontrol sistemi, her yıl yüzlerce 
maden işçisinin hayatını kurtarmakla kalma-
yacak, aynı zamanda iş verimini ve kazancı da 
arttıracaktır.

Çağlar GÖNÜL
Elektrik ve Elektronik Müh.
cgonul@bilkent.edu.tr

Peki maden otomasyonu nedir? Bu olguyu 
senarist bir yaklaşımla açıklayalım ve maden 
otomasyonunu başarılı bir şekilde uygulayan 
örnek bir yer altı kömür madenini betimleyelim. 
Öncelikle madenimizde çalışan işçilerin baretle-
rinden başlayalım. Hepimizin bildiği gibi maden 
işçileri, madene girmeden önce mutlaka baret 
takarlar. Örnek madenimizde mühendisler, ba-
retlerin üzerine konulmak üzere, alev sızdırmaz-
lık testlerinden geçmiş, pil ile çalışan, elektro-
nik aktif verici-alıcı sistemler tasarlamışlardır. 
Baretlerin üzerine yerleştirilmiş bu sistemler, 
madenin içine yerleştirilmiş ve alev sızdırmaz-
lık testlerinden geçmiş kablosuz sensör ağıyla 
birlikte çalışmaktadır. Bu sensör ağı sayesinde 
madende çalışan işçiler belirli bir merkeze ses-
lerini iletebilmekte ve yine aynı sensör ağı sa-
yesinde madende hangi işçinin nerede çalıştığı 
ana kontrol bilgisayarından görülebilmektedir. 
Böylelikle, olası bir felaket senaryosunda kont-
rol mühendisleri, madenin neresinde, hangi iş-
çilerin kapana kısıldığını takip edebileceklerdir. 
Madenimizde çalışan titiz kontrol mühendisleri, 
yine dikkatlice tasarladıkları kablosuz sensör 
ağı sayesinde, maden içindeki metan, karbon-
monoksit, karbondioksit, oksijen miktarlarını, 
sıcaklık, hava debisi gibi faktörleri ilgili sensör-
lerden yararlanarak, önlerindeki ana kontrol 
bilgisayarından başarılı bir şekilde takip edebil-
mektedirler. Böylelikle, maden içindeki olası bir 
felaket önceden tespit edilebilecek ve maden 
içinde çalışan işçilerin baretlerine entegre edi-
len sesli alarm cihazları sayesinde, yine kablo-
suz sensör ağı üzerinden uyarı sinyalleri iletile-

bilecektir. Uyarıyı alan madenciler de patlama 
olasılığı artmadan önce madeni boşaltabilecek-
lerdir. Bunun yanında maden içinde kullanılan 
makinelerin kalan enerji miktarları, pozisyonları 
ve motor durumlarıyla ilgili birçok parametre, 
mühendislerin titiz bir şekilde tasarladığı kablo-
suz sensör ağı üzerinden tek bir noktaya iletile-
bilmektedir. Mühendisler kablosuz sensör ağını 
genişletebilir, sinyal gücü yenilenebilir, kolay 
kurulabilir, düşük hızlarda bilgi transferi yapan 
ve düşük enerji harcayan bir iletişim standardı 
üzerine tasarlamışlardır ve çözüm olarak IEEE 
802.15.4 standardını seçmişlerdir.

Yukarıda, maden otomasyonunu başarılı bir 
şekilde uygulayan örnek bir kömür madenini 
betimledik. Burada kullanılan yöntemler sade-
ce önermedir. Önerilen bu yöntemlerin maden 
otomasyonunda kullanılan diğer yöntemlere 
göre avantajları ve dezavantajları vardır. Bahsi 
geçen diğer yöntemlere, yazımızın ikinci bölü-
münde kısaca değineceğiz. İleriki yazılarımızda 
bu yöntemlerin detayları, avantajları ve deza-
vantajları üzerinde duracağız.

Örnek Bir Madende, Maden Otomasyonunun 
Olası Parçaları

Yer altındaki bir madende otomasyonun temel 
taşı iletişimdir. Yer altı madenleri için birçok 
iletişim yöntemi vardır. Bu yöntemler kablolu 
iletişim, yarı kablosuz iletişim ve kablosuz ile-
tişim olarak gruplandırılabilir. Kablolu iletişim 
yöntemi madenlerde eski yaygınlığını kısmen 
yitirmiştir. Manyeto tipi telefonlar, standart 
telefonlar, kabloyu çekip alarm çaldırmaya da-
yalı sistemler ve fiber optik sistemler kablolu 
iletişime yaygın örnekler olarak verilebilir. Yarı 
kablosuz sistemler adından da kolaylıkla an-
laşılacağı gibi kablolu ve kablosuz sistemlerin 
birleştirilmesi esasına dayanır. Bu sistemlerin 
en yaygın olanı sızdırmalı beslemeye dayalı 
(Leaky Feeder-Based System – Şekil 1) sistem-
lerdir. Yarı kablosuz sistemler düzenli aralıklarla 
içi açılmış eşeksenli (coaxial) kablolarla oluştu-
rulur. Sistemin amacı, kendi içinden geçen RF 
sinyalini, olabildiğince gürültüye, karışmaya ve 
sönümlemeye karşı korumak ve bir kısmını da 
dışarıya sızdırmaktır. Sızan sinyal RF alıcı veri-
ci sistemler tarafından işlenir ve maden içinde 
çift taraflı bir iletişim sağlanmış olur. Türkiye’de 
bu sistemi uygulayan madenlerden birkaçı; Eti 
Bakır A.Ş.’ye ait Kastamonu Küre Bakır İşletmesi 
ve Ciner Holding’e ait Park Madencilik şirketinin 
Siirt Madenköy Bakır İşletmesi’dir.
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dartlı pil ile çalışan ZigBee cihazının pil ömrü beş seneye kadar 
sürebilmektedir. ZigBee, çokgen bağlantılı ağ (mesh network) 
topolojisini destekler. Bunun yanında yıldız ve ağaç ağ topo-
lojilerini de destekler. Çokgen bağlantılı ağ yapısı kablosuz 
sensör ağına şu yetenekleri katar: 

Kapsama alanını, ağ yapısına yeni elemanlar ekleyerek  »
genişletebilme yeteneği.

Ad-hoc protokollerini (bu protokoller sayesinde ağı  »
oluşturan parçalar üzerlerine gelen paketleri hangi noda 
iletebileceklerini otomatik olarak bilirler ve gene bu proto-
koller sayesinde ağa yeni eklenen bir eleman iletişim yönünü 
sağlayan ve bir koordinatör üzerinde tutulan yönlendirme 
tablosuna kendini tanıtabilir) desteklemesi sayesinde, yeni 
elemanları ağa sorunsuzca ekleyebilme yeteneği. 

En verimli rotayı belirleme ve ağ elemanlarını tekrarlayı- »
cı şeklinde kullanarak sinyal gücünü iyileştirme yeteneği. 

Şekil 2 ‘de çokgen bağlantılı ağ yapısının ufak bir parçası gö-
rülmektedir. 1 numaralı ağ elemanı, 3 numaralı ağ elemanıyla 
arada yeterli sayıda eleman olduğu sürece görüşebilir. Paket-
ler bir elemandan diğerine atlayarak istenilen yere iletilebilir-
ler. Bu yapıyı, pazarda karpuzları elden ele bir noktadan diğer 
noktaya taşıyan pazarcılara benzetebiliriz. Burada pazarcılar 
ağ elemanlarını, karpuzlar da veri paketlerini simgeler. Eğer iki 
pazarcı arasında yeterli uzaklıkta mesafe varsa, karpuzlar yere 
düşmeden taşınabilecektir. İki pazarcı arasındaki mesafe çok 
ise karpuzun yere düşüp parçalanma ihtimali artacaktır.

Şekil 3’te 1 numaralı ağ elemanı ile 2 numaralı ağ elemanı 
arasına bir bariyer yerleştirilmiştir. Dolayısıyla 1 numara, 3 nu-

Şekil 3-ZigBee çokgen bağlantılı ağ yapısı en verimli rotayı hesaplama

Kablosuz sistemlerin en yaygın örneği ise çok düşük frekansta 
yayın yapan RF sistemler, portatif telsiz telefonlar (walkie- tal-
kie), wi-fi sistemler ve RFID sistemlerdir. Bu sistemleri kısaca 
açıklayalım:

Düşük frekansta (VLF ve ULF bandında) yayın yapan  »
sistemler: Frekans düştükçe, sinyalin sönümleme özelliği aza-
lacağından düşük frekanstaki sinyaller yer altına geçebilmek-
tedirler. Yüksek enerji harcayan, hantal olan ve düşük hızlarda 
veri transferi yapan bu sistemler yer altı haberleşmesinde 
kullanılabilirler.

Portatif telsiz telefonlar: Orta frekansta (MF bandında)  »
yayın yapan bu sistemler için gene sönümleme katsayısı az 
olacağından yeraltı haberleşmesinde kullanılabilirler. Düşük 
frekansta yayın yapan sistemlere göre daha az enerji har-
carlar ve daha hızlı veri transferi yapabilirler. Genede hantal 
sistemlerdir.

Wi-fi sistemler: Bu tür sistemler genellikle kablosuz eri- »
şim noktası cihazlarından oluşturulur. Görüntü, ses ve yüksek 
hızlarda bilgi transferi yapabilen bu sistemler çoğunlukla ayrı 
bir güç kaynağına ihtiyaç duyarlar.

RFID sistemler: Bu sistemler madencinin maden içindeki  »
lokasyonunu belirlemede kullanılır. Bu sistemler komuta mer-
kezi ile haberleşmek için wi-fi sistemler gibi ara bir sisteme 
ihtiyaç duyarlar.  

Bu sistemlerin dışında yer altı madenlerinde iletişimi sağ-
layabilmek için tasarlanmış daha birçok sistem vardır. Yazımı-
zın kapsamı dışında kalacağından bu sistemlerin ayrıntılarına 
değinmeyeceğiz.  

Her bir iletişim yöntemi, bu iletişimin gerçekleşmesini sağ-
layan ve farklı firmalar tarafından tasarlanmış farklı cihazların 
birbirleriyle veya kendileriyle verimli bir şekilde iletişim kur-
maları için standardize edilmiştir. Örneğin, Wi-Fi oluşumu IEEE 
802.11 standardı üzerine ve WiMAX oluşumu IEEE 802.16 stan-
dardı üzerine inşa edilmiştir. İletişimi sağlayan sistemin par-
çaları ve bu parçaların özellikleri, seçilen standarda, bir diğer 
adıyla protokole, göre çeşitlilik gösterir. Biz, örnek madenimiz-
de iletişim protokolü olarak IEEE 802.15.4 standardını seçtik. 
Bu standardın üzerine kurulmuş oluşumlardan birinin ismi 
ZigBee olarak belirlenmiştir. Önerdiğimiz maden otomasyo-
nun parçaları, bu oluşum tarafından belirleneceği için ZigBee 
üzerinde kısaca durmak istiyoruz. 

ZigBee Oluşumun Temel Özellikleri

ZigBee, temel olarak sistem gözleme ve izleme yapan kablo-
suz sensör ağları için tasarlanmıştır. ZigBee ile uyumlu, prog-
ramlanabilir, gömülü sistemler belirli bir şart oluşmadığında 
ve sinyal almadıkları durumlarda uyku modunda bekleyecek 
şekilde programlanabildikleri için çok az enerji harcarlar. Çok 
az enerji harcamalarının bir diğer nedeni de ZigBee cihazla-
rının düşük hızlarda iletişim sağlamalarıdır. İki adet AA stan-

Şekil 2 - ZigBee çokgen bağlantılı ağ yapısı

Şekil.1. Leaky Feeder kablosunun yapısı
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maranın kapsama alanı dışına çıkmıştır. ZigBee böyle bir du-
rumda 1’den çıkan paketleri en verimli rota üzerinden, rotayı 
yeniden hesaplama yeteneği sayesinde 3’e kolaylıkla iletebil-
mektedir. 

Bir ZigBee ağında 3 çeşit eleman vardır. Bunlar koordinatör 
(co-ordinator), yöneltici (router) ve uç cihaz (end device). Bu 

elemanların özelliklerini Tablo 1’de bulabilirsiniz.
ZigBee ağının yeteneklerinden ve temel özelliklerinden 

bahsettikten sonra ZigBee uyumlu kablosuz sensör ağımızı 
örnek madenimize fiziksel olarak nasıl kurabileceğimize ba-
kalım. Şekil 4 ve 5 tipik yeraltı madenlerini sembolize etmek-
tedir. Bu şekillerde C ile belirtilen elemanlar koordinatörleri 

(co-ordinator), R ile belirtilenler yöneltici-
leri (router), E ile belirtilenler ise uç cihaz-
ları (end device) sembolize etmektedirler. 
Böyle bir kurulumda E ile belirtilen cihaz-
lar madencilerin veya maden içinde kulla-
nılan makinelerin üzerine entegre edilmiş 
uç cihazlar olabilir. Koordinatörler bilgisa-
yarlara bağlanmışlardır. Bir ZigBee geliştir-
me kiti, bu kitle birlikte gelen ve protokolü 
analiz eden özel (third party) yazılımları 
içerir. Bu tür yazılımlar, koordinatör üzerin-
den ağı koklayarak, ağ üzerinde neler olup 
bittiğini görmenize ve ZigBee ağını görsel 
olarak analiz etmenize yardım eden yazı-
lımlardır.  Bu yazılımları kullanarak hangi 
nodun kime, ne zaman, hangi paketi yolla-
dığı ve paketlerin hangi nodlar üzerinden 
yollandığı gibi bilgileri analiz edebilirsiniz. 
Bu bilgiyle, eğer bir yönelticinin maden 
içindeki gerçek fiziksel yerinden haberdar 
iseniz, hareket halindeki bir uç cihazın fi-
ziksel pozisyonunu belirleyebilirsiniz. Çün-
kü uç cihaz, kapsama alanındaki bir yönel-
tici üzerinden haberleşmeye katılacaktır. 
Bu yöntemle maden içindeki madencilere 
ve maden içinde kullanılan makinelere uç 
cihazlar takıp ve bu uç cihazları aktif bir 
RFID cihazı gibi programlayarak (sadece 
belli stratejik yerlerdeki yönelticilerle sin-
yalleşmesini sağlayarak) madenin hangi 
kısmında hangi işçilerin çalıştığını ve 
madenin hangi kısmında hangi makine-
nin olduğunu belirleyebilirsiniz. 

ZigBee uyumlu kablosuz sensör ağımız 
2,4 Ghz’de, ISM (Industrial, Scientific, Me-
dical) bandında çalışmaktadır. Bu frekans-
ta çalışma yapmak için Telekomünikasyon 
Kurumu’na frekans lisans ücreti ödeme-
niz gerekmez. Bu yönden de ZigBee ol-
dukça avantajlıdır. Maden içindeki işçileri 
ve makineleri nasıl takip edeceğimizi ve 
kablosuz sensör ağımızı madene nasıl ku-
racağımızı gördük. Şimdi ZigBee yığınını 
uygulayan sistemlerin donanımsal özellik-
lerinin ve maden içindeki tehlikeli gazları 
nasıl gözlemleyebileceğimizin üzerinde 
duracağız. 

Tablo.1. ZigBee ağındaki nod tipleri

Nod Tipi Tanım

Koordinatör

Her ZigBee ağının yalnızca bir tane koordinatörü vardır. Bu nod 
ZigBee ağının sağlıklı bir şekilde başlatılmasından ve ağın ilk 
olarak dizilmesinden sorumludur. Bunun yanında paket rotasının 
belirlenmesini bu nod sağlar. Paketler bu nodun üzerinde 
doğabilir veya sonlanabilirler.

Yöneltici
Üzerlerine gelen paketleri bir noddan öbür noda iletmekle 
yükümlüdürler. Paketler bu nodun üzerinde doğabilir veya 
sonlanabilirler 

Uç Cihaz
Paketler bu noddan doğarlar veya burada sonlanırlar. Bu nodun 
üzerine gelen bir paket başka bir noda iletilemez.

Şekil.4. Kuyu girişli yeraltı madeni

Şekil.5. Desandre girişli yeraltı madeni
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ZigBee Oluşumunun Donanımsal Özellikleri

Bu yazıyı hazırlamadan önce, ZigBee uyumlu cihazların nasıl 
çalıştığını, donanımsal özelliklerini ve ZigBee yığınının nasıl 
uygulandığını gözle görelim istedik. Bunun için ZigBee üze-
rinde uzmanlaşmış Jennic firmasının JN5148 Geliştirme Kit’ini 
tercih ettik. ZigBee geliştirme kitlerindeki elemanlarda, temel 
iki parça bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ZigBee modülü, 
ikincisi ise bu modülün dış dünya ile iletişim kurmasını sağla-
yan ve modülü besleyen pillerin üzerine konabildiği RF sensör 
devresidir.  Şekil 6’da, geliştirme kitimizdeki bir uç cihazın ya 
da bir yönelticinin, fiziksel özelliklerinin gösterimini bulabilir-
siniz.

ZigBee yığını IEEE 802.15.4 protokolünün bütün özellikleri-
ni, alt protokolleri ve algoritmaları içerir. Bu yığın esas olarak 
ZigBee modülü içerisinde uygulanır. Örnek olarak seçtiğimiz 

Jennic modüllerinin teknik özelliklerini Tablo 2’de bulabilirsi-
niz. Şekilden de görülebildiği gibi sensör devresinin üzerinde 
iki adet standart UART port ve bir adet genişletilmiş port bu-
lunmaktadır.

Gaz algılayan sistemlerin temel iki parçası vardır. Bunlardan 
birincisi sensör kısmı ikincisi ise bu sensörü besleyen, kontrol 
eden ve gazı işlenebilir bir sinyale çeviren sürücü devresidir. 
Endüstriyel standartlara sahip bir gaz algılayıcı sensör, 4-20 
mA lik analog bir çıkışa sahiptir. Tablo 2’den de görülebileceği 
gibi ZigBee modülümüzün analog sinyali dijital sinyale çevi-
rebilme özelliği vardır. Bu analog sinyal bir diğer değişle gaz 
bilgisi, ZigBee modulü üzerinde bulunan ve analog sinyali diji-
tal sinyale çeviren sistem sayesinde haberleşmeye uygun hale 
getirilip kablosuz sensör ağı üzerinden ana kontrol noktasına 
yani koordinatöre iletilir. Koordinatörün bağlı olduğu standart 
bir PC üzerinde çalışan özel yazılımla da madenin içindeki 

tehlikeli gaz miktarları tek bir 
noktadan gözlemlenebilecektir. 
Burada dikkat edilmesi gereken 
bir nokta gaz sensörünü doğru 
seçmektir. Sensörün ölçüm me-
todu, hassasiyeti ve gaz zehirlen-
me faktörü, sensör seçimindeki 
önemli parametrelerden sadece 
birkaçıdır. Programlanabilir Zig-
Bee modülleri sayesinde tehlike 
anlarında gerekli uyarım yapıla-
bileceğinden ayrıntılı bir şekilde 
düşünülmüş ve tasarlanmış böy-
le bir sistem, madenlerde çalışan 
işçilerin hayatlarını kurtarma ola-
sılığını arttırmakla kalmayacak 
aynı zamanda daha verimli bir 
maden işletmeciliğinin de önünü 
açacaktır. Şekil 6- ZigBee Modülü ve RF Sensör devresi

Tablo.2. ZigBee modülünün özellikleri

Modül Özellikleri
2.4 Ghz IEEE 802.15.4 ve ZigBee uygulamalarını destekler 
Uyku akımı (aktif uyuma zamanlayıcısı ile) 2,6 mikro amperdir

PCB üzerine yerleştirilmiş 
yüzey yerleşimli anten için 
özellikler

1 km ’ye kadar kapsama alanı (ideal koşullarda), +2.5 dBm verici gücü ,
 -95 dBm alıcı hassasiyeti, 15 mili amper verici akımı, 17.5 mili amper alıcı akımı, 
2.3-3.6 Voltluk çalışma aralığı

Harici anten için özellikler
4 km ‘ye kadar kapsama alanı (ideal koşullarda), +20 dBm verici gücü, -98 dBm alıcı hassasiyeti, 
110 mili amper verici akımı, 23 mili amper alıcı akımı, 2.7-3.6 Voltluk çalışma aralığı

Mikro denetleyici özellikleri

32 bit RISC işlemci, düşük güç ve 32 MIPs, 128 KB ROM kod için, 
128 KB RAM data ve bootload edilmiş program kodu için, 4 Mbit seri flaş, 
JTAG debug ara yüzü, 4 tane 12 bitlik ADC, 2 tane 12 bitlik DAC, 2 komperatör, 
3 sayıcı (uygulamalar için), 3 sistem sayıcısı, 2 UART, Watchdog

Uygulama alanları
Düşük güçlü kablosuz uygulamalar, ZigBee uygulamaları, Ev ve gökdelen otomasyonu, 
Pozisyon belirleme ve takip, Endüstriyel otomasyon, Telemetri uygulamaları, 
Uzaktan yönetim

50



Sonuç ve İleriki Çalışmalar

Yazımıza otomasyonun tanımı ile başladık ve senarist bir yak-
laşımla olası bir maden otomasyonunda iletişimin nasıl olabi-
leceği hakkında bilgiler verdik. Maden otomasyonuna ZigBee 
perspektifinden bakmaya çalıştık. ZigBee oluşumu maden 
otomasyonu için olmazsa olmaz bir yaklaşım değildir. Bu olu-
şum aslında daha özel bir uygulama kümesi için tasarlanmıştır. 
Yeraltı madenleri için iletişim cihazları üreten firmalara göz at-
tığınızda ZigBee oluşumunu nadiren görürsünüz. Bunun ne-
denlerinden birisi bu standardın görece daha yeni olmasıdır. 
ZigBee oluşumu görüntü aktarımlarının yoğun olduğu ya da 
geniş bant internet erişiminin gerekli olduğu uygulamalar için 
yeterli çözüm üretemez. ZigBee oluşumu daha çok endüstriyel 
otomasyon ve gözlem yapan sensör ağları için tasarlanmıştır. 
Bu durumda ZigBee oluşumu maden otomasyonu için uygun 
bir çözüm olarak görülmeyebilir ama eğer uygulama kümeniz 
içinde hareketli objelerin maden içindeki konumlarını belirle-
mek var ise ZigBee, WiFi’dan daha iyi bir çözümdür. Bir WiFi 
cihazının pil ömrü ZigBee cihazına göre çok azdır. Hareketli 
objeler dışsal bir güç kaynağına ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla 
maden içinde hareket eden işçileri az güç harcayan sistemlerle 
donatmak daha akıllıca olacaktır. WiFi oluşumu için paketlerin 
hangi iletişim noktalarından geçtiğini sorgulayarak, nereden 
doğduklarını görebilirsiniz. Bu yöntemle paketi yollayan siste-
min konumunu belirleyebilirsiniz. Dolayısıyla WiFi oluşumu da 
lokasyon belirlemek için kullanılabilir ama sisteminiz hareketli 
ise cihaz konum değiştirdiğinde ve kendisine en yakın iletişim 
noktası ile bağını kaybettiğinde tekrar ağa bağlanması 3 ila 5 
saniye arasında değişecektir. ZigBee oluşumunda ise bu süre 
yalnızca 30 mili saniyedir. Tüm bu nedenlerden dolayı Zigbee, 
hareketli objelerin konumunu belirlemede daha iyi bir tercih 
olarak öne çıkmaktadır. Bu tercihi yaptığınızda ZigBee’nin sen-
sör bilgisini iletme özelliğinden de faydalanabilirsiniz. 

Maden otomasyonu yeni bir olgu değildir. Son zamanlar-
da yeraltı kaynakları bakımından zengin ülkelerde sıklıkla uy-
gulanmaktadır ve bu alandaki araştırmalara büyük yatırımlar 
yapılmaktadır. Türkiye’de bu konuda büyük eksiklikler olduğu 
yadsınamaz bir gerçektir. Maden zenginliğini, risk ve kazanç 
faktörlerini göz önünde bulundurarak, maden otomasyonu 
konusunda yürütülen Ar-Ge faaliyetlerine yeterli miktarda ya-
tırım yapılması gerekir. 

Gelecek yazılarımızda, maden otomasyonu yapan kablolu 
bir sistemi ZigBee ile yarı kablolu olarak nasıl tasarlayabilece-
ğimizi göstereceğiz. Tasarlanan bu sistemin, kablolu sisteme 
göre avantajlarından bahsedeceğiz. Yeraltı madenlerinde kul-
lanılan iletişim yöntemlerini de daha ayrıntılı inceleyeceğiz. 

Kaynakça:
http://en.wikipedia.org/wiki/Automation
M.Bai,X.Zhao,Z Hou, M.Tan “A Wireless Sensor Network Used in Coal Mines”, Proceedings of the 
2007 IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control, London, UK, 15-17 
--April 2007
W.Qingzhu,L.Rongchang,MA.Yuquan,Z.Jinchuan,F.Lizhen,L.Shiguang “Application Study 
of Mine Alarm System Based on ZigBee Technology”, Proceedings of the IEEE International 
Conference on Automation and Logistics Qingdao, China --September 2008
Drew Gislason “Zigbee Wireless Networking”,Newness Press --2008
JN5148-EK010 ZigBee PRO Evaluation Kit User Guide “JN-UG-3062 Revision 1.2”--16 March  
2010
http://www.jennic.com/products/development_kits/jn5148_evaluation_kit
http://en.wikipedia.org/wiki/ATEX_directive
http://www.csiro.au/science/Underground-communications.html
http://www.madentelsiz.com/Referanslar.php
Pierre Laliberté, “Summary Study of Underground Communications Technologies”,CANMET 
Mining and Mineral Sciences Laboratories--May 2009
http://www.stg.com/wireless/ZigBee_comp.html

51

Zigbee koordinatör devresi geliştirme prototipi

Zigbee yöneltici devresi geliştirme prototipi

Zigbee uç cihaz devresi geliştirme prototipi

Zigbee koordinatör modülü Zigbee yöneltici modülü



BTM’lerin iş sistemlerindeki en başarılı uygu-
lamalarından birisi imalat sektörüdür. Bu sektör-
de yaygınlaşan teknoloji kullanımının sonucun-
da kalite, isteğe göre özel ürün tasarımı ve diğer 
iş birimleriyle birleşmelerde ciddi anlamda iler-
lemeler sağlanmıştır.

Maden sektörü uluslararası rekabet, kulla-
nılan araçların teknik limitleri ve çok değişken 
birim satış fiyatları gibi zorluklara maruz kal-
maktadır. İmalat sektöründe olduğu gibi ma-
den sektörünün geleceği de maliyet düşürecek, 
esneklik oluşturacak, verimliliği arttıracak yeni 
metotlara bağlı hale gelmiştir.

İmalat sektöründeki tümleşik uygulama-
lar ilk olarak, ABD’nin soğuk savaş döneminde 
daha kompleks makineler üretebilmek için yeni 
üretim yöntemlerine ihtiyaç duyması ile ortaya 
çıkmıştır. Bu yeni üretim konsepti Dr. Joseph 
HARRINGTON tarafından 1973 yılında formüle 
edilmiştir. Bu dönemde ABD Savunma Bakan-
lığı, strateji tasarım araçları, yönetim sistemleri 
ve bilgisayar sistemlerinin geliştirilmesi için ya-
pılan teşebbüsleri, bu tür kompleks makinele-
rin üretimi için olabildiğince desteklemiştir. Bu 
ürünler havacılık ve üretim endüstrisinin çağ 

Bilgisayarla tümleşik maden sistemleri 
(Computer Integrated Mining), bilgisa-
yarların ve iletişim ağlarının kullanımıyla 

farklı teknolojik bileşenleri, birbirine bağlı 
maden sistemleri haline dönüştürür. Bilgisayar-
la tümleşik maden sistemleri (BTM), gelişmiş 
teknolojilerin farklı alanlardaki entegrasyonu 
sayesinde, maden işletmelerinde proses esnek-
liklerinin arttırılmasını, daha yüksek kalite, daha 
iyi kontrol ve daha yüksek kar elde edilmesini 
sağlar. Bu sonuçların elde edilebilmesi işletme-
deki tasarım, uygulama ve yönetim fonksyonla-
rının birbiriyle bağlanmasıyla mümkündür.Maden 

sektörünün 
geleceği, maliyet

düşürecek, 
esneklik 

oluşturacak, 
verimliliği
arttıracak 

yeni metotlara 
bağlıdır

Bilgisayarla Tümleşik Maden Sistemleri

atlaması noktasında çok kilit bir rol oynamıştır.
İmalat sektöründe uygulanan bilgisayarla 

tümleşik üretimin genel olarak sağlayacağı 
faydalar:

Üretim hacminde ve depolamada esneklik, »
Üretkenliğin ve kalitenin arttırılması, »
Tasarım ve üretim ara yüzünün geliştiril- »

mesi,
Gerekli iş gücüne olan bağımlılığın azal- »

ması,
Ürünlerin standardizasyonu, »
Gereksiz verilerin toplanmasının engellen- »

mesi,
Rekabetçi firmaların rakipleri karşısında  »

öne geçmesi olarak sayılabilir.
Bu avantajların hepsi madencilik sektörü için 

geçerli olmasa da bunlardan bazıları ile birlikte 
yalnızca madencilik için sağlanacak faydalar da 
mevcuttur. Bunlar:

Bakım ve onarımdan kaynaklanan gecik- »
melerin ve maliyetlerin azalması,

İş yeri güvenliğinin arttırılmasıdır (çalı- »
şanların istatistiklerinin toplanması ve bunların 
analizi).

Doç. Dr. Sean DESSUREAULT
Arizona Üniversitesi
sdessure@email.arizona.edu

M. Mustafa KAHRAMAN
Arizona Üniversitesi
Tercüme / Yayına Hazırlayan
kahraman@email.arizona.edu
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Neden Tümleşik Sistemler?

Maden endüstrisi, opsiyon değerlendirmelerinde ekonomik ve 
risk analiz metotlarını nispeten kullanmaktadır. Örneğin, yeni 
bir kamyonun gerekip gerekmediği ekonomik analiz ile ortaya 
çıkarılabilir. Ancak işin içine daha derinlemesine girildiğinde 
prosesleri birleştirecek teknolojiler için daha az teknik araçlar 
gerekmektedir. Örneğin, mühendislik birimini, operasyonlar-
daki operatörlerle entegre edecek bir yazılım ile operatörlerin, 
bilgisayar ekranları vasıtasıyla geri bildirim almaları mümkün 
kılınmaktadır. Bunun bir örneği Caterpillar firmasının “CAES” 
sistemidir. Bu sistemle ofisteki bir mühendis, program vasıta-
sıyla, tasarımlarını ve sonuçlarını bir ekskavatöre gönderebilir. 
Böylece ekskavatör operatörü de bu plana göre nereyi kazdı-

ğını, bu görsel bileşen yardımıyla görebilir. Aşağıdaki şekilde, 
farklı değerlendirme yaklaşımlarının kategorizelendirilmesi 
yapılmıştır. 

Bu diyagramın daha kolay anlaşılabilmesi için madencili-
ğe uygulanabilir yaklaşımları üç temel gruba ayrılmıştır. Aşa-
ğıdaki şekil ise teknolojinin prosese sağlayacağı muhtemel 
faydaların ölçümünün analizi için oldukça başarılıdır. Bu şekil 
yardımıyla kullanıcının, kullanacağı yöntemi, X ekseninden di-
yagonal ineceği bir çizgiye karşılık gelen Y ekseninde bulunan 
yöntem ve üstünde kalan örneklerle değerlendirmesi uygun 
olacaktır. Örneğin, bir yönetici için 2. dereceye düşen bir tek-
nolojik ürünün değeri biçerken, opsiyon fiyatlama ve aktivite-
ye dayalı fiyatlandırma belki de en uygun yöntemlerdir. Ancak 
halen ekonomik yöntemlerin kullanımı faydalıdır.





Maden endüstrisine bilişim tedarikçiliği yapan Gemcom, 
SAP, OSISoft, Modular ve JD Edwards gibi firmalar şimdilerde, 
maden prosesleri arasındaki entegrasyonu arttıracak yazılım 
paketleri sunmaktadırlar. Bu firmaların bazıları planlama, stok, 
bakım-onarım, jeoloji ve yönetim gibi farklı alanları birleştiren, 
tümleşik-teknolojik çözümler sunmaktadır. Bu teknolojilerin 
kullanımıyla üretim istatistikleri, maliyetler ve hedefler gibi 
değişik verilerin toplanmasını sağlamaktadırlar. Bu bilgilere 
yönetimin çeşitli kademeleri istediklerinde ulaşabilirken diğer 
belirli yöneticilere ise otomatik olarak sonuçlar iletilmektedir-

ler. En üst düzey yöneticiler toplam rakamlar üze-
rinden stratejik anlamda kararlar verirken, alt düzey 
yöneticiler ve mühendisler güncel üretim istatistik-
lerine ulaşarak taktiksel veya plansal değişiklikler 
yaparlar.

Yapılan çalışmalarla, hesap çizelgelerine dayalı, 
farklı BTM’ler arasında seçimi kolaylaştıracak, çok-
lu özellikli karar araçları olan, bilgisayarla tümleşik 
üretim için “Karar Destek Sistemleri” geliştirildi. Bu 
metot bir çok yaklaşımın kullanımını mümkün kıl-
makta ve değerleri entegre etmektedir. Sistem, alt 
sistemlerin sağladığı değerler arasında karar vere-
rek optimize edilmektedir. Var olan değerlendirme 
paketlerinin ilerletilmesinin veya benimsenmesinin, 
maden yöneticilerine fayda sağlayacağına şüphe 
yoktur. Tümleşik sistemlerin tasarımı ve başarılı bir 
uygulaması için stratejik planlamanın yapılması ge-

rekmektedir. Bu süreçte değerlendirme paketlerinin kullanımı 
maden yöneticileri için oldukça büyük faydalar sağlayacaktır.

Fotoğraflar : Mustafa KAHRAMAN
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Maden ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde öğretim 
üyesidir. Lisans eğitimini 1997 Montreal, Mcgill 
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 Bilişim Sistemleri ve İşletme Yönetimi (MISOM- 
Mining Information Systems and Operations Management) 
Danışmanlık Şirketi kurumsal ölçekte teknoloji stratejileriyle 
birlikte veri ambarları/iş zekası teknolojilerinin kurulması 
hizmetleri vermektedir. 

M. Mustafa KAHRAMAN Arizona Üniversitesi Maden 
ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde lisansüstü eğitimini 
sürdürmekte ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 
Lisans eğitimini 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi 
Maden Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Halen 
MISOM Consulting Service bünyesinde Doç. Dr. Dessureault 

ile birlikte öncü maden şirketleri için proses ve teknoloji 
geliştirme & optimizasyon konularında çalışmaktadır. İlgi 
alanları, madencilikte bilişim sistemleri uygulamaları, 
maden optimizasyonunda veri madenciliği uygulamaları, 
stratejik maden yönetimi ve maden maliyet stratejileridir.



Maden Hukuku
5995 sayılı Yasa’nın getirdikleriAv. Cemal  YEŞİLYURT

hukuk@madencilik-turkiye.com

Anayasa Mahkemesi, 15.01.2009 gün-
lü 2009/7 sayılı kararıyla 3213 sayılı Maden 
Yasası’nın 5177 sayılı Yasa ile değişik 7’nci mad-
desinin 1. ve 8. fıkraları ile 10’uncu maddesinin 
6. fıkrası hükümlerini, yasa ile düzenlenmeleri 
gerekmesi nedeniyle ve değişikliğin yönetme-
liğe bırakılmasının Anayasa’ya aykırı olduğu 

gerekçesiyle iptal etmiş, Danış-
tay 8. Dairesi tarafından da 3213 
sayılı Yasa’nın 7’nci maddesinin 
1. fıkrasına dayanılarak çıkarı-
lan Madencilik Faaliyetleri İzin 
Yönetmeliği’nin yasal dayanağı 
kalmaması nedeniyle ilgili mad-
delerinin önce yürürlüğünün 
durdurulmasına daha sonra da 
iptaline hükmedilmiştir.

 Meydana gelen yasal boşlu-
ğun doldurulması amacıyla çı-
karılan ve 24.06.2010 gün 27621 
sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
nan 5995 sayılı Yasa ile Anaya-
sa Mahkemesi tarafından iptal 
edilen hükümlerin yeniden dü-
zenlenmesi yanında, 3213 sayılı 
Yasa’nın 16 maddesi değiştirilmiş 
ve Yasa’ya 2 ek madde ile 7 geçici 
madde ilave edilmiştir. 5995 sayı-
lı Yasa ile 3213 sayılı Yasa’nın de-

ğiştirilen 16 maddesinden 15’i 5177 sayılı Yasa 
ile önceden değiştirilmişti. Demek ki, 5177 sayılı 
Yasa değişiklikleri isabetli olmamış, 5 yıl içinde 
aynı maddeler yeniden değiştirilmiştir. 

Yasa’nın 1’inci maddesinde, II. Grup maden-
lerin (a) ve (b) şeklinde ikiye ayrıldığı ilk bakışta 
göze çarpmaktadır. Fiilen II. Grup zaten ikiye ay-
rılmıştı. Bu durum kurala bağlanmış oluyor. 

3213 sayılı Yasa’nın 5177 sayılı Yasa ile deği-
şik şeklinde; mıcır ile kaba inşaat, baraj, gölet, li-
man, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı 
hammaddesi II. Grup içinde sayılmakla birlikte 
bu maddelerden, Devlet hakkının diğer maden-
lerin iki katı fazla alınacağı, teşvik tedbirlerinden 
yararlanmayacağı ve kamulaştırma haklarının 
bulunmadığı, zaten vardı. Kanımca, bu madde-
lerin Maden Yasası’nda hem tanım olarak hem 
ismen sayılmaları ile maden oldukları yönünde 
tereddüt olmamakla birlikte, diğer madenler-

Beklendiği üzere 5995 sayılı Yasa 24.06.2010 
gün 27621 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girmiştir. 

den farklı statüye tabi tutulmaları, hem Maden 
Yasası’nın bütünlüğünü bozmakta hem de bu 
farklı uygulama, Maden Yasası’nın bazı madde-
lerini Anayasa’ya aykırı hale getirmektedir. 

Anayasa’nın 168’inci maddesinde; tabii ser-
vetler ve kaynakların Devletin hüküm ve tasar-
rufu altında olduğu kuralı, 3213 sayılı Yasa’nın 
4’üncü maddesinde; madenlerin Devlet’in 
hüküm ve tasarrufu altında olduğu ve içinde 
bulundukları arzın mülkiyetine tabi tutulama-
yacağı, şeklinde tekrarlanmıştır. Bu cümleden, 
maden kabul edilerek, Maden Yasası’nda yer 
alan bir maddenin artık şahsın tasarrufu altında 
olacağı düşünülemez anlamı çıkmaktadır. Oysa 
I-a Grubu madenler tamamen şahsın uhdesinde 
kabul edilmekte, mıcır ile kaba inşaat, baraj, gö-
let, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü 
yapı hammaddesi olarak II-a Grubu’nda yer alan 
madenlere de kamulaştırma hakkı tanınmaya-
rak aynı sonuca gidilmektedir. 

Daha önce IV. Grup (b) alt bendinde yer alan 
Radyoaktif Mineraller (Uranyum, Toryum, Rad-
yum) buradan çıkarılarak, Yasaya bir grup daha 
eklenerek VI. Grup oluşturulmuş ve bunlar, “rad-
yoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddeler” 
şeklini almıştır. Sayılan maddelerin IV. Grupta 
olmaları ile bu maddelere yeni bir grup yarat-
manın ne gibi sonuçlar doğuracağı şöylece açık-
lanabilir: 

Yürürlükten kaldırılan 6309 sayılı Yasa’da sa-
yılan tüm madenler 3213 sayılı Yasa’ya maden 
olarak intibak ettirilmiş, 5177 sayılı Yasa ile de 
bu madenler IV. Grup’ta yer almıştı. Eskiden ge-
len haklar ve oldukça yoğun bir şekilde yapılan 
müracaatlar sonucu birçok alan IV. Grup maden 
ruhsatlarına kapalı duruma gelmiştir. Radyoaktif 
maddeler için yapılan başvurular da bu yüzden 
kapalı alan olarak işlem görmekte, sonucunda 
da bu maddelere ruhsat alınamamaktaydı. Yeni 
bir grup oluşturmakla, Radyoaktif maddelere 
ülke çapında bütün alanlar açık hale getirilerek 
bu maddelere ruhsat verme olanağı sağlanmış-
tır. IV. Grup’tan, VI. Grup’a yapılacak intibaklar 
dışında, VI. Grup’a yapılacak müracaatların he-
men hemen tamamı hak sağlayacaktır. 

VI. Grup’a yapılacak başvurular sonucu hak 
sağlanan alanlarda, birinci madenin yanı sıra 
ikinci bir maden bulunduğunda, bu made-
ni de işletme hakkı VI. Grup ruhsat sahalarına 
Yasa gereği tanınacaktır (16/10 madde). Böyle-
ce, bazı hükümden düşmüş sahalar üzerine VI. 
Grup ruhsatların hak sağlamasıyla, üzerinde hak 
sağlanan sahalar aramalara açılmayıp, VI. Grup 
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ruhsatlarla işletilmesi gündeme gelecek ve 
bu sahalar ihale de edilemeyecektir.

5995 sayılı Yasa’nın 3’üncü maddesiyle 
madencilik faaliyetinde izinler de düzenlen-
miştir. 

Maddenin ilk fıkrasıyla, ruhsat verilen alan-
larda kazanılmış haklar korunmak kaydıyla kı-
sıtlamaların getirileceği belirtilmektedir. Esasen 
fıkra bütünüyle değerlendirildiğinde kazanılmış 
hakların korunacağı anlamı çıkmamaktadır. Yeni 
verilecek ruhsat alanlarında kısıntılardan söze 
girilen fıkrada, “temdit dahil” ibaresi kullanıla-
rak eski ruhsatların da bu kısıtlamanın etkisinde 
kalacağı açıkça bellidir. Kısıtlamalar yapılırken 
ilgili kurumların görüşünün alınacağı ifadesi 
de yanıltıcıdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı dışında (!) tüm ilgili kurumların madenciliğe 
bakış açısı aşağı yukarı bellidir. Maden sahaları 
hakkında olumsuz duruş gösteren kurumların 
görüşü alınarak madencilik faaliyetlerine her 
türlü kısıtlama getirilebilecektir. Ancak, bu kısıt-
lamanın Yasa ile yapılacağı tek tesellidir.

Özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, 
yaban hayatı koruma ve geliştirme sahala-
rı, muhafaza ormanları, kıyı koruma alanları, 
1’inci derece askeri yasak bölgeler, 1/5000 
ölçekli imar planı onaylanmış alanlar, 1’inci 
derece sit alanları, Maden İşleri Genel Müdür-
lüğü tarafından uygun görüş verilen elektrik 
santralleri, organize sanayi bölgeleri, petrol, 
doğalgaz ve jeotermal boru hatları gibi yatı-
rım alanlarına ait koordinatlar, ilgili kurumlar 
tarafından Maden İşleri Genel Müdürlüğüne 
bildirilecek, bu alanlara yapılacak müracaat-
ların hak sağlaması halinde iki ay içinde harç 
ve teminat yatırılarak ilgili kurumlardan izin 
alınması için bir yıl süre tanınacak, izin alın-
ması durumunda da ruhsat verilecektir. 

İki fıkra halinde yapılan düzenlemenin 
konu itibarıyla aynı olduğu için bir fıkrada 
yer alması gerekliydi. Dahası, yukarıda alıntısı 
yapılan kuralın gerek maden ruhsat sahiple-
ri gerekse uygulamacı idare tarafından son 
derece güçlükler ve olumsuzluklar taşıdığını 
söylemek hiç de zor değildir ve kötü sonuç-
lar doğuracağı bu günden bellidir. Zira, ma-
den ruhsatı alınması için verilecek izin, izni 
verecek kurumların takdirine bırakılmaktadır. 
Sınırları belli edilmeden verilecek ya da veril-
meyecek izinler konusunda ihtilaf çıkacağını, 
birine verilen iznin diğerine verilmemesinde 
ne gibi gerekçeler ileri sürüleceğini bilmek 
olanaksızdır.   

Sayılan alanların koordinatlarının ne ka-
dar sürede Genel Müdürlüğe bildirileceği 
konusunda bir süre verilmemiştir. Bu itibarla 
ilgili kurumlar, istedikleri sürede bu koordi-
natları Genel Müdürlüğe bildirecek, dahası 
hiç de bildirmeyebileceklerdir. Bildirilen ko-
ordinatların hangi kıstaslara göre belirlene-
ceği de belli değildir. Bildirim yapılmadığın-
dan veya ilgili kurumların tamamı bildirimde 
bulunmadığından, bu alanlarla başvuruların 
çakışmasının olup olmadığı zorunlu olarak 
ruhsat sahibinden istenecek, ruhsat sahibi 
de ilgili kurumların bildirmediği koordinat-
lardan sorumlu olarak kapı kapı dolaşıp, 
başvurusunun bu alanlarla çakışması olup 
olmadığını araştıracaktır. 

Tüm izinler alınıp faaliyete başlandıktan 
sonra, işletme ruhsatının diğer yasalara göre 
izne tabi alan haline getirilmesi halinde ise, 
diğer yasaların öngördüğü yükümlülüklere 
uyulması zorunlu hale gelecektir. Yalın bir 
ifade ile işletme ruhsatının alınması, ruhsat 
sahibinin serbestçe çalışmasına yeterli de-
ğildir.

İlgili bakanlıkların mevzuatı gereği ya-
pacakları inceleme ve denetimlerde, ruhsat 
alanlarının ilgili Yasa esaslarına uygun çalı-
şılmadığının tespiti halinde, mevzuat çer-
çevesinde yapılacak işlemler Maden İşleri 
Genel Müdürlüğüne bildirilecek, çevre ve 
insan sağlığına zarar verdiği tespit edilen 
madencilik faaliyetleri gerekli önlemler alı-
nıncaya kadar durdurulacaktır. Bu madde 
5177 sayılı Yasa ile konulmuş, 5995 sayılı 
Yasa ile değiştirilmemiştir. İlgili bakanlıklar 
mevzuatı gereği yaptıkları inceleme ve de-
netim sonucunda tespit ettikleri eksiklikleri 
Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildirip, 
Maden İşleri Genel Müdürlüğünün olaya 
vaziyet etmesini isteyecekleri yerde kendi 
tesis ettikleri işlemle madencilik faaliyetini 
durdurmaktadırlar. Yasa’nın 7’nci maddesi-
nin 10. fıkrasında yer alan ikinci cümlesinin, 
“Çevre ve insan sağlığına zarar verdiği tespit 
edilen madencilik faaliyetleri gerekli önlem-
ler alınıncaya kadar Genel Müdürlük tarafın-
dan durdurulur” şeklinde düzenlenmesi ge-
rekirdi. Yapılacak bu düzenleme, Yasa’nın 11 
ve 29’uncu maddelerine de uygun düşerdi.

Uygulamada, maden işletme ruhsatları iş 
müfettişleri tarafından denetlenmekte, ka-
deme teşkil edilmediği, ayna yükseklikleri-
nin fazla olduğu gerekçeleriyle, 4857 sayılı İş 

Uluslararası SRK Consulting
Grubu üyesidir

R
ek

ab
et

çi
 b

ir 
dü

ny
ad

a 
do

ğa
l k

ay
na

kl
ar

ın
ız

ı g
el

iş
tir

m
ek

 iç
in

 ih
tiy

ac
ın

ız
 o

la
n 

de
ne

yi
m

Turan Güneş Bulvarı No:86/3  
6550 Yıldız/Ankara TÜRKİYE

Tel: (312) 442-04-79  Faks: (312) 442-04-80  
info@srkturkiye.com
www.srkturkiye.com

Arama

Çevre

Madencilik

Su

Jeoteknik



Yasası’nın 79’uncu maddesi uyarınca işyerleri kapatılmaktadır. 
Maden Yasası çerçevesinde ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından çözülmesi gereken konu, farklı kurumlar tarafından 
tesis edilen işlemlerle yürütülmekte, Maden Yasası’nın bağlayı-
cı hükümlerine aykırı olarak madencilik faaliyeti durdurulmak-
tadır. Oysa Maden Yasası’nın 29’uncu maddesi gayet açıktır. 
İşletme faaliyeti, projesine ve Yasa’nın ilgili hükümlerine göre 
yürütülecek, işletme projesine aykırı faaliyette bulunulması ve 
faaliyetin can ve mal güvenliği açısından tehlikeli bir durum 
oluşturduğunun tespit edilmesi halinde madencilik faaliyeti 
durdurulacaktır. Bu durumu gidermek için ruhsat sahibine altı 
aya kadar süre verilecek, mücbir sebepler dışında verilen süre 
uzatılmayacak, bu süre sonunda projeye uygun faaliyette bu-
lunulmaması veya tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması 
halinde teminat irad kaydedilerek işletme faaliyeti durduru-
lacaktır. Bu çarpıcı durum, Maden Yasası’nın 7’nci maddesinin 
10. fıkrasında yer alan ikinci cümlesinin ilgili kurumlar tarafın-
dan farklı algılanmasından doğan bir aksaklıktır.

 Madencilik faaliyeti kural olarak kesintiye uğramaması ge-
reken bir çalışmadır. Kaldı ki, Maden Yasası’nın diğer hükümle-
rine bakıldığında, haciz ve ihtiyati tedbir kararı ile de olsa ma-
dencilik faaliyeti durdurulamayacağı gibi faaliyete müdahale 
dahi edilemez, denilmektedir. Maden Yasası’nın açık hükümleri 
karşısında bile ilgili bakanlıklar kendi mevzuatını uygulamakta 
ve madencilik faaliyetine doğrudan müdahale etmektedirler. 
Yapılacak işlem ilgili bakanlıkların yaptıkları tespitleri gecik-
meksizin Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildirmeleri, Maden 
İşleri Genel Müdürlüğünün de ilgili bakanlıkların tespitlerini 
dikkate alarak olaya vaziyet etmesi, Maden Yasası hükümlerini 
maden ruhsat sahalarına uygulaması gerekmektedir.

İmar alanları içinde kalan madencilik faaliyetlerinin, ilgili 
kurumlardan izin alınarak yapılacağı, imarsız alanlarda yürü-
tülecek madencilik faaliyetlerinde ise gerekli olan geçici tesis-
ler ve bunların müştemilatının, inşaat ve yapı kullanma iznine 
tabi olmadığı, kural altına alınmıştır. Kuraldan, imarsız alan-
larda yapılacak madencilik faaliyetlerinde gerekli olan geçici 
tesisler için izin alınmayacağı, ancak bu yapılar için il özel ida-
resine bildirim zorunluluğu bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Bildirim zorunluluğuna uyulmadığında uygulanacak yaptı-
rım, maddede belirtilmemiştir. En önemlisi geçici tesis kavra-
mıdır. 5995 sayılı Yasa ile “Altyapı Tesisi”, “Geçici Tesis” ve “Tesis” 
kavramları Maden Yasası’na girmiştir. 

“Altyapı Tesisi”, madencilik faaliyetleri için zorunlu ve tem-
dit dahil ruhsat süresi ile sınırlı olan yol, su, haberleşme, ener-
ji nakil hattı, bant konveyör, havai hat, kuyu tesisleri, şantiye 
binası, yemekhane, atölye, kantar tesisleri, maden stok alanı, 
pasa döküm alanı, atık barajı, trafo, patlayıcı madde ve müşte-
milatı deposu gibi geçici yapı ve binaları, 

“Geçici Tesisler”, maden ruhsatının süresine bağlı olarak ya-
pılan tesis ve altyapı tesislerini, 

“Tesis” ise, Madencilik faaliyetleri için zorunlu olan her türlü 
kırma, eleme, öğütme, kesme ve sayalama tesisleri ile işleme 
tesisi kapsamında asfalt üretim, hazır beton, yapı elemanı te-
sisleri, sallantılı masa, jig, konsantratör, flotasyon, liç, kalsinas-
yon, bioksidasyon ve benzeri cevher hazırlama ve zenginleş-
tirme tesisleri, karıştırma, depolama, stoklama, atık kazanma 

ve atık bertaraf tesisleri gibi geçici üniteleri, ifade etmektedir.
Tanımlarda, Altyapı ve Geçici Tesis’lerde ruhsat süresine 

bağlılık olmasına rağmen, Tesis tanımında ruhsat süresine bağ-
lı olma durumu yoktur. Geçici Tesis tanımında, Altyapı Tesisleri 
ile Tesis’in geçtiği, bu itibarla da Geçici Tesis’in Altyapı Tesisi ile 
Tesis’i bünyesinde barındırdığı, tanımlardan çıkmaktadır.  

Geçici tesis kavramı Yasa’nın birçok maddesinde geçtiği 
için, ileride bu konuda büyük sorunlar çıkacağı kaçınılmazdır. 

Gelecek sayıda kaldığımız yerden değerlendirmelere de-
vam edeceğiz.

     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
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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.

19.Ağu.10 Altın 1230,30 12,14 1097,10 USD / tr. oz
19.Ağu.10 Gümüş 18,41 9,26 16,85 USD / tr. oz
19.Ağu.10 Platinyum 1539,00 4,48 1473,00 USD / tr. oz
19.Ağu.10 Rodyum 2270,00 -14,66 2660,00 USD / tr. oz
19.Ağu.10 Palladyum 493,00 20,54 409,00 USD / tr. oz

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

London M
etal

Exchange19.Ağu.10 Aluminyum 2180,00 11,79 1950,00 USD / ton
19.Ağu.10 Bakır 7353,00 0,81 7294,00 USD / ton
19.Ağu.10 Çinko 2105,00 -17,35 2547,00 USD / ton
19.Ağu.10 Kalay 21400,00 27,84 16740,00 USD / ton
19.Ağu.10 Kurşun 2117,00 -11,64 2396,00 USD / ton
19.Ağu.10 Nikel 21850,00 15,92 18850,00 USD / ton

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

NorthernM
iner

17.Ağu.10 Antimuan 9350,00 62,61 5750,00 USD / ton
17.Ağu.10 Bizmut 8,38 8,13 7,75 USD / lb.
17.Ağu.10 Civa 1216,66 121,21 550,00 USD / şişe
17.Ağu.10 İridyum 700,00 70,73 410,00 USD / tr. oz
17.Ağu.10 Kadmiyum 1,94 14,12 1,70 USD / lb.
17.Ağu.10 Kobalt 18,00 -10,00 20,00 USD / lb.
17.Ağu.10 Magnezyum 2866,66 4,24 2750,00 USD / ton
17.Ağu.10 Manganez 2725,00 2,83 2650,00 USD / ton
17.Ağu.10 Molibden 15,10 36,04 11,10 USD / lb.
17.Ağu.10 Rutenyum 187,50 15,38 162,50 USD / tr. oz
17.Ağu.10 Selenyum 38,00 35,71 28,00 USD / lb.
17.Ağu.10 Tantal 39,50 0,00 39,50 USD / lb.
17.Ağu.10 Tungsten 18975,00 29,21 14685,00 USD / ton
17.Ağu.10 Uranyum 46,50 3,33 45,00 USD / lb.
17.Ağu.10 Vanadyum 6,00 -7,69 6,50 USD / lb.

TARİH METAL YER SON FİYAT BİRİM

FerroAlloyNet.com

17.Ağu.10 Krom cevheri (CIF) 46 - 48% Konsantre Türkiye 330-350 USD / DMT
17.Ağu.10 Krom cevheri (CIF) 40% - 42% parça Türkiye 335-355 USD / DMT
17.Ağu.10 Krom cevheri (CIF) 38% - 40% parça Türkiye 290-315 USD / DMT
17.Ağu.10 Manganez cevheri (CIF) 40% parça Türkiye 6,9-7,0 USD / DMTU

Temel Maden Fiyatları

HİSSE
KAPANIŞ % 

DEĞİŞİM
ŞİRKET ADI

31.12.09 18.08.10
ADANA 2,78 4,92 76,98 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ADBGR 1,61 2,98 85,09 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ADNAC 0,29 0,57 96,55 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
AFYON 67,40 172 155,19 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
AKCNS 6,65 7 5,26 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
ALKIM 6,24 7,7 23,40 ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.
ANACM 1,88 2,32 23,40 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
ASLAN 82,00 427,5 421,34 LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
BOLUC 1,53 1,6 4,58 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
BSOKE 1,23 1,48 20,33 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
BTCIM 6,08 7,5 23,36 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİM. SAN. A.Ş.
BUCIM 4,67 4,76 1,93 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
CIMSA 7,07 9,5 34,37 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
CMBTN 19,10 26,25 37,43 ÇİMBETON HZRB.PRE.Y.ELEM.SAN.TİC.A.Ş.
CMENT 12,00 8,35 -30,42 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FAB. T.A.Ş.
DENCM 3,42 9,55 179,24 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
EGSER 1,00 1,36 36,00 EGE SERAMİK A.Ş.
EREGL 4,50 4,3 -4,44 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş.

İMKB’de İşlem Gören Madencilikle İlişkili Şirketler
HİSSE

KAPANIŞ % 
DEĞİŞİM

ŞİRKET ADI
31.12.09 18.08.10

GOLTS 40,15 62 54,42 GÖLTAŞ GÖLLER BÖL.ÇİM.SAN.TİC. A.Ş.
HZNDR 2,94 3,08 4,76 HAZNEDAR ATEŞ TUĞLA SANAYİİ A.Ş.
IZMDC 2,26 2,35 3,98 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
IZOCM 22,34 27,75 24,22 İZOCAM A.Ş.
KONYA 72,37 136 87,92 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
KOZAA 4,82 3,88 -19,50 KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.
KOZAL 34,75 13,5 -61,15 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
KRDMA 0,81 1,03 27,16 KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KRDMB 0,82 1,06 29,27 KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KRDMD 0,64 0,63 -1,56 KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KUTPO 2,53 2,17 -14,23 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.
MRDIN 6,02 7,6 26,25 MARDİN ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.
NUHCM 10,07 10,6 5,26 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
PRKTE 2,84 2,43 -14,44 PARK ELK. MAD. TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.
SARKY 2,63 3,38 28,52 SARKUYSAN ELEK. BAKIR SAN. TİC. A.Ş.

SISE 1,80 2,04 13,33 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
TRKCM 1,79 2,39 33,52 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.
UNYEC 3,12 4,38 40,38 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
USAK 1,20 1,77 47,50 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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Etkinlik Takvimi
TARİH AÇIKLAMA   

Ey
lü

l ‘1
0

5 – 9 Eylül
Uluslararası Madencilik ve Su Birliği 2010 Konferansı (IMWA 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 (IMPc 2010) Brisbane, Avustralya / Organizasyon: AusIMM / E-Posta: impc2010@ausimm.com.au / URL: www.impc2010.org

14 – 16 Eylül
Uluslararası Uranyum Madenciliği Konferansı (International 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 International 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 International Seminar on the Reduction of Risk in the Management of Tailings 
and Mine Waste) Perth, Avustralya / URL: www.minewaste2010.com

Ek
im

 ‘1
0

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 (International 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

11 – 14 Ekim 2010 Pittsburgh Kömür Konferansı (2010 Pittsburgh coal conference) İstanbul, Türkiye / Organizasyon: University of Pittsburgh / URL: www.engr.pitt.edu/pcc

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

Ka
sım

 ‘1
0

1 – 5 Kasım Açık Ocak Optimizasyonu Konferansı (2010 Surface Mine Asset Optimization) Milwaukee, ABD / Organizasyon: GBI / URL: www.sm-assetopt2010.com

4 – 5 Kasım
vI. 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 II. 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
II. Uluslararası Madencilik Endüstrisinde Otomasyon Konfersansı (AutoMining 2010 - II International congress on Automation in the Mining Industry) 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

14 – 16 Kasım
I. Uluslararası Madencilik Endüstrisinde Enerji Yönetimi Konferansı (ENERMIN 2010 - First International Workshop on Energy Management in the Mining Industry) 
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 19. Uluslararası jeofizik Kongresi ve Sergisi  Ankara, Türkiye / Organizasyon: TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası / E-Posta: info@jeofizik.org.tr / URL: www.jfmokongre.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

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

Ar
al

ık 
‘1

0

1 - 3 Aralık
Maden Planlaması ve Ekipman Seçimi Konferansı (Mine Planning & Equipment Selection conference) Fremantle, Batı Avustralya / Organizasyon: AusIMM / E-Posta: sfinla@
ausimm.com.au / URL: www.ausimm.com

8 - 10 Aralık
Gabon Uluslararası Gaz, Petrol ve Mineral Konferansı (Gabon International Gas, Oil and Minerals conference) Libreville, Gabon / Organizasyon: Gabon Cumhuriyeti Hükümeti 
/ E-Posta: gigomgabon@gmail.com / URL: www.gigom-gabon.com

20
11

16 - 18 Ocak
6. Uluslararası çelik ve çelik Hammaddeleri Konferansı (6th International Steel and Steel Making Raw Metarials conference) Yeni Delhi, Hindistan / Organizasyon: Gujarat 
NRE, The Economic Times / E-Posta: contact@globalsteel.in / URL: www.globalsteel.in

18 - 20 Ocak
43.Yıllık Kanada Mineral İşletmecileri Konferansı (43rd Annual cMP conference) Ottawa, ON, Kanada / Organizasyon: Canadian Institue of Mining (CIM) / E-Posta: jzinck@nrcan.
gc.ca / URL: ww.cmpsoc.ca

6 - 9 Şubat
37. Yıllık Patlayıcı ve Patlama Teknikleri Konferansı (37. Annual Explosives and Blasting Tecniques conference) San Diego, Californiya, ABD / Organizasyon: International 
Society of Explosives Engineers (ISEE) / E-Posta: meetings@isee.org / URL: www.isee.org

10 - 12 Nisan
9. Uluslararası Madencilik Endüstrisi İçin Temiz Teknolojiler Konferansı (9th International conference on clean Technologies for the Mining Industry) Santiago, Şili / 
Organizasyon: UDEC, DIMET, GECAMIN / E-Posta: clean-mining@clean-mining.com / URL: www.clean-mining.com

11-13 Mayıs 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi Ankara, Türkiye / Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası / E-Posta: imcet@maden.org.tr / URL: www.imcet.org.tr

11-16 Eylül
22. Dünya Madencilik Kongresi ve Fuarı  İstanbul, Türkiye / Organizasyon: WMC Turkish National Committee, Chamber of Mining Engineers of Turkey / E-Posta: mrkaynar@yahoo.com 
/ URL: www.wmc-expo2011.com



Seri İlanlar

Tüyap Maden Fuarı
Özel Sayımızda Yer 
Almak İçin Lütfen 
Bizimle İletişime 

Geçiniz

Reklam 
Rezervasyon

Madencilik Türkiye Dergisi
Tel: 0 (312) 472 62 16   

Faks: 0 (312) 472 62 17   
reklam@madencilik-turkiye.com

Son Kayıt Tarihi: 25 Eylül
Dergi Çıkış Tarihi: 15 Ekim
Fuar Tarihi: 11-14 Kasım

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.
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Reklam İndeksi

Sayfa 53 Sayfa 57 Arka kapakSayfa 47 Sayfa 55 Sayfa 59

Sayfa 1 Sayfa 3 Sayfa 5 Sayfa 7

Sayfa 9 Sayfa 13 Sayfa 15-17-19 Sayfa 21 Sayfa 23

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 32-33

Sayfa 27

Sayfa 37 Sayfa 39 Sayfa 43 Sayfa 45

Web Sitemizde Siz de Yerinizi Alın!

Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
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Ön kapak içi

Uluslararası SRK Consulting
Grubu üyesidir
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Turan Güneş Bulvarı No:86/3  
6550 Yıldız/Ankara TÜRKİYE

Tel: (312) 442-04-79  Faks: (312) 442-04-80  
info@srkturkiye.com
www.srkturkiye.com

Arama

Çevre

Madencilik

Su

Jeoteknik

www.atlascopco.com.tr

GMSI 
Planning Room to the Boardroom

Our Services Include

 Mining Software Solutions
 Mining Communications Technology
 Professional Mining Consulting
 Transformation Management

Johannesburg | Istanbul | Perth | Brisbane | Calgary | Sudbury | Santiago
www.gijimamining.com
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GMSI  
Planning Room to the Boardroom 



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




