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Tesis başarısı performansa bağlı olduğunda sık 
sık yaşanan planlanmamış duruşlar işletme 
açısından çok maliyetlidir. TISCO Jianshan 
Demir Madeni, Çin’de bulunan filtreleme 

tesisinin verimliliğini dört adet Metso 
VPA pres filtre seti ile yükseltmeyi 

başardı.

Madencilik Türkiye dergisinde 
yayınlanan yazıların sorumluluğu 

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

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

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

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

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

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

işlem başlatılacaktır.

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

resim formatlarında gönderilecektir. Yazılar e-posta aracılığı 
ile tanitim@mayeb.com.tr adresine veya CD ile yayın idare 

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

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

edilmez.
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EDITÖRDEN

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

“Vision Zero” yaralanmaya ve ölümlere yol açan meslek hastalıklarının ve iş kazalarının yaşanmadığı 
güvenli bir gelecek sağlamak adına yürütülen bir tedbir stratejisidir. Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği 
(ISSA) tarafından geliştirilen Vision Zero yaklaşımı 7 Altın Kuralı benimsemiştir:

• Liderlik Et - Bağlılık Göster
• Tehlikeleri Tanımla - Riskleri Kontrol Et
• Hedefleri Tanımla - Programlar Geliştir
• İyi Organize Olmuş Güvenli ve Sağlıklı Bir Sistem Sağla
• Makine, Ekipman ve İş Yerlerinde Güvenliği ve Sağlığı Sağla
• Nitelikleri İyileştir - Yetkinliği Geliştir
• İnsanlara Yatırım Yap - Katılımla Motive Et

Dünyada her alanda Sıfır Kaza Vizyonu (Vision Zero) giderek yaygınlaşıyor. Dünyanın en riskli iş kolu olan 
madencilikte de artık şirketler bu vizyonu içselleştiriyor ve 7 altın kuralı olmazsa olmazları haline getiriyor. 

Geçmişte ve halen zaman zaman yaşanan üzücü maden kazaları maalesef sektörümüzün imajını ka-
muoyu nezdinde yerle bir etmiş durumda. Hatta durum zaman zaman öyle bir hal alıyor ki, dünya stan-
dartlarında iş güvenliği uygulamalarına sahip, herhangi bir ölümlü kazası olmayan, Sıfır Kaza Vizyonunu 
benimsemiş, bu konuda hedeflerine de çok yaklaşmış şirketlerimiz bile varken bunların uygulamaları 
bu olumsuz algı içerisinde maalesef görünmez oluyor. 

Bu algının değiştirilmesi gerekiyor. Sektörümüz iş kazaları ve ölümlerle değil, insanı ve çevreyi ön plan-
da tutan, istihdamı artıran, ekonomiyi büyüten bir sektör olarak anılmalı. Bu olumsuz imajı da değişti-
recek olan yine biz madencileriz. 

Madencilik Türkiye dergisi olarak 10 yıldır Türk Maden Endüstrisinin gelişmesine biraz olsun katkı sağla-
yabilmek adına faaliyet gösteriyoruz. Bu kapsamda gerek dergi ekibi olarak gerekse uzman görüşlerine 
yer vererek olmazsa olmaz dünya uygulamalarını, küresel vizyonları, okuyucularımıza yansıtmaya çalı-
şıyoruz. Bu noktada sürekli olarak insana ve çevreye duyarlı madencilik, halkla ilişkilerin önemi, sosyal 
lisans, şeffaflık gibi küresel ilkelerin altını çiziyoruz. 

Son dönemde Bakanlığımız ve bağlı kuruluşların yetkililerinden de sürekli önce insan ve çevre ile ma-
dencilikte şeffaflık, halkla ilişkilerin önemi gibi vurguları duydukça mutlu oluyoruz. Çünkü aklın yolu bir. 
Keşfedileni yeniden keşfedemezsiniz, buna gerek de yoktur. 

Bu sayımızda yer alan iş güvenliği ile alakalı makalelere göz atınca ve son dönemde Bakanlık yetkililerinin 
söylemlerini de irdelediğimizde bundan sonraki dönemlerde dünyaya paralel olarak ülkemizde de Visi-
on Zero - Sıfır Kaza Vizyonunun giderek yaygınlaşacağını ve benimseneceğini rahatlıkla söyleyebilirim. 

Bu vizyon ile bağlantılı olarak aşağıdaki konuların da ön plana çıkacağı aşikardır. Türk Madenciliğinde 
yeni dönem;

• ‘Sıfır Kaza’ ilkelerinin benimsendiği,
• Çevresel ve sosyal etkilerin her açıdan tüm incelikleriyle hesap edildiği,
• Madencilik faaliyetleri sonrasının her yönüyle planlandığı,  
• Yerel halkla barışık, sosyal onayın alındığı, 
• Şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı olunan, 
• Maden şirketlerinin kendilerini önce faaliyet gösterdiği yöredeki halka, sonra kendi sektörüne ve 
tüm ulusa anlatabildiği bir dönem olacaktır, olmak zorundadır.

Yeni dönemde yukarıda anılan konuları dikkate almayan şirketlerin madencilik sektöründe sürdürülebi-
lir bir şekilde faaliyet gösterebilmelerinin çok zor olacağına inanıyorum. 

Vision Zero ve Madenciliğin Geleceği
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Maden Aramalarına Yön Veren PDAC Kongresi ve 
Fuarı Mart Ayında Kanada’da Gerçekleştirilecek

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) 
Görevine Mehmet Bıçkıcı Atandı

İlk düzenlendiği 1932 yılından bu yana sürekli olarak büyüyen 
ve dünyanın önde gelen madencilik organizasyonlarından birisi 
olarak değerlendirilen PDAC Kongresi ve Fuarı bu yıl 3- 6 Mart ta-
rihlerinde Kanada - Toronto Kongre merkezinde, dünyanın dört 
bir yanından gelen sektör profesyonellerini bir araya getirecek
2018 yılında 135 ülkeden 1.000'in üzerinde stant, 3.500 yatırım-
cı ve 25.000'den fazla katılımcıyı bir araya getirilen, bu yıl 87.si 
düzenlenecek organizasyon bu yıl da maden arama ve geliştir-
me alanlarında hizmet veren maden profesyonelleri, hükümet 
yetkilileri, yatırımcılar, piyasa analistleri, yer bilimciler, şirket yö-
neticileri, kamu çalışanları ve öğrencilere küresel maden endüst-
risinin nabzını tutma imkânı sağlayacak. Etkinlik aynı zamanda 
bünyesinde düzenlenen paneller, kısa kurslar, çeşitli sunumlar ve 
toplantılar ile katılımcılarına güncel bilgiye erişim imkânı sunar-

ken yatırım fırsatlarını anlatmak ve iş geliştirme faaliyetlerini des-
teklemek isteyen yatırımcılara da gerek ikili görüşmeler gerekse 
yuvarlak masa toplantıları ile sosyal ağ kurma imkanı veriyor. 
Birçok ülkenin temsilcilerinin katılım gösterdiği etkinliğe her yıl ül-
kemizden de önde gelen maden şirketlerinin yetkilileri katılım sağ-
larken en son 2018 yılında Altın Madencileri Derneği tarafından ya-
pılan organizasyon ile o dönem MİGEM Genel Müdürü olarak görev 
yapan, şu an ki T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat 
Cansız'ın da aralarında bulunduğu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Altın Madencileri Derneğin-
den 70'e yakın yetkili PDAC 2018 etkinliğine katılım göstermişti. 
Bu yıl da PDAC Kongresi ve Fuarı’nda başta Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı ve Altın Madencileri Derneği yetkilileri olmak 
üzere ülkemizin yüksek bir profilde temsil edilmesi bekleniyor.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) görevine 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdür-
lüğü görevini yürüten Mehmet Bıçkıcı atandı.
MAPEG Genel Müdürü Mehmet Bıçkıcı’nın özgeçmişi:
1973 yılında Balıkesir’in Akçaova köyünde doğdu. İlk, orta ve 
lise tahsilini Balıkesir’de tamamladı. 1996 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İİBF-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölü-
mü’nden mezun olduktan sonra 2006 yılında Gazi Üniversite-
si Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri ve 2008 yılında İngiltere 
Essex Üniversitesi’nde Avrupa Birliği alanlarında yüksek lisans 
eğitimlerini tamamladı. İş hayatına, 1996 yılında Türkiye Vakıf-
lar Bankası’nda Kambiyo Uzman Yardımcısı olarak başladı

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nde 1997-
2001 yılları arasında Başbakanlık Uzman Yardımcısı ve 2001-
2008 yılları arasında Başbakanlık Uzmanı olarak görev yaptı. 
2008-2014 yılları arasında Başbakanlık Düzenleyici Reform 
Grubu’nda Başkan Yardımcılığı, Kanunlar ve Kararlar Genel 
Müdürlüğü’nde Kanun Tasarıları Grup Başkanlığı, Başbakanlık 
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nde Genel Mü-
dür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
2014 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon 
Genel Müdürü olarak atanan Sayın Bıçkıcı, 07.01.2019 tarihinde 
MAPEG Genel Müdürü olarak görevlendirildi. Mehmet Bıçkıcı, 
evli ve 3 çocuk babasıdır. İleri seviyede İngilizce bilmektedir. 

Ocak 2019

Aralık 2018

Ocak 2019

Türkiye’nin İlk Mekanize Yer Altı Krom Madeni Eti 
Krom’da Üretime Başladı
Yılmaden Holding’in bir iştiraki olan Eti Krom Türkiye krom ma-
denciliği sektöründe yeniliklere öncülük etmeyi sürdürüyor. 
Türkiye’nin en büyük krom üreticisi Yılmaden Holding, Türki-
ye’nin ilk mekanize yer altı krom madeninde cevhere ulaştı ve 
üretim hazırlıklarını tamamlıyor. Mekanize yer altı krom made-
ninin üretime geçmesiyle birlikte ülkemizin kromit üretim ka-
pasitesini 400.000 ton artırarak yaklaşık 2 milyon tona ulaşacak.
Yılmaden Holding CEO’su Dr. Alp Malazgirt mekanize yer altı krom 
madenciliği projesiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Eti Krom’a 
ait tüm ocaklarda modernizasyona başladık ve hızla devam ediyoruz. 
Yaptığımız sondajların ardından üç boyutlu cevher modelleme prog-
ramlarında cevher blok modelini hazırladık. Model üzerinden meka-
nize yer altı krom madeninin hazırlık galerilerine 2017 yılının son çey-
reğinde başladık. Yaklaşık bir yıllık sürede tüm hazırlık galeri işlerimizi 
tamamlayıp cevhere ulaştık. Türkiye krom madenciliğine getirdiğimiz 

bu yenilik sayesinde ülkemizin payının küresel ölçekte artacağına ina-
nıyoruz. Projemizin bölgede istihdam olanağı sağlayacağını ve yerel 
mal alımlarıyla bölgeye de katma değer sağlayacağını düşünüyoruz.”
Eti Krom’da cevhere ulaşan yer altı mekanize krom madeninin 
üretim yöntemi ve zemin kontrol yönetim sistemi için Yılma-
den Holding bünyesindeki planlama departmanı ve iki bağım-
sız kuruluş çalıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından farklı 
kayaç kalite endekslerine göre uygulanması gereken tahkimat 
sistemi ve uygulanacak üretim yönteminin parametreleri bir yılı 
aşan çalışmalar sonucunda oluşturuldu. Eş zamanlı olarak, özel 
bir danışmanlık firmasıyla ara katlı kazı üretim yönteminin ince-
lenmesi konusunda çalışmalar sürdürüldü. Yapılan çalışmalar 
sonucunda Türkiye krom madenciliğinde ilk defa ara katlı kazı 
üretim yöntemi uygulandı. NATM tahkimat sistemi ile zeminin 
kontrol altında tutulması planlanıyor. 

TÜRKIYE’DEN HABERLER
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Niziplioğlu Holding Madencilik Sektörüne Girdiğini 
Açıkladı Aralık 2018

Turizm ve kıymetli madenler alanında faaliyetleri yoğunlaşan 
Niziplioğlu Holding, maden aramaya yöneldi. Holding bünye-
sinde kurulan Nimaş AŞ isimli şirket; altın, bakır, gümüş, krom 
başta olmak bir dizi değerli madenin rezerv tespitini yapacak. 
Ekonomik değeri resmi raporlarla ortaya konulan madenler Ni-
maş AŞ’nin Borsa İstanbul üyeliği ile halka açılacak.
Niziplioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu, 
İstanbul’da düzenlediği toplantıda maden sektöründe yapa-
cakları çalışmaları anlattı. Nimaş Niziplioğlu Maden Arama ve 
İşletme San. Tic. AŞ’yi kurduklarını ifade eden Niziplioğlu, ağır-
lıklı olarak altın çalışacaklarını ifade etti. 
Maden arama konusunda Türkiye’de özel sektör olarak bir ilki ba-
şarmak üzere, uzun yılları bulan araştırmalar sonrası yola çıktıkla-
rına vurgu yapan Ömer Niziplioğlu, ”Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü (MTA) birçok konuda aramalarını yapıyor. Biz, özel sektör 
olarak maden arama konusunda bir ilke imza atmak ve bunu başar-
mak istiyoruz. Önceliğimiz Türkiye’deki madenlerin aranması. Ülke-
mizdeki madenler aranmadan istediğimiz ekonomik güce ulaşama-
yız. Şirketimiz, arama ağırlıklı çalışacak, bulduğu madenlerin rezerv 
tespitini yaparak halkla paylaşılmasını sağlayacağız. Nimaş, halka 
açık bir şirket olacak. 6 ay ile 1 yıl arasında halka arzı planlıyoruz. Bu 
yöndeki hazırlıklarımız SPK ile görüşmelerimiz sürüyor.” dedi.
“Türkiye’deki madencilikte çok ciddi bir potansiyel var” diyen Nizip-
lioğlu, açıklamasını devamında “Trilyonlarca dolarlık rezerv oldu-
ğunu düşünüyoruz. Bunun ekonomiye katılması için öncelikle ara-
manın bilimsel bir biçimde yapılması gerekiyor. Maden aranmadan 
bulunmaz… Öncelikle bunu yapacağız. Öncelikle madenlerimizin 
rezerv tespitini yapacağız. İkinci aşamada bu madenlerin ülke eko-
nomisi dahil edilmesi için çıkarılması yönünde çalışmalar yapaca-
ğız. Kısa adı UMREK olan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Rapor-
lama Komisyonunun onayından sonra uluslararası piyasada da 
geçerli bir raporlama söz konusu olmuş olacak. Üç-dört aşamalı bir 
süreç var önümüzde. Rezerv tespiti yapılan, ekonomik değeri resmi 
raporlarla ortaya konulan madenlerimiz için uluslararası piyasada 
halka arz etme yöntemi de gündeme gelebilir. Halka arz ettikten 
sonra bulunan kaynaklarla madeni çıkarma ve işleme aşamasında 
ortak bulma yöntemiyle süreç ilerleyecek.” şeklinde konuştu.
Hangi madenlerin aranmasına öncelik vereceklerine ilişkin de 
bilgi veren Niziplioğlu, ”Dünyada en değerli maden altın olduğu 

için onun üzerine duracağız. 10 tane sahamızın olduğunu düşü-
nüyoruz. Ağırlıklı olarak altından başlayarak daha sonra gümüş, 
demir, bakır, nikel ve her madeni arama yönünde ilerleyeceğiz. 
Türkiye’de arama yapılıyor ama daha çok destek verilmesi gere-
ken konu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü dünyada madencilik 
aramayla başlayıp aramayla biter. Arama konusunda sahada 
çalışıyoruz. Üniversitelerde hocamız, yurt içi ve yurt dışından çok 
sayıda kişi ve kurumla istişare halindeyiz.” şeklinde konuştu
Niziplioğlu, yürüttükleri çalışmalarda şeffaflığın büyük önem taşıya-
cağını vurgulayarak “Bulduğumuz mevcut sahalarımızı açıklayaca-
ğız. Yürüttüğümüz sürecin her aşaması açık ve şeffaf olacak. Yatırımcı 
da yürüttüğümüz süreci anı anına takip etme imkânına sahip olacak. 
Bu açıkladığımız sahalar üzerinde de nereleri arayacağımızı ilan ede-
ceğiz. İlan ettikten sonra da aramalarımızı yapacağız. Bulduğumuz 
arama sonuçlarını online kanalımızda halkımızla paylaşacağız.” dedi.
Niziplioğlu konuya ilişkin değerlendirmesinin devamında “Ma-
denciliğin önündeki en büyük engel firmaların finansmana erişimi… 
İhtiyaç olan 20-30 milyar dolarlık kaynağı bankalardan sağlamak 
mümkün değil. Kredilerin vadesinin kısalığı ve teminatların yüksekli-
ği sektörü çıkmaza sokuyor. Düşünün bir altın madeni için tesis kur-
ma 40 milyon dolar, doğaltaş ocağının çıkarma aşaması için gerekli 
kaynak ise 3-5 milyon dolarlık bir kaynak gerektiriyor. Ülke genelin-
deki 10 bin maden sahası için 30 milyar dolar kaynak gerekli. Ayrıca 
arama, sondaj ve rezerv tespiti için kaynak gerekli” dedi.
Nimaş AŞ’yi kurma amaçlarının, güç olan finansmana erişimi ko-
laylaştırmak, kaynak çeşitliliğini artırmak olduğuna vurgu yapan 
Niziplioğlu şunları kaydetti: “Ülkemizde verimsiz çalışan veya hak 
ettiği yere gelemeyen madenciliğe öncülük edip uluslararası stan-
darda çıkarıp uluslararası yatırımcı ve ortak bulmak için Nimaş’ı kur-
duk. Nimaş öncelikle arama ve çıkarma ruhsatlı sahalarla anlaşma 
yapacak. Bu alanların rezerv tespiti yapıldıktan sonra ekonomik du-
rumuna göre değerlendirecek. Hem Türkiye’de hem yurt dışında ta-
nıtımı yapılacak bu sahalara yatırımcı çekmeyi amaçlıyoruz. Rezerv 
tespiti yapılıp ekonomik değeri ortaya konulan madenleri ülke eko-
nomisine kazandırmayı amaçlıyoruz. Her maden için bir fon kurula-
cak, yatırımcılarla oturup durumu anlatacağız. Kişiler ya da şirketler 
bu maliyetin altından kalkamaz. Dolayısıyla bu uluslararası arena-
ya çıkılıp net olarak anlatılacak ve buradan da kaynak sağlanacak. 
Başka türlü bu madenler çıkartamayız. Hayal görmeye gerek yok.”

Aldridge Minerals’ın Satın Alınma İşlemi için 
Gerekli Şartlar Sağlandı Aralık 2018

Aldridge Minerals geçtiğimiz aylarda duyurulan satın alınma işle-
mine ilişkin tüm koşulların yerine getirildiğini açıkladı. Yapılan açık-
lamaya göre Metallurgium Investment ve Trafigura Ventures Limi-
ted şirketlerinin hissedarlığı ile kurulan Virtus Mining Ltd ve Virtus 
Mining Acquisition Corp.’un yer aldığı anlaşmada tarafların kabul 
edilen şartları gerçekleştirerek anlaşmayı tamamladığı ifade edildi.
Anlaşmanın, Kanada Ticaret Kurumları Yasası’na (Canada Busi-

ness Corporations Act) uygun şekilde gerçekleştiği belirtilirken 
Aldridge’ın Kanada Borsası’ndaki (TSX) hisselerinin 27 Aralık 
2018 veya daha önceki bir tarihte işleme kapatılmasının bek-
lendiği ifade edildi.
Aldridge faaliyetlerini Yozgat-Yenipazar Projesi ile sürdürüyor-
du. Polimetalik bir maden projesi olan Yenipazar’da altın-gü-
müş-bakır-kurşun-çinko cevherlerinin bulunduğu biliniyor. 
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KABUKLAŞMA (KİREÇLENME) & 
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–  Geri kazanımı arttırmaya ve duruşları  
    azaltmaya yönelik programlar
–  En zorlu kabuklaşma problemlerinizi çözelim!

TOZ KONTROLÜ
–  Malzeme taşıma sistemlerinde, yollarda,  
    atıklarda ve nakliyede toz kontrolü için ürün  
    ve besleme sistemleri
–  En düşük nemlendirme ile performansı  
    maksimuma çıkaran kuru köpük sistemleri

FİLTRASYON VE 
SUSUZLAŞTIRMA YARDIMCILARI
–  Filtre pres sistemleri için verimlilik dizaynı ve  
    fazlası
–  En iyi sonuçlar için sahada ürün tasnifi ile  
    özelleştirilmiş filtre yardımcısı programları 
 
KOROZYON KONTROLÜ
–  Ana ekipmaları koruma ve beklenmedik  
    maliyetli duruş ve tamir sürelerini minimize  
    etme

İŞLETME SUYU ŞARTLANDIRMA
–  Kimyasal besleme, izleme ve kontrol  
    ekipmanları
–  Su, kimyasal ve enerji maliyetlerini düşürücü  
    denetim ve programlar

TÜRKİYE’DEKİ MADEN SAHALARI/
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MAPEG’in Fiili Kurulumu Tamamlandı Aralık 2018

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, 
maden ve petrol sektörünün çatı kuruluşu olan Maden ve Pet-
rol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)’nün fiili kurulumunun ta-
mamlandığını açıkladı.
Bilindiği üzere 9 Temmuz 2018 Tarihli ve 30473 Sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan 703 numaralı KHK ile Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü aynı çatı altında 
birleştirilerek tek bir genel müdürlük haline getirilmiş, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösterecek 
yeni genel müdürlüğün ismi ise “Maden ve Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğü” (MAPEG) olmuştu. Birleşme süreci yapılan açıkla-
ma ile fiilen tamamlanmış oldu.
MAPEG’e ait yeni logoyu da tanıtan Cansız, yeniden kuruluşun 
simgesi olarak hazırlanan MAPEG logosunda; mavi renk ile pet-
rol sektörüne, kırmızı renk ile maden sektörüne ve yeşil renk 
ile de çevre duyarlılığına vurgu yapıldığını, logodaki hilaller ve 
yıldızın ise bayrağımızdaki Hilâl ve Yıldıza atfen oluşturulmuş 
olup “Milli Enerji ve Maden Politikası” kapsamında sektördeki 
yeniden doğuşu ve yükselişi simgelediğini aktardı. 
Genel Müdürlüğün web sitesi www.mapeg.gov.tr oldu.

Türkiye Altın Madenciliğinde EBRD Çerçevesindeki
İlk Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı Ocak 2019

Türkiye altın madenciliği sektöründe EBRD (Avrupa Kalkınma 
Bankası) gerçeklikleri çerçevesindeki ilk toplu iş sözleşmesi Ma-
den-İş Sendikası ve Tümad Madencilik AŞ arasında imzalandı.
Maden-İş ile 2018’in başlarında başlatılan çalışmaların sonucun-
da iki kuruluş anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı. Yaklaşık 
200 madenciyi ilgilendiren ve 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan 
2 yıllık bir dönem süresince geçerli olacak bu sözleşme kapsa-
mında madenciler kabul edilen şartlardaki maaş, fazla mesai ve 
vardiya ücretlerinin yanı sıra eğitim, ısınma ve bayram gibi özel 

günlerde sağlanacak ek imkanlar gibi sosyal haklara kavuştu.
Bunun yanında “Sosyal Onay” kavramının bir parçası olarak iş-
letmelerinde yerel halka istihdam sağlayacak olan Tümad aynı 
zamanda istihdam sağladığı personele maden teknolojileri ve 
görev alacakları departman ile ilgili yerinde eğitimler sağlayacak.
Maden-İş Sendikası ve Tümad’ın iş sağlığı ve güvenliği, çevre-
sel ve sosyal etki yönetimi konusunda uluslararası standartların 
yakalanması amacıyla çalışmalarını istişare halinde sürdüreceği 
öğrenildi. 

Alamos Gold Kirazlı Projesiyle İlgili 
Güncelleme Paylaştı 

MTA Sudan’da İki Sahada Altın Arayacak 

Aralık 2018

Aralık 2018

Alamos Gold Çanakkale-Kirazlı projesinde faaliyetleriyle ilgili 
olarak bir güncelleme paylaştı. Daha önce bildirildiği üzere Ala-
mos, Kirazlı projesinin inşaatına başlanması için gerekli önemli 
izinler için onay almıştı. Bunlar arasında ÇED ve Orman İzinleri 
ile Temmuz 2018'de Çanakkale Valiliği tarafından verilen GSM 
ruhsatı bulunuyordu. Şirket 2018'de elektrik hattı, yol inşaatları 
gibi çalışmalara yaklaşık 18 milyon dolar yatırım yaptı ve bu ça-
lışmalar halen devam ediyor.  

Diğer taraftan şirket açık ocak alanındaki çalışmalarına başla-
yabilmek için İşletme İzni’nin alınması konusunda gerekli çalış-
maları yürüttüğünü de bildirdi. Ülkemizdeki normal bürokratik 
işleyiş doğrultusunda geciken işletme izin sürecinde çalışmala-
rını yavaşlattığını belirten Alamos Gold, iznin alınmasıyla birlikte 
2019 ilkbaharında büyük inşaat ve hafriyat çalışmalarını hızlan-
dırmayı ve mevcut planlamaya uygun şekilde 2020 yılının ikinci 
yarısı için Kirazlı'dan ilk üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.  

Uluslararası alanda maden aramaları gerçekleştirecek olan Türkiye, 
ilk adımı Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) bünyesinde 
kurulan MTA Company Limited ile Sudan’da attı. İki sahada altın 
madeni aranmasına dair anlaşma imzalanan Sudan’da, üç yıllık ça-
lışma sonrası işletme safhasına geçilmesi planlanıyor. Anlaşma kap-
samında Sudan’da bin 325 kilometrekare alanda maden aranacak.
MTA’nın yurtdışında yapacağı çalışmalarda bir sonraki adımı 
Özbekistan olacak. 3 ay içerisinde Özbekistan’da iki farklı bölge-
de yer alan metalik maden sahasının arama ruhsatının alınması 
planlanıyor.
Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Fatih Dönmez, yurt içindeki maden rezervlerinin 
belirlenmesinde önemli adımlar attıklarını, karadan ve havadan 

jeofizik araştırmalarla Türkiye’nin maden haritasının önemli 
bölümünü çıkardıklarını, yerli ekipman ve yerli insan kaynağı 
gücüyle yapılan bu çalışmalar sonucu MTA’da ciddi bilgi biri-
kiminin oluştuğuna dikkat çekti. Bu birikimi küresel alanda de-
ğerlendirmek üzere MTA bünyesinde MTA Company Limited’in 
kurulduğunu anlatan Dönmez, “Madencilikte de ilk adımı Su-
dan’da kurduğumuz MTA Company Limited ile attık” dedi.
Sudan’da 6 sahada ön maden jeolojisi ve jeokimya çalışmaları 
başlatıldığını kaydeden Dönmez, 450 adedin üzerinde numu-
nenin toplandığını ve değerlendirmeden geçirildiğini söyledi. 
Dönmez, “Arazi çalışmaları ve elde edilen sonuçlara göre Kızılde-
niz yakınlarında, altın içeriği belirlenen iki sahanın resmi olarak 
bloke edilmesine karar verdik.” diye konuştu. 
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KÖMÜRDER Yerli Kömür için TERSANED ile Anlaştı 

İkinci 100 Günlük İcraat Programı’nda 
Madencilik Sektörü... 

Standart Enerji AŞ Unvan Değişikliğine Gitti

Aralık 2018

Aralık 2018

Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) ile Termik Santral ile 
Elektrik Üreticisi Sanayici ve İşadamları Derneği (TERSANED) 
arasında yerli kömür ikamesine ilişkin niyet protokolü imzalan-
dı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldı-
ğı 5 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda imzalanan 
anlaşma ile kömür ithalatının azaltılıp yerli kömür kullanımının 
artırılması hedefleniyor.
Ankara’da gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Dönmez, 
KÖMÜRDER ve TERSANED arasında imzalanan protokolle kö-
mür ithalatının azaltılması yönünde önemli bir adım daha 
atıldığının altını çizerek “Bugün termik santrallerde kullanılmak 
üzere yaklaşık 23 milyon ton kömür ithal ediyoruz. Bu protokolle 
birlikte, ithal kömürün ilk aşamada yüzde 10’luk bölümünü yerli 
kömürle ikame edeceğiz. Sonrasında bu rakam artarak devam 
edecek. Böylece 4,6 milyon ton yerli ikameyle 414 milyon dolar 
ülke içerisinde kalacak ve cari açığın kapanmasına hatırı sayılır 
bir miktarda katkı yapmış olacağız. Sadece bu protokolü takiben 
yapılacak yerli kömür üretimiyle dahi; yaklaşık 12,5 milyar kWh’lık 
elektriği yerli kaynaklardan elde edeceğiz. Yani Ankara’nın bir 
yıllık elektrik tüketimi kadar bir üretimi bu protokol sayesinde 
karşılamış olacağız. Öz kaynaklarımızdan yapılacak bu elektrik 

üretimiyle enerjide dışa bağımlılığımız daha da azalacak. Böyle-
ce, “Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye” hedefimize daha da yaklaşmış 
olacağız” şeklinde konuştu.
İmzalanan Protokol kapsamında; yurt içinde faaliyet gösteren 
kömür santrallerinde yerli kömürün kullanımı teşvik edilecek. 
Diğer taraftan yerli kömür fiyatının belirlenmesine yönelik 
kriterler de protokol kapsamında yer alıyor. Protokol ile Hü-
kümet politikasına uygun olarak yerli kömür üretiminin artırıl-
ması, ülke rezervlerinin değerlendirilmesi, ithal kömür ikame-
sinin azaltılması ve döviz açığının azalmasına katkı koyulması 
sağlanacak. Aynı zamanda kömürlü santrallerin hammadde 
girdilerini yerli kaynaktan sağlayarak maliyetlerinin düşürül-
mesi ve döviz baskısının azaltılması hedefleniyor. Protokolle 
yerli kaynaklarımızın enerji üretimindeki ağırlığı artırılırken, 
aynı zamanda yatırımcılar tarafından doğrudan ve dolaylı 
birçok istihdam alanı da oluşturulacak. Protokolün işleyişini 
takip etmek amacıyla tarafların ve Bakanlığın temsilcilerinin 
katılacağı bir komite kurulacak. Kamu ve özel sektörde gö-
revli ihtisas sahibi uzmanların yer alacağı komite, protokolün 
uygulamaya geçişini takip edecek ve raporlayarak Bakanlığa 
sunacak. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı gerçek-
leştirilen “İkinci 100 Günlük İcraat Programı” tüm bakanlıkları kap-
sayacak şekilde çalışmalar içeriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı kapsamında planlanan çalışmalar ise şu şekilde açıklandı:
ETKB-06: Kamuya ait sahalardaki yerli kömür üretiminde; tüve-
nan linyit üretiminin %9 artırılarak 7.000.000 ton'a, tüvenan taş-
kömürü üretiminin %7 artırılarak 427.000 ton'a yükseltilmesi.
ETKB-07: Kömür üretimi yapılmayan kamuya ait 4 adet sahanın 
özel sektöre devrinin tamamlanması.
ETKB-08: Maden arama, araştırma ve üretiminde elde edilen jeolojik 
bilgi ve verilerden 220.000 m karot numunesi ve 100.000 adet jeo-
kimya numunesinin arşivlenerek kullanıcıların hizmetine sunulması.
ETKB-09: Tarım sektörü için 3 yeni Bor Gübre üretimine başlanması.
ETKB-10: Birinci 100 günlük dönemde tamamlanan yeni tesiste üre-
tilen Borlu Temizlik ürünün piyasaya arzı için lansman yapılması.
ETKB-11: Dünya Bor pazarının lideri olarak 100 günlük dönem-
de toplam 500.000 ton rafine bor ürünü satışının yapılması.
ETKB-12: Maden bölgesi ilan edilen ilk bölge olan İstanbul Ce-

beci Taş Ocaklarının şirketleşme işlemlerinin tamamlanması.
ETKB-13: 1.000 adet maden sahasının ekonomiye kazandırılma-
sı için ihaleye çıkılması.
ETKB-14: Madenlerin ülkemizde işlenip uç ürün üretilecek şekil-
de tesis kurulması şartıyla alüminyum ve kalker maden sahala-
rının ihale ilanına çıkılması.
ETKB-15: Yer altı kaynakları potansiyelimizin tespiti için havadan je-
ofizik araştırmalar kapsamında; ülkemizin yüz ölçümünün %96'sının 
(750.000 km2) taraması neticelendirilerek haritaların hazırlanması.
ETKB-16: Yer altı kaynakları potansiyelimizin tespiti kapsamında 
yapılan sondaj miktarının toplam 1.500.000 metreye ulaştırılması.
ETKB-17: Yurt dışı maden arama ve işletme faaliyetleri kapsa-
mında Özbekistan'da 2 adet metalik maden sahasının arama 
ruhsatının alınması.
ETKB-18: Yatırımcıların işlemlerinde bürokrasiyi azaltacak ve 
madencilik sektörüne hız kazandıracak e-maden projesinin fa-
aliyete geçirilmesi. 

Verusa Holding’in yüzde yüz oranında bağlı ortaklığı olan Stan-
dard Enerji Üretim AŞ, alınan Yönetim Kurulu Kararı ile şirket 
unvanını 25 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ‘'Standard Boksit Maden 
işletmeleri AŞ'' olarak değiştirdi.
Şirket ayrıca, aynı tarihte MAPEG tarafından açılan ruhsat ihale-
sinden Tokat ili Niksar ilçesinde bulunan maden (bakır) sahası 

ruhsatının ihalesini kazandığını, ruhsat bedelini aynı gün içinde 
peşin ödeyerek ruhsatı satın aldığını duyurdu.
Şirket, Adana Tufanbeyli’de sahibi olduğu boksit sahasında 
zenginleştirme tesisi kurmak için çalışmalara başladığını, bu 
kapsamda 19.242 metrekarelik bir arsa satın aldığını da daha 
önce kamuoyuna duyurmuştu. 
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Westwater Resources Temrezli ve Şefaatli Projeleri 
Durum Değerlendirmesi Aralık 2018

Nasdaq Borsası’na kayıtlı Westwater Resources Inc., Türki-
ye’deki iştiraki Adur Madencilik Limited Şirketi’nin sahibi oldu-
ğu Temrezli ve Şefaatli Projeleri’nin ruhsat haklarının Haziran 
2018’de iptal edilmesi konusunda bir güncelleme paylaştı. Ya-
pılan açıklamaya göre Haziran ayından bugüne gelinen nokta-
da yapılan çalışmalardan bir sonuç alamadığını belirten şirket 

iptalden dolayı Tahkim Başvurusu’nda bulundu. 
Adur Madencilik 2007 yılından bu yana Yozgat’ta bulunan 
Temrezli ve Şefaatli Projeleri’nde uranyum arama ve geliş-
tirme faaliyetleri yürütmekteydi. Şirketin yaptığı açıklamaya 
göre Temrezli, Türkiye'nin en gelişmiş uranyum projesi ko-
numunda. 

Bakan Dönmez 2019 Bütçe Maratonunda Konuştu 
Aralık 2018

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlığın 2019 yılı 
bütçesine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, milli 
enerji ve maden politikasını üç temel ayak üzerine yerleştirdiklerini 
ve bunların arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasalar ol-
duğunu belirterek "Arz güvenliği konusunda her grupta, 'ülkenin arz 
güvenliği önemlidir. Kimseyi karanlıkta, soğukta bırakamayız' mantığı 
var ama çözüm önerileri ve yaklaşımlar arasında bir farklılık söz konu-
sudur. Yerlileştirme konusunda da büyük oranda bir ortak fikir geliştiği-
ni söyleyebilirim. Yerli kaynakların, özellikle yenilenebilir kaynakların so-
nuna kadar kullanılması konusunda bir fikir birliği var." diye konuştu. 
Yerli kömürde şimdiye kadar yaptıkları çalışmalarda 17,5 mil-
yar tonun üzerinde bir keşif yakaladıklarını, bunun ekonomiye 
kazandırılması gerektiğini dile getiren Dönmez, "Hem ısınma 
amaçlı hem de elektrik üretimi amaçlı bu yerli kaynağımızı sonu-
na kadar kullanmak durumundayız. Burada yaptığımız çalışma-
larda inşallah önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde 5000 megavat yerli 
kömüre dayalı termik santral kurduğumuzda önemli bir ithal açı-
ğının ithal ikamesini de sağlamış olacağız." dedi. 
Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği 
doğrultuda Türkiye Taşkömürü Kurumuna bin 500 işçi alacak-
larını da belirtti.
Yüksek nitelikli, katma değerli ürünlerin madencilik alanında 
hayata geçirilmesi için önemli bir çalışma daha başlattıklarını 
dile getiren Dönmez, "Uç ürün üretmek şartıyla maden sahaları-
mızı ihaleye çıkarıyoruz. Bunlardan 3 tanesinde ilana çıktık. Ocak 
ayı itibarıyla inşallah onları da yapmış olacağız. Katma değeri 
yüksek ürünleri üretmek gibi bir hedefimiz var. Ham madde ola-
rak sattığınız bir ürün için 1 lira kazanıyorsanız bunu yarı mamul 
haline getirdiğinizde 7-8 kat, uç ürünü haline getirdiğinizde 25-30 
kat daha fazla katma değer üretme imkanınız var." dedi. 
Milletvekillerinin konuşmalarında sık sık bor konusuna değin-
diğini hatırlatan Dönmez, Türkiye'nin dünyadaki bilinen bor 
rezervlerinin yaklaşık yüzde 66'sına sahip olduğunu, pazar pa-
yının yüzde 57 olduğunu ve rezerv kadar pazar hedefiyle hare-
ket ettiklerini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, 
"Geçtiğimiz yıl Eti Maden rekor kırmıştı, üretim ve satış rekoru. Bu 
rekoru bu sene egale ediyoruz, 2 milyon 350 bin tona çıkartacağız. 
Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir satış hedefi var. Neredeyse ürettiği-
mizin yüzde 95'i civarında da bir ihracat kapasitesi yakalamış du-
rumdayız. Dünyanın 1 numaralı bor üreticisi durumundayız. Boru 
rafine üretiyoruz. Fakat bordan başka ürünler yapma imkanı da 
var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor." diye konuştu.

"Bir Enerji Bir Nefes" diyerek ağaç kampanyası başlattıklarını 
anımsatan Dönmez, bu sene yeni alınan her elektrik ve doğal 
gaz abonesi için bir ağaç dikeceklerini kaydetti. Dönmez, "Yet-
mez, bu sene trafiğe çıkan her lastikli araç adına bir ağaç diktire-
ceğiz sektöre. Yetmez, her üretilen 100 ton kömür için de bir ağaç 
dikeceğiz. Yaklaşık 5 milyon ağacımız olacak. Böylece hem enerji 
alanında hem de tabii kaynaklar alanında çevreye gösterdiğimiz 
değeri bir kez daha göstermiş olacağız." dedi. 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) sondajlarıyla 
ilgili bilgi veren Dönmez, şunları kaydetti: 
"2000'li yılların başında yılda sadece 30 bin metre sondaj yapabilen 
MTA, bugün itibarıyla 1,5 milyon metreyi aştı, tarihi bir rekordur, 
geçtiğimiz yıl 1 milyondu. Denizde nereyi arıyorsak karada da ara-
yacağız, havadan da aramalarımızı başlattık. İki tane uçağımız, 
şu anda Türkiye'de aşağı yukarı yüzde 80 uçuşunu yaptı. Havadan 
jeofizik görüntüleme yapıyoruz yerin altındaki varlıkların keşfi 
açısından. Burada da yaptığımız değerlendirmeler var. Bunu ben 
daha sonra paylaşacağım. Bulduğumuz önemli keşifler var. Buldu-
ğumuz keşiflerin yaklaşık toplam tutarı 100 milyar dolar sırf son iki 
yılda bu arama çalışmalarından elde ettiğimiz keşifler sonrası."
Afşin A Santrali'nin 2000 yılından önce yapılan işletme hakkı 
devir sözleşmesi kapsamında yeni sahibine devredildiğini, Da-
nıştay onayından da geçtiğini belirten Dönmez, "Ama orada 
hiçbir işçimiz endişe etmesin, gerek bizde gerekse taşeronda çalış-
sa da yine orada yeni işveren, iş vermeye devam edecek. Benim de 
kulağıma birtakım dedikodular geldi. İşçilerin böyle bir endişeye 
kapılmasına gerek yok." değerlendirmesini yaptı.
"Termik santraller niçin tarım arazilerinde tercih ediliyor?" soru-
suna cevap verirken de Dönmez, şunları kaydetti:
"Termik santraller kaynağa bağımlı santraller. Kömürü nerede bu-
lursanız ona yakın yerde termik santrali kurmak zorundasın. Bu 
kömür bazen ovada, bazen de dağın altında denk geliyor. Ama 
şundan endişe etmeyin; bu yeni nesil termik santraller baca gazı 
açısından, emisyonlar açısından Avrupa Birliği standartlarını yaka-
lamış durumda. Burada herhangi bir çevresel risk söz konusu değil."
Kaçak maden ocaklarıyla etkin mücadele yapmaya çalıştıklarını 
ifade eden Dönmez, geçen yıl bu konuda ceza şartı ve hapis ce-
zası şartının da getirildiğini anımsattı. Dönmez, "Eskiden sadece 
idari para cezaları söz konusuyken şimdi hapis cezası da getirildi. 
Bu denetimleri yerinde valilikler, kolluk güçleri yapıyor. Bize ihbar 
gelirse, bizim denetimlerimiz esnasında yakalarsak da kimsenin 
gözünün yaşına bakmıyoruz." diye konuştu. 
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Maden Kanunu Değişiyor... 
Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde (KHK) değişiklik yapan kanun teklifi Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul 
edildi.
Anadolu Ajansı’ndan edinilen bilgilere göre teklifle, Maden Ka-
nunu’nun amaçları arasına madenlerin “milli menfaatlere uy-
gun olarak” aranması ibaresi ekleniyor. Ayrıca, “Maden İşletme 
Faaliyetleri”, “Madencilik Faaliyetleri”, “Görünür Rezerv Geliştir-
me Hakkı” ve “Teknik Eleman” tanımları yapılıyor.
Teklifle, “Maden Hakları”; “Madenlerin aranması, bulunması, 
görünür rezervinin geliştirilmesi ve işletilebilmesi için verilen 
izinler ve maden yataklarının bulunmasına yardımcı olanlara 
maddi imkanlar tanınması” olarak ifade ediliyor.
Teklifle önemli bir kamu geliri olan ruhsat bedeli ve devlet 
hakkının hukuki statüleri yeniden düzenlenerek madenlerden 
alınacak ruhsat bedeli ve devlet hakkı oranları revize ediliyor.
Taban bedelinin, ruhsatın yürürlükte kaldığı takvim yılı sayısı, 
maden grubu, cinsi ve alan büyüklüklerine göre belirlenen kat-
sayılarla çarpılıp, tablolarda gösterildiği şekilde hesaplanarak 
her yıl Ocak ayının sonuna kadar; arama ruhsatlarında tamamı 
Genel Müdürlüğün bütçesine ve işletme ruhsatlarında ise yüz-
de 30’u çevre ile uyum planı çalışmalarını sağlamak üzere te-
minat olarak, yüzde 20’si Genel Müdürlüğün bütçesine, yüzde 
50’si ise genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Genel Müdürlü-
ğün muhasebe birimi hesabına ruhsat bedeli yatırılacak.
Madenlerin aranması, üretime yönelik hazırlık çalışmaları, üre-
tilmesi, sevkiyatı, cevher hazırlama ve zenginleştirme, atıkların 
bertarafı, ruhsat sahasındaki stoklama/depolama işlemleri, 
maden işletmelerinin kapatılması ve çevre ile uyumlu hale ge-
tirilmesi ile ilgili tüm faaliyetler ve bu faaliyetlere yönelik geçici 
tesislerin yapılmasına ise “madencilik faaliyetleri” denilecek.
Teklifle, Görünür Rezerv Geliştirme Hakkı ise “Ruhsat sahibi 
ile veya ihalelik sahalara ilişkin Genel Müdürlük ile gerçek/
tüzel kişiler ve/veya kamu kurum ve kuruluşları arasında ya-
pılan sözleşme kapsamında Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv 
Raporlama koduna göre hazırlanmış rapor ile belirlenen gö-
rünür rezervden, bu görünür rezervi ortaya çıkaran gerçek/
tüzel kişiler ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarının aldığı pay.” 
şeklinde tanımlandı.
Görünür rezerv geliştirme hakkı hisselere bölünemeyecek, Ba-
kanlık onayıyla devredilebilecek.
Madencilik yapacak şirketlerin statüsünde madencilik yapabi-
leceği yazılı olma şartı kaldırılacak. Buluculuk hakkı ile görünür 
rezerv geliştirme hakları maden siciline şerh edilecek.
Teklifle, ruhsat müracaatlarında özel izin alanı ile çakışmayan 
kısımların, çakışan kısımlara alınacak izinlerden bağımsız olarak 
ruhsatlandırılmasının önü açılıyor.
Maden sahalarında madencilik dışında herhangi bir faaliyetin 
rezerv kaybına neden olmamak için Genel Müdürlüğün izni 
olmadan yapılamayacağını düzenleyen teklif, işletme izinle-
rinin tapu kayıtlarına işlenmesi amaçlayarak diğer yatırımlar 
planlanırken bölgede maden işletmesi olup olmadığını tespit 
edebilmesine ve rezerv kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde 

yatırımın planlanabilmesine imkân sağlıyor.
Maden Kanunu kapsamında oluşturulan “kurul” kaldırılarak, ku-
rulun yetkileri Bakanlığa devrediliyor.
Kanunda belirtilen alanlara yapılan ruhsat müracaatlarının hak 
sağlaması halinde 2 ay içinde ruhsat bedeli yatırılması ve ka-
nunda belirtilen çerçevede müracaatta bulunulması şartıyla 
ruhsat düzenlenecek.
Ruhsat sahasındaki bu alanlara ilişkin ilgili kurumlardan izin 
alınması için ruhsat sahibine bir yıl süre verilecek. Bu süre için-
de bu alanların izin alınamayan kısımları ruhsat sahasından tak-
sir edilerek ihale yolu ile ruhsatlandırılacak.
Maden ruhsat sahalarında, maden üretim faaliyetleri ile bu 
faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki geçici tesisler dışındaki 
faaliyetler ve/veya tesisler için Bakanlığın izni olmaksızın hiçbir 
şekilde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenemeyecek.
Madencilik faaliyetleri ile devlet ve il yolları, otoyollar, demir 
yolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri, petrol, doğalgaz, 
jeotermal boru hatları, su isale hatları gibi kamu yararı niteli-
ği taşıyan ya da gerçek veya tüzel kişilere ait diğer yatırımların 
birbirlerini engellemesi, maden işletme faaliyetinin yapılamaz 
hale gelmesi, yatırım için başka alternatif alanların bulunama-
ması durumunda, madencilik faaliyeti ve yatırımla ilgili karar, 
kamu yararı açısından yatırımların önceliği ve önemini tespit 
etmek üzere, ilgili bakanlığın uygun görüşü alınarak Bakanlık 
tarafından verilecek. Bakanlık tarafından alınan bu kararlar, 
kamu yararı kararı yerine geçecek.
Maden işletme faaliyetinin yapılamaz hale geldiği alanın ruh-
sattan taksir edilmesine veya ruhsatın iptal edilmesine Bakanlık 
karar verecek.
Yatırım çakışması işlemleri nedeniyle Bakanlıkça veya genel 
müdürlükçe herhangi bir sebeple ödenmek zorunda kalınan 
tutar lehine karar verilen tarafa rücu edilecek.
Madencilik faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere bağlı geçici te-
sisler için verilmiş izinler, temditler dahil ruhsat hukuku devam 
ettiği sürece geçerli olacak. Ruhsatın temdit edilmesi halinde 
madencilik faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere bağlı geçici tesis-
ler için verilmiş bütün izinler temdit süresi sonuna kadar hiçbir 
işleme gerek kalmaksızın uzatılmış sayılacak.
Bu ihlallerin, ilk tespit tarihinden itibaren 5 yıl içinde iki kez tek-
rarı halinde ise ruhsat iptal edilecek.
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ile ilgili karar, iş yeri açma 
ve çalışma ruhsatı, mülkiyet izni olmadan veya düzenlemeye 
aykırı faaliyette bulunulduğunun tespiti halinde 46.579 lira tu-
tarında idari para cezası uygulanarak bu alandaki işletme faali-
yetleri durdurulacak. Bu ihlallerin, ilk tespit tarihinden itibaren 
3 yıl içinde üç kez tekrarı halinde ise ruhsat iptal edilecek.
Ruhsat sahalarında ruhsat sahipleri, madencilik faaliyetleri ve 
madenlerin işlenmesine yönelik faaliyetler dışında hiçbir faa-
liyette bulunamayacak ve geçici tesisler dışında herhangi bir 
tesis veya altyapı tesisi kuramayacak.
Ruhsat sahalarında ruhsat sahibi veya diğer gerçek veya tüzel ki-
şiler ile kamu kurum ve kuruluşları ancak Bakanlık tarafından uy-
gun görülmesi halinde ticari veya sınai faaliyette bulunabilecek.
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Maden ruhsat sahalarında rezerv kaybına sebebiyet verilme-
mesi için arazinin vasfına bakılmaksızın ruhsat sahaları hafriyat 
toprağı, cüruf, inşaat yıkıntı atığı ve benzeri atıklar için döküm 
alanı olarak kullanılamayacak, maden ruhsat sahalarına kamu 
kurum ve kuruluşları tarafından döküm izni verilemeyecek.
İhalelik sahalar için de arazinin vasfına bakılmaksızın, Genel 
Müdürlüğün uygun görüşü alınacak. Bunlara aykırı hareket 
edenlere belirtilen idari para cezasının on katı tutarında idari 
para cezası uygulanarak bu faaliyetler durdurulacak, yapılan 
dökümün ruhsat sahasından veya ihalelik sahadan kaldırılması 
için 6 ay süre verilecek. Bu süre içerisinde kaldırılmaması halin-
de idari para cezası iki katı olarak uygulanacak.
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komis-
yonunda kabul edilen Maden Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi’ne göre; altın, gümüş ve platin madenleri için uygulanan 
devlet hakkında teşvik indirimi yüzde 40 olarak düzenleniyor. 
Bu şekilde altın, gümüş ve platin madenlerinden alınacak dev-
let hakkı oranı azaltılıyor.
Teknik elemanların ve yetkilendirilmiş tüzel kişilerin beyanları-
na sorumluluk getirilerek, gerçek dışı beyanların önüne geçil-
mesi amacıyla idari para cezası getiriliyor. Cezalar kusurun ilk 
kez işlenmesi halinde bin lira, ikinci kez tekrarı halinde 5.000 
lira olacak. Yetkilendirilmiş tüzel kişiler, hazırladıkları rapor, pro-
je ve her türlü teknik belge veya sundukları bilgi ve belgelerden 
sorumlu olacak.
Maden ruhsat sahibi veya vekilinin, mahallinde yapılan tetkik 
ve incelemelere katılmaması veya ruhsat sahibince ya da ve-
kilince herhangi bir nedenle tetkik ve incelemelerin engellen-
mesi halinde, 31.000 lira, bu fiillerden herhangi birinin tekrarı 
halinde ise iki katı tutarında idari para cezası uygulanacak. Ma-
hallinde tetkik ve inceleme gerçekleştirilinceye kadar üretim 
faaliyetleri durdurulacak.
Kaçak üretim ve izinsiz sevkiyatı düzenleyen madde yeniden 
düzenlenerek, madenin ocak başı satış fiyatı üzerinden idari 
para cezası uygulanacak. Ayrıca, kaçak üretim ve sevkiyat kap-
samında cezayı uygulayacak idarelere açıklık getiriliyor.
Ruhsat bedellerinin tamamının her yıl ocak ayının sonuna kadar 
yatırılması zorunlu olacak. Ruhsat bedelinin her yıl ocak ayının 
sonuna kadar tamamının yatırılmaması halinde, yatırılmayan kıs-
mının iki katı ruhsat bedeli olarak her yıl haziran ayının son günü-
ne kadar yatırılması gerekecek, aksi halde ruhsat iptal edilecek.
Teklifle, devlet hakkına esas ocak başı satış fiyatının alt sınırı ye-
niden belirleniyor.
Üretilen madenin ham madde olarak kullanılması veya satıl-
ması halinde, aynı pazar ortamında madenin işletmelerdeki 
tüvenan olarak ocak başı satışında uygulanan fiyat, ocak başı 
satış fiyatı olacak. Madenlerden alınan devlet hakkına esas olan 
emsal ocak başı satış fiyatı, bölgeler de dikkate alınarak her ma-
dene ait ayrı ayrı ve uygulandığı yıl için belirlenerek Maden İş-
leri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek. Ruhsat sahipleri 
tarafından devlet haklarının beyanında kullanılan ocak başı sa-
tış fiyatı, Genel Müdürlük tarafından ilan edilen ocak başı satış 
fiyatından daha düşük olamayacak.
Ruhsat sahibi tarafından beyan edilen ocak başı satış fiyatı Ma-

den İşleri Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecek ve eksik 
beyanlar tamamlattırılacak. İşletme izni olan maden ruhsatla-
rından her yıl en az ruhsat bedeli kadar devlet hakkı alınacak. 
Kaynak tuzlaları, lületaşı ve Oltu taşı için düzenlenen ruhsatlar-
dan alınacak devlet hakkında bu şart aranmayacak.
Teklifle, altın, gümüş ve platin hariç bakır, kurşun, çinko, demir, 
krom, civa, kalay, kobalt, nikel, alüminyum grubundaki ma-
denlerin yurt içindeki entegre tesislerde metal hale getirilmesi 
durumunda devlet hakkının yüzde 75’i alınmayacak. Böylece 
madencilik sektörü uç ürün üretimine teşvik ediliyor. Teklifle, 
metalik madenlerden alınan devlet hakkına ilişkin oranlar ve 
fiyat aralıkları da yeniden düzenleniyor.
Teklifle, buluculuk talepleri için Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv 
Raporlama Koduna göre hazırlanmış teknik kaynak veya rezerv 
raporu kriteri getiriliyor.
Ruhsat sahibi, arama ve işletme ruhsatı süresince Ulusal Maden Kay-
nak ve Rezerv Raporlama Koduna göre hazırlanan teknik raporlar ile 
kaynak veya rezerv olarak bildirdiği madenlerin bulucusu sayılacak. 
Bu hakkı talep eden ruhsat sahibine buluculuk belgesi verilecek.
Buluculuk hakkı hesabında kullanılacak ocak başı satış fiyatı, 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenerek 
ilan edilen ve devlet hakkı ödemelerinde esas alınan ocak başı 
satış fiyatından daha düşük olamayacak.
Üçüncü kişiler, ihalelik sahalara ilişkin Maden İşleri Genel Mü-
dürlüğü ile veya ruhsat sahibi ile yaptıkları sözleşmeler kap-
samında ruhsat sahasındaki görünür rezervi tespit etmeye ve 
geliştirmeye yönelik yaptıkları faaliyetler sonucunda, tespit 
ettikleri veya geliştirdikleri görünür rezervde pay sahibi olabile-
cekler. Görünür rezervi geliştirme hakkına yönelik yapılan söz-
leşmeler Genel Müdürlüğe başvurulması halinde bilgi amaçlı 
maden siciline şerh edilecek.
Ruhsatlar, sahibinin ruhsat bedellerini ödeyerek müracaatta 
bulunması ve birleştirmeye konu tüm ruhsatlarının işletme 
izinli olması şartıyla, düzenlenme tarihi daha eski olan ruhsatta 
birleştirilebilecek. Diğer ruhsatlar hangi aşamada olursa olsun 
birleştirilemeyecek ancak kamu kurum ve kuruluşlarının ruh-
satları hangi aşamada olursa olsun birleştirilebilecek.
Teklifle, işletme ruhsatı ve madenin işletmesine ilişkin düzenle-
meler de yapılıyor.
Ruhsatların süre uzatım taleplerinin en geç ruhsat süresinin 
bitiş tarihinden altı ay önce Maden İşleri Genel Müdürlüğe ve-
rilmesi zorunlu olacak. Aksi halde ruhsat süresi uzatılmayacak 
ve bu alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın ihalelik saha 
konumuna getirilerek ihale yolu ile ruhsatlandırılacak.
Kum çakıl madenlerinin işletme ruhsatı süresi beş yıl olacak. 
Diğer grup madenlerin işletme ruhsat süresi on yıldan az ol-
mamak üzere projesine göre belirlenecek. Maden işletme ruh-
satlarının süresi, sürenin bitiminden altı ay önce süre uzatma 
talebinin olması ve uygun bulunması halinde uzatılabilecek.
Kum çakıl maden işletme ruhsat süresini uzatma taleplerinde, 
işletme ruhsat bedelinin beş katından fazla olmamak üzere 
büyükşehir belediyesi olan illerde valilik, diğer illerde ise il özel 
idaresi tarafından belirlenen uzatma bedeli alınacak.
Süre uzatımları dahil toplam işletme ruhsat süresi kum çakıl, 
tuğla, kiremit ve çimento kili için 30 yılı, ikinci grup maden-  
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lerde 40 yılı, diğer grup madenlerde ise 50 yılı geçmeyecek şe-
kilde projesine göre Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
belirlenecek.
Birinci grup madenlerde 30 yıldan 60 yıla kadar, ikinci grup ma-
denlerde 40 yıldan 80 yıla kadar sürenin uzatılmasına Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı, diğer grup madenlerde ise 50 yıldan 99 
yıla kadar sürenin uzatılmasına Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
Teklifle, madencilik yapılamayacak nitelikteki küçük alanlara iş-
letme ruhsatı düzenlenmemesi ve bu alanların ruhsattan taksir 
edilmesi ile taksir edilen ruhsata mücavir sayılmaması yönünde 
düzenleme yapılıyor.
Muhtemel rezerv alanlarının dördüncü grup maden işletme 
ruhsat sahalarında 10 yıl, diğer grup maden işletme ruhsat sa-
halarında 5 yıl içinde görünür rezerv haline getirilmeyen alanlar 
da taksir edilecek.
Beşinci grup madenlerde 5 yıl olan işletme ruhsatı süresi uza-
tılabilecek.
Teklife göre, görünür rezervi belirlenen alanlar üzerine maden 
işletmeciliğine engel olacak şekilde başka grup işletme ruhsatı 
verilemeyecek. Ayrı ayrı üretilmesi imkânı olmayan farklı grup-
taki madenler için üst üste işletme ruhsatı verilmeyecek. Farklı 
gruptaki ruhsat taleplerinin aynı kişiye ait olması veya talep 
sahiplerinin aralarında mutabakat sağladıklarını belgelemeleri 
halinde bu şart aranmayacak.
Beş yıllık dönemde, üretimin en az olduğu herhangi üç yılında 
yaptığı toplam üretim miktarı, projede beyan edilen bir yıllık 
üretim miktarının yüzde 30’undan az olması durumunda, ruh-
sat sahiplerine 77.632 lira idari para cezası verilecek.
İdari para cezasının uygulanmasından başlamak üzere, geriye 

doğru üç yıllık dönemlerde yaptığı toplam üretim miktarı pro-
jede beyan edilen yıllık üretim miktarının yüzde 30’undan daha 
az olması durumunda da ruhsat sahiplerine 77.632 lira idari 
para cezası verilecek.
Teklife göre, ihalelik sahalar, ihale edilmeksizin İhtisaslaşmış 
Devlet Kuruluşlarına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı onayı ile 
verilebilecek.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, maden ruhsatı sa-
hipleri ile yaptığı arama ve araştırma tip sözleşmelerinin maden 
siciline bilgi amaçlı şerh edebilecek.
Teklifle, Türkiye Taş Kömürü ve Türkiye Kömür İşletmeleri uh-
desinde bulunan sahaların bölünerek devredilmesi veya mev-
cut rödovans sahalarının rödovans alanları ile sınırlı olarak 
yapacakları sözleşmeye istinaden bölünerek devredilmesine 
imkân tanınıyor.
Rödovans sözleşmeleri, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlü-
ğünün izniyle yapılabilecek ve Genel Müdürlük bu sözleşmele-
re taraf olmayacak.
MTA’nın yurt dışında faaliyet göstermek üzere kuracağı şirket-
lerin arama ve araştırma faaliyetleri dışında işletme faaliyetinde 
de bulunmasına imkân tanınıyor. Bu kapsamda kurulacak özel 
hukuk hükümlerine tabi olacak şirketlere, piyasa şartlarında 
hareket edebilmeleri amacıyla bazı kanunlardan, KHK’lerden 
muafiyet ve istisnalar getiriliyor.
Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), ihtiyaç duyulması halin-
de kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla 
elektrik üretim tesisleri kurması, işletmesi ve ticaretinin yaptırıl-
ması konusunda görevlendirilen veya üretim tesisi işletme hak-
kı devredilen şirketlerin sahasından kömür alımı yapabilecek. 

Bir Enerji Bir Nefes Projesi Kapsamında Amasya’da 
Fidan Dikim Töreni Gerçekleştirildi Aralık 2018

Amasya Suluova’da faaliyetini sürdüren Eski Çeltek Kömür İşlet-
meleri maden sahasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez’in katılımıyla, “Bir Enerji Bir Nefes Projesi” kapsamında 
fidan dikim töreni gerçekleştirildi.
Kömür çıkarma işlemi sırasında oluşan atık malzemenin depo-
landığı pasa döküm sahasında oluşturulan ağaçlandırılma alanı 
için düzenlenen fidan dikim programına Bakan Dönmez’in yanı 
sıra Amasya Valisi, Belediye Başkanı, Suluova İlçe Belediye Baş-
kanı, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.
DHA’da yer alan habere göre törende konuşma yapan Bakan 
Dönmez, kömür üreticilerinin her 100 ton kömür için bir fidan 
dikme projesinin ilk adımını bugün atmış olduklarını belirterek 
“Proje kapsamında burada sadece kömür üreticileri yok, elektrik 
sektörümüz var, doğalgaz sektörümüz var, akaryakıt sektörümüz 
var. 5 sektör inşallah bir arada 5 milyon fidanı toprakla, doğayla 
buluşturmuş olacağız. Bu yıl alınacak yeni abone için o ilde, her 
yeni elektrik abonesi için yine alınan yerde ilimizde, akaryakıtta da 
bu sene trafiğe çıkan her lastikli araç için, trafiğe çıktığı, plakayı al-
dığı ilde birer fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Bu projemize 
destek veren, katkı sağlayan başta sektör temsilcilerimize ve yerel 
yöneticilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler bismillah diye-

rek toprağa bir tohum atıyoruz. O tohumlar inşallah şehirlerimize 
hayat veren ormanlara dönüşecek.” dedi.
Dönmez sözlerine şöyle sürdürdü: “Bugün de Eski Çeltek Maden 
Sahası’nda kömür işletmesinde üretimine son verdiğimiz bu sa-
hada ağaçlandırmayı yaparak yeniden doğaya kazandırmış ola-
cağız. 100 dekarlık alanda 10 bin 100 fidanı yöreye uygun ağaç-
larımızı burada bu proje kapsamında hayata geçirerek dikmiş 
olacağız. Kömür sahası bugüne kadar ürettiği kömür ile ekono-
mimize can verdi. Milletimizin refahı için işçi kardeşlerimiz burada 
gece gündüz demeden alın teri döktü. Saha bugünden itibaren 
üreteceği oksijenle bizlere, doğaya ve içindekilere can vermeye 
devam edecek. En küçüğü 2 en büyüğü 6 yaşında olan karaçam, 
selvi, mahlep, akasya ve sedir ağaçları Suluova’mızın güzelliğine, 
estetiğine ayrı bir ruh ve güzellik katmış olacak.”
Bakan Dönmez, temiz kömür teknolojisinin başta ABD ve Avrupa 
olmak üzere dünyanın her yerinde giderek yaygınlaştığını söyle-
yerek “Bu konudaki çalışmaları dikkatle inceliyoruz. Kömür gün geç-
tikçe daha temiz bir yakıt olmaktadır. Temiz kömür teknolojileri ile 
kömürün üretimi, zenginleştirilmesi ve kullanımında verimliliği mak-
simum seviyeye çıkartacağız. Diğer yandan düşük emisyon değerle-
riyle de çevresel etkililerini en aza indirmiş oluyoruz.” diye konuştu.
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İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi için 
Maden Sektörüne 3 Milyon Euro… Ocak 2019

Ocak 2019

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün Operasyon Fayda-
lanıcısı olduğu AB destekli 6 milyon euroluk hibe programı kap-
samında özellikle maden ve diğer çok tehlikeli sektörlere (NACE 
Kodlama Sistemine göre) yönelik olarak iş sağlığı ve güvenliği 
koşullarının (İSG) iyileştirilmesi ve ilgili tarafların İSG alanındaki 
yetkinliklerinin artırılmasını sağlayacak projeler için ülke gene-
linden başvurular alınacağı duyuruldu. Toplam 6 milyon euro 
hibenin 3 milyon eurosu maden, 3 milyon eurosu diğer çok 
tehlikeli sınıfta yer alan sektörlere iş sağlığı ve güvenliği koşul-
larının iyileştirilmesi için hazırlanacak projeler için sağlanacak.
Program çerçevesinde sunulacak hibe projeleri için 75 bin Avro 
ile 200 bin Avro arasında hibe desteği sağlanacak olup; proje-
lerin süresinin 12 aydan az, 18 aydan fazla olmaması gerekiyor. 
Aşağıda belirtilen uygun başvuru sahiplerinin temsilcilerine 
hibe programı hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla yine 
aşağıda belirtilen 6 ilde bilgilendirme günleri düzenlenecek. 
Bilgilendirme günlerinin iki gün sürmesi planlanmakta olup, 
ikinci gün proje başvurusu yapmak için potansiyel başvuru 
sahibi olarak uygun olan kurum ve kuruluşların temsilcilerine, 
proje yazma sürecinde ihtiyaç duydukları eğitim ve danışman-
lık hizmetleri sağlanacak.
Bu kapsamda, bilgilendirme ve eğitim günlerine yalnızca aşağı-
da belirtilen uygun başvuru sahiplerinin temsilcilerinin katılabi-
lecek. Hibe rehberinde yer alan uygun başvuru sahipleri;
• Sivil Toplum Kuruluşları (STK),
• Mesleki örgütler (ticaret ve/veya sanayi odaları, esnaf ve sa-
natkârlar odaları, memur sendikaları/konfederasyonları/ sek-
tör temsilcisi kuruluşlar, ihracatçı birlikleri, işveren sendikaları / 
konfederasyonları, işçi sendikaları / konfederasyonları, organi-

ze sanayi bölgeleri (OSB), KOBİ temsilcisi kuruluşları gibi)
• Üniversiteler,
• Madencilik, makine, metal, metalurji, elektrik ve elektronik, 
kimya, inşaat, ziraat, denizcilik ile ilgili teknolojileri alanlarında-
ki mesleki ve teknik liseler,
• Avrupa Birliği Finansman Antlaşması 43. maddesinde tanım-
lanan uluslararası (hükümetler arası) kuruluşlar olarak belirlen-
miştir.
Potansiyel katılımcılar aşağıdaki linkte yer alan elektronik kayıt 
formunu bilgilendirme günü ve eğitimler için ayrı ayrı doldura-
rak başvuruda bulunmak suretiyle programa katılım sağlayabi-
lecekler. Sistem üzerinden kayıt yaptırmayanların bilgilendirme 
günleri ve özellikle eğitimlere katılması (katılım kotası nedeniy-
le) söz konusu olmayacak.

İSG Hibe Programı Etkinlikleri Başvuru Linki: http://kayit.ikg.
gov.tr/info/iohs
Bilgi ve iletişim için  0 312 442 90 26 ve 0 312 296 73 16 no’lu 
telefonlar ile irtibat sağlayabilirsiniz. 

Etkinlik İli Tarih

İstanbul 14-15 Ocak 2019

Gaziantep 17-18 Ocak 2019

Kayseri 21-22 Ocak 2019

Bursa 24-25 Ocak 2019

Manisa 28-29 Ocak 2019

Adana 31 Ocak-01 Şubat 2019

Ankara 06-07 Şubat 2019

Anadolu Export ve Suda Maden, 
Maden Bölgesi Olmak İçin Başvurdu
ODAŞ Elektrik Üretim AŞ’nin iştiraki firmalardan Anadolu Export 
Maden Sanayi Ticaret AŞ ve Suda Maden AŞ, uhdelerinde bulu-
nan ve değerli metal rezerv/kaynak arama çalışmalarını yürüt-
tüğü Kütahya ve Uşak bölgesindeki 5 ruhsatıyla, değerli metal 
potansiyeli bulunan diğer bölge ruhsatlarını daha kapsamlı ve 
verimli şekilde beraber işletebilmek için "Maden Bölgelerine ve 
Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında Ma-
den İşleri Genel Müdürlüğü'ne altın ve gümüş maden bölgesi 
ilan edilmesi için başvuru yapılması konusunda yönetim kurulu 
kararı alındığını açıkladı.
Diğer taraftan; ÇED raporunun olumlu sonuçlandığı Ka-
raağaç ruhsatındaki altın ve gümüş değerleri, özel bir da-
nışmanlık şirketi tarafından yapılan metalürjik çalışmalar 
sonucunda yayınlanan raporda da belirtildiği üzere yığın 
liçinin 65% (Au) ve 51% (Ag) kazanım (recover) oranlarıyla 
metal 348.150 ons /167.486 ons Altın (Au) ve 2.832.036 ons 
/ 1.255.604 ons Gümüş (Ag) çıkarsanmış (inferred) / gösteril-

miş (indicated) kategorisinde tespit edilmiş rezervin mevcut 
1.280 dolar/ons Altın (Au) ve 15 dolar/ons Gümüş (Ag) fiyat-
larıyla toplam altın ve gümüş rezervinin bugünkü TL karşılığı 
1.699.839.289 TL çıkarsanmış / 813.287.325 TL gösterilmiş 
kategorisinde rezerv gelirine denk gelecek olmasından yola 
çıkarak, ara sondajlarla gösterilmiş (indicated) ve ölçülmüş 
(measured) miktarlarının arttırılması için Suda Maden AŞ 
uhdesindeki Cebrail ve Uğurluca sahalarındaki ilave altın 
kaynaklarının da söz konusu rezerv ile beraber değerlendi-
rilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda, Şirketin 01.11.2018 tarihli özel durum açık-
lamasında Şirketin büyüme sürecine yönelik olarak kamu-
oyu ile paylaşılmış opsiyonlardan biri olan iştiraki Anadolu 
Export bünyesindeki altın sahalarına yönelik stratejik fi-
nansal ortaklık ya da varlık satışı ile ilgili değerlendirmenin 
mevcut durum itibariyle askıya alınmasına karar verildiği 
öğrenildi.

22





www.madencilikturk iye.com
15 Ocak 2019

Doğanak; Baldwin and Francis Ltd.’nin Türkiye 
Temsilciliğini Üstlendi

Kızıltepe Madeninde Altın Üretimi 
Tahminlerin %36 Üstüne Çıktı

1955 yılında ülkemizdeki ilk 
makaron imalatçısı olarak baş-

ladığı sanayi ve ticaret hayatına bugün birçok sektörde üretici, 
distribütör ve mümessillik hizmetleriyle devam etmekte olan 
Doğanak Kollektif Şti, 15 Aralık 2018 tarihi itibariye Baldwin and 
Francis Ltd. firmasının Türkiye temsilciliğini üstlendiğini açıkladı.

İngiliz Baldwin and Francis Ltd. (B&F) firma-
sı yaklaşık bir asırdır tehlikeli ve patlayıcı 
ortamlarda çalışan dünyaca meşhur elekt-
rik ekipmanlarını ATEX direktiflerine uygun 
olarak imal etmektedir. 1919 Yılında kuru-
lan B&F’in yeraltı ocaklarına özel yolverici, 

devre kesici ve transformatör başta olmak üzere bir dizi ürün 
çeşidi bulunmaktadır. Firma yine modern ve yüksek kapasiteli 
işletmelerde ağır hizmet veren değişken hızlı nakliye sistemle-
rine güç merkezleri imal etmektedir. Ürünleri uluslararası piya-
salarda güvenilir ve sürekli emre amade olduğundan beğeni ile 
tercih edilmektedir.

Sürekli gelişim içerisin-
de olan B&F, 2017 Yılı 
İngiltere Kraliyet Ödülü-
nü İnovasyon alanında 
almıştır. Maden sektörü 
dışında başta petrokimya 
ve ulaşım olmak üzere 
birçok sanayi kolunda da 
ürünleri bulunmaktadır.
B&F’nin ülkemizdeki 
temsilcisi Doğanak ise 
aynı zamanda Japon 
RIKEN KEIKI CO.,LTD. ve 
İngiliz I.P.T. Ltd. firmala-
rının da Türkiye temsilci-
ğini yürütüyor.

doganak.com
baldwinandfrancis.com

Ocak 2019

Aralık 2018

Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren altın arama ve üretim şirketi 
Ariana Resources, dördüncü çeyrek ile birlikte Kızıltepe Made-
ninde gerçekleştirilen 2018 üretim sonuçlarını paylaştı. Şirket 
tarafından yayınlanan raporda öne çıkan bilgiler şu şekilde 
oldu:
Kızıltepe Madeninde 2018 yılı boyunca 27.110 ons altın üretim 
gerçekleştirilirlerken 20.000 ons olan üretim tahmini 7.110 ons 
aşılarak beklenenden yaklaşık %36 fazla üretim gerçekleştirildi.
2018 yılının üçüncü çeyreğinde 7.556 ons olan altın üretimi yı-
lın son çeyreğinde ise 7.517 ons olarak gerçekleşti.
Yılın son çeyreğinde tesiste 49.717 ton cevherin işlemden geçti 
ve ortalama tenör ise 5,23 g/t oldu.
Açık ocaktan son çeyrekte 63.760 ton üretim gerçekleştirilirken 
ortalama tenör ise 4.53 g/t oldu. Aynı dönemde taşınan toplam 
materyal ise 719.370 ton oldu.
31 Aralık itibari ile sona eren dönemde altın kazanımı oranı ise 
%91,6 olarak paylaşıldı.
Madenin geride bıraktığımız yılki performansını değerlendiren 
Ariana Resources Genel Müdürü Kerim Şener konuyla ilgili şu 
açıklamalarda bulundu:
“2018 yılının son çeyreği şirketimiz adına önemli bir dönüm 
noktasını temsil ediyor. Şirketimiz bu yıl için belirlediğimiz 
üretim öngörüsünden önemli miktarda daha fazla üretim ger-
çekleştirdi. Bu gelişme, önemli bir bölümü 2019 yılında yapıla-
cak olan 33 milyon dolarlık sermaye geliştirme kredisinin geri 
ödemesinin olduğu zamana denk geldi. Geçtiğimiz yıl ortaklı-
ğımız, değirmen kapasitesini yıllık 200.000 tona çıkarmak da 

dahil olmak üzere, her çeyrek üzerine koyarak, birçok başarıya 
imza attı. Tüm bu olumlu gelişmelerin devam etmesini bekli-
yoruz. Bu fırsattan istifade ederek çalışmalarını ortak iştiraki-
mize adayan ekibimize ve ortağımız Proccea Construction’a yıl 
boyunca gösterdikleri dikkat ve hassasiyet için teşekkür etmek 
istiyoruz.
2019 yılına ayaklarımızı yere sağlam basarak başladık. 
Hakkında büyük heyecan duyduğumuz 2019 yılı için belir-
leyeceğimiz üretim tahminlerimizi de yakın zamanda ya-
yınlayacağız.“ 
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Mitsubishi’nin Kömür Madenlerine Glencore İlgisi

Kanada’da 552 Karatlık Elmas Keşfedildi

Madenciler Bakır Fiyatlarının Toparlanmasını 
Fiyatlıyor

Aralık 2018

Aralık 2018

Aralık 2018

Mitsubishi Corporation, Avustralya Queensland'da bulunan 
iki kömür ocağını 750 milyon dolara sattı. Mitsubishi, Kuzey 
Bowen Havzası'ndaki Clermont kömür madeninde sahip oldu-
ğu %31,4 oranındaki hissesini Glencore ve Sumitomo'nın ortak 
girişimi olan GS Coal'a bıraktı.
Clermont Kömür Madeninde satış işlemi öncesi, Mitsubishi De-
velopment (yüzde 31,4), Glencore ve Sumitomo (her biri yüzde 
25,05), J-Power Avustralya (yüzde 15) ve JCD Avustralya (yüzde 
3,5) şirketlerinin hisseleri bulunurken ve madeninin yıllık üre-
tim kapasitesinin 12 milyon ton olduğu kaydedildi.
Anlaşmanın, şirketin kullanıcılarına yüksek kalitede termal kö-
mür tedarikini sürdürmesini sağlayacağını ve enerji güvenliği 
ve istikrarlı tedarik konusundaki kararlılığına katkıda bulunaca-
ğını belirten Sumitomo: “İklim değişikliğinin çevremize, topluma 
ve kurumsal faaliyetlere etkilerinin gerçek bir tehdit olduğuna dair 
inancımıza dayanarak; düşük karbonlu bir toplum yaratma hede-

fimiz doğrultusunda, misyon olarak kabul ettiğimiz enerji güven-
liği sağlamaya ve enerji arzını stabil tutmaya devam ediyoruz.” 
şeklinde açıklamalarda bulundu.
Mitsubishi ayrıca Ulan Kömür Madenindeki %10 oranındaki his-
sesini de Glencore Coal'a sattığını açıkladı. Avustralya’nın New 
South Wales’in batısında bulunan Ulan Madeninin işletmesini 
Glencore gerçekleştiriyor ve madende 2031 yılına kadar yılda 
20 milyon ton kömür üretimi gerçekleştirilmesi bekleniyor. Mit-
subishi tarafından yapılan açıklamada, iki satışın da 2019 yılın-
da tamamlanmasını beklendiği belirtildi.
2018 yılının büyük bölümünde kömür ihracatı düşüş eğilimi 
içinde olmasına rağmen Japonya, Güney Kore ve Tayvan gibi 
geleneksel pazarların performanslarında düşüş gözlemlen-
medi. Japonya'nın gerçekleştirdiği kömür ithalatının ise Aralık 
2016-Aralık 2017 dönemine kıyasla %2,4 oranında artışla 64,3 
milyon tona yükseldiği belirtildi. 

Kanadalı Dominion Diamond ve Rio Tinto’nun sahip olduğu Di-
avik Madeninde, 552 karatlık elmas keşfi gerçekleştirildi. Şirket 
tarafından yapılan açıklamada keşfedilen elmasın Kuzey Ameri-
ka’da keşfedilen en büyük elmas olduğu açıklandı.
Diavik Madeninde keşfedilen 552 karatlık sarı renkli elmasın, 
yaklaşık 3 cm'ye 5,5 cm boyutlarında olduğu ve aynı ünvana sa-
hip olan bir önceki elmasın üç katı büyüklükte olduğu belirtildi.
Madenin %40 hissesine sahip olan Dominion Diamonds: "Bu 
büyüklükte bir elmas, dünyanın bu kısmı için tamamen beklenme-
dik bir keşifti. Bu elmasın keşfi genel olarak Kuzey Amerika elmas 

madenciliği ve Canadamark Diamonds için bir dönüm noktası 
oldu." şeklinde açıklamalarda bulundu.
Kuzey Amerika’da 2015 yılında keşfedilen bir önceki en büyük 
elmas da Diavik Madeninde bulunmuştu. 2 milyar yıl yaşında 
olduğu tespit edilen 187,7 karatlık elmas "Foxfire" olarak isim-
lendirilmişti.
Keşfedilen yeni elmas ise kendisine, dünyadaki en büyük 30 el-
ması arasında yer buldu. Bu listenin zirvesinde ise 1905 yılında 
Güney Afrika'daki Pretoria yakınlarında bulunan 3.106 Karatlık 
“Cullinan” elması bulunmaktadır. 

Piyasalarda hangi emtiaların iyi performans göstereceği sorusuna 
karşılık, aşırı pozitif yanıtlar almak olasıdır. Bunun yerine madenci-
lerin yaptıkları harcamaları incelemek, bu soruya daha doğru yanıt 
bulmaya imkân tanır. Böylece madencilerin yatırımları da doğal ola-
rak iyi performans göstereceğine inandıkları yere yoğunlaşacaktır.
Bloomberg, madencilerin sermayeleri ile nereye yatırım yaptık-
larını görmek için son beş yıllık raporları inceleyerek önümüz-
deki dönemde yatırımların nereye yöneleceğini incelediler. Bu 
inceleme grubunda dünyanın en büyük maden şirketlerinden 
BHP, Rio Tinto, Vale, Anglo Amerikan, Glencore, South32, Ve-
danta Resources ve Teck Resources yer aldı.
Yapılan araştırmaya göre yapılan yatırımlara bakıldığında bakırın 
içinde bulunduğu kasvetli havanın uzun süre devam etmeyeceği 
görülmektedir. Piyasalara yön veren maden şirketlerinin yatırımla-
rının üçte birinden fazlası şu an bakıra odaklanmış durumdadır. Bu 
rakamın içinde bulunduğumuz on yıllık sürecin ilk dönemlerinde 
yapılan yatırım miktarından yaklaşık yüzde 20 fazla olması dikkat 
çekmektedir. Firmaların bu yatırım tercihi önümüzdeki on yıl bo-
yunca bakır için oluşması beklenen arz açığı gerçekleşmesi ihtima-

linin oldukça yüksek olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Bakırın 
yanında alüminyum, çinko ve platin grubu metallerde şu an yatı-
rım alan emtialar arasında bulunurken demir cevheri ve petrol gibi 
emtiaların ise eskisi kadar talep görmediği dikkat çekmektedir.
İçinde bulunduğumuz on yıllık dönemin başında piyasalarda 
yaşanan hareketli dönemlerde madenciler yaptıkları yüksek 
meblağlı yatırımlar neticesinde bu günlerde yapacakları yatı-
rımlarda temkinli olmak zorunda kaldılar.  Şirketler her ne ka-
dar yatırım konusunda hassas davransalar da bu hassasiyetin 
tüm emtialara eşit şekilde uygulanmadığı görülmektedir. Yatı-
rımların arasında özellikle bakır yatırımlarının şu anda büyük bir 
paya sahip olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmalar, geçtiği-
miz Haziran ayından önceki 12 aylık dönemde bakır yatırımları-
nın 8 milyar dolara ulaştığını göstermektedir.
Madencilerin ürün yelpazelerinde bulunan emtialar için genellik-
le olumlu düşünme eğiliminde oldukları bilinmektedir. Ancak her 
şeyden önce yapılan yatırımlara bakmak önemli bir soruya cevap 
bulunmasını sağlayabilir: Madenciler bir emtiaya para harcamaya 
hazır değilse, o emtiadan gerçek beklentileri ne olabilir? 

DÜNYADAN HABERLER
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ACI Systems, Dünyanın En Büyük İkinci Lityum 
Havzasında Üretim Gerçekleştirecek Aralık 2018

Almanya merkezli ACI Systems ve Bolivya Devleti, elektrikli oto-
mobillere ve cep telefonlarına güç sağlayan bataryaların temel 
bileşeni olan lityum üretimi konusunda bir anlaşma imzaladı.
Gerçekleştirilen anlaşma kapsamında ACI Systems, Salar de 
Uyuni bölgesinde dört lityum tesisi kurmak için devlet şirketi 
olan Bolivya Lityum Yatakları (YLB) şirketi ile birlikte çalışacakla-
rını belirtti. Tesislerin kurulacağı Salar de Uyuni bölgesi dünya-
nın en büyük ikinci lityum havzası olarak biliniyor. ACI Systems 
ve devlet şirketinin oluşturacağı ortak girişimin aynı zamanda 
ülkedeki elektrikli araçlarda kullanılacak bataryaların üretimi 
için de bir tesis kurma planları olduğu ifade edildi.
2022 yılında ilk üretimin gerçekleştirilmesi beklenen maden-
den, 70 yıllık bir süre boyunca yılda 40.000 ton lityum hidroksit 
üretilmesi planlanıyor. Çıkarılan lityumun %80'inden fazlasının 
Almanya'ya ihraç edileceği belirtilirken, şirketin diğer Avrupalı 
şirketlerle görüşme içerisinde olduğu öğrenildi.
Bolivya Başkanı Evo Morales, beyaz petrol olarak isimlendirilen 
lityumun ülkesinin içinde bulunduğu durumu iyileştirmek ve 
halkın refah seviyesini arttırmak için büyük önem taşıdığına inan-
dığı ve umutlarını artan lityumun fiyatlarına bağladığı biliniyor.
Bolivya’nın henüz değerlendirilmeyen milyonlarca ton lityum 
rezervi olduğu bilinirken Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezi 
(USGS) verilerine göre yalnızca Salar de Uyuni bölgesi, dokuz 

milyon ton lityum içeriyor. Bu rakam dünyanın bilinen lityum 
rezervlerinin yaklaşık %25'ine karşılık geliyor. Ülkede başka lit-
yum yataklarının da mevcut olduğu tahmin edilirken uzmanlar 
dünyadaki lityumun yaklaşık yarısının Bolivya’da bulunduğuna 
inanıyor.
Ülkenin yer altı zenginliğini değerlendirmek isteyen Morales 
yönetimi, Bolivya’nın yalnızca hammadde ihracatçısı olmasına 
sıcak bakmazken ülkeyi lityum içeren tüm faaliyet zincirinin 
gerçekleştiği bir merkez haline getirmek istiyor. Lityumca zen-
gin bu Güney Amerika ülkesinin hedefine ulaşabilmesi adına, 
karşısında aşması gereken birtakım engeller bulunduğu da be-
lirtiliyor.  
Bu engellerden birisi ülkedeki lityumun içeriği olarak dikkat 
çekiyor. Bolivya'da ki lityumun komşu Şili’de bulunanlardan 
daha yüksek magnezyum seviyelerine sahip olduğu, aynı za-
manda Bolivya'nın tuz havzalarının mevsimsel su baskınlarına 
maruz kaldığı ve bu nedenle daha düşük bir buharlaşma oranı 
elde edilmesinin lityumun rafine edilmesini zorlaştırdığı ifade 
ediliyor.
Bolivya'da ki altyapı eksikliği ve yatırımcının hükümete gü-
ven duymaması, Morales’in gelişmiş bir lityum endüstrisi için 
planlarını olumsuz yönde etkileyen diğer konular arasında yer 
alıyor. 

Rio Tinto, Maden Harcamalarında Bakıra 
Yoğunlaşacak Aralık 2018

Maden devi Rio Tinto ve aynı klasmandaki rakipleri imza attık-
ları yüksek meblağlı anlaşmalarla dikkat çekiyor. Yatırımcıların 
şirketlerin gerçekleştirdikleri bu yüksek meblağlı anlaşmalarını 
savurganlık olarak değerlendirdikleri bilinse de 2019 yılında 
yaşanacak gelişmelerin yatırımcıların fikrini değiştirebileceği 
öngörülüyor. Rio Tinto’nın bakır cevherine olan ilgisinin de ya-
şanacak bu gelişmelerden birisi olabileceği tahmin ediliyor.
2017 yılında yaşanan bakır arzındaki sıkıntı ve yükselen bakır 
fiyatları hala piyasalarda unutulmadı. Yeni keşiflerin nadiren 
gerçekleştiği bu dönemde keşif gerçekleştirilse bile üretim saf-
hasına geçişin yavaş ve pahalı bir süreç olmasından dolayı kü-
resel bakır arz kapasitesinin hızla artma ihtimali bulunulmuyor. 
Bu nedenle elektrikli araçların ve enerji depolama sistemlerinin 
öneminin artması ile yaşanacak talep artışı neticesinde bakır ar-
zında sıkıntılar yaşanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. 
Bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda uzun vadede, 
bakır cevherinin fiyat görünümünün Rio Tinto’nun ana ürünü 
olan demirden çok daha avantajlı olacağı öngörülüyor
Reuters’ın yayınladığı tahmine göre bu durumu değerlendir-
mek isteyen Rio Tinto’nun ise bakır piyasaların da konumunu 
güçlendirecek yeni yatırım ihtimallerini değerlendirebileceği 
tahmin ediliyor. Bu ortamda en mantıklı yatırımın satın alma 
yoluyla gerçekleşeceği belirtilirken Rio Tinto’nun yatırım yap-

ması için en muhtemel adayın ise 15 milyar dolar değer biçilen 
Freeport-McMoRan olduğu ifade edildi. Şili, Peru ve ABD gibi 
ülkelerde faaliyet göstermesinin şirketin önemini arttırdığına 
dikkat çekilirken dünyanın en büyük bakır şirketinin şu anki 
patronu olan Richard Adkerson’un yakın zamanda emekli ola-
cak olmasından dolayı şirketin yeni liderinin kim olacağı konu-
sunda tartışmalar devam ediyor. 
Böyle bir satın almanın gerçekleşmesi için şirketin karşısında 
bazı sıkıntılar bulunduğuna dikkat çekilirken bunlardan biri-
sinin yüksek maliyet olduğu belirtiliyor. Freeport’un hisseleri 
2011 yılındaki değerlerin yaklaşık beşte biri seviyesinde bulu-
nuyordu ancak günümüzde bakır piyasalarındaki sıkışıklık ne-
deniyle Rio Tinto’nun satın alma işlemi için en az yüzde 30 prim 
ödemesinin gerekli olabileceği ifade ediliyor. Bu rakam 2019 
yılında beklenen kazancın 17 kat daha fazlasına yani yaklaşık 19 
milyar dolara karşılık geliyor. 
Bu yatırım için Rio Tinto'nun önce yatırımcılarını ikna etmek 
zorunda olacağı belirtilirken yatırımcılardan onay alınması du-
rumunda borç yükü hafif olan şirketin, ABD’de bulunan bazı 
madenlerini elden çıkarabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca Rio 
Tinto'nun Kanada'daki demir cevheri şirketinde bulunan ço-
ğunluk hissesini satma çalışmalarını da hızlandırabileceği be-
lirtiliyor. 
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Almanya’daki Son Kömür Madeni de 
Faaliyetlerine Son Verdi

Newmont, Goldcorp’u 10 Milyar Dolara Satın Aldı

Altın Sektöründe Domino Etkisi Mi Yaşanacak?        

Aralık 2018

Ocak 2019

Ocak 2019

Almanya’nın kuzeybatısına bulunan Bottrop’taki Prosper-Ha-
niel madeni Almanya Devlet Başkanı Frank-Walter Steinmeier 
ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’ın katılımları ile 
düzenlenen tören ile faaliyetlerini sonlandırdı.Prosper-Haniel, 
200 yıldır faaliyetteydi. 
Savaş sonrası sanayileşen Almanya'nın dinamosu olarak nite-
lendirilen Ruhr Nehri Vadisi, yakın zamanda verimliğini kay-
betmeye başlamıştı. 1950'lerde 600.000'den fazla madencinin 
çalıştığı madende, 2017 yılına gelindiğinde sadece 4.500 ma-
denci görev yapıyordu. Ruhr bölgesindeki 15 şehirde 5 milyon-

dan fazla insanın yaşadığı bilinirken, bölgedeki popülasyonun 
gelir ortalaması, eyalet ortalamasından 1.500 avro kadar düşük 
durumda. Aynı zamanda bu bölgede işsizlik oranlarının da ülke 
ortalamasının neredeyse iki katı olması da dikkat çekiyor.
Almanya Hükümeti, enerjisinin üçte birini hala kömürden elde 
eden bir ülke olarak, temiz enerji kaynakları kullanımının nasıl 
mümkün olabileceğini görmek için kömür komisyonundan ge-
lecek nihai raporu bekliyor. Yerli kömürün yerine Rusya, ABD, 
Avustralya ve Kolombiya'dan kömür ithal eden ülkede, Komisyon 
raporunun 2019 yılı Şubat ayında yayınlanması bekleniyor.  

Newmont Mining, Kanadalı Goldcorp’u satın aldı. 10 milyar 
dolar değerindeki anlaşma ile Newmont Mining yıllardır Barri-
ck Gold’un elinde bulundurduğu üretim bazında dünyanın en 
büyük altın üreticisi ünvanını ele geçirecek. 
Anlaşma imzalandıktan sonra ‘Newmont Goldcorp’ olarak isim 
değiştirecek olan şirketin Amerika kıtasında, Avustralya ve Ga-
na’da faaliyetlerini sürdürmesi ve önümüzdeki 10 yıl boyunca 
yıllık yaklaşık 6 -7 milyon ons altın üretimi gerçekleştirmesi bek-
leniyor. 
Anlaşma kapsamında Newmont önümüzdeki 2 yıl içerisinde 
1- 1,5 milyar dolar varlık satışı yapmayı taahhüt ederken aynı 
zamanda yıllık 100 milyon dolar tasarruf yapacağının da sözü-
nü verdi.

Newmont Goldcorp’un liderliğini yıl sonunda emekli olacak 
Newmont CEO’su Gary Goldberg’in üstleneceği belirtilirken 
Goldberg’in görev süresinin tamamlanması ile bu göreve şirke-
tin COO’su Tom Palmer’ın getirileceği açıklandı. 
Yaşanan bu gelişme akıllara Barrick Gold CEO’su Mark Birs-
tow’un sözlerini getirdi. Bristow, Barrick Gold’un Randgol’u satın 
alma işleminden sonra eğer büyük değişiklikler olmazsa global 
altın endüstrisinde yatırımcıların ilgisini çekmekte zorlanacağını 
ve Barrick ve Randgold arasındaki anlaşmanın piyasaların kendi-
sine gelmesini sağlayacağını iddia etmişti. Bu anlaşmadan üç ay 
sonra rakiplerinden Newmont ve Goldcorp arasında gerçekle-
şen 10 milyar dolar değerindeki anlaşma piyasalarda Bristow’un 
sözlerinin haklı çıktığı şeklinde yorumlandı.  

Çin’de Yaşanan Maden Kazasında 
21 Madenci Hayatını Kaybetti 
Çin’in kuzeybatısındaki Shaanxi bölgesinde bulunan Lijagou Kömür 
Madeninde meydana gelen kazada 21 madenci hayatını kaybetti
Baiji Mining şirketinin sahibi olduğu madende, 87 madencinin yer 
altında çalışmalarını sürdürdüğü sırada yaşanan talihsiz kaza son-
rasında kurtarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucun-
da 66 madenci kurtarılırken 21 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Çin Devletine bağlı, Xinhua haber ajansının açıklamasına göre, 
Ulusal Kömür Madeni Güvenliği Kurumu Shandong ve Henan 
bölgelerini de kapsayan Çin’in kuzeydoğusundaki kömür re-
zervlerinin bulunduğu bölgelerde güvenlik denetimlerinin ya-
pılmasını ve denetimler gerçekleştirilene kadar maden firmala-
rından üretimlerini durdurmasını istedi. 

Ocak 2018

Eylül ayında Barrick Gold ve Randgold arasında gerçekleşen anlaş-
madan sonra dünyanın en büyük altın madencisinin patronu olan 
Mark Bristow, Newmont ve Goldcorp anlaşması nedeniyle bu ünva-
nı uzun süre koruyamadı. Haberin duyulması ile piyasalarda bu du-
rumun biri domino etkisi yaratma ihtimali sorgulanmaya başlandı.
Kısa sürede iki dev anlaşmanın gerçekleşmesi, fiyatlar ve üretici-
lerin kararsızlıkları nedeniyle küçülme eğilimine giren sektörde 
atılan bir işaret fişeği olarak değerlendirildi. Büyüyen şirketlerin 
portföylerindeki pek sevilmeyen varlıkları satışa çıkaracağı tahmin 
edilirken bu durumun gerekli anlaşmaları yapamayan birçok şir-

kete geride kalmamak adına hamle imkânı sağlaması beklenirken 
AngloGold, Newcrest, Kinros Gold gibi şirketlerin önümüzdeki dö-
nemde maden devlerinin hedefinde olabileceği tahmin ediliyor.
Bristow konu ile ilgili yaptığı açıklama sektörün bir süre daha hare-
ketli olacağını ortaya koydu. Bristow: “Randgold anlaşması ile piya-
sayı bu kadar hareketlendirmişken Barrick’in yeni anlaşmalardan uzak 
duracağını düşünmeyin. Yeni fırsatlar gördüğümüz taktirde hiçbir şey 
yapmadan beklemeyeceğiz.” şeklinde açıklamalar yaparken en büyük 
beş altın madenine sahip olan şirketinize kaç altın madeni daha is-
tiyorsunuz sorusuna ise alçakgönüllülükle “hepsini” yanıtını verdi.
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‘BARKOM AR-GE’ Sondaj ve Madencilik Sektöründe 
Büyük Görev Üstlendi

Küresel ekonomideki küçül-
me ve karmaşıklık sektörde 
daralmaya neden olunca, 
Endüstri 4.0 ile dijitalleş-

me sonucunda akıllı yatırımlarda araştırma ve geliştirmeye 
odaklanıldı.

BARKOM; Madencilik ve İnşaat sektöründeki sondaj makinaları 
ve ekipmanın tedarik ve üretimi ile ÜR-GE hedefli, 2014 yılında 
başlayan 4 yıllık çalışmasından sonra “AR-GE MERKEZİ”ni de 
kurdu.

BARKOM en son teknolojiyi ve yüksek kaliteli üretimi amaç-
larken; piyasanın ihtiyaçlarını takip ederek, Türk Standartlar 
Enstitüsü’nden Atex yönergelerine uygun olarak Atex sertifi-
kalı yeraltı sondaj makinasını (BULLDRILL BDU400 EX) küçük 
galerilere uygun, 360˚ sondaj yapabilecek kızaklı veya paletli 
modelleriyle ürünlerini geliştirmişti. Bu kez de T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğünden 
5746 sayılı ‘Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi’ hakkındaki kanun kapsamında 06.12.2018 gü-
nünden itibaren ‘AR-GE Merkezi Belgesi’ne hak kazandı.

BARKOM AR-GE; ma-
kine, maden, jeoloji, 
matematik mühen-
disleriyle ve üniversi-
telerden danışmanlık 
destekleriyle ulusla-
rarası düzeyde reka-
bet yapabilecek yerli 
sondaj makinaları ve 
ekipmanlarıyla, özel-
likle madenlerde 
kullanım kolaylığı, 
üretim verimliliği ve 
güvenilirliği sağlaya-
cak ürünlerle, üretim 
maliyetlerini asgari-
ye indirecek ürünleri 
araştırmaya başladı.

BARKOM AR-GE; ulusal ve uluslararası teknolojik bilgi ve arşiv-
lerini de üniversiteler ile işbirliği vasıtasıyla, sektörün hizmeti-
ne sunacak.

BARKOM AR-GE; Türkiye’de 
madencilik ve sondaj sek-
töründe üretim ve yatırıma 
yardımcı olacak, yeni giri-
şimci ve üretim hedefli yatı-
rımcılara destek olacak.

BARKOM AR-GE; sektörde 
çözüm, fikir ve işbirliği yapa-
cak araştırmacı nitelikli per-
sonele kucak açacak.

BARKOM AR-GE; ‘Milli 
Enerji ve Maden Politika-
sı’na uygun, dev maden-
cilik ve metal projelerine 
katkı sağlayacak.

barkomas.com

BARKOM’dan Önemli Duyuru!
Türkiye temsilciliğini yapmakta olduğumuz Groupe Fordia Inc. 
firması ile çalışma stratejilerimiz uymadığı için yollarımızı ayır-
mış bulunmaktayız.
Diğer taraftan 2019 senesinde temsilciliğini almış bulun-
duğumuz, yine bir Kanada firması olan Diaset Products Ltd. 

ile madencilik camiasına 
hizmet edeceğimizi bil-
dirir, tüm camianın yeni 
yılını kutlar, sağlık ve ba-
şarılar dileriz. 

ŞIRKET HABERLERI
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Anadolu Flygt, Xylem Markaları ile Portföyünü 
Genişletiyor

Çalışmalarını küresel su tek-
nolojisi sağlayıcısı Xylem Wa-
ter Solutions şirketi ortaklığı 
ile sürdüren Anadolu Flygt, 

Xylem’in yeni markaları ile portföyünü Türkiye’de genişletiyor.

Xylem, daha akıllı ve sürdürülebilir su yönetimi sağlamaya yö-
nelik geliştirdiği teknolojilerle küresel olarak su sektörünün en 
kalıcı ve zorlu sorunlarına yenilikçi çözümler üretiyor. Bu ama-
ca yönelik son yıllarda bünyesine eklediği yeni markaları ile 
çözüm yelpazesini genişletmiş ve yeteneklerini önemli ölçüde 
güçlendirmiştir. Xylem markalarının, su dünyasındaki işbirliği-
nin sunduğu çözüm önerilerini Türkiye’deki su ve atık su yöne-
ticileri ile paylaşmak ve birlikte sıkı bir işbirliği içinde çalışmak 
için sabırsızlanıyoruz.

Xylem’in akıllı su çözüm yelpazesindeki markaların Türkiye’de 
satış ve satış sonrası hizmetlerini yürütmekte olan Anadolu Fly-
gt müşterilerine yeni çözüm önerileri sunuyor ve su kaynakları-
nın sürdürülebilirliğine Türkiye’de öncülük ediyor. Anadolu Fl-
ygt portföyüne eklenen Xylem markaları – Pure Technologies, 
Sensus, Visenti, MJK – altyapı değerlendirme, hizmet ve ürün 
yazılımlarını paket olarak sunmaktadır. Gelişmiş Altyapı Analizi 
(Advanced Infrastructure Analytics – AIA) platformu içinde yer 
alan bu markalar akıllı izleme ve teşhis yöntemleriyle su şebe-
kesinin ömrünü uzatmaktadır

Alanında Türkiye’de en çok tercih edilen firma olan Anadolu Fly-
gt, konusunda en geniş ürün portföyüne sahip kuruluştur. Bün-
yesine eklenen YSI, WTW, Global Water ve Goulds Water Tech-
nology markaları ile de birlikte toplamda 13 ayrı Xylem markası 
ile Anadolu Flygt Türkiye’deki su sorunlarına çözüm üretmek-
tedir. Anadolu Flygt bünyesine eklenen yeni markalar şunlardır

Pure Technologies ve Visenti, yer altı su ve atık su boru hatla-
rında bilgi toplayarak kaçak, kırık ve hava ceplerini tespit eder. 
Böylece ana iletim boru hatlarından toplanan güvenilir bilgiler 
ile doğru yatırım planı hazırlamanıza yardımcı olur. Kaçak su 
bedellerinin azaltılması ile de işletme maliyetlerinde önemli 
ölçüde tasarruf sunar, işletmelere finansman gücü sağlar.

Sensus ile akıllı altyapı portföyünü geliştiren Xylem bu marka-
yı 2016 yılında satın almıştır. Sensus ile altyapı, izlenme/ölçme 
otomasyonuna alınarak durumun sürekli izlenmesi sağlanır. 
Tüm verilerin anlık ve dönemsel analizi ile şebeke yönetimi 
gerçekleşir.

MJK, YSI, WTW, Global Water, su ve atık suyun arıtılması kim-
yasal ve biyolojik ölçümlerinin yapılması için kullanılan cihaz-
lardır.

Goulds Water Technology, belediyeler, su kuruluşları ve fab-
rikalar için sulama, arıtma, su tedariği ve enerji üretimi gibi 
alanlarda kullanılan, uçtan emişli, kademeli, in-line, kolon, çift 
emişli, türbin tip pompalar ve özel üretim büyük pompaların 
üretiminde liderdir. 

anadoluflygt.com.tr

İletişim: Aygün Akkoyun
E-Mail: aygun.akkoyun@anadoluflygt.com.tr
Tel: 0 262 677 16 77
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MİGEM Kömür ve Metalik Maden İşletmecileri ve 
STK’lar ile Bir Araya Geldi
Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) 6 Aralık 20118 tarihin-
de MİGEM konferans salonunda Kömür ve Metalik Madenle-
re İlişkin Sektör Toplantısı düzenledi. Toplantıya sektörel STK 
temsilcileri, özel sektör kömür ve metal madenciliği şirketleri-
nin yetkilileri katılarak MİGEM temsilcileri ile madencilik sektö-
rünün güncel durumunu değerlendirdiler. 

Toplantı açılışını yapan MİGEM Strateji ve Koordinasyon Daire 
Başkanı Fatih Pekdemir 2017 yılından bu yana MİGEM’in dönü-
şümünde gelinen noktalar, bu değişim ve dönüşümün ETKB 
Bakan Yardımcısı Mithat Cansız’ın önderliğinde gerçekleşti-
rildiğini, MAPEG oluşumunun da bu sürecin bir sonucu oldu-
ğunu dile getirdi. Pekdemir’in ardından söz alan katılımcıların 
soruları MİGEM tarafından yanıtlanırken toplantı MİGEM’e ya-
pılan önerilerle sürdü. 

Toplantı genelinde söz alan katılımcılar genel olarak izin sü-
reçlerinde yaşanan aksamalar ve aksayan izinlerden kaynaklı 
diğer sorunlar üzerinde dururken MİGEM’e iletilen genel talep 
izin süreçlerinin hızlandırılması şeklinde oldu. İzin süreçlerinin 
hızlandırılması ile sektörün sorunlarının büyük bölümünün 
kendiliğinden çözüleceğini vurgulayan katılımcılar aynı şekil-
de MİGEM’in de iş yükünün hafifleyeceğinin altını çizdiler. 

Toplantıda öne çıkan diğer önemli başlık orman bedelleri oldu. 
Dünya genelinde mülkiyet bedellerinin yatırım bedellerinin 
yüzde 2’sini geçmediğini işaret eden katılımcılar ülkemizde sa-
dece orman bedellerinin yatırım bedelinin %40-50’sine denk 
geldiğini hatırlatarak bu yüzden maden yatırımlarının askıya 
alındığını ve ekonomimizin kayba uğradığını aktardılar. Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar bakanlığının orman bedelleri konusunda 
ilgili bakanlıkla daha fazla çalışarak sorunun bir an önce çö-
züme kavuşturulmasını talep eden katılımcılar ayrıca ruhsat 
bedeli ve benzeri mülkiyet bedellerinin de makul seviyelerde 
tutulmasının yeni yatırımlar yapılabilmesi adına önemini pay-
laştılar.

Gündemde olan maden kanunu değişiklikleri kapsamında 
olan ruhsat bedellerindeki artış konusunda çekincelerini dile 
getiren katılımcılar yapılmak istenen artışlardan özellikle kü-
çük ve orta ölçekli maden işletmelerinin olumsuz etkileneceği-
ni ve toplamda elde edilmek istenen gelir artışının aksine gelir 
kaybına dönüşebileceğini hatırlatarak bu konunun gözden 
geçirilmesini tavsiye ettiler. 

MİGEM temsilcileri mevzuatlarda şikâyetlere konu olan her 
uygulamanın aslında kötü örnekleri ortadan kaldırmaya ve 
özellikle iş güvenliği ve işçi sağlığının korunmasına yönelik 
olduğunu vurgularken katılımcılar ise olumsuzluklar ortadan 
kaldırılırken iyi uygulamaların zarar görmesinin de engellen-
mesinin önemini aktardılar.

MİGEM Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan da sektörün bir 
dönüşüm içerisinde olduğunu, özellikle iş güvenliği ve işçi sağ-
lığını sağlamak adına kontrollü gidilmesi gerektiğini, bunun 
da bazı aksaklıklar yaşattığının farkında olduklarını, aksaklıkları 
çözmeye çabaladıklarını ama yavaş gelişse de insan hayatı için 
bu uygulamaların şart olduğunun altını çizdi.

Toplantıda katılımcıların ana talebi mevzuatlardaki her de-
ğişiklikte sektörden görüş alınması şeklinde olurken MİGEM 
temsilcileri ellerinden geldiğince sektörle aynen bu toplantıda 
olduğu gibi bir araya gelmeye gayret ettiklerini ve edecekleri-
ni dile getirdi. Katılımlar tarafından yapılan diğer bazı önemli 
öneriler ise şu şekilde oldu: 

• Madenciden alınan ruhsat bedeli gibi bedelleri yine sektöre 
(AR-GE, eğitim vs) harcanmalı ya da mevzuatlarla madenciye 
sektör için harcatılmalı.
• İşletmedeki basit eksikliklerde bile faaliyet durdurmak yerine 
eksik giderilinceye kadar daha kontrollü ama faaliyetin de sü-
receği bir yol izlenmeli.
• Tüm şartların sağlandığı ve prosedürlerin tamamlandığı 
noktada üretime hemen geçilebilmeli, yatırımcı aylarca bekle-
tilmemeli.
• Diğer bakanlıklara ve kurumlara bağlı izinlerin de tek elden 
Enerji Bakanlığı tarafından alınmalı, yatırımcı da tüm şartları 
sağlayarak kısa sürede üretime geçebilmeli.
• Örneğin kömüre uygulanan mevzuatlar kroma da uygulandı-
ğından aksaklıklar çıkıyor. Emtiaya özel mevzuatlar üretilmeli.
• MİGEM kadar diğer kurumlarla da ciddi sıkıntılar yaşanıyor. 
Bunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılmalı.
Madencilik Türkiye dergisi olarak takip ettiğimiz Kömür ve 
Metalik Madenlere İlişkin Sektör Toplantısı sonrasında edindi-
ğimiz bilgilere göre bu tür sektör toplantıları çeşitlendirilerek 
(mermer, endüstriyel hammaddeler vs) düzenli aralıklarla ya-
pılacak ve sektörle istişare halinde olunacak. 

ETKINLIK DEĞERLENDIRME
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Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi Projesi 
Çalıştayı Ankara’da Yapıldı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 
organize edilen Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi Projesi 
Çalıştayı 19 Aralık 2019’da Ankara’da gerçekleştirildi. Mermer 
Artıklarının Değerlendirilmesi Projesi kapsamında yapılacakla-
rın belirlenmesi, yol haritasının oluşturulması, yuvarlak masa 
toplantısı yapılarak görüş ve önerilerin aktarılması adına dü-
zenlenen Çalıştay kamu ve özel sektör temsilcileri ile üniversite 
öğretim üyelerinin katılımıyla tamamlandı. 

Çalıştayın açılış konuşmaları sırasıyla Ege Maden İhracatçıları 
Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya ve MAPEG 
Genel Müdür Vekili Hasan Hüseyin Erdoğan tarafından ger-
çekleştirilirken; oturum açılış sunumları ise MAPEG Doğaltaş 
Mermer Daire Başkanı Mümin Aydın ve Prof. Dr. Atiye Tuğrul 
tarafından yapıldı.

Mevlüt Kaya; MAPEG’in kurulumunun tamamlanmasına ilişkin 
olarak sektör olarak memnuniyetlerini dile getirerek her za-
man destek olacaklarını belirtti. Maden Kanunu değişiklik ta-
sarısına ilişkin sektörün talepleri ve önerilerini de aktaran Kaya, 
özellikle ruhsat bedelleri hakkındaki görüşlerini iletti. 

MAPEG Genel Müdür V. Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan yaptığı ko-
nuşmada; petrol ve doğalgazda yapılan çalışmaların ülkemiz 
için çok fazla değer kaydetmesine karşın doğaltaş sektörü için 
durumun böyle olmadığını kaydetti. Sektörle birlikte gerçekleş-
tirilen bu tip çalıştaylara ve istişare toplantılarına çok önem ver-
diğini, madenciliğin çevre üzerindeki etkisini minimize etmenin 
ve doğaltaş kaynaklarının ülkemize optimum şekilde kazandı-

rılmasının görevleri olduğunu ifade eden Erdoğan, sektörle bir 
arada çalışarak madenciliği geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. 
Rezerv kaybının azaltılması ve kaynakların verimli kullanılması 
açısından hali hazırda bulunan 160 milyon ton doğaltaş artığı-
nın bir potansiyel olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.  

Prof. Dr. Atiye Tuğrul’un sunumunda mermer artıklarının ye-
niden ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çekilirken 
Çalıştayın hedefleri hakkında da bilgi verildi. Ana hedef; kay-
naklarımızın sürdürülebilir ve verimli kullanımını sağlamak ve 
‘artık’ların, ‘atık’ değil ‘ürün’ olduğu gerçeğine inanılması dü-
zeyini arttırmak olarak ortaya çıkarken; hedeflerdeki alt başlık-
lar ise şu şekilde oldu:

• Kamu ve özel sektör kuruluşlarını pasa ve artık malzemelerin 
kullanımına teşvik etmek, zaman ve enerji tasarrufu ile ekono-
miye katkı sağlamak,
• Doğal örtü tahribatını azaltmak ve çevreye duyarlı madenci-
liği teşvik etmek,
• Arz ve talebi belirlemek, kayıt altında tutmak,
• Yasal mevzuat geliştirmek,
• Pasa ve artıkların değerlendirilmesiyle bunların altında kalan 
rezervin de ekonomiye kazandırılması.

Çalıştay’dan beklenen çıktılar ise; artık/atık planlama ve yöne-
tim yol haritasının nasıl olmasının gerektiği, mevzuatlarla ilgili 
beklenti ve önerilerin neler olduğu, e-maden sisteminde artık 
ve atıklarla ilgili hangi verilerin olması gerektiği ve diğer öneri-
ler şeklinde sıralandı. 

ETKINLIK DEĞERLENDIRME
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Çalıştay genelinde mermer artıklarının değerlendirilebileceği 
12 alanda farklı disiplinlerdeki katılımcılar ile fikir alışverişinde 
bulunuldu. Programının sonunda gruplara ayrılan katılımcı-
ların fikir birliği ile sunmuş oldukları beklenti ve önerileri dile 
getirdi. Öncelikle artığın oluşmaması için sektörün neler yapa-
bileceği, doğaltaş üretiminde %5 verimle çalışarak %95 artık 
elde edilmesinin çok fazla olduğu, hem çimento hem kireç 
sektöründe artıkların kullanılmasının ekonomiklik yönünden 
değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. 

Mimari ve tasarım masası adına konuşan mimar Doç. Dr. Ni-
met Öztan; artık malzemelerin başta yerel yönetimlerle işbirliği 
yapılarak değerlendirilebileceğini, öğrenci ya da profesyonel-
lerin katılımıyla gerçekleştirilebilecek yarışmalar ile doğaltaşın 
tasarımlarda kullanılmasının teşvik edilebileceğini, doğaltaşın 
mimaride kullanımı için İMİB’le ortak projeler yürütülebilece-
ğini ifade etti.

Kimya, Boya ve Gübre Sektörü masası adına konuşma yapan 
Maden Mühendisi Türker Zorlubaş; arama aşamasına daha 
fazla önem verilerek verimin artırılabileceğini dolayısıyla artık 
oluşumunun azaltılabileceğini, artıkların yalnızca ocaklarda 
değil fabrika/işletme atölyelerinde paledyen ve tozlar olarak 

da karşımıza çıktığını belirtti. Öneri olarak 
Muğla-Yatağan bölgesi, Marmara Adası, Bi-
lecik bölgesinde bulunan artık malzemenin 
öncelikle detaylı analizlerinin yapılması ge-
rektiğini, elde edilen verilere göre artıkların 
kullanım alanının genişletilebileceğini ifade 
etti. Kireç artıklarının tarım arazilerinin ıslahın-
da kullanıldığından bahseden Zorlubaş artık 
maden yönetiminin tüm firmalarca yapılması 
gerektiğini belirtti. 

İnşaat ve Yapı Kimyasalları Sektörü masası adına 
sunum gerçekleştiren Dicle Üniversitesi’nden 
Maden Mühendisi Mustafa Ayhan; artıkların 
kontrollü ve kontrolsüz olarak iki gruba ayrılması 
gerektiğini belirtti. Özellikle mermer kullanımının 
yatay mimari ile görsellik açısından daha da geli-
şeceğini ifade etti. Mermer tozunun gaz beton ve 

alçıpan üretiminde kullanımına ilişkin bilgi aktardı.

Plastik ve Kağıt Sektörü Masası adına Süleyman Demirel Üni-
versitesi Maden Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Servet 
Demirağ söz aldı. AR-GE’nin sektörde öncelik olması gerektiği-
ni ve nasıl artık oluşturulmayacağının araştırılması gerektiğini 
belirtti. Ocaklarda çatlaklı malzemenin artık olarak değerlendi-
rilmesi sebebiyle aynada epoksi kullanımı gibi malzemenin ye-
rinde sağlamlaştırılması yöntemlerinin araştırılmasına ağırlık 
verilmesini, büyük artık blokların kırılma ve öğütülmeye uygun 
olmadığını, bu malzemelerin birleştirilmesinin sağlanabilece-
ğini ifade etti. El karotuyla takribi 15 m için bilgi verebildiği-
ni, daha derin sondajlarla (80-100 m gibi) malzeme hakkında 
daha detaylı bilgi edinilebileceğini, böylelikle artığın daha az 
oluşacağını aktardı.

Masa sunumlarının ardından söz alan Prof. Dr. Atiye Tuğrul, ak-
tarılan sunumların bir rapor haline getirilerek bir ay içerisinde 
kendilerine sunulmasının bu çalıştayın güzel bir sonucu olaca-
ğını belirtti. 

Bir sonraki çalıştayın Ocak ayı içerisinde yapılması planlandığı 
öğrenildi. 

www.labris.com.tr
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Maden Sektörü Ödül Töreni ve Sektörel Vizyon 
Organizasyonu “İnsan İçin Maden” Temasıyla 
İstanbul’da Gerçekleştirildi

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile T.C. Ticaret Bakanlığı 
katkıları ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği organizasyo-
nuyla bu yıl ilki düzenlenen “İnsan için Maden” temalı Maden 
Sektörü Ödül Töreni ve Sektörel Vizyon Toplantısı 3 Ocak 2019 
Perşembe günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye’de de sür-
dürülebilir madencilik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaş-
tırılmasının yanı sıra sektörün gelecek vizyonunun detaylarıyla 
masaya yatırıldığı toplantı kapsamında çeşitli paneller düzen-
lenerek sektörle fikir alışverişinde bulunulurken 13 farklı kate-
goride ödül alan sektör temsilcilerine de ödülleri takdim edildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İMİB Başkanı Ay-
dın Dinçer 2018 yılında 4,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık-
larını söyledi. “İnsan için Maden” sloganıyla insanoğlunun ihti-
yaç duyduğu her alanda olmak için çalıştıklarını belirten Dinçer 
yaşamdaki her şeyin bir maden ürünü olduğunu söyledi. Sek-
törün çoğunluğunun KOBİ’lerden oluştuğunu ve sektörün 150 
bin kişiye istihdam sağladığını aktaran Dinçer, sektörün dolaylı 
olarak 750 bin kişiye dokunduğu belirtti. Sürdürülebilir maden-
ciliğin önemine değinen İMİB Başkanı Dinçer; “Bakanlık iş birli-
ğiyle madenciliğin önemi, finansal yapısı ve sürdürülebilir maden-
cilik üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki ihracat için 
üretim, üretim için ise teşvikler şart. 2023 yıl hedeflerine ulaşmamız 
için 2019 ve sonraki yıllarda çok çalışmalıyız. Öte yandan Maden 
kanununu sektör ile beraber baştan oluşturmanın gerekliliğini sa-
vunuyoruz. Türkiye ekonomisi için maden ocakları da sanayi kuru-
luşları gibi önem arz ediyor. Bu nedenle sürdürülebilir madencilik 
için yatırımların gerçekleştirilmesi, bu noktada da devlet teşvikleri-
nin artırılması gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

Açılış konuşmasının ardından Bakanlık çatısı altında son dö-
nemde gerçekleştirilen çalışmaları bir sunum ile katılımcılara 
aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Can-
sız; Milli Enerji ve Maden Politikası ile çok kapsamlı çalışma-
lar başlatıldığını söyledi. Madencilikte en temel sorunlardan 
birisinin gerekli izinlerin birden fazla makamdan alınması ve 

bürokrasinin fazlalığı olduğunu vurgulayan Cansız, işlemlerin 
hızlanması için birçok kurumun yeniden yapılandırıldığını ve 
e-Maden projesinin başlatıldığını aktardı. Yazılımı yüzde 95 
tamamlanan e-Maden projesi ile 700'ü aşkın işlemin elektro-
nik ortamda yapılacağını ve 32 kurumla yapılan protokoller 
kapsamında dijital ortamda veri alışverişi sağlandığını anlatan 
Cansız E-Maden kapsamında 2019'da işlemlerin ve taleplerin 
daha hızlı bir şekilde tamamlanması için çalışmaların devam 
edeceğinin belirterek, "Geçen yıl 1248 maden sahasını ihale et-
tik ve toplamda 307 milyon liralık teklif geldi. Bu yıl üç bin maden 
sahası daha ihale edilecek. Aynı zamanda, 2018'de alüminyum 
için açtığımız uç ürün şartlı ihalenin yanı sıra bu yıl demir, bakır, 
kurşun, çinko ve krom alanlarında ihaleler devam edecek." dedi.

Maden mevzuatında yapılan önemli düzenlemeleri sektör 
temsilcileriyle tekrar paylaşan Cansız, ilk defa ihaleye çıkarıl-
masına rağmen teklif gelmeyen maden sahalarının müracaata 
açık hale getirildiğini ve arama faaliyetleri için ÇED raporu zo-
runluluğunun kaldırıldığını hatırlattı. 

Cansız, Black Diamond Sanal Gerçeklik (VR) Eğitim Projesi’nin 
ise dünyanın en ileri sanal gerçekçilik teknoloji kullanılarak yer-
li ve milli bir yazılım ekibi tarafından tasarladığının altını çizdi. 
Cansız, olmazsa olmaz ‘güvenli madencilik’ anlayışının tama-
men benimsenmesi ve uygulanması için 2018'de 69 yer altı 
denetim uzmanı istihdam edildiğini söyledi. Madenleri mavi, 
sarı ve kırmızı olarak risk gruplarına göre üçe ayırdıklarını be-
lirten Cansız, "2018'de 8088 maden sahası, yani 11095 adet ma-
den ocağı etkin ve sıkı şekilde denetlendi. Bu denetimler sırasında 
2500 maden sahasının faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Bu 
denetimler sonrasında madenlerde yaşanan kazalarda can kaybı 
yüzde 59 azaldı. Tabii ki hedefimiz bunu sıfıra indirmek." sözlerini 
sarf etti.

MTA çatısı altında kurulan Uluslararası Maden Arama Şir-
keti - UMAŞ'ın yurt dışındaki faaliyetlerine de değinen Can-

ETKINLIK DEĞERLENDIRME
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sız, "MTA çatısı altında kurulan UMAŞ alt şirketler oluşturarak 
Sudan'da altın aramak üzere anlaşma imzalandı. Özbekis-
tan'da da 700 kilometrenin üzerinde alanı kapsayacak iki 
ruhsat için imtiyaz sözleşmesini imzalamak üzereyiz. Afrika 
kıtası başta olmak üzere Orta Asya ve dünyanın Venezuela 
gibi önemli coğrafyalarında yer altı zenginliklerini kamu-özel 
ortaklığı veya kamu olarak ortaya çıkarmak için bir girişim 
içindeyiz." dedi.

MTA'nın ilk defa Türkiye Jeokimya Haritasını oluşturduğunu 
ve 701 bin kilometrekarelik bir alanın tarandığını belirten 
Cansız, hedefin 800 bin kilometrekarenin üzerinde tarama 
gerçekleştirmek olduğunu ifade etti. Cansız, MTA'nın 2017'de 
930 metre olan sondaj derinliğinin 2018'de 1544 metreye çık-
tığını belirterek, bu konuda yüzde 66 artış gerçekleştiğini ve 
bu sondajların yüzde 70'inin metal ve uranyum alanlarında 
olduğunu söyledi.

Eti Maden İşletmeleri'nin geçen yıl ilk defa ihracatta 1 milyar 
doları aştığına ve diğer kalemlerde de artan ihracatımıza vur-
gu yapan Cansız; "Eti Maden 2,4 milyon ton satışında bir önceki 
yıla göre yüzde 17,4 artış sergilendi. Dünya pazarındaki payımız 
yüzde 57'den 59'a çıktı. Türkiye'de 3,3 milyar ton bor var. Bu alan-
daki performansımızı geri bırakmadan, katma değer konusun-
da çaba sarf etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda, madencilikte 
iki milyar dolar seviyesinde olan mermer ihracatımızda satılan 
mermer, çıkarılan mermerin yüzde 5-10'u seviyesine denk geliyor 
çünkü diğer kısımları artık olarak doğaya bırakılıyor. Bu yüzden, 
mermer artıklarının değerlendirilmesi için bir proje başlattık. Yurt 
dışından kurumlar ve üniversitelerle iş birliği içinde bu projemizi 
hayata geçiriyoruz." dedi.

Ankara’daki yoğun programı nedeniyle toplantıya katılama-
yan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise ödül 
töreni öncesinde organizasyona görüntülü arama ile bağla-
narak bir konuşma yaptı. Madencilikte işlemlerin yavaşlama-
sına neden olan bürokratik süreçleri ortadan kaldırdıklarını 
ve e-Maden projesinin tüm özellikleriyle sektörün kullanı-
mına açılacağını dile getiren Dönmez, bu projenin İkinci 100 
Günlük İcraat Programı kapsamında bulunduğunu anımsat-
tı. Dönmez, e-Maden ile tüm süreçlerin elektronik ortamda 
yapılabileceğini ifade ederek, 2017’de kurulan Ulusal Maden 
Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ile de ma-
denlerde uluslararası standartlarda ve geçerli bir kod ile ra-
porlama yapılabileceğini aktardı. Bu gelişmenin madencilere 
finansman konusunda ciddi şekilde yardımcı olacağını kay-
deden Dönmez, ‘güvenli madencilik’ için de 2018’de 8 bin 
civarında ruhsat sahasının denetlendiğini aktararak 2023’te 
denetim yapılan saha sayısının 14 bine çıkarılmasının hedef-
lendiğini söyledi. Bakan Dönmez sözlerini şöyle tamamladı: 
“Madencilikte daha büyük bir potansiyele sahibiz ama tam an-
lamıyla faydalanamıyoruz. Madenciliğin gayri safi yurt içi ha-
sıla içindeki payı yüzde 1 seviyesinde. Bunu ilk etapta iki katına 
çıkarmak istiyoruz. Daha sonra da yüzde 5 seviyesine çıkarmak 
durumundayız. .”

Vizyon toplantısı kapsamında Toronto York Üniversitesi’nden 
Dr. Dirk Matten ‘Dünyada Maden Trendi ve Yatırım Yönelimle-
ri’ başlıklı bir sunum yaparak Türkiye’nin madencilik vizyonu-
nun gelişmesine düşünceleriyle katkı sağladı. Stratejik İletişim 
Danışmanı Sevda Güner ise ‘Madenlerde Kamuoyu Algısı, Sos-
yal Rıza Üretimi’ başlıklı sunumu ile ülkemizdeki sözde çevreci 
eylemler aracılığı ile madenciliğin ve ekonominin hedef alın-
ması karşısında sektörümüzün yerel paydaşlar ile iletişiminin 
ve halkla ilişkilerin ne kadar önemli olduğu konusunda öneri-
lerini aktardı. 

Yapılan sunumların ardından iki ayrı önemli panel de ger-
çekleştirildi. Moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Ekonomi Mü-
dürü ve Köşe Yazarı Şeref Oğuz’un üstendiği ‘Madenlerde 
Finans ve Yatırım Yönetimi; Türkiye ve Dünya’ konulu panel-
de, BDDK Başkan Yardımcısı Muhammed Salim Ağan, SPK 
Muhasebe Standartları Daire Başkanı Uğur Yaylaönü, Türk 
EXIMBANK Genel Müdürü Adnan Yıldırım, UMREK Başkan 
Yardımcısı Mesut Soylu ve Nurol Bank Genel Müdür Yardım-
cısı Murat Çimen konuşmacı olarak yer aldı. Dünya Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde 
gerçekleşen ‘Madenlerde Çevre ve İletişim; Türkiye ve Dün-
ya’ panelinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve 
Denetim Genel Müdür Yrd. Kemal Dağ, Türkiye Madenciler 
Derneği Çevre Koordinatörü Prof. Dr. Caner Zanbak, Altın 
Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel ve Maden Jeolog-
ları Derneği Başkanı Ahmet Şentürk katılımcılarla bilgi biri-
kimlerini paylaştı. 

Toplantı sonundan düzenlenen Maden Sektörü Ödül Töreni’n-
de ise 13 farklı kategoride 38 firmaya ödül verildi. 

• En Fazla İhracat Ödülü: 1. Eti Maden, 2. Ekom-Eczacıbaşı, 3. 
Eti Krom
• Çevre Ödülü: 1. Koza Altın, 2. Kale Maden, 3. Limak Çimento
• Ar-Ge Ödülü: 1. Deba Maden, 2. Boren, 3.Medcem.
• İstihdam Ödülü: 1. İmbat Maden, 2. Park Teknik-Ciner Grubu, 
3. Çelikler (Orhaneli Tunçbilek)
• Teknoloji Ödülü: 1. Tümad, 2. Ciner Grubu, 3. Simge (Agrega)
• Güvenlik Ödülü 1. Erdemir, 2. Çiftay, 3. Alimoğlu,
• İletişim Ödülü 1. Çayeli Bakır, 2. Kaltun Madencilik, 3. Dede-
man Madencilik 
• En çok Kadın İstihdam Eden Firma Ödülü: 1. Esan-Eczacıbaşı, 
2. Camiş, 3. Silkar
• En Büyük Yatırım Ödülü; 1. Eti Bakır (Mazıdağı), 2. Anagold, 
3. Yıldırım Holding
• En Fazla Devlet Hakkı Ödeyen Maddenler Ödülü: 1. TKİ, 2. Eti 
Maden, 3. Tüprag, Esan, Koza ve Etibakır
• En İyi Proje Finans Ödülü: Acacia Madencilik
• En iyi Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Fayda Ödülü; Tüprag
• Yurt dışından Ödül Getiren En İyi Proje Finansman Ödülü: 
Tümad
• Maden Sektörüne Emek ve Katkı Akademisyen Ödülleri ise Prof. 
Dr. Atiye Tuğrul (Cerrahpaşa Üni.), Prof. Dr. Hanifi Çopur (İTÜ) ve 
Prof. Dr. Bahtiyar Ünver’e (Hacettepe Üni.) takdim edildi.  
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3. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konferansı ve Sergisi İstanbul’da Gerçekleştirildi

Türkiye Madenciler Derneği (TMD)’nin düzenlediği 3. Uluslara-
rası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ve Sergisi 
1-4 Aralık tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. “Güvenli Ma-
denciliğin Yol Haritası” mottosuyla düzenlenen etkinlik kamu 
ve özel sektörün yoğun katılımı ve yurt dışından gelen uzman-
ların katılımı ile tamamlandı. Üçüncüsü düzenlenen etkinlikte 
700’ü aşkın sektör profesyonelinin katılımı ile rekor kırıldı ve 
etkinliğin her seferinde üzerine koyarak kendisini geliştirdiği 
bir kez daha ortaya çıktı.

1-2 Aralık tarihinde uzmanların katılımı ile gerçekleştirilen Ma-
denlerde Risk Yönetimi ve Uzun Ayak Maden Dizaynı konula-
rında düzenlenen çalıştaylar ile başlayan etkinlikte konferans 
ise 3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Konferans ve Ser-
ginin açılış tarihi olan 3 Aralık’ta etkinlikte T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Madenlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı 
Mithat Cansız, TOBB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ayhan Dinçer, Türkiye Madenciler Derneği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, İMİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Aydın Dinçer, Avustralya Büyük Elçisi Marc İnnes Brown, Kana-
da Başkonsolosu, Ulrich Shannon, Uluslararası Çalışma Örgütü 
(İLO) Direktörü Numan Özcan,T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı Sektörel Risk Yönetimi Daire Başkanı Ergün 
Can tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmalarında geçtiği-
miz yıl içerisinde madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği 
adına gerçekleştirilen çalışmalar ve bu çalışmalar sonucu kay-
dedilen mesafeye değinilirken önümüzdeki dönemde neler 
yapılabileceği istişare edildi.

TMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu konuşmasında, So-
ma’da yaşanan üzücü maden kazasının ardından gerçekleşti-
rilmeye başlanan etkinlikle iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
bir kültür oluşturarak sektörün bilinçlendirilmesini amaçla-
dıklarını belirtti. Emiroğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü: 
“Ülkemizde madencilik dışardan bakıldığında yarattığı izlenimle 
yapılamayacak duruma gelmiştir. Bakanlığımızın gerçekleştiril-
diği uygulamalar olumlu olsa da tek başına yeterli olmayacaktır. 

Bu noktada işverene büyük önem düşmektedir. En üst mertebede 
“Sıfır Kaza” felsefesi benimsendiği taktirde çalışanlar da aynı fel-
sefe ile hareket edecektir. Ancak bu şekilde madencilik toplumda 
çevre ve insana verdiği değerle, yarattığı öz kaynak ve ihracat ile 
ülkemizin ekonomisine yaptığı katkılarla ön plana çıkacaktır.”

Ali Emiroğlu’nun ardından söz alan Maden işçileri Sendikası Ge-
nel Başkanı Nurettin Akçul konuşmasında madencilikte eğitimin 
önemini vurgulayarak yapılan çalışmalarda eğitimli çalışanların 
iş kazası yapma oranlarının daha düşük olduğuna dikkat çekti. 
Risklerin doğu tanımlanması gerekliliğinden bahseden Akçul 
çalışmaların bilimsel olarak yürütülmesi gerektiğine değindi. İSG 
yönetmelikleri konusunda batılı ülkeleri geç de olsa yakaladığı-
mızı ifade eden Nurettin Akçul sorunların yasaların uygulanma-
sındaki aksaklıktan kaynaklandığını bu doğrultuda denetimlerin 
arttırılarak caydırıcı önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Ak-
çul: “Yeter ki çaba ve kararlılığımızı ortaya koyalım. Sorumlulukla-
rımızı yerine getirirsek başarılarımızı konuşuruz.” şeklinde konuştu.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Ayhan Yüksel konuşma-
sında bilime uygun yöntemlere önem verilmesi gerekliliğine 
dikkat çekti. Madencilik sektörüne ilişkin önerilerini aktardan 
Ayhan Yüksel Ulusal Maden Politikası oluşturulması gereklili-
ğini vurgularken, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını denet-
lemek adına bir kurum kurulması gerektiğini ve bu kurumun 
bağımsız hareket etmesi gerektiğini aktardı.

Madenciliğin Avustralya için önemini dile getirerek konuş-
masına başlayan Büyükelçi Marc Innes Brown, Avustralya’nın 
madencilik sektörünün başarısının iş sağlığı konusunda gös-
terdiği hassasiyet ve yönetmeliklere borçlu olduğunu ifade 
etti. Türkiye’nin de bu konuya özen gösterdiğini gördüğünü 
belirten Brown TMD’nin düzenlediği konferansın bu konunun 
bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Kanada’da sosyal lisansa büyük önem verildiğini aktararak 
söze başlayan Başkonsolos Ulrich Shannon, Kanada’da “sıfır 
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kaza” felsefesi ile güvenlik önlemlerine çok dikkat ettiklerini 
ifade etti. Kanadalı maden şirketlerinin Türkiye’de 5000 kişiye 
istihdam ve ekonomiye 8 milyar dolar katkı sağladığını belirten 
Shannon, Kanada dışında faaliyet gösteren Kanadalı şirketlerin 
de aynı felsefe ile en yüksek etik değerlerle çalıştıklarına dikkat 
çekti. Madencilikte eğitimin öneminin altını çizen Shannon, 
Kanada’da madencilerin %50’sinin önümüzdeki 3 yıl içerisinde 
emekli olacağını, yerlerine gelecek madencilerin ise şu an eği-
timlerini sürdürdüklerini ifade ederken aynı seviyeyi korumanın 
önemine dikkat çekti. İSG konusunda Türkiye ile ilişkilerinin de-
vam ettiğini belirten Shannon, Türkiye’nin maden yönetmeliği-
nin Kanadalı Yatırımcılar için büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Direktörü Numan Özcan, Tür-
kiye’deki mevzuatın dünya standartlarından farklı olmadığını 
sorunun ise uygulamalardan kaynaklandığını belirtti. Madenci-
likte son dönemlerde yaşanan iklim değişikliği, Paris Anlaşması 
ve gelişen teknoloji gibi unsurların madenciliği çok değiştirdiği-
ne dikkat çeken Özcan, hayat boyu eğitim felsefesi ile madenci-
lerin kendilerini bu değişime adapte etmesi gerektiğini aktardı.

2012 yılında İs Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlandıktan 
sonra konunun anlaşılması için 81 ilde toplantılar yaptıkları-
nı dile getiren Ergün Can 2019 yılında iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerini de kapsayacak büyük bir AB projesi yapılacağını 
belirtirken iş sağlığı ve güvenliğini kültürünü arttırmanın ve 
eğitimler ile toplumsal bilinç seviyesini yükseltmenin amaçları 
arasında yer aldığını ifade etti.

Son olarak kürsüye gelen Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanı Mithat 
Cansız kısa zaman içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkın-
da katılımcılara bilgi verdi. Maden sahalarını risk gruplarına göre 
sınıflandırıldığını ve risk sınıfına göre denetimlerin gerçekleşti-
rildiğini ifade eden Cansız: “Bütün personelimiz buna göre dene-
tim yapıyor. Denetimler artık çok daha objektif ve fazla yapılıyor. 
2018’de 7 bin 525 maden ruhsatını yani 10 bin 500 maden ocağını 
denetledik. Güvenliği tehdit eden bin 776 işletmenin faaliyetlerini 
durdurduk. Geçmiş yıllara göre daha sıkı ve objektif denetleme 
yapıyoruz. Biz 2023’e geldiğimizde yılda 14 bin sahanın nitelikli ve 
objektif bir şekilde denetlenmesini hedefliyoruz. Bu, her yılda or-
talama iki defa denetleme demektir.” şeklinde bilgiler verdi. De-
netimlerin objektif ve nesnel bir şekilde yapılması gerekliliğini 
bir kez daha vurgulayan Cansız Denetim Usul Esas Kitapçığı ile 
standart raporlama sistemine geçiş yaptıklarını ifade etti. He-
defin “sıfır kaza” olduğunu ifade eden Cansız, her şeyin başının 
eğitim olduğunun altını çizerken bu bağlamda MAPEG Akade-
mi’nin kurularak güncellenen mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği, 
kurumsal iletişim konularında 70’in üzerinde eğitim verdiklerini 
ve 2017 yılından bu yana 975 kişinin YTK eğitiminden 841 kişi-
nin ise daimî nezaretçi eğitiminden faydalandığını ifade etti.

Tamamlandığı zaman bir ilk özelliği taşıyacak sanal gerçeklik uygu-
laması Black Diamond VR hakkında da bilgi veren Cansız, bu proje 
ile basit ve güç örneklerin deneyimlenebileceğini belirtirken 4 mo-
düle sahip olacak projenin 2019 yılında tamamlanacağını ifade etti.

Maden güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını uzmanlar yardımı 
ile sürdürmeye devam ettiklerini ifade eden Mithat Cansız, Hacet-
tepe Üniversitesi ile birlikte Avustralya mevzuatına uygun şekilde 
sürdürülen “Milli Kaynakların Güvenli Kazanımı” üzerine gerçek-
leştirilen araştırmanın devam ettiğini ve 2019 yılının nisan ayın-
da tamamlanmasını beklediklerini belirtti. Devam eden bir diğer 
proje olan Türkiye Madenciliği Risk Değerlendirme Araştırmasının 
ise İstanbul Teknik Üniversitesi ile beraber yürütüldüğünü ve 2019 
yılının Ekim ayında tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

Endüstri 4.0 konusunda da büyük yol kat ettiklerine dikkat 
çeken Cansız büyük önem verdikleri e-maden projesinde 700 
iznin dijital ortama aktarıldığını ifade etti. 31 farklı kurumla 
protokol imzalandığını ve e-maden sayesinde anlık ve hızlı veri 
akışının sağlanacağını bir kez daha belirten Cansız, bu sistem 
sayesinde şeffaflık ve kalite artırımı sağlanacağını vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından 3. Uluslararası Madenlerde İş 
Sağlığı ve Güvenliği Konferansı uzmanların sunumları ve pa-
neller ile devam etti. Maden kazalarına karşı acil durum hazır-
lığı ve müdahale konusunda David Reece, Ken Worobec ve 
David Carey gibi yurt dışından gelen uzmanların sunumları ile 
Avustralya ve Kanada gibi maden ülkelerindeki uygulamaların 
nasıl gerçekleştirildiği katılımcıların bilgisine sunulurken Türk 
uzmanlar ise ülkemizdeki madenlerde gerçekleştirilen çalış-
malar üzerine bilgiler verdi.

Etkinliğin ikinci günü 4 Aralık dünya madenciler gününe denk 
gelmesi nedeni ile konuşmacılar bu özel gün vesilesiyle ülke 
madenciliği ve sektöre hizmet veren madenciler ile ilgili dilek-
lerini bir kez daha aktarma fırsatı buldular. Bu kapsamda ko-
nuşmacılara 5’er dakika ekstra süre verilmesi ile devam eden 
günde uzun ayak kömür madenciliği, Türkiye’de ve Dünyada 
İSG uygulamaları konularında yapılan sunumlar ile devam 
etti. Riccardo Martelli, Helmut Ehnes ve Sizwe Phakathi, Vic 
Pakalnis, gibi uzmanlar gerçekleştirdikleri sunumlarla İtalya, 
Almanya, Güney Afrika, Kanada ve ABD gibi farklı ülkelerin 
madencilik ve madencilikte iş sağlığı ve güvenliği uygulama-
ları konularında katılımcılara bilgilerini aktarırken ülkemizde 
gerçekleştirilen başarılı uygulamalarda katılımcılarla paylaşıldı.

Düzenlenen organizasyona gösterilen yoğun talep gözden 
kaçmazken katılımcıların soruları ile katılım göstermesi de 
özellikle dikkat çekti. Özellikle katılımcıların son ana kadar 
salonu terk etmeden sunumları takip etmeleri birçok konuş-
macı tarafından taktirle karşılandı. Etkinlikte gerçekleştirilen 
sunumların yanında sponsor firmalar için ayrılan bir fuar alanı 
da hazır bulundu. Madencilik Türkiye dergisi olarak hazır bu-
lunduğumuz fuar alanında konferans delegeleri firmalardan 
bilgi alma fırsatı buldu.

Toplanan etkinlik katılım ücretleri ile katılımcılar adına Darüşşa-
faka Vakfı’na yapılan bağış ise katılımcılar tarafından taktirle kar-
şılanan hoş bir sürpriz olarak dikkat çekti. 2 yılda bir düzenlenen 
etkinliğin 2021 yılında tekrar gerçekleştirilmesi bekleniyor. 
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Tüyap Maden Fuarı 5 Hol ve 447 Katılımcı Firma ile 
Kendi Rekorunu Kırdı

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından, Yurt Madenciliğini 
Geliştirme Vakfı iş birliği ile düzenlenen Maden Türkiye 2018, 
8. Uluslararası Madencilik, Tünel İnşa, Makine Ekipmanları ve İş 
Makineleri Fuarı, 13-16 Aralık 2018 tarihleri arasında tüm sek-
tör profesyonellerini bir araya getirdi.

2004 yılından bu yana 30’un üzerinde ülkeden 2.416 katılımcı 
firma ile birlikte 51.498 yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği 
yapan fuar, 2018 yılında 447 katılımcı ve 11.082 profesyonel zi-
yaretçi ile 5 salonda gerçekleştirildi. Yüzde 17 yerli profesyonel 
ziyaretçi artışı yaşanan fuarda yabancı profesyonel ziyaretçilerin 
artışı yüzde 35 oldu.

Çin ve Çek Cumhuriyeti’nin milli katılım gerçekleştirdiği fuarda İran, 
Suudi Arabistan, Nijerya, Kazakistan, Gana, Makedonya, Bulgaristan, 
Azerbaycan’dan alım heyetleri ağırlandı ve yabancı alım heyetleri 
ile katılımcı firmalar arasında önemli iş birliği görüşmeleri yapıldı.

Maden Türkiye Fuarı esnasında gerçekleşen seminer, sempozyum 
ve açık oturumlar ile sektördeki son teknolojiler, gelişmeler, yeni 
düzenlemeler ve mevzuatlar ile ilgili konular tartışıldı ve değerlen-
dirildi. Fuar süresince Madenciliğin Güncel Sorunları, Yerli Maden 
Makineleri Üretimindeki Gelişmeler, Özel Maden Kabloları, Yüksek 
Dayanımlı Çeliklerle Aşınma Çözümleri, Konveyör Sistemleri ve 
Kullanılan Materyaller, Volvo Penta Stage 5 Motorları, Ekonomik 
Maden Aramacılığı, Cevher Hazırlama Mühendisliği ve Çalışma 
Alanları, 2016-2018 Yılları Arasında Türkiye’de Yapılan Kömür Son-
dajlarının Çoklu Analizleri, Smart Mining konularında etkinlikler 
düzenlendi. Bu etkinlikler ile yurtiçinden ve yurtdışından profes-
yoneller bir araya gelerek maden sektörünün dünü, bugünü ve 
geleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulundular. Maden Türkiye 
2018 Fuarı, konusu, gündemi ve işi maden / madencilik olan tüm 
paydaşların bir araya gelerek dünün değerlendirildiği, bugünün 
belirlendiği, geleceğin planlandığı bir buluşma noktası oldu.

Madencilik Türkiye dergisi olarak 2018 fuarının katılımcı firmalar 
tarafından da genel olarak memnuniyet verici bulunduğunu ve 
firmaların beklentilerinin büyük oranda karşılandığını gözlemle-

dik. Fuara katılan bazı firmalarımızın kendi hizmet alanlarındaki 
beklentilere göre yaptığı değerlendirmeler ise şu şekilde oldu:

Argetest 

Abdullah Buhur (Laboratuvar Müdürü)
Maden Türkiye Fuarı bildiğiniz gibi uluslararası bir fuar. Biz 
2012 yılından başlayarak Tüyap’ta gerçekleşen tüm maden fu-
arlarına katıldık. Bu fuar da geçtiğimiz fuarlar gibi verimli geçti. 
Burada katıldığımız tüm fuarları göz önünde bulundurduğu-
muzda her seferin bir öncekinden daha iyi geçtiğini düşünü-
yorum. Bu yıl metal madenlerin fiyatlarındaki artış sebebiyle 
fuara katılan ziyaretçilerin ve katılımcıların biraz daha mutlu 
olduğunu görüyoruz. Özellikle ilk gün hafta içi olmasına rağ-
men geçtiğimiz yıllara göre oldukça yüksek bir katılım gözlem-
ledik. Tüyap Maden Fuarı, camiada birbirini tanıyan, bilgi ve 
yenilikleri paylaşan, uzun zamandır birbirini görmeyen dost-
ların birbirini görebildiği güzel bir organizasyon. Sadece bu 
sene benim dikkatimi en fazla çeken konu; yabancı ziyaretçile-
rin geçtiğimiz yıllara göre daha az olmasıydı. Bunun bir sonraki 
fuarda daha yüksek seviyelerde olmasını umut ediyorum.

Engeotek 

Murat Yörükçüler 
(Geosentetik Uygulamalar Koordinatörü)
Maden Türkiye Fuarı, geride bıraktığımız son iki yılda sektör-
de yaşanan olumlu gelişmelerin bir yansıması gibiydi. Mevcut 
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müşterilerimizin birçoğunu 4 gün gibi kısa bir süre içinde göre-
bilme fırsatını bulmak bizler açısından sevindirici oldu. Geçmiş 
fuar dönemleri ile kıyasladığımızda da, fuara olan ilginin gide-
rek arttığını görmek, sektörün geleceği açısından umut taze-
liyor. Umuyoruz, gelecek iki yılda da aynı olumlu hava sürer.

Foramec 

Togan Yürür (Satış/Pazarlama/İş Geliştirme Direktörü)
2018 yılının bizim için katılımı en yüksek ve en verimli fuarını, 
Maden Türkiye Fuarı’nda geçirdik. Bu 4 günlük süre içerisinde 
tüm ekip olarak çoğu önemli müşterimiz ile verimli görüşmeler 
geçirme şansını yakaladık. Özellikle fuarın ilk 3 günü bizler için 
çok hareketliydi. Sadece son gün Pazar günü olması sebebiyle 
fazla bir katılım göremedik. Sanırım fuarın Cumartesi günü bi-
tirilmesi ve Pazar gününe sarkmaması hem katılımcılar hem de 
ziyaretçiler için daha sağlıklı olacaktır. Yurtdışı katılımın sınırlı 
sayıda olması da fuarın gerçek anlamda uluslararası bir fuar 
olmasını maalesef engelliyor. Bu konu da Tüyap’ın ciddi emek 
sarf edip, yurtdışı katılımını arttırması fuarın gelecekteki yerini 
daha da büyütecektir. Alan olarak geçmiş yıllara kıyasla Maden 
2018 fuarının giderek büyümesi sektör için gerçekten sevindi-
riciydi. Tüyap yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkürler. 
Tüm sektör firmalarına güzel bir 2019 yılı geçirmelerini dileriz.

thyssenkrupp

Can Yapan (CEO)
Madencilik Türkiye Fuarı uluslararası kabul görmüş ve Türk 
madenciliğinin nabzını tutan bir organizasyon. Biz bu yıl ilk 
defa thyssenkrupp adını bu organizasyona taşıdık. Bizim için 
önemli olan müşterilerimize ve sektöre, thyssenkrupp’un Tür-
kiye’ye olan güvenini hatırlatmak ve bundan sonra Türkiye’de 
çok daha aktif yer alacağımız mesajını vermekti. Standımızda 

ürün ve faaliyetlerimiz tanıtırken farklı aktivitelerle katılımcı-
lara ulaşmaya çalıştık. Beklediğimiz gibi en yüksek ilgiyi “Sa-
nal Gerçeklik” uygulaması topladı. Bizim için fuarın bir diğer 
önemli yanıysa Almanya’dan gelen 5 uzmanımız ile kilit müş-
terilerimizi buluşturmaktı. Gerçekleşen 4-5 kapsamlı toplan-
tıyla bu amacımıza da ulaştık. Ülkemizdeki mevcut ekonomik 
gelişmelere paralel olarak iki sene öncesine kıyasla fuardaki 
ziyaretçi sayısının düşük kaldığını söyleyebiliriz sanıyorum an-
cak firma katılımı açısından oldukça umut vericiydi diyebilirim.

Teknima

Mehmet Emin Yılmaz (Şirket Müdürü)
Maden Türkiye Fuarı’na uzun yıllardır kesintisiz katılan firma-
lardan biriyiz. Her organizasyonda olduğu gibi bu senede 
toplama bakıldığında başarılı bir fuar geçirmiş olduk. Ziyaretçi 
sayısı düşük olmasına rağmen maden sektöründe görmek is-
tediğiniz önemli firma ve isimler ile buluşma fırsatı yakaladık. 
Bu sebeple bizde, organizasyonda emeği geçenlere tekrar te-
şekkür etmek istiyoruz. Gelecek dönem için umarız benzer ka-
litede ve hatta sektörün her yönünden katılan firmalar ve daha 
çok ziyaretçiyi bir araya getirme konusunda daha başarılı bir 
organizasyon olur. Bizlerde gelişen yapımızla yeni ürünler ve 
çözümleri sektör ile buluşturmanın çabası ve hevesinde olarak 
bir sonraki organizasyonu bekliyor olacağız.

Astec 

Oğuzhan Toprak (Bölge Satış Müdürü)
Maden Fuarı bizler için her zaman Türkiye’deki en verimli fuar 
oldu. Bu sene ki fuar için de hem bizim ve hem de Türkiye tem-
silcisi firmamız Turbo Makine için verimli geçti. Türkiye’deki 
inşaat-yol piyasalarının durması sebebi ile genel olarak agrega 
ve taş ocaklarındaki işler yavaşladı ve daha çok ziyaretçiyi  
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madencilik firmalarından aldık. Fuarın 1. ve 2. günü gerçekten 
çok verimli geçti ancak Cumartesi ve özellikle Pazar günü için 
aynı şeyi söylemiyorum. Ayrıca fuar tarihi özellikle yabancı zi-
yaretçiler ve tedarikçi firmalar için çok iyi değildi. Genel olarak 
bütün Aralık ayı Noel kutlayan ülkelerde bir tatil havasında 
geçtiğinden dolayı yurt dışından özellikle Avrupa’dan çok ge-
len olmadı. Bu sebep ile bir sonraki fuarın daha önceki aylara 
alınması (Eylül-Ekim) daha verimli olacaktır. Ayrıca biraz önce 
bahsettiğim Pazar günü az gelen müşterilerden ötürü de ben-
ce Çarşamba başlayıp Cumartesi aksam biten bir fuar daha ve-
rimli olacaktır. Bildiğiniz gibi fuarlar katılımcılar için gerçekten 
yorucu bir süreç bu sebep ile Cumartesi biterse insanlar Pazar 
günü dinlenerek geçirip Pazartesi yeni bir haftaya daha enerjik 
başlayabilirler.

Draeger

Pelin Korkmaz (Pazarlama Müdürü)
2004 Yılından bu yana Tüyap’ta düzenlenen tüm maden Fu-
arlarına katılmış olan bir firma olarak bu fuarın, sektöre emek 
veren tüm paydaşların buluşmasına imkân veren, en doğru 
platform olduğunu düşünüyoruz. Çok sayıda ziyaretçi yerine, 
maden sektörüne hizmet veren ilgililerin katılımını her zaman 
önemsediğimiz ve yeni ürünlerimiz ile çözümlerimizi bu yet-
kililerle buluşturmayı planladığımız bu fuarın, bu sene geçmiş 
yıllara kıyasla daha sakin geçtiğini ifade etmek isteriz. Maden 
sektörünün yükselen trendini göz önünde bulundurduğu-
muzda, daha fazla sayıda yetkilinin katılımının, daha güçlü 
bir sektör oluşumu için faydalı olacağını düşünüyoruz. Bun-
dan sonra düzenlenecek maden fuarlarının zamanlamasının, 
yıl kapanışına bu kadar yakın olmamasını tercih edeceğimizi 
özellikle vurgulamak istiyoruz.

Sandvik

Burak Özgür (Satış Müdürü - Madencilik) ve 
Oğuz Arslan (Satış Müdürü - İnşaat) 
Fuarın ilk iki günü beklentimizin üzerinde bir yoğunluk ile 
geçti. Özellikle firmamız bünyesinde yeraltı ve yerüstü ma-
den üretim ve taşıma makinalarının yanı sıra kırma ve eleme 
grubu makinalarımızın da bulunması standımızın ziyaret 
yoğunluğunu arttırdı. Genel olarak katılımın az olduğu şek-
linde duyumlar alsak da firmamız için beklentimizin üzerin-
de bir ziyaret aldığımızı söyleyebilirim. Bizler için bir diğer 
olumlu ve memnun edici konu ise madencilik faaliyeti gös-
teren firmaların farklı departmanlarından (satın alma, üre-
tim, planlama, finans vb.) yoğun katılımcı ziyaretlerinin yanı 
sıra inşaat sektöründe hizmet veren müşterilerimizin de 
davetimize icabet ederek bizleri ziyaret etmeleriydi. Önü-
müzdeki süreçte madenciliğin daha da önem kazanan bir 
endüstri kolu olacağını ve bu tür fuar organizasyonlarının 
da sektörün nabzını tutmada ve yön göstermede hem te-
darikçilere hem de kullanıcılara ışık tutacağını düşünüyoruz. 
Bir sonraki fuarda katılımın daha yüksek seviyelerde olması-
nı umut ediyoruz.

Ketmak 

Nilgün Solak Turhan (Genel Müdür)
Ketmak olarak maden zenginleştirme ve maden atık su 
arıtma tesisleri makine ve ekipmanları imalatı yapıyoruz. 21 
yıldır bu sektördeyiz ve firma olarak en büyük avantajımız 
tesislerde kullanılan her bir ekipmanı (pompalar da dahil 
olmak üzere) kendimiz üretiyor olmamız. Bu açıdan yerli fir-
ma olarak tekiz aslında. Fuarda da sergilediğimiz ürünlere 
“Bu nereden ithal, bunu da siz mi üretiyorsunuz?” diyerek 
şaşkınlıklarını belirten ziyaretçilerimiz bizi yine oldukça 
mutlu etti. 

Aslına bakarsanız ülkemizdeki ekonomik durumlar göz önüne 
alındığında fuar ile ilgili beklentilerimiz düşüktü. Ancak ziyaret 
yoğunluğu bizi hem şaşırttı hem de umut vaat etti. 

Maden Türkiye Fuarı’nda lansmanını gerçekleştirdiğimiz “Sı-
ğınma Odamız” da beklenen ilgiyi gördü. Yerli üretici olarak  
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FLSmidth Refl ux Sınıfl andırıcı teknolojisi; 
zenginleştirme tesislerinin, kömür, demir, krom gibi 
mineral zenginleştirme uygulamalarında değişen 
besleme koşulları ile başedilebilmesini sağlar. Bu 
teknolojinin benzer teknolojilere nazaran ciddi 
avantajları vardır. Daha yüksek verim, daha yüksek 
cevher kazanımını beraberinde getirmektedir. 
Ayrıca, bu teknolojinin modüler uygulamaları da, 
çok kompakt olup, az yer kaplayarak, montaj 

ve işletme kolaylığı ile birlikte çevresel faydalar 
da sağlamaktadır. Yenilikçi vizyonumuz ve 
teknolojimiz, tesisinizin daha verimli calışmasına 
yardımcı olur. Üretiminiz için sürdürülebilir bir verim 
artışı ile nasıl faydalar elde edeceğinizi keşfetmek 
için bizimle irtibata geçin.

flsmidthminerals.com / e-mail: info-tr@flsmidth.com

Cevher kazanımı karmaşık ve zorlu bir süreçtir ve gravite ile ayırım bu sürecin 
önemli bir parçasıdır. Değişken besleme koşulları sebebiyle, gravite devreleri, 
üretim kapasitesini ve kazanımı arttırmak için bu değişkenlikleri karşılayabilecek 
esneklikte olmalıdır.

Sallantısız kalın ve bırakın 
yerçekimi işini yapsın
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gördüğümüz ilgi ve aldığımız övgüler doğru yolda olduğumu-
zu hissettirdi bize. 

Temmuz 2018’de metalik madenler için “Sığınma Odası” zo-
runluluğu getiren yasa sonrasında sığınma odalarına talep 
oldukça arttı. Buna karşın yerli üreticilerin azlığı ve niteli-
ği sebebiyle ne yazık ki çok daha yüksek maliyetlerle ithal 
ürünlere bel bağlanıyor. İmalatçı kimliğimize ve sektör tec-
rübemize sonsuz inancımızla bu soruna çözüm olacağımız 
kanısındayız.

Zitron 

Umut Yaşa (Maden Mühendisi)
Maden Türkiye Fuarı her gün gelişerek ve büyüyerek de-
vam ediyor. Çağdaş teknolojik ekipmanların kullanılma-
sı konusunda ulusal madenciliğimiz maalesef uzun yıllar 
geri kaldı. Dünyadaki madenlerde giderek artan mekanize 
madencilik, maliyetler noktasında bizi kaçınılmaz olarak 
modern madenciliğe adapte olmaya itti. Emek yoğun ça-
lışmalar ile dev madencilik firmaları ile rekabet etmek olası 
değil. Artık günümüzde madencilik yapabilmenin ve bunu 
sürdürülebilir olarak yapmanın olmaz ise olmazları mekani-
ze madencilik, otomasyon ve tüvenan üretim miktarlarının 
arttırılmasıdır. Paralel olarak cevher hazırlama yöntemle-
rinde de artan teknolojik gelişmeler ülkemizde uygulanır 
olmaya başladı. Bu gelişimden hem etkilenen ve de bu ge-
lişimi hızlandıran Maden Türkiye Fuarı ile birlikte sektörün 
tüm bileşenleri çok verimli bir iş ortaklığını gerçekleştirmiş 
oluyor. Fuar ile birlikte madenciliğin gelişimine, yerli üre-
tici firmaların çoğalmasına ve teknolojiyi kullanan firmala-
rın nasıl ilerlediğine tanıklık ediyoruz. Ülkemizin geleceği 
olan mühendis adayı öğrencilerimizi ve genç mühendis 
arkadaşlarımızın da fuara yoğun rağbet etmesi madencilik 
çalışmalarımızın çağın şartlarına uygun olarak yapılacağı 
noktasında bizlere umut veriyor. Katılımın yoğunluğundan 
memnun olmak ile birlikte çok ama çok daha fazla katılımcı 
olacak bir potansiyelimiz olduğuna inanıyoruz. Maden Tür-
kiye Fuarı’nın ülkemiz madenciliğine katkısı için de düzen-
leyenlere teşekkür ediyoruz.

Promer 

Cem Sayar (İş Geliştirme Direktörü)
Bu seneki Maden Fuarı bizim beklentimizin üzerinde bir yo-
ğunlukta geçti. Biz hem standımıza gelen konuyla alakalı zi-
yaretçi sayısı hem de önümüzdeki dönemde konuşulan proje 
sayısı açısından tatminkâr bulduğumuzu belirtmeliyim. Pazar 
günü haricindeki 3 gün oldukça dolu geçti. Her ne kadar ulus-
lararası katılım bu sene az olsa da İran, Afganistan, Sudan ve 
Nijerya’dan bazı katılımcılarla uzun diyolaglar yaşadık. Ancak 
batı dünyasından hemen hemen hiçbir ziyaretçimiz olmadı. 
Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar göz önünde 
bulundurulduğunda önümüzdeki fuar için maden camiasının 
umutlu olduğunu gözlemledik.

Tuson Turkuaz  

Hakan Bulduk (Kurucu Ortak) 
Maden Türkiye Fuarı bildiğiniz gibi uluslararası bir fuar. Bizler 
Tuson Turkuaz ailesi olarak kurulduğumuz yıldan başlayarak 
Tüyap’ta gerçekleşen tüm maden fuarlarına katıldık. Bu fuar da 
geçtiğimiz fuarlar gibi verimli geçti. Burada katıldığımız tüm 
fuarları göz önünde bulundurduğumuzda her seferin bir ön-
cekinden daha iyi geçtiğini düşünüyoruz. Özellikle bu yıl yurt-
dışından gelen misafir sayısında gözle görülür bir artış vardı. İlk 
gün hafta içi olmasına rağmen geçtiğimiz yıllara göre oldukça 
yüksek bir katılım gözlemledik. Tüyap Maden Fuarı, camiada 
birbirini tanıyan, bilgi ve yenilikleri paylaşan, uzun zamandır 
birbirini görmeyen dostların birbirini görebildiği güzel bir or-
ganizasyon. Fuarın geri dönüşlerinin tüm katılımcılar için bek-
lenen düzeyde olmasını temenni ediyoruz. 
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TISCO'nun Jianshan Filtrasyon 
Santrali'nde Verimlilik Darboğazı 
Metso VPA Pres Filtreleri ile Aşıldı

Sadece proses yönetimini iyileştirmek tesis verimliliğini artır-
mak için yeterli değilse, bir sonraki adım ne olmalıdır? 

Jihanshan Filtrasyon Tesisi’nde Metso VPA pres filtre 
kullanılarak uygulanan iyileştirme projesi, iyi seçilmiş 
ekipmanların ölçülebilir sonuçlar verdiğini açıkça ortaya 
koydu. 

TISCO olarak bilinen Taiyuan Iron & Steel (Group) Co. Ltd. 
dünyanın en büyük paslanmaz çelik üreticilerinden biridir. 
Kuzey Çin şehri Taiyuan'da bulunan TISCO’nun Jianshan Filt-
rasyon Tesisi, Jianshan Demir Madeni'nin bir parçasıdır. Ma-
dende yıllık 10.400.000 ton tüvenan cevher işlenmekte olup, 
3.880.000 ton da demir konsantresi üretilmektedir. Filtrasyon 
tesisinde katı oranı %65 olan, 4,96 t/m3 yoğunluklu, 11,5 -12 
η/μ, viskoziteye sahip ve tane boyu dağılımı %93,81’i 75 mik-

ron (200 mesh) altında olan, tikiner altı konsantresi susuzlan-
dırma (filtrasyon) işlemi uygulanarak kuru demir konsantresi 
üretilmektedir.

Engellerin Belirlenmesi
Jianshan Filtrasyon Tesisi Müdürü Cui Hongjun iyileştirme pro-
jesi hakkında; “Dönüşümden önce sık sık planlanmamış duruşlar 
yaşıyorduk. Süreç yönetimimizi iyileştirsek dahi verimlilikte her-
hangi bir artış gözlemlemiyor ve üretkenliğimizde bir darboğaz 
yaşıyorduk.” diyor.

2013'ten önce Jianshan Filtrasyon Tesisinde yıllık 3.250.000 
ton üretim kapasitesine sahip üç set ABD yapımı pres filt-
re ve dört set yerli filtre çalışmaktaydı. Enerji tüketimi ve 
üretim verimliliği açısından bu filtreler beklentileri karşıla-
mamaktaydı.

Verimlilikte Yeni Seviyeler
TISCO tarafından 2013 yılında uygulanan iyileştime 
projesi dahilinde tesise dört set Metso VPA pres filtresi 
entegre edildi. Bu entegrasyon filtrasyon kapasitesini 
3.250.000 ton/saat'ten 3.880.000 ton/saat'e çıkarmakla 
birlikte, filtre keki nemini %9,5-%10'dan %9,1-%9,3'e 
düşürdü.

Tesis başarısı performansa bağlı 
olduğunda sık sık yaşanan planlanmamış 

duruşlar işletme açısından çok maliyetlidir. 
TISCO Jianshan Demir Madeni, Çin’de 

bulunan filtreleme tesisinin verimliliğini 
dört adet Metso VPA pres filtre seti ile 

yükseltmeyi başardı.

KAPAK KONUSU
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Tesisi Müdürü Cui Hongjun, 
proje sonrası işletmedeki 
değişiklikleri şu şekilde açık-
lıyor; 

“Detaylı bir karşılaştırmadan 
sonra yeni tesisimiz için Met-
so VPA2050-50 pres filtrele-
rini seçtik. Proje boyunca, 
üretim verimliliğindeki bü-
yük ölçüde artışın yanı sıra 
işletme olarak da büyük bir 
değişim gözlemledik: dön-
gü süresi %18 düşerken, 
verimlilikte %22'nin 
üzerinde bir artış göz-
lemledik. VPA'lar şu 
ana kadar sabit bir 
şekilde çalışıyor ve 
duruş sürelerinde 
gözle görüşür bir azalma var.

Metso VPA2050-50 filtre presleri sahada sadece iki operatör ge-
rektiriyor. Bu, işgücü maliyetlerini düşürmekle birlikte operasyo-
nu yönetmeyi de kolaylaştırıyor.”

Rakamlarla tasarruf
TISCO tarafından sağlanan verilere göre dönüşüm yakla-
şık %40'lık bir enerji tasarrufu sağladı (bkz. Tablo 1). Metso 
VPA2050-50 pres filtresini kullanarak, yıllık tasarrufun 5.400.000 
kWh'ye kadar ulaşması bekleniyor. Bu da yaklaşık 750.000 Avro 
tutarında (5.400.000 RMB) bir tasarrufa denk geliyor.

Dönüşümden sonra hasarlı filtre bezi miktarı %70 azaltıldı (bkz. 
Tablo 2). Bu durum göz önüne alındığında, filtre bezi maliye-
tindeki yıllık tasarruf yaklaşık 1.500.000 Avro (10.000.000 RMB) 
olarak hesaplanmaktadır. 

metso.com/tr

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz

2012 5,7 5,4 6,3 5,4 5,8 5,3 5,5

2015 2,88 2,88 3,0 3,34 2,77 3,1 3,1

Tablo 1: Dönüşüm öncesi ve sonrası filtrasyon tesislerinde elektrik tüketiminin (kWh/t) karşılaştırılması

Tablo 2: Dönüşümden önce ve sonra filtre bezi tüketiminin (Adet/10.000 ton**) karşılaştırılması
* Endüstriyel kullanım için 1 RMB Yuan/kW elektrik tüketimi baz alınarak hesaplanmıştır

** İşlenen 10.000 ton demir konsantrasyonu için filtre bezi miktarı

Ocak Şubat Mart 

2012 103 102 103

2015 33 25 27
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Airmeex İnsanı ve Çevreyi Koruyor

Airmeex, yapmış olduğu çalışmalar ile 20 yıldan uzun bir zamandır 
patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanların güvenli bir şekilde 

çalışmasını sağlayan çözümler sunuyor.

Airmeex, 2014/34/AB muh-
temel patlayıcı ortamda kul-
lanılan teçhizat ve koruyucu 

sistemler ile ilgili yönetmelik kapsamında yer altı ve yerüstü 
patlayıcı ortamlar için exproof ekipmanlar üretmektedir.

Aynı zamanda yer altında ve yerüstünde çalışan iş makinası, 
elektrikli ve dizel forklift, transpalet, jeneratör, ekskavatör, vinç, 
personel taşıyıcı, kompresör vb. ürünlerin Atex uyumunu ger-
çekleştirmektedir.

Airmeex ayrıca egzoz hattı (egzoz, duman ve partikül filtresi, 
katalitik konvertörler), çevre koruma sistemleri, alev tutucu, kı-
vılcım giderici vb. ürünler de üretmektedir.

20 yılı aşkın süredir elektrikli ve dizel araçların Atex uyumunu 
gerçekleştirme konusunda lider bir firma olan Airmeex, bu 

süre zarfında 1000’in üzerinde dizel ve elektrikli aracın ATEX 
dönüşümünü gerçekleştirip Atex üreticisi kimliğiyle hali hazır-
da 25 adet Atex ürün sertifikasına sahiptir.

Airmeex Birçok Sektöre Hizmet Vermektedir
Airmeex çeşitli endüstriyel sektörleri kapsayan patlamaya karşı 
korumalı çözümler sunmaktadır. Başlıca hizmet verdiği sektör-
ler; madenler ve tünel sektörleri, kimya ve gaz endüstrileri, pet-
rol platformları, nükleer santraller, gıda sanayileri ve benzeridir.

Temel Ürün Grupları
Airmeex’in müşterilerine hizmet verdiği iki ürün grubu bulun-
maktadır. Bunlar; 

Exproof Çözümler;
Her tip taşıma makinesi için patlamaya karşı dayanıklı çözüm-
ler geliştirilmektedir. Bu Atex uyumlu çalışmalar, dizel veya  
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elektrikli makinelerin, tanımlanan bölgelerdeki özelliklerine 
göre yapılırken böylece bu makineler ortam koşullarında kul-
lanıma uygun hale getirilmektedir.

Şirketin deneyimleri, piyasadaki mevcut motorlar hakkında da 
bilgi sahibi olup, bunların üzerinde exproof çalışmalar yapıl-
masına da olanak sağlamıştır. Tüm Airmeex exproof ürünleri 
grup kategori tanımlamasına göre test edilmektedir ve sertifi-
kalandırılıp onaylı bir ürün hale getirilmektedir.

Tüm makinelerde gerçekleştirilen Atex uyum çalışmaları, 
mevcut orijinal güvenlik düzeylerini ve ergonomiyi ilgili stan-
dartlara uygun olarak sürdürmek için “Orijinal Ekipman Üreti-
cileri” (OEM) ile anlaşarak geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

Egzoz/Dpf/Katalitik Konvertörler;
Ayrıca, egzoz gazı arıtımı olan veya olmayan komple egzoz sis-
temlerinin tasarımı ve imalatı yapılmaktadır.

Atex Uyum Çalışmaları İkinci El Makinalar Üzerin-
de de Gerçekleştirilmektedir
Atex uyumu yapılacak makinalarda yeni veya eski olması ile 
ilgili herhangi bir ayrım gözetilmemektedir. Çünkü yapılacak 
exproof çalışmalarımız sıfır veya ikinci el makina olması ile ilgili 
farklılık göstermemektedir. İkinci el bir üründe gerekli koşullar 
sağlandığında Atex uyumu sıfır bir makinaymış gibi büyük bir 
hassasiyetle yapılmaktadır. 

airmeex.com.tr

Öncesi Sonrası

SonrasıÖncesi
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Hakan Bulduk: Ülkemizin Yer 
Altı Kaynaklarının Potansiyeline 
Güveniyoruz

Ülkemizin önemli sondaj firmalarından birisi olan, bugüne kadar yaptıkları 
çalışmalarının yanında gelecekte yapmayı planladığı yatırımlarla sektöre dinamizm 

katmaya hazırlanan Turkuaz Sondaj kurucu ortağı Hakan Bulduk ile 2018 yılında 
yapılan çalışmaları ve şirketin gelecek planları konusunda bir söyleşi gerçekleştirdik.

Turkuaz Sondaj olarak 
2018 yılında katıldığınız 
ihalelerden ne gibi sonuç-
lar elde ettiniz?
Tuson Turkuaz Sondaj olarak bu 
yıl TPIC’nin (Turkish Petroleum 
International Company) gerçek-

leştirdiği maden sondaj ekipmanları ihalelerine katılım sağ-
ladık. Ekipman grubunda ilk ihale 2017 yılının Aralık ayında 
gerçekleştirildi. Yıl içerisinde yapılan ihalelerin yüzde 85’ini de 
Turkuaz Sondaj ve Epiroc olarak biz aldık. Neredeyse karotlu 
sondaj ekipmanlarının tümünü biz temin ettik diyebiliriz. Ka-
zandığımız ihalelerin teslimatlarını da zamanında yaptık. 

TPIC sondaj çalışmalarına yaklaşık 10 makine ile başlamıştı. 
Geçen süreçte sondaj makineleri sayılarını sürekli olarak art-
tırmaya başladılar. En son 150’nin üzerinde sondaj makinesi 
ile çalışmalarını sürdürüyorlardı. TPIC bugüne kadar yaklaşık 
olarak 11-12 tane karotlu sondaj ekipmanları ihalesi açtı. 7 
tane tij ihalesinin 5 tanesini biz aldık. Bir tanesine katılmamayı 
tercih ettik. Termin süresi çok uzundu. Bir tanesine de malze-
me yetişmemesi ve diğer müşterilerimizle sorun yaşamamak 
adına girmek istemedik. Böylece iki ihaleye de kendi isteği-
mizle katılmadık. 

2018 yılında TPIC’e yaklaşık olarak 80 bin civarı tij verdik. Özel 
sektöre de 17 bin civarı tij satışı gerçekleştirdik. Bu rakamlarla 

tij konusunda iç piyasanın yüzde 65-70’ini biz karşıladık diyebi-
liriz. Wire-line grubunda neredeyse rakipsiz kaldık. Katıldığımız 
tüm ihalelere gerçekten çok iyi hazırlandık. Yıl içinde bu ihale-
lerin projelendirmesini yaptık. Epiroc ürün yetiştirebilmek adı-
na dünyada bizim için iki adet yeni fabrika satın aldı. Bu satın 
almalardaki amaç tamamen bizim talebimizi karşılayabilmekti. 
Bu satın almalarla birlikte Epiroc kapasitesini de yaklaşık yüzde 
40 arttırdı. Böyle bir gücü arkamıza alınca da alacağız dediği-
miz tüm ihaleleri aldık. 

Ekipman tedariki dışında sondaj müteahhitlik 
hizmeti de veriyorsunuz. 2018 yılında bu hizmet 
özelinde ne gibi çalışmaları yaptınız?
TPIC’e MTA üzerinden bu yıl 1 milyon metre sondaj çalışma-
sı için bütçe verildi. Bu 1 milyon metrenin 109 bin metresini 
kazandığımız ihale sonucunda Turkuaz Sondaj olarak biz ger-
çekleştirdik. Bu 109 bin metre için 16 adet sondaj makinesi 
çalıştırdık. Bu işi yaparken de kendi ekiplerimizi, makinemizi 
ve tijlerimizi kullandık. Kendi makinelerimiz dışında beraber 
çalıştığımız firmalardan da makineler kiraladık. 

TPIC’e yaptığımız sondajlar dışında özel sektöre de sondaj hiz-
meti verdik. 40 bin metre sondaj çalışmasını da özel sektör için 
yaptık. Özel sektöre daha da fazla hizmet verebilirdik ancak 
yoğunluğumuzdan yetişemedik. Özel sektörde daha önce hiz-
met verdiğimiz firmalara bu yıl da hizmet vermeye devam et-
tik. Bu da bizim açımızdan sevindirici bir durum oldu. Eskiden 
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beri hizmet verdiğimiz bu firmalarla bir kaç bin metre sondaj 
işleriyle başlamıştık. Bugüne kadar bizden istediklerine kesin-
likle hayır demedik. Dediğimiz işleri dediğimiz kalitede yaptık. 
Müşterilerimize sunduğumuz bu kaliteli hizmet sayesinde de 
firmalar, artan metrajlarıyla yine bizi tercih ettiler.

Biliyorsunuz sondaj sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalar 
bu süreçte bazı sıkıntılar yaşadılar. Turkuaz Sondaj olarak ise 
biz bu süreçten kendimize avantajlar çıkarmaya çalıştık: Birçok 
firma bu süreçte vaatlerini yerine getiremediler. Bundan dolayı 
da hem özel sektör, hem de devlet kurumları yeni arayış içine 
girdiler. Bu arayış içerisinde de Turkuaz Sondaj olarak biz bu 
işe başladık. Aslında halihazırda şirket olarak sondaj işleri ya-
pıyorduk ancak bu kadar kısa zamanda bu kadar büyümeyi de 
öngörememiştik. 2018 yılı içerisinde toplamda sağladığımız 
150 bin metre karotlu sondaj hizmetinde 50 metrelik kuyular-
da vardı, 800 metre kuyularda... Tamamı maden olmak üzere 
çok geniş bir derinlik skalasında çalıştık. 

Bu yıl daha büyük bir alana sahip yeni bir fabrika-
ya taşınma planınız olduğunu biliyoruz. Bu fabri-
kada yeni bir yatırım mı planlıyorsunuz?
Turkuaz Sondaj olarak bu yılki en önemli yatırımımız yeni fab-
rikamız oldu diyebiliriz. Yeni fabrikamızın kapalı alanı 3000 
metrekare, açık alan olarak da yine bir 3000 metrekaremiz var. 
Ostim’de şu anda faaliyet halinde olan yerlerimiz halihazırda 
duracak. Yeni fabrikamızda farklı bir yatırımı hayata geçirece-
ğiz. Burada kuracağımız üretim hattıyla karotlu sondaj makine 
grubuna gireceğiz. Aslında bu plana 2018 son çeyreğinde gir-
meyi planlıyorduk ancak yetişemedik. Ayrıca dövizde yaşanan 
artış ve ekonomik koşullar da bu yatırımın gecikmesine engel 
oldu. 

Turkuaz Sondaj olarak biz aslında hali hazırda sondaj makinesi 
üretimi gerçekleştiriyorduk. Yeni fabrikamızın kuruluş amacı 
ise şu olacaktır: Tamamen yeni morset, yeni bir tasarım, yeni 
bir anlayışta daha büyük ve tamamen ihracata yönelik bir 
makine üretimi. Türkiye pazarı zaten kısıtlı. Doygun bir pazar. 
İnsanlar makine grubunda özellikle kalitede belli bir miktara 
kadar ödün verebiliyorlar. Bunu istemiyoruz. Biz hem istihdam 
yaratalım hem de katma değer yaratalım istiyoruz. Bu sebeple 
de şu anda yurt dışını tercih ediyoruz. Biz sadece makine satışı 
değil, sondaj ekipmanlarının da içerisinde olduğu paket halin-
de satışı hedefliyoruz. En büyük amacımız da sondaj makine ve 
ekipmanlarını paket halinde satmaktı. Kısacası firma bize ge-
lecek, makine istiyorum, ekipman istiyorum, sondör istiyorum 
ve mühendislik hizmeti istiyorum diyecek. Bende müşterime 
bunu paket halinde sağlayabileceğim. Yeni fabrikamızla da bu 
hayalimizi hayata geçirmenin ilk fişeğini atmış bulunuyoruz.

Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar neticesinde de en iyi veri-
leri sahada topladık. Aslında saha bizim için en iyi AR-GE alanı 
oldu. Sahadan yaptığımız işlerden aldığımız geri dönüşlerle 
geliştik. Bugüne kadar ki üretimlerimizi sahadan gelen bu geri 
dönüşlere göre planladık. Bundan sonra da böyle yapacağız. 

Bu süreçte sahada yerli-yabancı birçok makine ile çalıştık. Her 
makinenin artılarını eksilerini görebildik. Artık bizlerden talep 
edilen sondaj kuyu derinlikleri de artmış durumda. Fuarlarda 
dahi 2 bin – 2 bin 500 metre derinlikler soruluyor. Bu sebeple 
de talebe yönelik çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bu derinlik-
lerde kısıtlayıcı nokta ekipman oluyor. Ekipmanın kapasitesi 
zaten belli. Makine firmalarının birçoğu bu kısıtlamaları göz 
önüne almıyor. Ekipmanların dayanabileceği kuvvetlere bak-
madan makine kapasitelerini büyütmeye çalışıyorlar. Biz bun-
dan kaçındık. Makineyi belli oranda büyüttük. Kapasiteyi arttır-
dık. Bunun doğrultusunda da Epiroc’tan farklı bir tij tipi istedik. 
Böylece 2 bin metre derinliklerde başınız belaya girmeden, 
sorun çıkmadan, mümkün olduğunca en hızlı şekilde işimizi 
yaparak hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. 

Ekonomik olarak zorlukların yaşandığı şu dö-
nemde önemli yatırımlara imza atıyorsunuz. Şu 
dönemde sizi en çok zorlayan konular nelerdir?
Şu dönemde en çok ödemeler konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. 
Yapılan sözleşmelerimizde belirtilen terminlerde ödemeler 
alamıyoruz. Bu süreler kısa olduğunda belki telafi edebiliyoruz 
ancak ödeme süreleri uzadığında sıkıntılar yaşanabiliyor. Bun-
lar bizim yatırımlarımızı aksattığı gibi bizlerin yapacağı ödeme-
lerde de gecikmeler yaşanmasına sebep oluyor. 

Bildiğiniz üzere 2018 yılı içerisinde döviz konusunda bazı sıkın-
tılar yaşandı. Biz ihalelere başladığımızda avro kurları 4,35 civa-
rıydı. İlerleyen süreçte 8 ve 8,30’ları gördük. Dövizde yaşanan 
bu dalgalanmalara rağmen ihalelerden çekilmedik ve asla geri 
durmadık. Maliyetlerimiz kendisini bir anda iki ile çarptı. Biz 
imzaladığımız sözleşmelerdeki taahhütlerimize uyduk. Bunlar 
içerisinde bizim avro ile sattığımız malzemelerimiz de vardı, TL 
ile sattığımız malzemelerde vardı. Sonuçta oradaki kârımızı bu-
raya aktardık. Bir şekilde gelir-gider durumunu dengeledik. Bu 
konuda Epiroc’tan da önemli destekler gördüğümüz gibi diğer 
malzeme temin ettiğimiz firmalardan da önemli destekler gör-
dük. Bu sıkıntılı süreci bu şekilde geçirmeye çalıştık. 

Hakan Bulduk
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Aslında bizim farklı planlarımız da vardı. Partnerimiz Epiroc 
Türkiye’ye farklı isteklerle geldi. Sondaj ekipmanları pazarın-
da büyüyelim istediler. Bu kapsamda ülkemizde üretim yap-
mayı istediler. Hatta bu konuyla ilgili olarak Epiroc’tan bazı 
yetkililer ülkemize geldiler. Ancak ülkemizde bu yatırımla ilgi-
li olarak görüşecek bir yetkili bulamadık. Ülkemize döviz girişi 
sağlayacak böyle önemli bir yatırımı planını şimdilik hayata 
geçiremedik. 

Epiroc şu anda bir yatırım atağı içinde, Kanada’da birçok şir-
ket satın aldı. Halen görüştüğü firmalar mevcut. Yurtdışında 
Epiroc’un rakibi sayılabilecek birçok bilinen firma bir süredir 
iflas koruma durumunda. Epiroc bu firmaları satın alıyor ve 
onların kapasiteleriyle de büyümeye devam ediyor. Epiroc’un 
bu yatırım planları ülkemiz özelinde de hala kapanmış değil 
ve süreç işlemeye devam ediyor. Bu süreçte Turkuaz Sondaj 
olarak biz de bir çaba içerisindeyiz. Ülkemize böyle bir yatırım 
yapılması konusunda çok istekliyiz. Biz Epiroc için bir üretim 
girdisi sağlayabilirsek onlar da bize önemli bir üretim girdisi 
sağlayabilirler.

Uzun zamandır şirket bünyenize yeni markalar 
katmaya çalıştığınızı duyuyoruz. Bu konuda han-
gi aşamadasınız? 
Hali hazırda Turkuaz Sondaj olarak anlaşmış olduğumuz 3 
adet daha distribütörlüğümüz var. Bu üç firma da konusun-
da dünyada söz sahibi yabancı firmalar. Şu aşamada bunları 
açıklayamıyoruz. Bazı ürünlerde satışlara da başlamış olma-
mıza rağmen nihai imza olmadan firmaları açıklamayı uygun 
bulmuyoruz. Bu firmalarla resmi yazışmalarımız halihazırda 
devam ediyor. 

Turkuaz Sondaj olarak artık firmalarla bir ortaklık kuruyorsak 
şu beklenti içerisine giriyoruz: Biz artık kendimizi kanıtladık. 
Ülkemiz yatırım konusunda oldukça başarılı bir ülke. Sen gel, 
gerekirse bizi denetle ama bilgi birikimini bize ver. İşi beraber 
yapalım. Üretim ülkemizde yapılsın. Üretimde siz bize destek 
olun. Burada bu bölge için üretim yapalım diyoruz.

Şirket olarak ithalatla çok ciddi bir büyüme yakaladık. Part-
nerlerimiz bizi destekledi. Biz partnerlerimizi destekledik ama 
artık belli bir noktadan sonra beklenti değişiyor. Şunu açık söz-
lülükle söyleyebilirim. Wire-line grubunda, ekipman grubunda 
hiç kimseyi rakip olarak görmüyorum. Pazar payına bakarsan 
rekabet de edildiğini düşünmüyorum. Artık bunun karşılığın-
da firma olarak üretim istiyoruz. Bunu şirket olarak biz de ül-
kemizde haketti. Dışarıdan denetleme ile biz artık ülke olarak 
bazı makine ve ekipmanları burada üretebiliriz. Pazarlama ko-
nusunda ülke olarak merkez bir noktadayız. Bu bölgeden her 
yere ürün satabilir, ihracat yapabilirsiniz. Firmalar, ülkemizde 
yer alacak bir üretim tesisiyle hayal dahi edemeyeceği pazar-
lara açılabilirler. Buradan başlayıp Çin hariç tüm Asya’ya satış 
gerçekleştirebilirsiniz. Bu kapasiteye insan gücü olarak da sahi-
biz. Öğrenmeye, yeni ufuklara açılmaya sahip insanlarız. 

Ülkemiz madencilik sektörünün geleceğini de 
gözönünde bulundurarak, Turkuaz Sondaj olarak 
gelecek planlarınız nelerdir?
Biz, Turkuaz Sondaj olarak tüm kazandıklarımızı bu sektöre ya-
tırmayı görev edindik. Biz bu parayı bu işten kazandık. Bizlere 
başka sektörlerde daha karlı işler için teklifler geliyor. Ancak 
bizim bildiğimiz, öğrendiğimiz sektör bu; sondaj ve maden 
sektörü. Biz buradan kazandığımızı buraya yatırırsak ilerleriz, 
büyürüz. Bugüne kadar bu politikamızdan da hiç şaşmadık. Bu 
politika bize hep kazandırdı. Yoksa yaptığımız bu yatırımları 
yapmak zaten imkansızdı. Şu andaki gücümüzün, kazancımı-
zın ve büyüklüğümüzün tamamı sektörden geliyor. Dışarıdan 
hiçbir yatırım yok. Dışarıdan hiçbir ortaklık, sermaye akışı yok. 
Öz sermaye ile büyüyerek bu hale geldik. 

Türkiye’nin geleceğinin yüzde 40’ının yer altında, yüzde 
60’ının ise sanayi üretiminde olduğunu düşünüyorum. Biz 
bunu desteklersek ülke olarak da büyüyeceğimizi düşünüyo-
rum. Madencilik, petrol ve doğal gaz gibi yatırımlar bir ülke 
açısından önemli yatırımlardır. Hizmet sektöründen çok üre-
tim sektörünü ön plana çıkarmamız gerekiyor. Madencilik üre-
timdir. Makine – ekipman üretmek bir üretimdir. Bunlar hem 
istihdam yaratır hem de devamlılığı olan şeylerdir. Artık ülke 
dışına açılmanın da vaktinin geldiğini düşünüyorum. Biliyorsu-
nuz MTA ile ülke olarak yurtdışına açılıyoruz. Sudan’da, Etiyop-
ya’da farklı projeler var. Firmalar olarak bizlerin de devletimizi 
takip etmemiz lazım. Devletin peşinden gitmemiz lazım. Be-
nim devletimin gittiği yere bir yatırımcı olarak ben de korkma-
dan giderim. Bizim korktuğumuz şeyler ne; ülke sınırları dışına 
çıktınızda bazı kanunsuzluklar başlıyor. Çok dürüst oynamıyor 
yabancı insanlar. Bildiğimiz, düşündüğümüz ülkelerde kural-
lar farklı olabiliyor. O ülkelere daha önce gelmiş batılı ülkeler 
orada rekabet etmek istemeyebiliyorlar. Size oralarda zorluklar 
çıkarabiliyorlar. Bunlar da firmalar açısından sıkıntı doğuruyor. 
Yurtdışına açılırken iç piyasayı da unutmamak gerekiyor. Ülke-
mizin kendi geleceği de oldukça parlak. Ben bir maden mü-
hendisi olarak Türkiye’nin yer altı kaynaklarının potansiyeline 
güveniyorum. 

turkuazsondaj.com
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thyssenkrupp Ülkemiz 
Madenciliğinde Varlığını ve İş 
Alanını Güçlendirmeyi Hedefliyor

thyssenkrupp Industrial Solutions, endüstriyel tesisler ve sistemler alanında dünya 
çapında öncü bir mühendislik, inşaat ve servis şirketi olarak ön plana çıkarken 

ülkemizin madencilik sektörünü de yakın takibe almış durumda. Madencilik 
sektöründe Türkiye operasyonlarını geliştirmek adına yeni bir yapılanmaya giden 

thyssenkrupp Türkiye Bölge Ofisi ve thyssenkrupp Industrial Solutions 
Türkiye CEO’su Can Yapan ile yeni yapılanma çalışmaları ve şirketin hedefleri 

üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

thyssenkrupp Türki-
ye’de 1914 yılından bu 
yana aktif. Türkiye’ye 
girişinden günümüze 
kadar thyssenkrupp’un 
faaliyetleri (Türkiye’de-
ki tarihçesi) hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Dünya sanayi devlerinden thyssenkrupp’un Türkiye’deki varlığı 
Osmanlı döneminde II. Abdülhamit zamanına kadar uzanıyor. 
Thyssen AG’nin Bağdat-Berlin demiryolu hattı için ilk lokomotif, 
teslimat rayları ve malzeme paketi üretmesiyle başlayan ilişkiler, 
thyssenkrupp’un Türkiye’ye yaptığı yatırımın miktarı ve bağlılığı 
ile ikili ilişkilerle orantılı olarak güç kazandı. Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kurulmasından itibaren şirketin ülkedeki birçok endüstriye 
yapılan yatırımlara katkısı bulundu. thyssenkrupp günümüzden 
40-50 yıl öncesinde başlayan projelerle Türk madencilik sektörü-
nün gelişiminde ve olgunlaşmasında ciddi pay sahibi olmuştur. 

150 yıldan fazla süredir Türk ekonomisine katkıda bulunmuş 
olan thyssenkrupp, yeni dönemde thyssenkrupp Industrial 
Solutions ile katkısını sürdürmeyi amaçlıyor. Şirket sektö-
rel bazdaki çalışmalarına madencilik, çimento, petrokimya, 
gübre ve rafineri endüstrilerinde yeni tesis inşa hizmetlerinin 
yanı sıra tamir, yedek parça, stratejik danışmanlık gibi alanlar-
da 360° hizmet vererek devam edecek.  

thyssenkrupp Industrial Solutions’ın ülkemiz ma-
dencilik sektörüne yönelik yeni yapılanması ko-
nusunda bizi bilgilendirebilir misiniz? 
Türkiye’de yaptığımız yatırımlar neticesinde yakın zaman içe-
risinde thyssenkrupp Industrial Solutions Türkiye’ye ağırlık 
vererek varlığımızı ve iş alanımızı güçlendirmeyi hedefliyo-
ruz. Yeni tesis inşasında olduğu kadar bakım, onarım, yedek 
parça, stratejik danışmanlık alanlarında; madencilik, çimento, 
petrokimya, gübre ve rafineri sektörlerine 360° hizmet suna-
rak müşterilerimize daha yakın olmayı ve onlara özel çözümler 
üretmeyi amaçlıyoruz.

Diğer yandan madencilik bizim açımızdan ayrı bir önem 
taşıyor. Ülkemizdeki birçok madende bizim makineleri-
miz ve teknolojimiz uzun yıllardır kullanılıyor. Ülkenin en 
büyük maden ocaklarında kurduğumuz sistemler halen 
hizmet vermeye devam ediyor. Biz bu dikey etrafında ça-
lışmalarımızı sürdürerek modernizasyon projelerimize hız 
kazandıracağız. Ayrıca sahadaki sorunlara bulacağımız pra-
tik çözümler ile maliyetleri düşürerek en son teknolojiden 
yararlanıp iş güvenliği ve sürdürülebilirlik alanlarında da 
çalıştığımız müşterilerimiz için en doğru iş ortağı olmaya 
devam edeceğiz. 

Özellikle açık ocak madenciliği alanında geçmişten beri kulla-
nılan kürek ve kamyon sistemine alternatif olarak getirdiğimiz 
sürekli madencilik çözümlerimizle de fark yaratmaya devam 
edeceğiz.

thyssenkrupp köklü mühendislik geçmişine sa-
hip bir şirket ve sahip olduğu tecrübe ile birçok 
sektöre hizmet veriyor. Madencilik sektöründe 
sunduğunuz mühendislik hizmetleri ile ilgili ana 
başlıkları ve iletmek istediğiniz özel detayları ala-
bilir miyiz? 
Müşterilerimize genel olarak madenlerin daha verimli ve 
madencilik ekipmanlarının daha etkin kullanılır hale ge-
tirilmesi için destek veriyoruz. Şirket stratejimizin ana bi-
leşenlerinden olan sürdürülebilirliği, thyssenkrupp olarak 
hizmet verdiğimiz tüm alanlarda birinci önceliğimiz olarak 
görüyoruz. Bu nedenle sunduğumuz hizmetler daima işlet-
melerin çevreye ve insanlara olan etkisini azaltarak tesisle-
ri en etkin hale getirmeyi amaçlıyor. Buna bir örnek olarak 
en son geliştirdiğimiz ürünlerden biri olan ve Türk kömür 
madenciliği için de çok anlamlı olan tozumayı engelleyen 
konveyör hatlarını gösterebiliriz. Bu sistem işletmeyi daha 
verimli hale getirirken uzun mesafede taşınan kömürün 
tozumasını engelleyerek çevre dostu bir çözüm sunuyor. 
Sunduğumuz mühendislik hizmetleri dijital maden planla-
masından sürekli madencilik sistemlerinin kurulması ve  
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performansın iyileştirilmesinden, yeni ekipman tasarımına 
ve mevcut ekipmanların yenilenmesine kadar pek çok farklı 
konuyu içeriyor.

Günümüzde işletmelerin verimliliklerini artır-
mak, hassasiyetle üzerinde durulan bir konu ola-
rak ön plana çıkmaktadır. Sunduğunuz denetim, 
teknik servis ve danışmanlık hizmetleri ile bu ko-
nudaki çözümleriniz nelerdir?
thyssenkrupp Industrial Solutions olarak, tüm dünyada uy-
gulanan en son teknolojiyi ve yıllara dayanan tecrübemizi 
kullanarak 360° hizmet sunuyoruz. Bu noktada bir fabrika ya 
da üretim tesisinde ihtiyaç duyulabilecek her türlü hizmeti 
kapsıyoruz. 

Öncelikle saha ve atölye çalışmaları ile teknik muayeneler ger-
çekleştirerek çalışanları da eğittiğimiz bir sistem sunuyoruz. 
Bununla birlikte tüm yedek parçaların tamir ve yenilenmesi-
ni sağlıyoruz. Burada bireysel aşınma parçaları çözümleri ve 
gelişmiş parça çözümleri sunuyoruz. Ek olarak tesislere varlık 
yönetimi konusunda danışmanlık veriyor, teknik rehberlik, 
operasyon ve bakım sözleşmeleri yapıyoruz. Mühendislik hiz-
metlerimize verimlileştirme tadilatları, kapasite artırımı, kesinti 
yönetimi gibi artı değerler katıyoruz.  

Aktardığımız işleyiş şeması müşterilerimizle kurduğumuz de-
vamlı ve sağlıklı iletişim sayesinde başarı sağlıyor. İşletmeler 
bizim tecrübemizden ve ileri teknolojimizden yararlanırken 
işletme maliyetlerini en aza indirgeyerek sürdürülebilir bir üre-
tim grafiği elde ediyorlar. 

Entegre Tesis Yönetimi hizmeti ile işletmelere 
birçok hizmeti bir paket halinde sunabiliyorsu-
nuz. Türkiye’de bu konuda çalışmalarınız mevcut 
mudur?
Bu konu thyssenkrupp’un birçok ülkede başarıyla uyguladığı 
bir model. Türkiye’de ise henüz yeni tartışılan bir konsept. Şu 

aşamada müşterilerimiz ile ihtiyaçlarını detaylandırarak kendi-
lerine uygun modelin geliştirilmesine çalışıyoruz. Entegre Te-
sis Yönetimi hizmetlerimiz aracılığıyla bakım yönetimi, bakım 
mühendisliği, bakım uygulaması, CMMS uygulanması ve ba-
kım denetimleri sunuyoruz. Sonuç olarak müşterilerimiz per-
formans ve güvenilirlik ile tesislerindeki artıştan faydalanmak-
ta. Bu da gizli maliyetlerde düşüş, daha iyi karlılık, daha uzun 
ürün ömrü, artan iş gücü üretkenliği, yedek parça kullanımı ve 
günümüzde yaşanan günlük iş karmaşıklığının azaltılması ile 
sonuçlanmaktadır.

Son dönemde her sektör Endüstri 4.0’a uyum sağ-
lamak için çalışmalarını sürdürüyor. thyssenkrupp 
Industrial Solutions olarak sizin de bu konuda ma-
dencilere yönelik çözümleriniz var. Bu konuda bil-
gi vermek ister misiniz?
Günümüzde Endüstri 4.0 ya da diğer adıyla dördüncü sanayi 
devrimi dünyada ve ülkemizde sıkça konuşuluyor. thyssenkrupp 
ise bu kavramları uygulamaya koyuyor. Bu konuda pek çok hiz-
met olmakla beraber, en ilginç olanlarından bazıları otonom ma-
den ekipmanları, dijital maden planlama hizmetleri, açık ve ka-
palı madenlerde drone ve lazer ile haritalama ve planlama olarak 
gösterilebilir. Modelleme için temassız ölçüm ve en kısa sürede 
gerçek durumun hassas dokümantasyonundan faydalanma 
sağlanabilir. 3D modeller, kaydedilen tarih kullanılarak oluştu-
rulabilir ve bu verilerle birleştirilebilir. Kaydedilmiş veriler size 
özel planlama sağlar. Dolayısıyla lazer tarama ile sağlanan dur-
ma süreleri, maliyet ve aşınma ölçümlerindeki azalma, servis 
hatlarının optimize edilmesine yardımcı olur.

thyssenkrupp Industrial Solutions olarak küresel 
operasyonlarınız arasında Türkiye’nin yeri nedir?  
Gelecek dönemde Türkiye ile ilgili planlarınız 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 
thyssenkrupp madencilik, çimento, petrol, gaz, polimerler, 
elektroliz ve gübre endüstrilerinde anahtar teslimi proje-
ler üretmekte ve bu sanayi tesislerinin ilgili sektörlerdeki 
bakım hizmetlerini vermektedir. Anahtar teslim projeler 
açısından thyssenkrupp, EPC projelerin bir bütün olarak 
veya tek başına mühendislik, satın alma ve yapım süreç-
lerini yürütmektedir. thyssenkrupp ayrıca mevcut tesislere 
yedek parça, saha hizmetleri (bakım ve onarım), kapasite 
artırımı ve iyileştirme, Entegre Tesis Yönetim hizmetleri 
sunmaktadır.

Türkiye, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki en yüksek GSYİH 
ile önemli bir büyüme pazarıdır. Türkiye GSYİH’nın dörtte 
birinden fazlası thyssenkrupp’un aktif olduğu iş alanları-
na dayanıyor. Bu yüzden Türkiye, thyssenkrupp için çok 
önemli bir pazar. Entegre, çeşitlendirilmiş endüstriyel ve 
müşteri odaklı, 200 yılı aşkın tecrübeye sahip mühendislik 
yeterliliğine öncülük eden şirket olarak Türkiye’deki varlı-
ğımızı yatırımlarla güçlendirmeyi ve müşterilerimize daha 
yakın olmayı ve gelecekte daha da hızlı hizmet vermeyi 
hedefliyoruz. 

Can Yapan
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Hi-G Elek Makinaları, Kaliteli 
Kum Üretirken Geniş Çökeltme 
Havuzlarına Olan İhtiyacı Azaltır

• Yüksek kaliteli temiz kum üretimi
• Üstün kurulukta ürün susuzlandırılması

• İnce boyuttaki kum atıklarının geri kazanılarak satılabilir ürün elde edilmesi

Çalışmanın Özgeçmişi
Kanada Ontario‘da bulunan 
Port Colborne Taş Ocağı ül-
kenin en uzun süredir çalışan 

kireçtaşı işletmesidir. Uzun yıllar boyunca tesis kuru kırma-e-
leme sistemine sahipti. Hem yurt içerisindeki hem de yurt dışı 
ürün talebi arttıkça, talep edilen ürünün özelliklerini sağlaya-
bilmek adına mevcut tesise ilave olarak yeni bir yıkama tesisi 
kurulmasına karar verildi. Port Colborne Taş Ocağı sahipleri 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına yüksek kaliteli temiz kum 
üretebilecek yeni bir proses dizaynı yapabilmek adına Der-
rick ile iletişime geçtiler. Buna ek olarak şirket çökeltme ha-
vuzlarının yüksek maliyetini azaltmak ve atık malzemelerini 
yönetilebilir, satılabilir bir ürüne dönüştürmek için bir çözüm 
arıyordu.

Çözüm
Besleme malzemelerinin analizi üzerine, Derrick, 18” maksi-
mum yoğunluklu ayırıcı (MDS) ünitesinin, Hi-Cap susuzlaştır-
ma eleğiyle birlikte, asfalt kumu adına zorlu ürün özelliklerini 
karşılamak için ideal olacağını biliyordu. 

Konvansiyonel tipteki yaş eleme makinaları ile çeşitli boyutlar-
da 10 milimetrenin altında yaklaşık olarak 550 m3/saat debide 
Derrick‘in tank sistemine beslenmektedir. Bu sistemde pulp 2 

adet 18” çapındaki MDS ünitelerine pompa vasıtası ile basıl-
maktadır. Bu MDS‘ler 75 mikron olan nominal kesme boyutuna 
sahiptirler. Bu ünitenin alt akımından alınan yüzde 50-52 katı 
yoğunluğundaki malzeme Derrick Hi-Cap susuzlandırma ele-
ğine beslenmektedir. Lineer Hareketli Yüksek G kuvveti üreten 
Derrick Hi-Cap susuzlandırma eleği 1,4 milimetrelik poliüretan 
panellerle yüzde 90 katı oranında susuzlandırılmış kum üretimi 
yapmaktadır. Elek üzerinde yer alan iki adet sprey sayesinde 
kumun çok ince malzemelerden son bir kez arındırılarak daha 
değerli bir nihai ürün elde edilmesine yardımcı olmaktadır. Te-
mizlenen bu ürün tamamen istiflenebilir kurulukta olduğun-
dan içerisindeki suyun stokta süzülmesini beklemeye gerek 
duymadan satışa hazır haldedir. MDS ünitesinin üst akımından 
giden 75 mikrondan ince malzemeler de Derrick Hi-G Fines Re-
covery sistemi ile çökeltme havuzu öncesinde ince malzeme-
lerin birçoğunu geri kazanmaktadır. Buradaki ilk odak noktası 
çökeltme havuzunun işletme ve bakım giderlerini azaltmak ve 
atık malzemeyi satılabilir ürün haline getirmekti. Derrick Hi-G 
Susuzlandırma ekipmanı ile 25-38 mikrona kadar olan malze-
meler yüzde 75-80‘lere varan katı oranında susuzlandırılarak 
taşınması daha kolay hale getirilebilmektedir. 

Sonuç
Tesis Derrick sistemi ile 150-175 ton/saat üretim oranında 
son üründe yüzde 5'ten daha az, eksi 25 mikron içeren üstün, 

temiz ve kuru asfalt kumu üretmektedir. Buna ek 
olarak Derrick ekipmanları ile modernize edilmiş 
yeni sistem yıllık 400.000 doların üzerinde kurutma 
maliyetlerinden tasarruf sağlamaktadır. Yeni kum 
ürününün artan kalitesi, birçok yeni müşteri içinde 
tereddütsüz tercih sebebi olmuştur. 

Derrick Hi-G Fines Recovery Sistemi tesisin atık-
larının yüzde 75‘ini geri kazanarak yüksek kalite-
li, satılabilir ürüne dönüşmektedir. Nihai ürünün 
tane boyut dağılımına ve kimyasal analizine ba-
kıldığında Aglime ve Dense Flowable Fill (yoğun 
akıcı dolgu) uygulamaları için bu ürüne çok yük-
sek bir talep olduğunun farkına varılmıştır. Yük-
sek performanslı Derrick ekipmanlarının amortis-
man süresi 1,5 yıl içerisinde tamamlanmıştır.  

mtmmakina.com.tr
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Atık Yönetimi Sisteminiz İçin 
Yenilikçi Çözümler

Çevre Dostu, Maliyet Tasarruflu Çözümler
Derrick 65 yılı aşkın süredir Madencilik ve Mineral Endüstrisine ince tane ayırma 
teknolojisi konusunda tasarruflu çözümler sunmaktadır. Çözümlerimiz, verimli ince 
tane sınıflandırma ve susuzlandırma için sağlam, güvenilir ekipman gerektiren 
uygulamalarda dünya çapındaki şirketler tarafından kullanılmaktadır. 

 YETKİLİ
DİSTRİBÜTÖR

MTM Makina Ticaret Mümessillik Ltd. Şti.
Ataturk Bulvari 199-A/42
Kavaklidere Ankara Turkey
Tel: +90 312 466 1950
Email: mtm@mtmmakina.com.tr

Lineer Hareketli Susuzlandırma Makinası

Atık Susuzlandırma Projeniz için Derrick ya da MTM Makina ile görüşebilirsiniz!

n	 Atığınızdaki	+30	mikron	fraksiyonunuzun	geri	kazanılması	ve	susuzlandırılması
n	 Ekonomik	olarak	uygun	bir	proses	kullanarak	taşınabilir	ve	istiflenebilir	bir
	 malzeme	üretilmesi
n	 Tikiner	ve	filtrasyon	maliyetlerinin	azaltılması
n	 Herhangi	bir	kimyasal	ya	da	polimer	kullanımı	gerektirmez

David Perkins
Türkiyeden sorumlu
Genel Müdür
27 yıllık tecrübe

Derrick 1.2x3m ebatlarındaki HI-G Susuzlandırma Elek Makinası
350 mikron’ dan ince feldspat malzemesini 30-35 ton / saat kapasitede

% 20-25 nem ihtiva eden ürün elde etmektedir. 



www.madencilikturk iye.com
15 Ocak 2019

Trolex AIR XD ile Toz ve 
Partiküllerin İzlenmesi

Çalışmanın Amacı
Trolex, bir çalışma kapsamın-
da kırma tesisi içinde opera-

törler tarafından kullanılan kapalı bir alanda, partikül halindeki 
maddelerin (PM) ölçülmesi ve kayıt altına alınması amacı ile 
işletmeci firma tarafından davet edildi. 

Operatörlerin, kapalı çalışma alanında yüksek PM seviyesine 
maruz kaldığı tahmin ediliyordu ancak kapalı alanın içine giril-
meden, gerçek değerler anlık ölçülemiyor ve bu konu hakkın-
da bir rapor düzenlenmesi mümkün olmuyordu.

Bu konu hakkında, daha önce karşılaşılmış örnekler mevcuttu. 
Çalışma alanı içinde yapılan kırma işlemi sonrası, zeminde toz 
birikmesi oluyor ve bu oluşum potansiyel risk oluşturuyordu. 

İşletmeci firma, bizden kapalı alanda çalışıp anlık bilgi aktarımı 
sağlayabilecek ve bu sayede alanının güvenli olup olmadığını 
tespit edecek veya alanın güvenli hale getirilmesi için gerekli 
tedbirleri almalarına yardımcı olabilecek bir toz izleme sistemi 
kurmamızı istedi. 

İlk amaç, önceden belirlenmiş bir PM seviyesi olmadan, AIR 
XD'yi arka plan seviyelerini ve başlangıç riskini belirlemek için 
kullanmaktı. Veriler iki haftalık PM izlemesinden sonra gözden 
geçirilecek, ardından işletmeci firma çalışanlar için doğru bir 
risk seviyesi belirleyebilecekti.

Çözüm
Saha ziyareti sonrası, işletmenin temel gereksinimlerini karış-
lamak adına yapılacak en uygun çözümün, çalışma alanına 2 
adet AIR XD ünitesinin yerleştirilmesi olduğuna karar verdik. 
Ünitelerin ayarları aşağıdaki gibi yapıldı; 

• Ekran 1, anlık izleme mg/m3, 30 saniye 
gecikme ile PM 4,25 seviyesinde alarm du-
rumu; 
• Ekran 2, 5 dakikalık ortalama ölçüm mg/
m3, alarm seviyesi 1,0 mg/m3 ayarlı, hedef 
PM 4,25.

Gösterge sistemleri ikinci ekrana odaklanan 
bir alarma bağlandı. Bu sistemlerden biri 
kırıcı binanın girişinde, diğeri ise kırıcı tesi-
sinin içinde bulunan ve operatörlerin anlık 
toz seviyelerini net bir şekilde görebilecek-
leri şekilde konumlandırıldı. Aynı zamanda, 
maden kontrol odası verileri aşağıdaki tab-
loda gösterildiği gibi izleyebildi.

Anlık toz takibi ile kontrol odasında veya işletme içinde, 
ekranlar üzerindeki PM seviyeleri takip edildi. İşletme içi-
ne belli bölgelere yerleştirilen “güvenli” ve “güvenli değil” 
göstergeleri ile kırma tesisinin anlık durum bilgisi, aşağı-
daki örnek görselde ki gibi işletme içindeki personele ak-
tarıldı. 

Sonuç
Kullanımı kolay partikül izleme teknolojisi, operatörlere ma-
den sahası içinde, havadaki partiküllerin anlık analizini suna-
rak çalışanlara bu konuda etkili bir çözüm sundu. Ayrıca kırıcı 
tesisine “giriş” veya “giriş yok” görsel gösterimi de eklendi. 
Böylece çalışanlar güvenli bir ortamda çalıştıklarından emin 
oldular.

AIR XD’nin kurulmasından bu yana toplanan veriler, çalışma 
esnasında PM boyutlarının ne za-
man üretildiğini belirlemek için 
de kullanılıyor. Bu sayede gerekli 
iyileştirilmeler yapılarak, verim-
liliği ve işçi güvenliği de arttırıla-
biliyor.

Madencilik ve sanayi sektörle-
rinde partikül izlemenin öne-
mi hakkında daha fazla bilgi 
ve AIR XD monitörlerimizin 
size nasıl yardımcı olabileceği-
ni öğrenmek için bize ulaşabi-
lirsiniz. 

trolex.com/products/dust-detection-sensors 
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Leading safety technology

Yüksek Hassasiyet Yenilikçi Teknoloji

Anlık Hava Kalitesi Ölçümü

Laboratuar derecesinde hassasiyeti ile karşılaştırılabilir 
teknolojilerden beş kat daha hassas bir  ölçüm teknolojisine 

  .rıtşımnalrasat niçi amşılaç ilkerüs adralmatro ulroz nE .ritpihas
Pompa veya filitre kullanılmadığından bakım maliyeti çok 
düşüktür.

AIR XD, çok çeşitli Partikül (PM) boyutları aralığında, yüksek 
hassasiyet ve ölçüm tekrarlanabilirliği sağlamak için yeni nesil 
Optik Partikül Sayacı (OPC) kullanır.

Gelişmiş teknolojinin sağlam mühendislikle birleştirilmesi, 
AIR XD’nin en zorlu ortamlarda bile sürekli ve doğru şekilde 
çalışabileceği anlamına gelir. Uyarlanabilir akış hızlarını 
kullanarak, ünite örneklemenin üzerinde veya altında 
olmamasını sağlamak için parçacık hesaplamalarını dinamik 
olarak ayarlayabilir.

PM1, PM2.5, PM10, TSP ölçümü ve PM 4.25

Düşük Maliyet

MTM Makina Ltd Şti
Atatürk Bulvarı 199-A/42
Kavaklıdere, ANKARA
0 312 466 19 50
mtm@mtmmakina.com.tr
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Bir maden projesinde arama 
ve kaynak tahminin ardın-
dan, farklı seviyelerde teknik 
çalışmaların yapılması proje-
nin karlılığı ya da zararlılığını 
belirlemesi açısından önemli 
bir zorunluluktur.  Finansman 
tüm projelerde önemli bir en-
gel olduğu için, bu çalışmalar 
sonucunda projeye daha fazla 

yatırım yapmaya değip değmeyeceğine karar verilmesi de gere-
kebilir. Ancak herhangi bir aşamada, projenin teknik, ekonomik, 
sosyal ve resmi nedenlerle durdurulması da her zaman olasıdır.

Teknik çalışmalar projenin bulunduğu aşamaya bağlı olarak ba-
sit ya da çok ayrıntılı olabilir. Ancak ilginç olan, bazı teknik ça-
lışmaların kısa bir formatta tanımlandığı CRIRSCO kodları dışın-
da, üzerinde hem fikir olunmuş bu çalışmaların nasıl yapılması 
gerekliliğine ilişkin ortak standartların bulunmamasıdır. Böylesi 
ortak tanım eksikliğine ve minimum gerekliliklerin firmadan fir-
maya değişmesine karşın, bu çalışmaların temelleri hemen he-
men her yerde aynıdır. Basitten karmaşık düzeye göre en yaygın 
olan çalışmalar: ‘Kavramsal (Conceptual)’, ‘Kapsamsal (Scoping) 
ya da Ön Ekonomik Değerlendirme’, ‘Ön Fizibilite’ ve ‘Fizibilite’ 
olarak sıralanır (Şekil 1).

Madencilikte Kullanılan Teknik 
Çalışmalar: Kavramsal, Kapsamsal, 
Ön-Fizibilite ve Fizibilite Çalışmaları

Dr. Hakan Arden
Kıdemli Jeoloji Mühendisi 

DMT İngiltere 
hakan.arden@dmt-group.com

Enes Beşir
Proje Koordinatörü ve Satış Uzmanı 

DMT Türkiye
 enes.besir@dmt-group.com

Şekil 1. Teknik çalışmaların mantıksal sıralaması

Kavramsal Çalışma (Conceptual Studies) 
Teknik çalışmaların en temel çalışma düzeyi olan kavramsal 
çalışma, çok ayrıntılı girdiler gerektirmez ve şirket içi bir değer-
lendirmedir. Mantıklı olsalar da olmasalar da genel madencilik 
teknik kavramları projeye uygulanır. Kesinlik düzeyi çok düşük 
olduğu için maliyet tahmini fazla ayrıntıya girmeden çok basit 

bir düzeyde bırakılır ve bu ön seviye kapsamsal ya da ön-fizibi-
lite çalışması gibi daha ileri seviyelere geçiş için bir dayanaktır.  
Genellikle 2 ile 4 ay arasındaki bir süre içinde tamamlanırlar.

Kapsamsal Çalışma (Scoping Studies) 
JORC 2012’ye göre bir Kapsam Çalışması, maden kaynak-
larının potansiyelinin sıralanmasıyla ilgili teknik ve ekono-
mik bir çalışmadır. Ön-fizibilite çalışmasına ilerlemek için 
raporlama zamanında görülmesi gerekli dayanakları sağla-
yan gerçekçi bir şekilde kabul edilmiş değiştirici etkenleri 
ve diğer tüm ilgili operasyonel faktörlerle birlikte uygun 
bir değerlendirmesini de içerir. Bu madencilik projesinin 
ön değerlendirmesi için erken bir teknik çalışma olarak da 
kabul edilebilir ve genellikle 4 ile 6 ay arasındaki bir sürede 
tamamlanır.

Kapsamsal bir çalışma için başlıca parametreler çoğunlukla 
varsayılır ya da sadece genel kabuller olarak hesaplarda gi-
rilir, bu yüzden de yatırım maliyeti kesinliği ±%30-50 kadar 
düşüktür. Eğer bir kapsamsal çalışma olası/olabilir (İnferred) 
Maden Kaynakları ve/ya da bir arama hedefi (Exploration 
Target) ile desteklenmişse, kamusal rapor, Kapsamsal ça-
lışma içerisinde olası/olabilir maden kaynaklarının ve/veya 
arama hedefinin hem oranını hem de görsel dizilimini be-
lirtmelidir.

Genellikle doğrudan toplanmış proje verileri ile benzer ma-
den kaynaklarından ya da operasyonlarından uyarlanan ve-
riler tasarlanan proje için birlikte kullanılır. Aynı zamanda 
firmalar tarafından karşılaştırma ve planlama amaçları doğ-
rultusunda kendi içlerinde de kullanılabilir. Kapsamsal çalış-
manın genel sonuçları raporlanırken maden rezervlerinin 
tahmin edildiğine ya da ekonomik gelişmelerin garanti altına 
alındığına dair herhangi bir imada bulunmamaya önem ve-
rilmelidir.

Kapsamsal çalışmaya maden kaynak girdilerini ve uygulanan 
süreci eklemek uygun olabilir, ama seyreltilmiş tonları ve kali-
teleri/tenörleri sanki bunlar maden rezervleriymiş gibi raporla-
mak yatırımcıları yanıltabileceği nedeniyle uygun değildir. İlk 
maden çıkarma ve işleme süreçleri kapsamsal çalışma sırasın-
da geliştirilmiş olabilir, ancak bu bir maden rezervini geliştir-
mek için kullanılmamalıdır.

Akış çizelgesi geliştirme, maliyet tahmini ve üretim planlama-
sı genellikle sınırlı verilere, test çalışmasına ve mühendislik ta-
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sarımına dayanır.  Metalürjik test çalışmaları cevher tiplerine 
dayanır ve muhtemel akış çizelgesi ve ürün geri kazanımlarını 
oluşturmak için mineralojik, öğütme ve ayırma özelliklerini 
inceler.

Kapsamsal çalışma sonuçları genellikle şunları tanımlar:
• Olası madencilik ve işleme şemaları
• Ek inceleme ya da test çalışması gerektiren teknik paramet-
reler
• Önerilen projenin genel özellikleri ve parametreleri
• Sermaye büyüklüğü ve işletme maliyeti tahminleri

Kapsamsal çalışmalar bir sonraki arama etkinliklerinin ve mü-
hendislik çalışmalarının gerekli olup olmadığını belirlemek için 
yeterlidir; ancak kapsamsal çalışma ekonomik kararlar almak 
ve rezerv raporlaması yapmak için JORC benzeri standartlarda 
asla yeterli olamaz.

Ön-Fizibilite Çalışması
Değiştirici faktörler üzerine mantıklı tahminlere dayanan bir fi-
nansal analiz ve Yetkin Kişinin raporlama sırasında maden kay-
naklarının, rezerve dönüştürülebileceğine karar verebilmesi 
için yeterli olduğunu düşündüğü diğer ilgili faktörlerin değer-
lendirmesini içerir (Şekil 2). Bir ön-fizibilite çalışması, fizibilite 
çalışmasından daha düşük bir güven düzeyine sahiptir.

Şekil 2.Teknik çalışmalarda kaynakların rezerve dönüştürülmesı için gerekli olan parametereler

JORC 2012’ye göre, bir ön-fizibilite çalışması, yer altı ya da 
açık ocak gibi tercih edilen madencilik yönteminin seçildiği 
ve maden işleme için etkili bir yöntemin belirlendiği aşama-
ya ilerlemiş olan bir madencilik projesinin teknik ve ekonomik 
uygulanabilirliği için bir dizi seçenek hakkında kapsamlı bir 
çalışmadır.

Bir ön-fizibilite çalışması, ekonomik geçerliliği belirtmek ve bir 
“Cevher Rezervi Kamu Raporu”nu desteklemek için tüm de-
ğiştirici faktörlerin uygulanmasını ve tanımlanmasını dikkate 
almalıdır, aynı zamanda tercih edilen madencilik, işleme ve 

altyapı gereksinimlerini ve kapasitelerini tanımlar, ancak bu 
konular hakkında son karar aşaması değildir. Çevresel ve sos-
yoekonomik etkilerin ve gerekliliklerin ayrıntılı değerlendirme-
leri de ileri derecede olacaktır.

Ön-fizibilite çalışması, jeolojik bir kaynağın rapor edilebilir bir 
rezerv haline dönüştürülmesi için minimum ön koşulu temsil 
ettiği için proje ilerleyişinde kritik bir adımdır.

Maliyet bazlı uygulamaların doğruluğu %20-30 arasında de-
ğişmektedir ve incelenmesi gereken başlıklar şunlardır:

• Madencilik yöntemi ve üretim oranları
• Seyreltme/kayıplar ve maden kazım tahminleri
• İşleme yöntemi, işleme oranları ve geri kazanım tahmini
• Cevher artığı ve atık biriktirme
• Kaya mekaniği, hidroloji/hidrojeoloji çalışmaları
• Pazarlama gereksinimleri
• Çevresel ve izin gereklilikleri
• Sosyal Lisans
• Devlet ile ilgili resmi izinler
• Yasal konular
• Ayrıntılı finansal analiz ve proje ekonomisindeki duyarlılıklar
• Sermaye maliyeti tahminleri 
• İşletme maliyeti tahminleri

Pilot testler de dahil olmak üzere, önemli 
işleme/metalürjik test çalışmalarının kaya 
ve cevher karışımlarını temsil eden ger-
çekçi kompozit örnekler üzerinde yapılmış 
olması beklenir.  Bu örneklerin sahadaki 
jeolojik değişimlere bağlı olarak, cevherin 
uygulanacak kazanım programlarındaki 
anahtar nitelikteki yılların da temsilcisi ol-
masına dikkat edilir. Bunlara ek olarak, ana 
cevher türleri ve karışımlar için ham malze-
me-tenördeki geri kazanım ilişkisi kurulur. 
Madencilik ve işleme parametreleri, akış 
çizelgesi geliştirme, üretim ve geliştirme 
planlaması ve ana ekipman seçimi için ye-
terli olmalıdır. Tipik akış şeması modelle-
mesi özellikle parçalara ayırma devresi için 
gerçekleştirilir.

Altyapı ve planlanan etkinlikler ile ilgili olarak; önemli çevresel 
ve sosyal konulardaki potansiyel sorunlar, kritik habitatlar ve 
proje için gerekli istemsiz iskân seviyesi gibi projeyi durdura-
bilecek potansiyel risk unsurlarını belirlemek için değerlendi-
rilmelidir. Büyük ekipmanlar üzerindeki önemli satıcı teklifle-
rinden sermaye ve işletme maliyeti tahminleri yapılır ve diğer 
inşaat maliyetleri de genellikle dikkate alınır.

Ön-fizibilite çalışmasının ekonomik analizi, çeşitli geliştirme se-
çeneklerini ve genel proje uygulanabilirliğini değerlendirmek 
için yeterli kesinliktedir ancak genelde maliyet tahminleri ve  
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mühendislik parametreleri, projeyi gerçekleştirmek için gereken 
kararları ya da borç finansmanı taahhütleri için yeterli kesinliğe 
sahip değildir. Tercih edilen geliştirme seçenekleri fizibilite ça-
lışmasına başlamadan önce, ön-fizibilite çalışması aşamasındaki 
ticari maliyet ve kazanım dengesi çalışmaları yoluyla seçilmiştir.

Ön-fizibilite çalışmaları projenin bulunduğu coğrafyaya, ham-
madde türüne ve uygulanabilecek seçeneklerin azlığına ya da 
çokluğuna bağlı olarak genellikle 12 ile 24 ay arasındaki bir 
sürede tamamlanırlar.  Bazen seçenekler bilinçli olarak geniş 
tutulur ve bu seçenekler teker teker elenerek, tek ya da iki se-
çeneğe indirilip, bu seçilen tercihlerin ayrıntılı araştırması fizi-
bilite aşamasına bırakılır.

Fizibilite Çalışması
JORC 2012’ye göre bir fizibilite çalışması, raporun yazıldığı dö-
nemde, maden çıkarmanın ekonomik olarak uygun olduğunu 
göstermek için diğer tüm ilgili operasyonel faktörlerle birlikte 
uygun değiştirici faktörleri ve ayrıntılı finansal analizleri içeren 
bir maden projesi için seçilen geliştirme seçeneğinin kapsamlı 
bir teknik ve ekonomik çalışmasıdır. Çalışmanın sonuçları, pro-
jenin geliştirilmesi ya da finanse edilmesi için proje destekçisi 
bir taraf ya da finans kurumu tarafından nihai bir kararın te-
meli olacak şekilde kullanılabilir. Çalışmanın güvenilirlik dü-
zeyi, Ön-fizibilite çalışmasından daha yüksektir ve ‘’Bankalara 
Uygun Fizibilite Çalışması’’ ve ‘’Tanımsal Fizibilite Çalışması’’ 
terimleri ile aynı anlamdadır. Bu aşama; projenin hayata geçi-
rilmesi ve finansman için ‘’başlangıç/iptal’’ kararı aşamasıdır.

Bir yatırım kararının temeli olarak ya da proje finansmanını 
desteklemek için yeterli ayrıntılara sahip şekilde tamamlanmış 
madencilik, altyapı ve cevher işlem tasarımları üzerine çalışma-
lar içeren fizibilite çalışması; sosyal, çevresel ve resmi onaylar, 
izinler ve anlaşmalar yürürlükte olacak ya da belirlenmiş ge-
lişme zaman aralığı içinde yürürlüğe girmesi kesinleşecek ça-
lışmalardır. Fizibilite çalışması, tüm değiştirici faktörlerin uygu-
lanmasını ve ayrıntılarını ön-fizibilite çalışmasına göre çok daha 
kapsamlı bir şekilde gösterir ve ayrıntılı madencilik programları, 
inşaata bağlı üretim artışı ve proje gerçekleştirme planları gibi 
konuların gerçekleştirmesine de değinebilir. Maliyet tahmini 
kesinliği, ön-fizibilite çalışmasından daha yüksektir ve bu oran 
genel olarak ±%10-15’tir. Fizibilite çalışması hedefleri, ön-fizi-
bilite çalışması için önceden listelenmiş olanlarla aynıdır, ancak 
her bir hedef için detay ve kesinlik düzeyi daha fazladır.

Bir kaynak ve rezerv tanımlamak için ayrıntılı jeolojik ve maden 
mühendisliği çalışmalarının yerinde olması ve tüm madencilik 
ve işleme parametrelerini geliştirmek için detaylı test çalışma-
larının tamamlanması gerekir. Bunlar:

• Ocak şev tasarımı/Maden tasarımı
• Hidroloji ve hidrojeolojik çalışmalar
• Yer altı – yer üstü jeoteknik çalışmalar
• Akış şeması gelişimi
• Ekipman seçimi ve boyutlanması
• Sarf malzemeleri
• Enerji ve su tüketimi
• Malzeme dengesi
• Genel düzenleme çizimleri
• Üretim ve geliştirme programları
• Sermaye ve işletme maliyeti tahminleri

Sermaye ve işletme maliyeti tahminleri, başlangıç ve tam te-
darikçi tekliflerinden elde edilir. Düzenleyici kurumlara Çevre-
sel Sosyal Etki Değerlendirmesi (Environmental Social Impact 
Assessment - ESIA)’nin taslağı sunulmuştur ya da sunulmaya 
yakındır, madencilik izni alınmıştır ya da makul olarak alınacağı 
beklenmektedir (rezerv deklare etmek için CRIRSCO kodları ta-
rafından istenen bir durumdur). Hassas ekonomik analizler, ma-
den ömrü için yıllık nakit akışı hesaplamalarına dayanmaktadır.

Fizibilite çalışmaları projenin bulunduğu coğrafyaya, ham-
madde türüne ve uygulanabilecek seçeneklerin teknik ayrıntı-
larına bağlı olarak genellikle 12 ile 24 ay arasındaki bir sürede 
tamamlanırlar.  

Sonuç
Yukarıda anlatılan ve DMT’nin uzun yıllar boyunca dünyanın 
değişik bölgelerinde gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda 
elde ettiği deneyimlere dayanan bu tür teknik çalışmalar, dı-
şarıdan bakıldığında karmaşık gibi görünse de, projeler yaşa-
ma geçirilirken finansal karar aşamasında taraflara, projedeki 
seçeneklerin hem işlevsel hem de işlemsel açıdan başarılı bir 
şekilde uygulanması amacıyla düzgün, saydam, ciddi ve ar-
tıları ve eksileriyle değerlendirildiği önemli bir olanak sağlar.  
Aynı şekilde bu çalışmaları yapacak olan teknik kadronun se-
çiminin bu işte uluslararası deneyime sahip firmalar arasından 
yapılması, hem projeye gerekli olan ciddiyeti verecek hem de 
uluslararası finans kurumlarından finansman sağlanmasında 
önemli kolaylıklar sağlayacaktır. 

dmt-group.com

DMT GmbH & Co.KG İstanbul Merkez Şubesi
Adres: Ayazmadere cad. Pazar Sokak Bareli Plaza 
No:2-4 Gayrettepe TR 34349 Beşiktaş, İstanbul
Tel: +90 212 293 29 80
Mobil: +90 535 206 71 75
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Prominer ve Baldwin&Francis 
Markaları Doğanak Kollektif 
Çatısı Altında Buluştu

Sektörün köklü firmalarından birisi olan Doğanak Kollektif, Prominer ve 
Baldwin&Francis gibi alanının lider markalarını Türk maden sektörüyle tanıştırırken, 

kömür madenciliği konusunda deneyimli isimlerinden birisi olan 
Dr. Necdet Biçer ile de bu konuda iş birliğine soyundu. Madencilik Türkiye dergisi 

olarak bizde, Prominer ve Baldwin&Francis markalarını tanıtması amacıyla 
Biçer ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Kendinizi tanıtabilir mi-
siniz? Doğanak Kollek-

tif Şirketi’ndeki görevinizden/birlikteliğinizden 
bahsedebilir misiniz?
1979 yılında İTÜ Maden Fakültesi’nden Maden Mühendisi ola-
rak mezun oldum. O zaman Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Ku-
rumuna bağlı Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Kozlu böl-
gesinde 4 yıl yer altı ocak mühendisi olarak çalıştım. 1982 yılı 
sonunda Devlet sınavını kazanarak İngiltere’ye gönderildim.

1982-1987 Yılları arasında Newcastle Upon Tyne Üniversite-
si’nde master ve doktora dereceleri aldım. Yurda döndükten 
sonra Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde gö-
reve başladım. Gerçekleştirdiğim birçok önemli görevin ardın-
dan 2017 yılı sonlarında ise kurumdan ayrıldım.

Doğanak Kollektif Şirketi’nden Mehmet Ali Akyüz ile de; benim 
yetişmemde ve yurtdışında okumamda önemli katkıları olan 
mesleğimizin duayeni rahmetli hocam Prof. Dr. Cemal Birön’ün 
yeğeni olması nedeniyle tanışırdık. Doğanak, Japon Riken fir-
masının temsilcisi olması yanında Ukrayna’daki Donetsk Kö-
mür Enstitüsü ile Zonguldak havzasında ocak yangınlarının 

önlenmesine yönelik bir 
dizi iş güvenliği projesi 
yürütmüştür. Aktif yöne-
ticiliğim sonrası özellikle 
madenciliğin riskli doğa-
sını göz önünde bulun-
durarak Doğanak Grubu’nu yeniden yapılandırma kararı aldık. 
Bu yönde kendi dallarında lider firmalarla iş birliğini başlattık.

Prominer nedir? Hangi tür madenlerde, hangi 
amaçlarla kullanılmaktadır?
Prominer ürünleri kömürün kendiliğinden yanması sonucu 
muhtemel ocak yangınlarını ve yangınla tetiklenen grizu ve 
kömür tozu infilaklarını önlemek amacıyla sıvı ve toz formlarda 
geliştirilmiş özgün bir üründür. Kendiliğinden yanmaya eği-
limli, yer altı taşkömürü ve linyit madenlerinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır.

Kömürün kendiliğinden yanması kömür ma-
denciliğinin en önemli sorunlarından bir tanesi. 
Prominer bu konuya hangi aşamalarda (üretim, 
nakliye, stokta bekleme vs.), ne ölçüde çözümler 
bulabiliyor?
Son yıllarda yer altı kömür ocaklarında, büyük kömür stokların-
da ve deniz nakliyatı ile özellikle “capesize” gemilerde kömü-
rün okyanusta taşınırken yanma olayları sıklıkla görülmekte-
dir. Bu durum kömürün kendiliğinden yanması (Spontaneous 
Combustion) konusunda araştırmaları artırmıştır.

Kendiliğinden yanmaya neden olan faktörler incelendiğinde 
şu sebepler ortaya çıkmaktadır:

• Mekanize madencilik yöntemleri ve kalın kömür damarların-
da üretim.
• Gemi nakliyatı (Kömür ticareti attıkça gemilerdeki kömür 
yangınları artmaktadır. Risk uzun süren yolculuklarda özellikle 
düşük kalite kömürlerde yüksektir. Gemiye yüklenmeden önce 
kömür stoklanma evresi geçirdiyse risk daha da artmaktadır.).
• Kömürün stoklanarak bekletilmesi.Dr. Necdet Biçer

TANITIM
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Kendiliğinden yanmaya başlayan kömür orjinal özelliklerini 
kaybetmekte, kalori değeri düşerek tedarik maliyeti artmak-
tadır. Örneğin demir-çelik ve termik santral sektörlerinin ok-
yanusta taşıyarak stokladığı ithal taşkömürü orjinal özelliğini 
kaybetmektedir. Prominer ise bu kalori kayıplarının önüne 
geçmektedir.

Kömürün kendiliğinden yanma potansiyelinin tahmininde 
değişik teknikler bulunmaktadır. Geçerli tekniklerden bi-
risi kömür damarlarını, kendiliğinden yanma riskine göre 
sınıflandırmaktır. Sınıflandırmalar yüksek, orta ve düşük 
olarak adlandırılmaktadır.

Stok yerlerinde, nakliyatta ve kömür ocaklarında üretim 
yaparken kendiliğinden yanmayı önlemek için yüksek risk-
li damarlarda uygun önlemleri almak ve risk indekslerine 
göre kömür damarlarını sınıflandırmak, problem ile siste-
matik olarak mücadele etmek için gerekli olmaktadır. Orta-
ya çıkan duruma göre sıvı veya toz Prominer ürünü tatbik 
edilmektedir.

Risk indekslerine göre kömür damarlarını sınıflandırmak için 
birçok görüş ileri sürülmüştür. En pratik sınıflandırma yöntemi 
“kuluçka periyodu”dur. Kuluçka periyodu, kömürün üretildiği 
bir panoda kömür kazmaya başlandıktan sonra ilk ısınma belir-
tilerinin fark edildiği zamana kadar geçen süredir. Düşük kalite 
kömürler için kuluçka periyodu 3-6 ay, yüksek kalite kömürler 
için 9-18 ay arasındadır.

Kömür yangınlarını söndürmek normal bir yangını söndür-
mek gibi değildir. Sönen bir yangın tekrar hava ile temas 
ederse hızla kendiliğinden yanmaya başlar. Yer altı kömür 
ocaklarında her yıl binlerce ton kömür yangın nedeniyle 
üretilememekte,  üretime hazırlanan panolar kapatılarak 
doğal olarak sönmesi için 1-3 yıl bekletilmekte veya nitrojen 
tatbik edilerek pahalı işlemler yapılmaktadır.

Prominer ürünlerinin hangisinin hangi koşula önerileceği fark-
lıdır. Diğer bir deyişle yangın söndürmek farklı, yangına karşı 
önlem almak farklı tedavi gerektirir. Fiili yangını söndürmek 
için sıvı WZP-22 ve toz WZP-11 önerilmektedir. Yer altında baş-
layan kendiliğinden yanmaya karşı önlem olarak toz ürünler 
önerilir.

Prominer ürünlerinin bir kömür yangınında nasıl 
kullanıldığını anlatabilir misiniz?
Prominer ürünleri sıvı formda belli terkiplerde yangın ha-
lindeki kömür stoklarına püskürtülür. Bununla birlikte toz 

üründe tatbik edilir. Yer altı kömür işletmele-
rinde ise önemli olan fiili yangın başlamadan 
Prominer ürünlerinin kullanılmasıdır.

Prominer’ı muadili ürünlerden ayı-
ran özellikleri nelerdir?
Prominer ürünlerinin muadili bulunmamak-
tadır. Prominer ürünlerinin başlıca özellik-
leri; üretim anında kömür tozu oluşumunu 
dengede tutar, oksidasyonu engeller, statik 
elektrik yüklemelerini etkisiz duruma geti-
rir. Etkin bir şekilde kömürün yanma eğili-
mini geciktirir, aktif yangın söndürücüdür, 
sönmüş kömür yangınlarında yeniden tu-
tuşmayı önler, ortamda ki ısıyı kontrol eder, 
kalori kaybından doğan maddi kayıpları ve 
proseslerdeki verim azalmalarını önler. Bu 
özelliği ile yangına karşı inatçı mücadele 
veren bir üründür. 
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100 yıllık tarihi ile köklü bir geçmişe sahip olan 
Baldwin&Francis firması, tehlikeli ortamlar için 
sunduğu elektrik ekipman çözümleri ile biliniyor. 
Firmanın faaliyetleri ile ilgili bilgi verebilir misiniz? 
Firma hangi ürünleriyle ülkemiz madencilik sektö-
rüne ne gibi katkılar sağlayabilir?

Baldwin&Francis firması 1919 yılın-
dan beri özellikle derin taşkömürü 
madenciliğinde tehlikeli ortamlarda 
çalıştırılan elektrik teçhizatı üret-
mektedir. Kömür madenciliğinin 
İngiltere’de altın yılları olduğu 1960-
1980 yılları arasında sektörün lideri 
olmuştur. Yüksek kapasiteli uzuna-
yakların güç merkezleri olan trafo, 

devre kesici ve yol vericiler firmanın çekirdek ürünleridir. Ülkemiz 
madencilik sektörüne çekirdek ürünlerinin yanı sıra haberleşme 
dahil anahtar teslim çözümler sunmaya hazırdır.

Firma, madencilik, petrol ve doğal gaz sektörü, demiryolu raylı 
taşımacılık sektörü ve diğer proses sanayilerine ürünlerini su-
nabilmektedir. İngiltere, Çin, Hindistan, Rusya, Güney Afrika 
başta olmak üzere birçok ülkede yerleşik servis ağıyla hizmet 
vermektedir.

Kurulduğu ülke olan İngiltere’nin yer altı kömür 
ocaklarında başlayan ve günümüze kadar gelen 
çalışmaları ile firma büyük bir bilgi birikimine sa-
hip. Firmanın ekipman satışının yanında müşte-
rilerine sunduğu teknik danışmanlık hizmetleri 
hakkında da bilgi verebilir misiniz?
Baldwin&Francis teçhizat satışı öncesi müşterilerinden gelen 
talepler sonrası ön bilgileri ve ihtiyaçları değerlendirerek proje 
bazlı anahtar çözümler sunmaktadır. Teçhizat sevkiyatı sonrası 

aktif servis ekibiyle müşterilerine destek hizmeti vermektedir. 
Yer altı servis hizmeti yanı sıra periyodik bakım ve yedek parça 
tedariki sağlamaktadır.

Baldwin&Francis gerçekleştirdiği ATEX stan-
dartlarına uygun ekipman üretimine verdiği 
önemi sıklıkla dile getirmektedir. ATEX stan-
dartlarına uygun ürünlerin kullanımının ma-
denlerde sağladığı avantajlar hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
ATEX direktiflerine uygun teçhizat birinci sınıf gazlı ortamlarda 
çalıştırılan elektrik teçhizatı için zorunludur. Firma sürekli geliş-
tirdiği teçhizatlar için ATEX direktiflerine uygun sertifikalarını 
yenilemektedir.

Baldwin&Francis ürünlerinde sağlamlık, kom-
pakt tasarım ve kabloların ana ünitenin içerisin-
de bulunmasını ön plana çıkardığını görüyoruz. 
Firmanın sağladığı 10 yıllık garanti süresi de 
ürünlerine olan güvenini ortaya koyuyor. Firma-
nın ürünlerine olan bu güveni hakkında neler 
söylemek istersiniz?
Baldwin&Francis ürettiği teçhizatın yer altında güvenilirlik ve 
emre amadelik sağlaması bakımından İngiltere’de üniversi-
telerle birlikte kendi araştırma geliştirme faaliyetlerini yürüt-
mektedir. 2017 yılında inovasyon alanında Kraliyet ödülünü 
kazanmıştır.

Baldwin&Francis sunduğu bakım yedek parça ve 
yerinde servis hizmetleri adına bize bilgi verir mi-
siniz?
Firma ürettiği teçhizat ile ilgili sorun yaşanma riskini ortadan 
tümüyle kaldırmak amacıyla son iki yılda profilini değiştirmiş-
tir. Bu doğrultuda aktif bakım hizmetleri, aktif bakım servisi ve 
acil durum haberleşme fonksiyonunu devreye almıştır. 

doganak.com
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en önemli kaynak 
olan insana 
yatırım yapmaktan ve 
iş güvenliğini ilk öncelikleri 
arasında tutarak, 
en iyi madencilik 
uygulamaları doğrultusunda, 

her çalışanına güvenli ve 
sağlıklı bir iş ortamı 
sağlamaktan çekinmeyen 
vizyonu ile ilerlemeye
devam etmektedir.

Faaliyet Alanlarımız
 - MADEN
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 - PETROL
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Madenlerde İş Güvenliği 
Kültürünün Önemi

1889 yılında Almanya’da 
kurulmuş olan bir aile şirke-
ti olan Draeger 190 ülkede, 

13.500 çalışanı ve 13 ayrı üretim lokasyonu ile global bir şir-
ket olma özelliği ile “Draeger. Yaşam için Teknoloji” sloganı-
nı, insan sağlığını koruma amacıyla yol gösterici motto olarak 
kabul etmiştir. 

Medikal ve İş Güvenliği sektöründe pek çok ürünün ilk üretici-
si olan Draeger yıllar içerisinde ağırlıklı olarak solunum başta 
olmak üzere, çalışan sağlığını koruyan sayısız KKD ve gaz ka-
çak algılama cihazlarının ve sistemlerinin üretimi konusunda 
çalışmıştır. İtfaiyeler, petrol ve gaz üretim-rafinasyon-depola-
ma tesisleri, madencilik ve endüstriyel üretim yapılan her tür 
tesiste sürdürülen operasyonlar sırasında, ortamda oluşan ya-
nıcı-boğucu-patlayıcı-zehirli gaz kaynaklı riskler ve çalışanların 
karşılaştıkları zorluklar göz önünde bulundurularak geliştirilen 
ürün portföyü ile ülkemize yatırım yapan ilk yabancı şirkettir. 

Zengin yer altı kaynaklarına sahip güzel ülkemizde, yükselen 
trendini koruyan madencilik sektörünün, ne yazık ki özellikle 
son 5 yılda, önlenemeyen kazalarla anılıyor olması tüm kesim-
lere sorumluluk yüklemektedir. Kamudaki tüm yetkili birimle-
rin, özel sektörün, STK’ların, üniversitelerin, sistem ve malzeme 
tedarikçisi firmaların, kendi sorumluluk alanları çerçevesinde, 
daha güvenli madenler yaratmak için işbirliği yapması gerekti-
ğini düşünüyoruz. Özellikle hepimizi derinden etkileyen Soma 
kazasından hemen sonra, aynı zamanda MSHA (Mine Safety 

Pelin Korkmaz
and Health Administration) yetkilisi de olan, madencilik konu-
sunda uzman Kanadalı Draeger çalışanları, Kamu ve özel sek-
tör madenleri için bir dizi seminer düzenlenmiştir. O zamanki 
adı ile T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarına 
yönelik olarak tekrarlanan seminerlerde amacımız Amerika ve 
Kanada’da benzer maden kazalarından sonra ne tip önlemler 
alındığını, ne hızda, hangi anlayışla kararlı adımlar atıldığını ve 
madenlerde kullanılan yeni kurtarma ve kaçış konseptlerini  

TANITIM
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uzmanlar ile paylaşmaktı. Yurtdışında başarılı olmuş önlem pa-
ketlerini ve yaptırımları içeren deneyimlerin, bizlere çok zaman 
kazandıracağını düşünüyoruz. Ancak bu paketler, eğer yerleşik 
bir iş güvenliği farkındalığı ve sorumluluk sahibi bir yaklaşımla 
bir arada olursa faydalı olacağı aşikardır. 

Coğrafi konum, iklimsel özellikler, ulaşım kolaylığı, yer altı zen-
ginlikleri ve donanımlı genç insan gücü gibi dünyada çok az 
ülkede bir arada bulunan bu özelliklere sahip güzel ülkemizde 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü’nün oluşturulması gerektiğine 
inanıyoruz. 

Deneyimli çalışanlarımızı, yıllarca eğitim almış genç mühen-
dislerimizi, madencilerimizi, tersane işçilerimizi, inşaat emek-
çilerini artık yitirmemek için, ilgili Bakanlıkların yanı sıra Medya 
- Ürün tedarikçileri - Üniversiteler - STK’lar - Denetleme Kuru-
luşları gibi tüm ilgili kesimlerin işbirliği yapmasının önemini 
vurgulamak istiyoruz. 

Bu kültürün oluşmasında sadece kanun, yönetmelik ve ceza-
ların tek başına yeterli olmayacağı görüşündeyiz. Başta kamu 
kuruluşları olmak üzere madencilik sektörünün lokomotif 
şirketleri ve tüm ilgili kesimlerce desteklenecek bir hamlenin 
başlatılarak, yaşamları pahasına en zor yıpratıcı koşullarda 
emek veren madencilerimize daha güvenli bir çalışma hayatı 
sağlayabilmek için, yerleşik olumsuz alışkanlıkları değiştirme-
miz gerekmektedir. Yurt dışında uygulanan eğitim faaliyetleri, 
yeni teknolojiler ile madenlerde farklı kurtarma ve acil müda-
hale konseptlerini, kömür ve metal madenlerine uygulanmak 
üzere destekleyici yönetmeliklerle devreye almalı, ödün ver-
meden, milli bir mesele olarak kabul edip çözüm bulmalıyız. 

Bu konuda yapılan konferans, sempozyum vb etkinliklerde 
farklı uzmanlarca dile getirildiği gibi yaşanan kazalarda ortak 
yanlışlar ve hatalar silsilesi benzerlik göstermektedir. Her ma-
denin iç yapısına ve doğasına uygun kaçış planlarının çalışan-
lara doğru anlatılması ve kaçış ekipmanlarının kullanımının 
periyodik eğitimlerle çalışanlara gösterilmesi, denetlenmesi 
büyük önem taşımaktadır. 

Yaklaşık 100 yıl öncesinden başlayarak, Almanya başta olmak 
üzere tüm Avrupa’da ve Amerika’da yaygınlaşan KKD (Kişisel 
Koruyucu Donanım) kullanımı, çalışan sağlığını korumaya 
yönelik her yaşta verilen eğitim ve bilinç arttırıcı girişimlerin 
doğal bir sonucu olarak, nesiller boyu süregelen farkındalık, di-
siplin ve caydırıcı yasal gerekliliklerin kararlılıkla uygulanması 
bugün gelinen noktanın başlıca nedenidir. 

Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yanı sıra otokont-
rolün da var olduğu bu ülkelerde, iş kazası ve işçi ölümlerinin 
bu kadar az seviyede olması tesadüf değildir. Bu ülkelerde 
endüstriyel kuruluşlarda yasal olarak uygulanması zorunlu, 
belirli risk etmenlerine karşı alınması gereken tedbirler, kalite 
standartları süreçlerinde akredite kurumlar tarafından denet-
lenmekte, aykırılıklara hoşgörü ile yaklaşılmamaktadır. Çalı-
şanların iş sağlığı ve güvenliğine yaklaşımı da yıllar içerisinde 
erozyona uğramamış, aynı bilinç artarak güçlenmiştir. Disiplin 
odaklı çalışma hayatı, uzun vadede sağlıklı iş yaşamı ve güvenli 
çalışma ortamını yaratmıştır. 

Ülkemizde çalışanlar arasında gözlemlenen en önemli ortak 
davranış şekli, boş vermişlik yaklaşımıdır. Farklı sektörlerde 
ve sayısız uygulamada “Bize bir şey olmaz” anlayışının ne ka-
dar pahalıya mal olduğu hepimiz görüyoruz. Bu konuda farklı 
eğitim faaliyetlerinin vazgeçilmez ve sürekli olması gerek-
tiğinin benimsenmesi için ürün tedarikçileri de dahil olmak 
üzere her kesimin üzerine düşeni yapması gerekmektedir. 
İlkokul çağındaki çocuklarımızın eğitiminden başlayarak, 
tüm okul kitaplarına iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuların 
eklenmesinde ve zaman içinde bilgilerin güncellenmesinde 
büyük yarar görüyoruz. 

draeger.com
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ATEX EX-PROOF MAKİNE

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

Barkom AŞ, tarafından üretilen, tescilli markası olan BULLDRILL BDU 400EX ATEX EX-PROOF 
(Grup 1 M2 Ex, Ex De) serti kalı ex-proof yer altı sondaj makinesi müşterileriyle buluştu. Türkiye’de 
ve tüm Avrupa Birliği ülkelerinde, yer altı kömür madenleri için uygulanan tüm yönetmelik ve 
direkti ere uygun ilk ve tek yer altı sondaj makinesi olması ürünü ayrıcalıklı kılmaktadır.

Yer altı
zenginliğimiz... barkomas.com
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Her Kişi Her An İSG Kültürünü 
Yaşamalı ve Yaşatmalıdır

Ülkemizdeki tüm çalışma alanlarına yerleştirilmeye çalışılan ancak madencilik 
sektöründe son yıllarda özellikle konuşulan konuların en başında gelen İş Sağlığı ve 
Güvenliği kavramı, son yıllarda ülkemizde insanlarımıza yerleştirmeye çalıştığımız 

bir kültür olarak öne çıkmaktadır. Bu kültürü insanlarımızın benimsemesi, yaşamında 
uygulamaya koyması için de önemli yollar kat etmesi gerekiyor. Madencilik Türkiye 

dergisi olarak sektörümüzün üzerine yoğunlaştığı bu önemli konuyu Türkiye İş 
Güvenliği İş Adamları Derneği (TİGİAD) Başkanı Fatih Furtun ile konuştuk. 

Fatih Bey, kendinizi ve halihazırda Yönetim Ku-
rulu Başkanlığını sürdürdüğünüz TİGİAD’ı bize 
tanıtır mısınız? 
Akademi kökenli yatırımcı bir iş adamıyım. Zonguldak’ta yerle-
şik solunum koruyucu toz ve gaz maskeleri ve filtreleri üretimi 
yapan M.F.A. İş Güvenliği Ltd. Şti. firmasının kurucu ortağı ve 
Genel Müdürüyüm. Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği – 
TİGİAD Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmekteyim. T.C. Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğü, Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komi-
tesi’nde Türkiye’deki yerli üreticileri temsilen ve Avrupa Gü-
venlik Federasyonu Yönetim Kurulunda da ülkemizi temsilen 
üye olarak yer almaktayım.

1999 yılında kurulan TİGİAD, İSG alanında Türkiye’de faaliyet 
gösteren ilk sivil toplum örgütlerinden birisidir. Derneğimizin 
amacı, iş güvenliği ve sağlığına yönelik kişisel koruyucu mal-
zemeler üreten, ithal eden, pazarlayan, eğitim ve danışmanlık 
hizmeti veren kişiler arasında bir köprü oluşturmaktadır. Der-
neğimiz, merkezi İstanbul'da, üyeleri Türkiye genelinde bulu-
nan bir sivil toplum örgütüdür.

Ülkemizde halen kullanmakta olduğumuz, ma-
denlerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı yeterli 
mi? Ülkemizde madenlerde iş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatının uygulanması noktasında düşünce-
leriniz nelerdir?
Madenlerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının yeterli olduğunu 
düşünüyorum. Madencilik, doğası gereği yüksek risklilik taşıyan 
süreçleri içerisinde barındıran ve emek yoğun bir iş kolu. Son yıl-
larda devletimiz geri çekilirken, ülkemizin önemli büyük şirketle-
ri ve önemli sanayicileri madencilik sektöründe yer almaya, ciddi 
yatırımlar yapmaya başladılar. Bu işletmelerde hassasiyetler üst 
seviyede, bunu gözlemleyebiliyoruz. Ancak halen ülkemizde ve 
dünya genelinde en çok iş kazası ve meslek hastalığı yaşanan 
sektörler arasında maden sektörü başlarda yer alıyor. 

Bundan dolayı Bakanlığımız maden sektörünü hedef gruplar 
içerisine almış, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için 
var olan uluslararası mevzuatı büyük oranda taramış ve ülkemiz 
mevzuatıyla uyumlu hale getirmiştir. Yani eksik ve açıklarına kar-
şın mevzuat kısmının büyük oranda tamamlandığını düşünüyo-
rum. Bakanlığın çalışmalarına ve mevzuatlardaki güncellemele-

re karşın maden sektöründe yaşanan 
iş kazaları ve meslek hastalıklarında 
kayda değer bir düşüş yakalanama-
mıştır. Bunun ilk nedeni madenlerde 
İSG yatırımlarının ucuz olmamasıdır. 
Küçük ve orta ölçekli birçok maden 
firması bu yatırımları yapacak finans-
man kaynaklarına sahip değil, olsa da 
bu kaynakları İSG alanına yatırmakta 
isteksiz. İkinci sebep madencilerin 
gerekli İSG eğitimlerini yeterli şekilde 
alamaması, İSG kültürünü içselleşti-
rememesidir. Üçüncü ve son olarak 
mevzuatın uygulanmasında yaşanan 
zorluklardır. Ruhsatlı sahaların yanı 
sıra bir de ciddi anlamda ruhsatsız faa-
liyet gösteren maden sahaları maale-
sef var. Türkiye’nin en önemli maden 
şehirlerinden birisi olan Zonguldak’ta 
kurulu bir firmanın yöneticisi olarak 

DOSYA KONUSU: MADENLERDE IŞ GÜVENLIĞI KÜLTÜRÜ
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şunu biliyorum ki atılan tüm adımlara, alınan önlemlere rağ-
men kaçak madenciliğin önüne geçilemiyor. Bu tarz madencilik 
faaliyetlerinde mevzuatın yeterliliğinin pek de anlamı kalmıyor 
doğal olarak. 

Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile 
dünyadaki örneklerini kıyasladığınız da artıları-
mız ve eksilerimiz nelerdir? 
Mevzuat olarak gelişmiş ülke mevzuatlarından çok fazla farkı-
mız olduğunu düşünmüyorum. Türkiye gümrük birliği anlaş-
ması kapsamında özellikle son yıllarda Avrupa Birliği uyum ya-
salarının oluşturulmasında ciddi mesafeler aldı. Bazı konularda 
eksikler muhakkak var ama bahsettiğim gibi sorunun merkezi 
artık mevzuat değil. Çok uzun yıllardan bu yana bu topraklar-
da madencilik geçmişi var. Zonguldak’tan, Soma’dan, Nallı-
han’dan, Küre’den ve daha birçok sahadan yer altı madenlerin-
den yetişmiş güçlü bir mühendis, tekniker ve mavi yaka insan 
kaynağımız var. Dolayısı ile belli bir alt yapı, birikim ve kültür 
var. Bu kültürü geliştirerek daha profesyonel hale getirmeliyiz. 
Sonuçta yer altındaki bu madenlerin ekonomimize kazandırıl-
ması gerekmektedir.

Devletin maden işletmelerine gerçekleştirdikleri 
denetimleri yeterli buluyor musunuz? 
Çok sık denetimler yapıldığını biliyorum. Özellikle de Soma 
maden faciasından sonra denetimlerin sayısı oldukça arttı. 
Ancak denetleyen açısından da denetlenen açısında da so-
runlu bir yapı var. Öncelik İSG kültürünün içselleştirilmesine 
önem verilmeli. Denetleneceği için yatırım yapan işletme de-
netleme bitince gevşer. Madende İSG ise en ufak bir gevşe-
meyi affetmez. 

Madenlerde iş kazalarının önlenmesi noktasında 
kısa vadede ne gibi çalışmalar yapılmalıdır? 
Madencilik başlı başına bir kültür. İSG keza öyle. Her ikisini har-
manlayarak, eskilerin tabiri ile kurt madenciler yetiştirilmeli. Eski 
madencilerimiz bugünkü teknoloji ve eğitim imkanlarına sahip 
olsa idi geçmiş yıllarda yaşanan birçok büyük maden kazasının 
yaşanmamış olacağına inananlardanım.  Başlangıçta eğitimlerin 

çok kapsamlı verilmesi ve yeterlilik değerlendirmeleri yapıldık-
tan sonra madenlerde çalıştırılması gerekiyor. İSG’de süreklilik 
sağlanmalı. İSG kültürünün işverende ve işçide içselleştirilmesi 
için projeler geliştirmeli. “Yapmış olmak için yapmak” psikoloji-
sinden ülke olarak çıkmamız gerekiyor. İSG kültürünü içselleştir-
diğimiz anda büyük bir dönüşüm olacağına eminim. 

Kanada, Avustralya, ABD gibi madencilik kültürü-
ne sahip ülkeler sıfır kaza anlamına gelen “vision 
zero” misyonu ile adım atmaktalar. Türkiye ola-
rak ilk etapta bu ülkelerin hangi uygulamalarını 
benimsememiz gerektiğini düşünüyorsunuz?
Anılan ülkelerde maden kazaları ülkemize kıyasla oldukça 
düşüktür. Bu çerçevede politika ve uygulamalarının başarılı 
olduğu söylenebilir. Bu tür iyi örnekleri incelemek ve uygu-
lamak oldukça önemlidir. Ancak bunları kopyala-yapıştır 
mantığıyla yapamayız. Ülkemizdeki madenlerle bu ülkeler-
deki madenler yapısal olarak farklı. Madencilik alanında kul-
lanılan teknolojiler de oldukça farklı. Bizim ülkemizde ma-
dencilik ağırlıklı olarak emek yoğun ilerliyor. Gelişmiş batı 
ülkelerinde ise daha çok mekanize çalışmalar yoğunlukta. 
Ayrıca bizim ülkemizde madencilik teşvik edilen ve büyü-
yen bir sektör. Batı’da ise madenler teker teker kapanıyor. 
Dolayısıyla güzel ve olumlu örnekleri incelememiz, kendi-
mize uygun hale getirmemiz ve uygulamamız gerekir diye 
düşünüyorum.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuat ve denetimlerle 
kontrol altında tutulan bir unsur yerine, sektör-
deki tüm sorumluların çabaları ile madencilere 
ve tüm topluma yerleştirilecek bir kültür oldu-
ğunu düşünüyoruz. Sizin bu konudaki düşünce-
leriniz nelerdir? TİGİAD olarak gerçekleştirdiğiniz 
çalışmalar varsa bize bilgi verebilir misiniz?
Bu kesinlikle böyle. Eskiden ehliyet sınavları için hazırlanmış 
el kitaplarında “20 yılda başa gelmeyen 20 saniyede gelir” 
diye tecrübene güvenme, her zaman dikkatli ol anlamına 
gelen uyarı vardı. Yani kitapta yazan ya da bildikleriniz tek 
başına anlam ifade etmez. Bir maden düşünün aynı anda 
500-1000 kişi çalışıyor. Birisinin hatası hepsine tehdit oluş-
turur. Dolayısı ile her kişi her an İSG kültürünü yaşamalı, 
yaşatmalı. Az önce de ifade ettiğim gibi, mevzuat aslında 
bir el kitabıdır. Neyi nasıl yapmanız gerektiğini gösterir. De-
netimler de el kitabını doğru okuyup okumadığımızı göste-
ren, yanlış anladığımız noktaları düzelten bir yapı olmalıdır. 
Cezalar ve caydırıcılık önemli tabii. Ancak İSG kültürü tüm 
paydaşlarca içselleştirilmeden madenlerde iş kazası ve mes-
lek hastalıkları oranını düşürme şansımız yok. Biz de TİGİAD 
olarak seminerler, konferanslar ve çıkardığımız İş Güvenliği 
dergisi ile farkındalığı artırmak için çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. 

Eklemek istedikleriniz var mıdır?
Bu fırsatı verdiğiniz için Derneğimiz adına Madencilik Türkiye 
Dergisi ekibine teşekkür ediyorum. 
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Madencilik Sektöründe 
Yaşanabilecek Tehlikeler

Madencilik, yer altında bulunan değerli minerallerin elde edil-
mesi ve ekonomiye kazandırılması için yapılan yer altı ve yer 
üstü çalışmaların genel adıdır. Yer altındaki mineraller birçok 
endüstride ham madde veya ara madde olarak kullanılmak-
tadır. Madencilik, günümüzde pek çok ülkenin ekonomisi için 
büyük bir gelir kaynağıdır. 

Teknolojiye paralel olarak endüstrinin gelişmesi madencilikte 
kullanılan makinelerin ve ekipmanların güvenli hale gelme-
sini sağlarken yine de tüm bu gelişmişliğe rağmen sektörde 
meydana gelen kaza ve ölümlerin yaşanmadığı bir dönem de 
yoktur. Maden çalışanlarının maruz kaldığı tehlikeler gelişen iş 
sağlığı ve güvenliği kültürü ile geçmişe göre azalsa da özellikle 
geri kalmış ülkelerde çok da bir değişikliğe uğramamıştır. Ma-
dencilik özünde tarih boyunca olduğu gibi halen tarihimizin 
en tehlikeli mesleği olmaya devam etmektedir. 

Madenlerde insan gücü yerine makinelerin kullanılmaya baş-
lanmasıyla ocaklarda faaliyet gösteren insan sayısı azalmış 
ancak bu durum gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelerde 
olduğu kadar etkili olamamıştır. Özellikle gelişmekte olan ülke-
lerde insan gücünün daha ucuz olması madenlerdeki çalışma-
larda makine kullanımı yerine tercih edilme nedeni olmaktadır. 
Maalesef madencilik günümüzde hala ölümlerle, meslek has-
talıklarıyla, çok ölümlü kazalarla anılan bir meslektir.

Madencilik sektöründe meydana gelen kazaların büyük ço-
ğunluğu kömür ocaklarında meydana gelmektedir. Kömürün 
doğası gereği bulunduğu yerde metan gazı deşarjları yaşa-
nabilmektedir. Bu nedenle, teknolojinin gelişmesiyle birlik-

te madenlerde metan gazı dedektörlerinin bulundurulması 
mecburi kılınmıştır. Metan gazının madenlerde oluşturacağı 
sorunlar sebebiyle ocaklarda havalandırma çalışmalarına özen 
gösterilmesi gerekmektedir. Kömür ocaklarında metan gazı 
yoğunluğunun belirli bir seviyenin altında tutulması yaşamsal 
önem arz etmektedir. Madenlerde metan gazı birikmesini en-
gellemek için kullanılan bir diğer yöntem metan drenajlarıdır. 
Metan drenajı, kömür ocaklarında damar ve tabakalardan ocak 
atmosferi içine nüfuz eden grizunun çalışma alanı dışına atıl-
masında kullanılan bir yöntemdir. 

Madencilikteki diğer tehlikeli gazlar şunlardır:

Karbondioksit (CO2): Havadan ağır bir gazdır. Çukur yerlerde 
ve desandre diplerinde birikir, ortamı oksijensiz bırakarak bo-
ğulmalara neden olur.

Karbonmonoksit (CO): Gizli ve açık ocak yangınları, eksoz gaz-
ları sonucu çıkar. Zehirlenmelere sebep olur.

Hidrojensülfür (H2S) ve Azotdioksit (NO2): Organik maddele-
rin çürümesi sonucu ortaya çıkar, göz ve üst solunum yolların-
da irritasyona sebep olur (göz sulanması ve öksürük).

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 
“Yer altı ve Yer üstü Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Rehberi”nde yer alan bilgilere göre demir, kalay, alüminyum, 
çinko ve magnezyum gibi metalik tozlar, kömür, piritli cevher-
ler, organik tozlar ortama belirli bir konsantrasyon oranında ka-
rışması durumunda patlayıcı hale gelebilir. Katı kömür parçası 
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normal koşullar altında yanıcıdır. Fakat ufalanarak ince toz hali-
ne getirildiğinde tutuşucu ve patlayıcı bir hal alabilir. Bu da yer 
altı kömür madenlerinde çok önemli bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Özellikle madenlerde yaşanan kömür tozu patla-
maları üzerinde yapılan araştırmalar önemli bulguları ortaya 
çıkarmıştır. Yer altında üretim yapılan bir madende kömür toz-
ları alevlenerek küçük bir metan patlamasını çok daha büyük 
bir patlamaya dönüştürebilir. Ayrıca yanan bir toz bulutunun 
alevi bir gaz birikintisine ulaştığında gazı patlatabilir. İnce ve 
kuru kömür tozlarının varlığı grizunun alt patlama sınırını daha 
aşağıya indirebilir. Patlama kömür tozunu da içeriyorsa önemli 
miktarda karbonmonoksit gazı oluşabilmektedir. Toz patlama-
sının olabilmesi için havada askıya geçmiş bir toz bulutunun 
ateşleyici bir kaynakla temasa geçmesi gerekmektedir. 

Araştırmalar ocaklarda metan-hava karışımlarını patlatabile-
cek her türlü kaynağın bir toz bulutunu da patlatabileceğini 
göstermektedir. Ancak ocakların en tozlu yerlerinde bile askı-
daki tozlar patlayıcı bir toz bulutu oluşturamazlar. Patlama için 
önemli olan tavan, taban ve yan duvarlarda birikmiş olan toz 
olup, bunun bir darbe etkisiyle gruplanarak havaya karışma-
sı gerekmektedir. Yani bir patlamanın olabilmesi için çökmüş 
tozu havalandıracak bir etken ile bulutu ateşleyecek etkenin bir 
araya gelmesi gerekmektedir. Bu açıdan kömür madenleri di-
ğer madenler arasında en çok kazanın yaşandığı ve bu kazaların 
sonucunda çok sayıda ölümle karşılaşılan bir çalışma sahasıdır.

Metan kömür madenleri dışındaki diğer madenlerde de bulun-
makla birlikte yerel cebri çekişli havalandırma ile seyreltilebi-
lir ve yoğunluğu azaltılmak yoluyla tehlikesi sınırlandırılabilir. 
Kömür madenlerinde, kömür tozunun oluşmasını engellemek 
için her türlü önlemler alınmasına karşın yine de patlama ka-
çınılmaz olabilir. Yerde 0,012 mm kalınlığında bile oluşacak 
kömür tozu havada asılı kalırsa patlamaya neden olur. Bu ger-
çekten çok büyük bir risktir. Ancak dolomit, alçıtaşı ve kireçtaşı 
gibi alevlenmeyen maddeler toz haline getirilerek yere serpilir-
se patlama riski azaltılmış olur.

Madenlerde kullanılan hareketli makinalar, dizel benzin ve 
hidrolik sıvılar içermekte olup; bunlar patlayıcı ve yanıcıdır. 
Elektrikli aletler ve dizel motorlar ise ateşleme ve yanma 
için birer kaynaktır. Yanabilme ve patlayabilme özelliğine 
sahip bu maddelerle, bunları ateşleyecek olan ekipmanla-
rın birlikte bulunması oldukça risklidir. Bunlarla birlikte bu 
yanıcı maddelerin yanında sigara içilmemeli, ateş yakılma-
malı ve makinaların aşırı ısınarak kısa devre yapması engel-
lenmelidir. Tersi durumda patlamalar ve yangınlar kaçınıl-
maz olacaktır.

Maden Hastalıkları
Silis tanecikleri madenlerde ve taş ocaklarında çalışanların en 
çok karşı karşıya kaldıkları tozdur. Bünyesinde silis bulunan 
taşlar kırıldığında, parçalandığında ve ufalandığında soluna- 
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bilir silis tozları ortaya çıkar. Bu tozların solunması gerçekten 
çok tehlikelidir. Belirli bir süre (miktarına bağlı olarak aylar ya 
da yıllar) boyunca bu toza maruz kalındığında madencilerde 
“silikoz” adı verilen bir hastalık gelişebilir. Ayrıca bu tozlar tü-
berküloz, akciğer kanseri ile artrit gibi otoimmün hastalıklara 
da neden olabilmektedir. Silis tozu, toprak yeni kazıldığında 
çok daha tehlikelidir. 

Kömür tozlarının solunması da oldukça tehlikelidir. Bu tozların 
içinde silika, kireç ve kil de bulunabilir. Madencilik operasyon-
ları sırasında kullanılan makinalar ve teknikler ortamda sürekli 
olarak tozun bulunmasına neden olmaktadır. Ayrıca madenle-
rin yerin altında olması ve çalışılan alanın dar olması bu tozlarla 
teması arttırmaktadır. Bu tozlara maruz kalmanın sonucunda 
kömür madencilerinde pnömokonyoz oluşur. Bu tozları yoğun 
olarak solumak kronik bronşit ve amfizem hastalıklarına neden 
olabilir.

Madenlerde patlatma işlemlerinin ardından ise azot oksitler 
ortaya çıkar. Madenlerde yapılan patlatma işlemlerinin ardın-
dan bu alanlar mutlaka iyi bir şekilde havalandırılmalıdır. Aksi 
takdirde patlatma işlemi sonrası ortaya çıkan bu gaz solunum 
yollarında tahrişe neden olabilmektedir.

Poliüretan köpükler ve formaldehit gibi bazı plastikler de ma-
denlerde kullanılmaktadır. Bu maddelere maruz kalındığında 
ise madenlerde çalışan işçiler allerjik reaksiyonlar gösterebil-
mektedir. Ayrıca bu tarz kimyasal maddeler kanserojendir.

Maden hastalıklarını yakından incelememiz gerekirse;

Akciğer Kanseri: Yapısal olarak normal akciğer dokusundan 
olan hücrelerin gereksinim ve kontrol dışı çoğalarak akciğer 
içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıdır. Burada oluşan kitle ön-
celikle bulunduğu ortamda büyür; daha ileriki aşamalarda ise 
çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak organlara yayılarak 
(karaciğer, kemik, beyin vb. gibi) hasara yol açarlar. Bu yayılma-

ya metastaz adı verilir. Uzun süre maden tozuna maruz kalmış 
kişilerde akciğer kanserine rastlanmaktadır. 

Amfizem: Akciğerlerin en ufak birimi olan hava keseciklerinin 
(alveoller) ciddi anlamda harap olması sonucu ortaya çıkar. 
Amfizem akciğerlerdeki alveollerin genişlemesi ve yapılarının 
bozulmasıdır. Klasik belirtisi nefes darlığıdır.

Artrit: Eklemlerin iç yüzlerini etkileyen iltihabi bir hastalıktır. 
Uzun süreli ve tekrarlayıcı bir hastalık olan romatoid artrit za-
manla ilerleyerek kötüleşme gösterebilir. Artrit yalnız eklemleri 
değil bütün vücudu da etkileyebilir. Şekil bozukluğuna neden 
olabildiği için çeşitli sakatlıklara yol açabilir. Hastalık bütün ek-
lemleri etkileyebilir ancak en çok el ve ayak bileklerinin küçük 
eklemlerinde gözlenmektedir. Artrit tek bir hastalık değildir, 
100’den fazla farklı hastalık artrit ile ilişkilidir. 

Bronşit: Akciğerlere giden havayollarının iç yüzündeki zarın 
iltihaplanmasıdır. Akut ve kronik olarak iki gruba ayırlmaktadır.

Kömür Madencileri Pnömokonyozu: Büyük miktarda kömür 
tozunun akciğerde depolandığı amfizem ile karakterize edilen 
bir pnömokonyozdur.

Pnömokonyoz: Genellikle bazı özel iş koşullarında çalışan ki-
şilerde inorganik toz ya da zerrecikli maddenin akciğerlerde 
depolanması ve buna bağlı olarak gelişen doku reaksiyonu 
ile ilgili durumdur. Asbestos ve silikoz bu gruba giren hasta-
lıklardandır.

Silikoz: Serbest silis taneciklerinin solunum yoluyla alınması 
sonucu meydana gelen ağır bir hastalıktır. Madencilik, taş kes-
me, taşocağı çalışmaları, yol ve bina inşaatı, dinamitle kayaları 
patlatma ve çiftçilik, serbest silise maruz bırakan mesleklerdir. 
Belirtilerin meydana gelmesi için genellikle 15-20 yıl bu parça-
cıklara maruz kalmak gerekir. Fakat silise yoğun şekilde maruz 
kalınan kapalı alanlarda patlatma, yüksek kuvars içeren ka- 
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yaları delerek tünel açmak ve temizleme tozu imalatı gibi iş-
lerde çalışan korumasız işçiler bir yıldan kısa bir sürede silikoza 
tutulabilirler.

Verem: Tüberküloz olarak da adlandırılan verem hastalığı in-
sanlık tarihinin ilk çağlarından itibaren görülen en eski hasta-
lıklardan birisidir. Verem esas olarak akciğerleri tutan ve bunun 
yanı sıra diğer birçok organda da yerleşebilen Mycobacterium 
Tuberculosis (Koch basili) mikrobunun oluşturduğu bir has-
talıktır. Bağışıklık sistemi hücreleri savaşmalarına karşın mik-
ropların tamamını genellikle öldüremez. Basiller akciğerlerde 
yuvalar oluşturmasına neden olur. Verem en çok omurga, kal-
ça kemikleri, lenf bezleri, böbrekleri etkiler. Hastalığı, yalnızca 
akciğer veremi olan kişiler yayabilir. Bu kişilerin öksürmesi, 
konuşması ve hapşırması sonucu mikroplar damlacık şeklinde 
havaya atılırlar. Ortamda bulunan diğer sağlıklı kişiler hava-
da asılı kalan bu mikropları soluk alırken akciğerlerine alırlar. 
Kaşık, çatal, bardak gibi eşyalardan hastalık bulaşmaz. Verem 
mikrobu vücuda girdikten sonra uzun süre hastalık yapmadan 
kalabilir. Bu dönemde vücut tarafından oluşturulan verem 
mikrobu bulaştığını genellikle bilmez.

Maden sektöründe kimyasal hastalıkların yanında fiziksel has-
talıklarda madencilere önemli zararlar verebilirler. Bilindiği 
üzere madencilik sektöründe makine kullanımı oldukça fazla-
dır. Bu makinalar yaptıkları iş gereği oldukça yüksek seviyede 
gürültü ve titreşim ortaya çıkartmaktadırlar. Ayrıca madenlerin 
yerin altında, derinlerde olma durumunda ise kapalı ortam, 
gürültünün açık havada olduğu gibi yayılmasını engellemekte 
ve kulaklar için ciddi tehditler oluşturabilmektedir.

Ayrıca sürekli ve değişmez frekanstaki şiddetli sarsıntılar da in-
san sağlığını olumsuz etkiler. Madencilikte de titreşimli maki-
neler ve cihazlar oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Uzun 

süre titreşim yapan cihazları kullananlarda; 
davranış bozukluğu, görme bozuklukla-
rı, osteoporoz, ağrılar (daha çok el, bilek, 
omuzlarda), dolaşım sistemi bozuklukları 
ve buna bağlı olarak beslenme bozukluk-
ları sonucu kalıcı vibrasyon hastalığı olu-
şur. Hastalığın ortaya çıkması için; titreşim 
süresi, şiddeti, kişisel faktörler ve cinsiyet 
(kadınlar daha hassas) önemli faktörlerdir.

İyonize radyasyon da madencilik sektö-
ründe var olan önemli tehlikelerden bi-
ridir. Radon, madenlerde sert kayalıkları 
kazmak için kullanılan patlatıcıların, taşları 
eritmesiyle ortaya çıkabilir. Ayrıca maden-
lerin derinliklerine sızmış da olabilir. Ra-
don, bir gaz olduğu için solunması ve uzun 
süreler maruz kalınması durumunda akci-
ğer kanserine neden olabilir çünkü radon 
kanserojendir.

Isı da madencilik sektörü için önemli risklerden biridir. Maden-
lerde her 100 metrede ortam ısısı 1 derece yükselmektedir. 
Dolayısıyla bazı derin madenlerde duvarların ısıları çok ciddi 
sıcaklıklara çıkabilmektedir. Ayrıca yer altı ocaklarında kullanı-
lan makinaların yaydığı ısı da ortamın sıcaklığını arttırmaktadır. 
Havalandırma koşullarının kötü olması ve nemli ortamın hisse-
dilen ısıyı arttırması bir de işçilerin dar alanda çalışırken terle-
meleri durumu iyice kötüleştirmektedir.

Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Madencilik sektörü doğası gereği sayısız risk unsurunu içinde 
barındıran insan yaşamı açısından tehlikeler içeren sektördür. 
Bu sebeple madende çalışacak kişilerin sağlık durumları çalış-
madan önce mutlaka incelenmeli ve ağır işlerde çalışabilir ra-
poru işverenler tarafından teslim alınmalıdır. Sağlık raporunun 
incelenmesinin ardından kişi sağlıklıysa, işe başlamadan önce 
mutlaka iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimlerini tamam-
lamalıdır. Sektörde çalışmanın yarattığı tehlikelerin en aza in-
dirilebilmesi için de her çalışan kişisel koruyucu donanımlarını 
mutlaka kullanmalıdır. 

Bilindiği üzere madencilik sektörünün en önemli hastalıkları 
maden tozlarının solunması sonucu ortaya çıkmaktadır. Ma-
denlerde ciddi sağlık sorunlarına yol açan bu tozları bastırmak 
için bazı önlemler almak zaruri olmaktadır. Bu önlemlerden 
en basit ve en önemlisi de kazılan alana su püskürtülerek bu 
tozların toplanarak dinmesine yardım etmektedir. Ayrıca bu 
bölgedeki havalandırmanın da çok iyi şekilde dizayn edilmiş 
olması da olmazsa olmazdır. 

Madenlerde patlamaya sebebiyet verebilecek gazları ortadan 
kaldırmak da en önemli hususlardan birisidir. İnsan hayatını 
ciddi anlamda tehlikeye atan metan, karbonmonoksit ve kar-
bondioksit vs. gibi gazlar havalandırma cihazları ile seyreltil- 
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meli ve yoğunluğu azaltılmak suretiyle tehlikesi sınırlandırıl-
malıdır. Ayrıca kömür madenlerinde büyük tehlikelere sebep 
olabilecek kömür tozunun oluşmasını da engellemek için her 
türlü tedbir alınmalıdır. 

Bütün bu yanma ve patlama risklerini azaltmak konusunda alı-
nabilecek önlemlerle birlikte gaz sızıntısı olduğu zaman uyarı 
veren sızıntı uyarı aygıtlarının, alevlenme olduğu zaman yan-
gını anında haber veren ve müdahale eden otomatik yangın 
söndürücü sistemlerin kullanılması kazaları önleme konusun-
da büyük bir öneme sahiptir.

Yer altında üretim yapan bir işletmede çalışıyorsanız dar ve 
kısıtlı alanlarda hareket etmek zorundasınızdır. Bu gibi alan-
larda göçük ve taşların düşmesi gibi riskler her zaman bulun-
maktadır. İnsan kafası, insan vücudunun en hassas bölgele-
rinden birisidir ve çok dikkatle korunması gerekir. Çarpmalar 
sonucunda yaralanmalar ve hatta ciddi travmalar söz konusu 
olabilir. Bu nedenle kafa koruyucu donanımlar olan baretler, 
kasketler ve başlıkların takılması zorunludur. Elbette bu baş-
lıkların sağlam maddelerden yapılması gerekmektedir. Ayrı-
ca çarpmanın ötesinde nemli ortamlarda çalışırken başlığın 
yanlarının akan suyu durdurabilmesi için yukarı bükük olması 
da önemlidir.

Dünyanın pek çok yerinde yapılan madencilik işlerinde, göz 
ve yüz koruyucu maskeler, gözlükler ya da yüzü tamamen 
koruyan siperlikler kullanılmaktadır ve bunları kullanmak 
pek çok ülkede iş sağlığı güvenliği mevzuatlarınca zorunlu 
kılınmıştır.

Madencilik sektöründe kullanılan makinaların çıkardığı tozlar 
ve dumanlar, kömür madenlerinde bulunan kömür tozları, pat-
layıcıların arkalarında bıraktıkları dumanlar ve buharlar, kaynak 
yapılırken ortaya çıkan dumanlar, asit gazları ve kullanılan kim-

yasal maddelerin kokuları solunum yolları açısından tehlikeli 
olabilmektedir. Bu nedenle işler yapılırken solunum koruyucu 
donanımlar kullanılmalıdır. Genellikle sıradan solunum maske-
leri yapılan işler için yeterli olmaktadır. Ancak bu toz maskeleri, 
havayı ve tozları süzmek konusunda yeterli değil ise, o zaman 
havayı süzen solunum aygıtları ve hatta gerekirse tüplü solu-
num aygıtları bile kullanılabilir.

Madenlerde çalışırken kayma olasılığı olduğu için giyilen ayak 
koruyucu botların lastik-kauçuk olması gerekmektedir. Ayrıca 
botların ayak parmaklarını koruyabilmesi için çelik burunla ön 
kısmı kaplanmış olmalıdır. Isı ve suya karşı da gereken koruma-
yı sağlaması önemlidir.

Cildi korumak için giyilen koruyucu giysilerin soğuk ve sıcak 
ortamlara uygun olarak seçilmesi terlemeyi ve üşümeyi engel-
ler. Eller sürekli kullanıldığı için işe uygun el koruyucu dona-
nımlar olan eldivenler takılmalı eğer eldiven kullanılamıyorsa 
o zaman da koruyucu kremler kullanılmalıdır.

Madencilik gürültünün çok olduğu bir sektördür. Buna karşı 
kulakların işitme kaybına uğramaması için kulaklıklar (manşon-
lu) veya kulak tıkaçları kullanılmalıdır.

Yukarıda bahsettiğimiz tüm kurallar aslında bir iş sağlığı ve 
güvenliği kültürünün olmazsa olmaz şartlarıdır. Bu kültürün 
yerleştiği toplumlarda insan sağlığı ve güvenliğinin her şeyin 
üzerinde olduğunu ve bunun sonuçlarını yaşanan ölümlü ve 
yaralanmalı kaza oranlarından görebiliyoruz. Bizim de ülke 
olarak öncelikle bu kültürü yerleştirmemiz ve bunun için de 
çok küçük yaşlarda bu eğitimleri çocuklarımıza vermemiz 
gerekiyor. 
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Kurumsal Risk Yönetimi; şirketi 
etkileyebilecek potansiyel olay-
ları tanımlamak, riskleri şirketin 
kurumsal risk alma profiline uy-

gun olarak yönetmek ve şirketin hedeflerine ulaşması ile ilgili ola-
rak makul bir derecede güvence sağlamak amacı ile oluşturulmuş; 
şirketin yönetim kurulu, üst yönetimi ve tüm diğer çalışanları ta-
rafından etkilenen ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılan, ku-
rumun tümünde uygulanan sistematik bir süreçtir (Kaynak: COSO 
Enterprise Risk Management-Integrated Framework, 2004). Bu 
tanım doğrultusunda en yalın haliyle risk yönetimini; kurumların 
hedeflerine ulaşmasını engelleyici risklerin ve hedeflere ulaşımını 
kolaylaştırıcı fırsatların önceden fark edilerek yönetilmesini sağla-
yan dinamik ve disiplinli bir sistem olarak tanımlayabiliriz.

Dünya genelinde birçok kurum, Risk Yönetimi ve Risk Değer-
lendirme Tekniklerini içeren ilke ve standartları (ISO 31000, ISO 
31010, ISO 31004, ISO 73, ICMM, vb.) göz önünde bulundura-
rak risk yönetimi için tutarlı ve bütüncül yaklaşımlar benim-
semeye ve risk yönetiminin, kurumun yönetimiyle tamamen 
entegre edilmesi gereken bir yönetim süreci olduğunu kabul 
etmeye başlamıştır.

ISO 31000‘in çerçevesi ve yapısı her türlü risk yönetimi süreci-
nin değerlendirilmesine bir baz oluşturması amacı ile tasarlan-
mıştır. ISO 31000 Risk Yönetimi Standartları, büyük veya küçük 
ölçekli her türlü kurum için uygulanabilir bir risk yönetimi ya-
pısı oluşturulmasına rehberlik etmektedir.

Bu makalede anlatılan Katmanlı Risk Yönetimi yaklaşımı, ISO 
31000 risk yönetimi yapısını ve terminolojisini kullanarak açık-
lanmaya çalışılmıştır.

Risk Kültürü İçeriği
Çeşitli kurumlarda görev yapan risk uzmanları ister büyük ister 
küçük ölçekli olsun bir kurumun risk kültüründe gerçekleştiri-
lebilecek bir değişimin başarılı bir şekilde sürdürebileceğine 
inanırlar. Bununla birlikte bu değişim, birisi “Risk Kültürü” diğe-

Sıfır Tolerans İlkesiyle 
Katmanlı Risk Yönetimi

Sermet İlhan 
Maden Mühendisi (Pr.Eng.,FMSAIMM)

MDT Madencilik Ticaret Ltd.Şti.
silhan@mdtmad.com

ri ise “Risk Olgunluğu” terminolojisi ile göze çarpan iki özelliğin 
şüphesiz olarak yerine getirilmesini gerektirmektedir.

Değişim açısından bir risk kültürünün hedeflenmesi mevcut 
kültürün ve istenen “hedef” kültürün arasındaki farklılıkların 
açık bir şekilde anlaşılmasını gerektirmektedir. Bu husus, söz 
konusu değişimin muazzam büyüklükte bir paradigma deği-
şimi olduğunun ve gerçekleştirilmesi için disiplin, kaynaklar ve 
zaman gerektirdiğinin, özellikle üst yönetim ve yönetici sevi-
yelerinde anlaşılmasını gerektirmektedir.

Bir risk kültürü değişimi için kullanıma hazır bir tarif kitabı veya 
kanıtlanmış bir bilimsel yaklaşım yoktur. Ancak, bu kültür de-
ğişiminin desteklenmesi ve sürdürülmesi açısından belirli ko-
şullarda doğruluğu onaylanmış iyi bilinen modeller, araçlar ve 
yaklaşımlar mevcuttur. 

Aşağıdaki şekilde de gösterildiği üzere, Uluslararası Risk Yöne-
timi Enstitüsü (IRMI) tarafından geliştirilen risk kültürü modeli, 
bu kültürün sekiz yönünü, kurumun iş modeliyle uyumlu bir 
risk kültürünün temel göstergeleri olan dört temada gruplan-
dırmaktadır. Risk yönetimi modelleri en yaygın olarak 6 insan 
ve 17 sistem olmak üzere 23 temel bileşenden oluşmaktadır.

DOSYA KONUSU: MADENLERDE IŞ GÜVENLIĞI KÜLTÜRÜ
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Mevcut Durum Analizi (Boşluk Analizi) ve Olgun-
luk Modeli
Bir kurumun risk yönetimi yaklaşımını geliştirmek için yapıl-
ması gereken ilk şey, kurumun elindekilerini belirleyen, hangi 
süreç ve sistemlerin mevcut bulunduğunu değerlendiren bir 
mevcut durum analizi (boşluk analizi ”GAP Analysis”) yapmak-
tır. Bir başka deyişle katmanlı yaklaşımın ilk adımı, kurumun 
mevcut durumunun, belirlenmiş standartlara dayanarak analiz 
edilmesidir. Kulanılan bu standart, yukarda da bahsedilen 6 in-
san ve 17 sistem bileşenleri olmak üzere toplam 23 elementi 
içerir. Bu tür uygulanacak bir mevcut durum tespiti Risk yö-
netimi çerçevesinin ve uygulama planlarının ana unsurlarını 
oluşturacaktır.

Risk yönetiminin etkili olması için risk yönetimindeki temel 
parçalardan herhangi 
birisinin eksik olmaması 
gerekir. Unutulmaması 
gereken husus nerde ol-
duğumuzu bilmeden git-
mek istediğimiz yere nasıl 
gideceğimizi belirlemenin 
çok zor olacağıdır. Örne-
ğin; çağımızın en büyük 
teknolojik gelişimlerinden 
biri olan mobil telefon ile 
kimseye ihtiyacımız olma-
dan ulaşmak istediğimiz 
yerin adını ya da adresini 
yazarak nasıl ulaşacağı-
mızı öğrenebiliriz. Ancak 
rotayı belirleyebilmek için 
mevcut konumumuzu ve 
nasıl gitmek istediğimizi 
(yürüyerek, vasıta ile, vb.) 
belirtmek ve bu koşullara 
uygun olup olmadığımızı 
bilmek şartıyla.

Bu nedenle mevcut durum analizi, kuru-
mun risk yönetimi faaliyetlerini değerlen-
dirmek ve sonrasında geliştirmek için çok 
önemli bir çalışma ve çok kritik bir aşamadır.

Riskin olgunluğuna ilişkin resmi bir analiz ger-
çekleştirilmesi, birden fazla faaliyet için esas 
teşkil etmektedir ve ölçülen unsurların her 
birinin uygulama eylem planını içermelidir. 

Her bir unsur, aşağıdaki resimde gösterilen 5 
olgunluk seviyesine dayanan ve olgunluk sevi-
yesini temin edecek bütün kriterleri karşılaya-
cak şekilde değerlendirilmesi gereken tanımlı 
bir standarda sahiptir (Bu süreç için Hudson 
Olgunluk Modeli temel olarak kullanılmıştır).

Olgunluk modeli, bir kurumun risk yönetimi sürecinin kalite-
sinin zaman içerisinde artmasına ilişkin bir yaklaşımdır. Ku-
rumlardaki olgun olmayan veya olgunluk seviyesi düşük olan 
risk yönetimi sistemleri, genellikle riskleri etkili biçimde yönet-
mekten ziyade risklerin sadece raporlanmasıyla ilgilenen, sırf 
kurallara uymak için yürütülen ve istenmeyen bir yükümlülük 
olarak kalır. Etkili risk yönetimi süreçlerinin zaman içerisinde 
geliştirilmesi olgunlaşma sürecinin her bir basamağına ek de-
ğer katması demektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, 
daha yukarıdaki bir olgunluk seviyesine ulaşmanın tek yolu, 
basamakları birer birer çıkmaktan geçer. Olgunluk modeli, 
kurumun risk yönetimi sürecinin risk kültürü ve olgunluğu an-
lamında nerde durduğunu göstererek kurumun ihtiyaçlarının 
karşılanıp karşılanmadığının ve sürecin beklendiği gibi olgun-
laşıp olgunlaşmadığının değerlendirilmesine yardımcı olur. 
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Değerlendirme bağımsız 
ve tarafsız risk uzmanı 
veya uzmanları tarafın-
dan gerçekleştirilmelidir. 
Bu uygulamanın ardın-
dan her unsura ilişkin 
bir gelişim ve iyileştirme 
planı yapılmalıdır. Bu 
plan, hedeflere ulaşmayı 
engelleyecek eksiklikleri 
ortadan kaldırmaya yö-
nelik olacaktır. Bu hedef-
ler spesifik, ölçülebilir, 
ulaşılabilir ve doğru za-
manlamalı olmalıdır.

Risk Yönetim Süreci
ISO 31000, risk yönetimi çerçevesinin uygulanması için bir risk 
yönetim süreci sağlamaktadır ve bu süreç, katmanlı risk değer-
lendirme yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. 

Risk yönetimi sürecinin tüm aşamalarında iç ve dış paydaşlarla 
iletişim ve isitişare yapılmalıdır. Bu nedenle iletişim ve danışma 
planları erken bir aşamada geliştirilmelidir.

Risk yönetim sürecinin en kilit noktasını, risk yönetimi sisteminin içe-
riğinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Kurumun iç ve dış çevresinin 
tanımlanması, mevcut risk yönetim sisteminin özelliklerinin, eksikleri-
nin ve hatalarının belirlenmesi, risk yönetim sistemi ile ilgili kriterlerin 
tespit edilmesi ve sistemin kapsamının oluşturulması gerekmektedir.

Kurum, tehlike/risk kaynaklarını, etki alanlarını, değişiklikleri 
içeren olayları, koşulları, nedenleri ve olası sonuçları tanım-
lamalıdır. Bu adımın amacı, hedeflerin gerçekleştirilmesini 
engelleyebilecek veya geciktirebilecek istenmeyen olaylara 
dayanan kapsamlı bir risk listesi oluşturmaktır.

Risk analizi, riskin tam olarak tanımlanmasını ve anlaşılmasını 
içerir. Risk analizi, risk değerlendirmesine ve risklerin iyileş-
tirilmesinin gerekip gerekmediğine ve en uygun iyileştirme 
stratejilerinin ve yöntemlerinin belirlenmesine karar verir. 
Risk analizi, ayrıca gerekli kararların alınmasında önemli bir 
girdi sağlar ve farklı tip ve risk seviyeleri için karar seçenekleri 
içerir.

Riskin değerlemesinin veya derecelendirilmesinin amacı, 
risk analizinin sonuçlarına dayanarak, hangi risklerin iyileş-
tirilmesi gerektiği ve iyileştirme uygulamasının önceliği hak-
kında karar vermede yardımcı olmaktır. Risk değerlemesi, 
analiz süreci sırasında bulunan risk düzeyinin, içerik dikkate 
alındığında oluşturulan risk kriterleri ile karşılaştırılmasını 
içerir. 

Kontrollerin hiyerarşisi, tehlikelere maruz kalmayı en aza in-
dirmek veya ortadan kaldırmak için endüstride kullanılan bir 
sistemdir ve kontrollerin etkinliğinin doğrulanması amacıyla 
geliştirilmiştir.

Riski iyileştirme, kurumun risk iştahı bünyesindeki mevcut 
riskleri yansıtmaktadır ve hedeflere ulaşılması bakımından 
makul bir güvence sağlamaktadır. Riski iyileştirme, riskleri 
değiştirmek için gerçekleştirilecek uygulamalarda kulla-
nılacak bir veya daha fazla riski iyileştirme seçeneklerini 
içerir. Bu seçenek veya seçeneklerin uygulanması sonucu 
ilgili riskin kontrolü veya kontrolün değiştirilmesi sağlan-
mış olur. 

Hem izleme hem de gözden geçirme, risk yönetimi sürecinin 
planlanmış bir parçası olmalı ve düzenli kontrol ve gözetim 
içermelidir. Periyodik olarak izleme ve gözden geçirmenin 
yapılmasıyla birlikte sorumluluklar da açık bir şekilde tanım-
lanmalıdır. Risk yönetimi faaliyetleri izlenebilir ve ölçülebilir 
olmalıdır. 

Risk yönetimi sürecinde tutulan kayıtlar, yöntem ve araçların 
yanısıra genel süreçte iyileştirme için temel oluşturur. 
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Katmanlı Risk Değerlendirmesi ve Entegrasyon
Risk yönetimi süreçlerinin pratik bir uygulama yöntemi ile bir-
leştirilmesinden üç katmanlı bir yaklaşım elde edilmiştir:

Aşağıda yer alan şema, her katman arasındaki bağlantıyı ve 
katmanın, sürecin dinamikleri üzerinde sahip olduğu etkiyi 
belirtmektedir. Bu hususlardan herhangi birisinin ihmal edil-
mesi sistemin zarar verici sonuçlara yol açması ve çökmesi ile 
sonuçlanacaktır.

Katman 1: Temel Risk Değerlendirmesi
Birinci katmanın (Temel Risk Değerlendirmesi) amacı, kuru-
ma bağlı işletmeye bütün olarak bakmak (kuş bakışı bakmak), 
potansiyel büyük tehlikeleri belirlemek, büyük istenmeyen 
olayları tanımlamak, analiz etmek, kontroller oluşturmak, ge-
reksinimleri belgelemek ve ilgili riski mümkün olan en düşük 
seviyeye indirmek için gerekli kontrol adımlarını uygulamaktır. 
Bir başka deyişle kurumun veya kuruma ait işletmenin risk pro-
filini ve büyük tehlikelerini ortaya çıkarmaktır.

Katman 2: Yaşam Döngüsü Sorun Bazlı Risk 
Değerlendirmesi
Bu katman önemli riskleri çok daha ayrıntılı olarak değerlendi-
rerek ele almak, kontrollerin etkinliğini değerlendirmek ve işle-
tim prosedürleri ve özelliklerini sağlamayı hedeflemektedir. Ge-
nellikle ’Katman 1’’ kapsamında tanımlanmayan, ele alınmamış, 

yeni ortaya çıkmış veya var olan ancak önemli ölçüde değişti-
rilmiş olabilecek riskleri ele almaktadır. Bu katmandaki risk de-
ğerlendirmesi aşağıda belirtilenler ile ilişkili olarak ortaya çıkar:

• Yeni makinelerin veya donanımların kullanı-
ma alınması;
• Yeni veya ek tesislerin / ünitelerin işletmeye 
alınması;
• Yeni kimyasal ürünlerin kullanılmaya baş-
lanması;
• İşletme bünyesinde var olan faaliyetlerde 
ve / veya süreçlerde önemli değişiklikler ya-
pılması;
• Rutin dışı faaliyetler;
• Planlı veya plansız değişiklikler; 
• Personel ve iş süreçlerindeki değişiklikler de 
dahil olmak üzere işletme yönetiminde yapı-
lan değişiklikler;
• Olay araştırmaları veya diğer girdiler üzerin-

den belirlenen sorunlar;
• Kullanılan yüklenicilerin / alt yüklenicilerin tanıtımı veya 
bunlarda yapılan değişiklikler; ve
• Risk Yönetim sisteminde yapılan değişiklikler.

Katman 3: Sürekli Risk Değerlendir-
mesi (Mini Risk)
Risk değerlendirmesi sürecinin en güçlü ve 
önemli ayağı olan Sürekli Risk (Mini Risk) de-
ğerlendirmesi gündelik yönetim faaliyetle-
rinin ayrılmaz bir parçası olarak gerçekleşti-
rilmelidir. Burada, işyerinde günlük işlerin, iş 
sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere düzenli 
olarak yürütülmesini sağlayan ve denetleyen 
kişiler ve çalışanlar için resmi bir eğitim sağ-
lanması zorunludur. 

Sürekli Risk değerlendirmesi, tehlikelerin, sü-
pervizörler ve ekibi tarafından belirlenmesine 
odaklanmaktadır. Görev için Güvenli Çalışma 
Prosedürleri veya Görev Prosedürleri mevcut 

olmalıdır ve bu prosedürler göreve başlamadan önce veya 
vardiyanın başlangıcında çalışma ekibi tarafından gözden ge-
çirilmelidir.

Sonuç
Bir kurumun risk kültürünün ve risk yönetiminin etkin bir şe-
kilde sağlanması için Katmanlı Risk Yönetimi önemlidir. İş gü-
venliği ve sağlığı açısından risk kültürünün değerlendirilmesi, 
kurumun sağlık ve güvenlik performansı başta olmak üzere 
diğer risk (çevre, mevzuat, sosyal, finansal, itibar) yönetim per-
formanslarının da değerlendirilmesini sağlar. 

Kurumun parçası olan her bir paydaş tarafından risk yöneti-
minin öneminin iyi bilinmesi ve bunun için çaba sarfedilmesi 
gerekmektedir. 
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Madenlerde Güvenlik Kültürü

Bir kurumun güvenlik kültürü, 
kurumun sağlık ve güvenlik 
yönetimine bağlılığını belir-
leyen bireysel ve grup değer-
lerinin, tutumların, algıların, 
yeterliliklerinin ve davranış 
kalıplarının ürünüdür. 

Olumlu bir güvenlik kültürüne sahip olan organizasyonlar karşı-
lıklı güvene dayalı iletişimle, güvenliğin önemine dair ortak algılar 
ve önleyici tedbirlerin etkinliğine duyulan güven ile nitelendirilir. 

Dünyada tanımlar farklılık gösterse de güvenlik kültürünün 
proaktif olması gerektiğine dair bir fikir birliği vardır.

Güvenli, sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde faaliyet göster-
mek, madencilik sektörü ve risk yönetimi stratejisinin ayrılmaz 
bir parçası olmaya devam etmektedir. 

Güvenlik kültürü, en temel tanımıyla, çalışanların iş kazası ve 
meslek hastalıkları konusunda paylaştığı fikir, anlayış, inanç ve 
alışkanlıklarının tümü olarak ifade edilmektedir.

Madencilik, doğası gereği içerdiği riskler nedeniyle 
özellik arz eden, bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli 
denetim gerektiren en ağır ve tehlikeli sektörlerin 
başında gelmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıkları 
açısından en riskli sektörler arasındadır.

Ülkemizdeki maden işletmelerinin; madencilik için gerek-
li bilgi, uzmanlık, nitelikli işgücü ve yeterli sermaye yapısı 
bakımından göreli yoksunluğu, çalışanların ve işverenle-
rin iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi düzeylerinin 
yetersizliği ve teknolojik gelişmelerin takip edilememesi 
iş sağlığı ve güvenliği sorunlarını oluşturmaktadır.

Çalışma hayatı; istihdamdan çalışma şartlarına; sosyal 
güvenlikten mesleki eğitime; iş sağlığı ve güvenliğin-

den çalışan haklarının korunmasına kadar çok geniş bir alanı 
ve toplumun büyük bir kesimini kapsamaktadır. İş sağlığı ve 
güvenliği konusu ise sadece işyeri ve çalışan düzeyinde değil, 
toplumun genelini doğrudan ilgilendiren bir önceliktir.

Madenlerde güvenlik kültürünün amacı, insanları zararlardan 
koruyan ve onların sağlık ve refahını yükselten sürekli bir iyi-
leştirme kültürünü oluşturmak ve bu kültürü insanlara aşıla-
maktır. Böyle bir sistemin kurulması, uygulanması ve sürdürü-
lebilmesi için, risk kontrol yönetimi çerçevesinde kritik süreçler 
açısından istisnai ve gelişmiş protokollere sahip olunması ge-
rekmektedir.

Dünyadan Örneklerle Madenlerde 
Güvenlik Kültürü
Madencilik çok tehlikeli sektörlerden birisi olmakla beraber 
iyi planlanıp yönetildiğinde sektördeki riskler kabul edilebilir 
seviyelere çekilebilmektedir. Bu duruma en iyi örnekler dünya 
madenciliğinde lider konumda bulunan Amerika Birleşik Dev-
letleri, Avustralya, Kanada, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve 
Güney Afrika’dır. 

Mehmet UYGUN
Genel Md. Yard. (V) ve Yön. Kur. Üyesi

TKİ Genel Müdürlüğü
Metin AKTAN

TKİ Strateji Geliştirme Müdürü (V)
Hatice ÖNCÜ

TKİ İş Sağlığı Başmühendisi

Şekil 1: ABD madencilik sektörü ölüm oranları (1911-2015) (Hacettepe Üniversitesi MAGÜK sunumundan alıntıdır.)

DOSYA KONUSU: MADENLERDE IŞ GÜVENLIĞI KÜLTÜRÜ
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Şekil 2: Avustralya, New South Wales ve Queensland Yer altı kömür madenlerindeki ölüm sayıları 
(Hacettepe Üniversitesi MAGÜK sunumundan alıntıdır.)

Bu ülkelerin madencilik sektörleri incelendiğinde daha önce 
iş güvenliği açısından iyi durumda olmadıkları ancak zamanla 
gelişme gösterdikleri görülmektedir. Bugün hemen hemen sı-
fır kaza hedefi doğrultusunda çalışan ve oldukça düşük kaza 
istatistiklerine sahip olan söz konusu ülkelerin, bu noktalara 
gelebilmesinde şüphesiz yapılan yasal düzenlemelerin ya-
nında, güvenlik kültürü olgunluk seviyesinin arttırılması da 
yatmaktadır. Aşağıdaki grafikler incelendiğinde iş güvenliği 
açısından çok büyük gelişmelerin yaşandığı görülmektedir.

Çin hükümeti tarafından küçük ölçekli 
madenlerin kapatılması veya mücavi-
rindeki madenlerle birleştirilerek büyük 
ölçekli hale getirilmesi, sanayiye yönelik 
uygulama adımlarının atılması, çeşitli 
eğitim kampanyalarının düzenlenmesi, 
iş güvenliği kültürünün geliştirilmesi, 
Avustralya - Çin iş birliğinin başlatılma-
sı gibi yapılan çok yönlü çalışmalarla, 
iş güvenliğinde çok önemli ilerlemeler 
sağlanmış ve son 15 yılda ölümlü iş ka-
zası sayıları çok ciddi oranda azalmıştır.

Ülke olarak biz de sürdürülebilir ve 
büyüyen bir madencilik sektörü dönü-
şümü yaşamaktayız ve yukarıda bahse-
dilen ülkelerin yaşadıklarına benzer bir 
süreçten geçmekteyiz. 

Ülkemizde, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ve güvenli ma-
dencilik alanında önemli değişimlerin ve gelişmelerin 
yaşandığı bu dönemde, AB’nin iş sağlığı ve güvenliği 
konusundaki kapsamlı mevzuatının uyumlaştırılması, bu 
mevzuatın getirdiği risk değerlendirmesine dayalı önleyi-
ci yaklaşım ve sürekli iyileşme anlayışının çalışma hayatı-
na yerleştirilmesi için tüm sosyal taraflarca önemli çalış-
malar yapılmıştır. 
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Şekil 3:Çin iş güvenliği kültürü gelişimi grafiği (Hacettepe Üniversitesi MAGÜK sunumundan alıntıdır.)

Şekil 4: Ülkemiz sigortalı işçi sayısının yıllara göre değişimi

Şekil 5: Ülkemiz madencilik sektörü iş kazaları sayısının yıllara göre gelişimi

Türkiye’de 2013 yılında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nununun yürürlüğe girmesiyle bütün çalışanları ve hatta bü-
tün toplumu kuşatıcı, kapsamlı ve süreklilik arz eden çalışmalar 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Ancak, kural ve müeyyideler 
koymak tek başına yeterli değildir. İSG kültürü, düzenlemele-

rin uygulamaya aktarılabilmesinde önemlidir. 
Tüm sosyal ortaklar tarafından sadece çalışma 
hayatında değil; yaşamın her alanında sağlık 
ve güvenlik bilincinin oluşturulmasına çaba 
gösterilmelidir. 

Şekil 4’te 2017 sonu itibari ile ülkemiz istih-
damında 14,5 milyon kişiye ulaşıldığı; bunun 
138 bin kişisinin madencilik sektöründe istih-
dam edildiği görülmektedir. Şekil 5’te ise tüm 
işkolları bazında iş kazaları sayısındaki büyük 
artış göze çarpmaktadır. İş kazası sayısının art-
ması, iş kazalarının kayda alınması sürecinin 
daha sağlıklı yapılmasının sağlanmasına bağ-
lanmaktadır.

2017 yılı iş kazası sayılarının sektör bazında 
dağılımı incelendiğinde en çok iş kazası gö-
rülen sektörlerin; %18,4 ile metal sektörü, 

%17,5 ile inşaat sektörü ve %3,6 ile maden sektörü olduğu 
görülmektedir. Ölümlü iş kazası istatistikleri incelendiğinde ise 
%35,9’unun inşaat sektöründe, %6,6’sının metal sektöründe 
ve %5,3’ünün ise maden sektöründe olduğu görülmektedir. 

Şekil-5’te verilen grafikle iş kazası sayısının 
artmasına rağmen, Şekil-6’da verilen gra-
fikle ülkemiz madencilik sektöründeki kaza 
sayısı oranının yıllara göre azaldığı görül-
mektedir. Tüm sektörler içerisindeki orana 
bakıldığında ise madencilik sektöründeki 
kaza istatistiklerinde göreli iyileşme izlene-
bilmektedir. 

Enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, yerli 
ve yenilenebilir kaynakların kullanımı ve ön-
görülebilir piyasa koşullarının tesis edilmesi  
temeline dayalı “Milli Enerji ve Maden Politi-
kası” çerçevesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının öncülüğünde, Bakanlığa bağlı, 
ilgili ve ilişkili olan tüm Kurumlarda özellikle 
enerji ve madencilik alanında, kapsamlı bir 
dönüşüm süreci başlatılmış ve birçok önemli 
çalışmalar yapılmıştır. Yukarıda izlenen istatis-
tiksel gerçekleşmeler, iş kazalarına ve güven-
siz işletmeciliğe sıfır toleransla yaklaşan Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu önemli 
çalışmalarının sonuçlarının ilk olumlu göster-
geleridir. 

Bu dönemde, daha sıkı ve objektif kriterlere 
göre denetim anlayışıyla, maden ocaklarında 
yapılan denetimler arttırılmıştır. Denetimler 
konusunda gerekli olan uzman kalifiye perso-
nel sayısı ve yetkinliğinin arttırılmasıyla bera-
ber, mahallinde tetkikle ilgili usul ve esas-  
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Şekil 6: Ülkemiz madencilik sektörü kaza sayısı oranının yıllara göre değişimi

ların belirlenmesi ve uygulamaya geçilmesi ile sadece 2018 
yılında 10 binin üzerinde saha yeni anlayış ve vizyonla etkin bir 
şekilde denetlenmiştir. Risk gruplarına göre asgari denetleme 
sayılarının belirlendiği denetimlerde, elektronik raporlama sü-
reci de yakın bir zamanda başlatılacaktır. 

Eğitim konusuna da özel önem verilmiştir. MAPEG Akademinin 
kurulması sonrasında yapılan eğitim ve sınav çalışmalarıyla, 
yaklaşık bin kişi ve tüzel kişiliğe YTK Belgesi; yaklaşık 3 bin kişi-
ye de Daimi Nezaretçilik Belgesi verilmiştir. Mesleki ve Teknik 
Eğitim ve Geliştirme Projesi’yle beraber, Sanal Gerçeklik Projesi 
(Virtual Reality) kapsamında çalışmalara da başlanmıştır. 

Black Diamond Sanal Gerçeklik (VR) eğitim projesi kapsamın-
da, dünyanın en ileri sanal gerçeklik teknolojisi kullanılmıştır. 
Yerli ve milli bir yazılım ekibi ile tasarlanan projede, 24 farklı 
senaryo üzerinden, iş ve işletme güvenliği eğitimi ve sınav 
platformu tasarlanmış ve ilk modülü tamamlanmıştır. Sabit 
sanal gerçeklik uygulamalarından farklı olarak, mobil olarak 
kullanım imkanı olan projede “yeraltı ağaç tahkimatlı kömür 
madeni” etabını müteakip “mekanize kömür madeni”, “agre-
ga taş ocağı madeni” ve “mermer ocağı” etapları çalışılacaktır. 
Projenin her etabı; eğitim, kaza ve sınav modülü olmak üze-
re 3 modülden oluşmaktadır. Proje’nin 1. ve 2. Etabının Beta 
süreci bitmiş olup, şubat ayı içerisinde ticari olarak sektörün 
kullanımına sunulacaktır. 

Black Diamond VR projesinde, çeşitli senaryoları içeren sanal 
gerçeklik programlarıyla maden çalışanlarına eğitimler veril-
mesi hedeflenmektedir. Black Diamond VR’da yeraltı kömür 
madeni işçileri, ağaç tahkimat ve mekanize maden tipleri için 
ayrı ayrı, üretim, tahkimat, hazırlık, mekanizasyon, nakliyat, 
emniyet gibi çalışma alanlarına göre özelleşmiş İSG eğitimle-
ri verilecek; çalışanlar bu konularda uygulamalı testlere tabi 
tutulacaktır. Black Diamond VR gerçekçi grafik ve animasyon-
larıyla kullanıcılara kaliteli bir deneyim sunmaktadır. Bu proje 
ile çalışanlar daha ocağa girmeden, tüm riskler konusunda bil-
gilendirilmiş olacak; risklere karşı alacakları aksiyon planlarını 
bizzat uygulayarak herhangi bir riske maruz kalmaksızın eğiti-
lebileceklerdir. Bu şekilde, kara tahta ve 2 boyutlu sunumlar ile Şekil 7: Black Diamond VR örnek görselleri

görselliği kısıtlı olan eğitim modelinden, yeraltı 
koşullarının yeraltına girmeden görselleştirerek 
interaktif hale getirilebildiği bir eğitim tekniği-
ne geçilmektedir. Bu yöntemle, eğitim alanlar 
kendilerini gerçekten bir maden ocağında his-
sedip gerçek hayatta maruz kaldıkları riskleri 
görebilmektedir. Ayrıca eğitim alanlara, ger-
çekte herhangi bir tehlikeye maruz kalmaksızın 
tehlikeli durumlara nasıl müdahale etmeleri ge-
rektiği gösterilebilmekte, öğrenimin anlık doğ-
rulaması ve düzeltilmesi mümkün olmaktadır. 

Türk madencilik endüstrisini dünyadaki önde 
gelen maden ülkeleri ile aynı seviyeye getir-
mek, madencilik endüstrisinin güvenlik kültü-

rünü iyileştirerek mümkün olacaktır. Çeşitli proje ve program-
larla, ülke madenciliğine her alanda hizmet edebilecek güçlü 
yapı ve organizasyonlar tanımlanabilecektir.

Bakanlığa bağlı madencilik işletmeleri bu süreçte hızlı bir şekil-
de mevzuata uyum sürecini planlamış ve işyeri sağlık güvenlik 
birimlerini organize etme yoluna gitmiştir. Maden İşletmele- 
rimizde bulunan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ihtiyacı 
kısmen Kurum kaynaklarından kısmen hizmet alımı yolu gide-
rilmektedir. İş güvenliği uzmanı olabilecek yeterliliklere haiz 
teknik personelin İSG uzmanı olmaları özendirilmektedir. 
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Kurumlarımızın iş sağlığı güvenliğine verdiği önemin bir gös-
tergesi olarak, bazı kurumlarımızda OHSAS 18001 İş sağlığı gü-
venliği yönetim sistemi kurulmuş, faaliyetler sistemli bir şekil-
de planlanarak iş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılması ile 
birlikte madencilik sektörüne örnek bir yapı oluşturulmuştur.

Eğitim faaliyetlerinde Kurumlarımız personelinin güvenli dav-
ranma tercihlerine odaklanan bir anlayış benimsenerek iş sağlı-
ğı güvenliğinin herhangi bir birimin işi olmayıp tüm çalışanların 
katkıları ile ilerleme sağlanabileceği bilincine kavuşması hedef-
lenmektedir. Özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
yönlendirmesi ile Bakanlığa bağlı beş Genel Müdürlüğün yer 
aldığı Risk Yönetimi Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda 
genel olarak tüm tarafların katılımları ile proje katılımcısı işlet-
meci Kurumların faaliyetleri yeniden gözden geçirilerek risk de-
ğerlendirilmeleri yapılmıştır. Bu proje ve çalışmaların sonunda 
risk ve risk yönetimine Kurum çalışanlarının bakış açısında ve uy-
gulamalarda İSG faaliyetlerinin etkinliğinde olumlu bir iyileşme 
sağlanmıştır. Önümüzdeki aylarda pilot bölgelerde yürütülen 
çalışmaların tamamlanmasını müteakiben, hazırlanan rehber-
lerden de yararlanarak ve ETKB’ye bağlı kuruluşlarda oluşturu-
lan bilgi, tecrübe ve akredite insan kapasitesinden yararlanıla-
rak, proje tüm madencilik sektörüne yaygınlaştırılacaktır.

Benzer şekilde Bakanlık kuruluşlarının yer aldığı Maden Gü-
venlik Kültürü projesinde de, tüm madencilik süreçlerinin göz-
den geçirilmesi ile Dünya madenciliğinde uygulama derinliği 
bulunan modellerin değerlendirilerek, ülkemize özgü proje-

Şekil 8: Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi Projesi Saha Uygulamaları

lendirme, denetleme, izleme, akreditasyon, 
sertifikalama ve eğitim modelleri ortaya ko-
nacaktır. Bu projenin de güvenli madenciliğe 
ve iş kazalarının azaltılmasına önemli katkı 
sunacağı beklenmektedir.

Kurumlarımızda, sağlıklı, güvenli bir çalışma 
ortamını oluşturmak için iyileştirmeleri sürekli 
hale getirerek, ölçülebilir ve izlenebilir faali-
yetleri planlamak, güvenli davranma bilincini 
arttırmak şeklindeki İSG stratejisi çerçevesinde 
tüm madencilik sektörüne örnek olacak uygu-
lamaların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda, Bakan-
lığımızın bağlı Kuruluşu olan MAPEG ve ilgili kuruluşları olan 
TTK, ETİ MADEN, TKİ, EÜAŞ’ın paydaş olduğu yukarıda da kısa-
ca bahsedilen iki ana proje yürütülmektedir. 

İTÜ NOVA ile yürütülen Türkiye Madenleri İçin 
Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi Projesi
Projenin amacı, ülkemiz madencilik koşullarını karşılayan uy-
gulama rehberlerinin hazırlanması ve eğiticilerin yetiştirilme-
sine de olanak sağlayacak şekilde ülkemizdeki madenlerin bu 
konuda detaylı olarak incelenmesi ile kaza riski olanların re-
habilite edilmesinin ve kritik kontrol yönetiminin tüm maden 
işyerlerine yaygınlaştırılmasıdır. Projenin eğitim ve saha apli-
kasyonu aşamaları tamamlanmıştır. Pilot işyerlerinde uygula-
maların tamamlanmasını müteakiben projenin yaygınlaştırıl-
ması gerçekleştirilecektir.

Proje kapsamında;

• Sektöre ve uluslararası standartlara uygun risk değerlendir-
me yöntemlerinin öğrenilmesi,
• Mevcut risk değerlendirmelerinin uluslararası kriterlere uy-
gunluğu,
• Uluslararası uzmanlarla birlikte risk değerlendirmesi yapıl-
ması,
• Her kademe yönetici ve çalışanın eğitilmesi,
• Eğiticilerin eğitilmesi,
• Risk yönetimi veri sistemi oluşturulması,
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Yazı içeriği ve görseller 3. Uluslararası Madenlerde İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Konferansı ve Sergisi’nde Yazarlardan 
Mehmet Uygun tarafından sunulmuştur.

• Yapılan kritik kontrol değerlendirmeleri ile ilgili olarak kritik 
kontrol yönetimi yazılımı oluşturulması,
• Risk yönetim rehberi, majör tehlike yönetim planı ve kritik 
kontrol rehberlerinin hazırlanması gerçekleştirilmiştir. 

HACETTEPE TTM ile yürütülen Maden Güvenlik 
Kültürü Projesi
Bakanlığa bağlı madencilik Kurumlarının verimlilik ve güvenlik 
noktasında örnek bir işletmecilik yapması noktasında hayata 
geçirilecek iyi uygulamalar sonrasında tüm sektöre yaygın-
laştırılarak sektörün iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli  
oranda mesafe alması hedefiyle, İTÜNOVA ile yürütülen proje 
çalışmasını tamamlayıcı mahiyette; “Türkiye madenciliğinde 
güvenlik kültürü oluşturulması” konusunda yeni bir projeye 
başlanmıştır. Projede, ülkemizin önemli üniversitelerinden Ha-
cettepe Üniversitesi çatısı altında, dünyanın önemli üniversi-
teleri, bu alandaki uzmanlaşmış yabancı kuruluşlar ve önemli 
yabancı uzmanlar katkı vermektedir. 

Proje ile ülkemiz madenciliğinin mevcut durumunun ortaya 
konulması sonrasında, maden proje ve fizibilite raporlarının 
hazırlanması, kontrolü; bu alanda rehberlik ve denetim sis-
teminin ortaya konulması hedeflenmiştir. Madencilikle ilgili 
standartların ortaya konulacağı proje ile eğitim ve sertifikas-
yon sistemi ile beraber ekipman sertifikasyon sisteminin ku-
rulması ve madencilik alanında bir AR-GE merkezi yapısının 
ortaya konulması da sağlanacaktır.

Proje başlıca aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

• Mevcut durumun ortaya konulması,
• Maden fizibilite raporu ve projelerinin hazırlanması, kontrolü 
ile proje rehberinin hazırlanması,
• Tüm madenlerde rehberlik ve denetleme sisteminin ortaya 
konulması,
• Eğitim ve sertifikasyon sisteminin yapılandırılması,
• Ekipman sertifikasyon sisteminin kurulması,
• Standartların oluşturulması,

• Madencilik alanında Ar-Ge mer-
kezi yapısının oluşturulması.

Maden Güvenlik Kültürü Pro-
jesi sektör tanıtım toplantısı, 
15.10.2018 tarihinde, TKİ Genel 
Müdürlüğünde Kamu Kurumları, 
özel sektör temsilcileri ve STK’ların 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Sektördeki tüm çalışanların iş 
sağlığı ve güvenliği kültürünü 
artırmak ve kazaları azaltmak için 
risk yönetimi anlayışını benim-
setmek ve uygulamaya geçmek, 
ülke madenciliğimiz açısından 
olmazsa olmaz önemli kilometre 

taşlarındandır. Rehberlerin yayımlanması ve pilot sahalardaki 
uygulamaların sektöre yaygınlaştırılması ile üst düzeyde bir 
risk yönetimi anlayışı ve uygulamaları sağlanmış olacaktır. 

Yukarıda detayları verilen tüm projelerle, maden işyerlerinde 
iş kazaları ve meslek hastalıklarına bağlı ölüm, yaralanma ve 
kazaya bağlı maliyetlerin önlenmesi ve madencilik üzerinde-
ki sosyal algının olumlu yönde arttırılması sağlanabilecektir. 
Böylece, ülkemizin Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamın-
da önemli gelişmeler sağlanacak; milli kaynaklarımızın gü-
venli bir şekilde ekonomimize kazandırılmasının önü açılmış 
olacaktır.
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Madencilik Sektöründe 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğünün Çalışmaları

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Tarihçesi
İş sağlığı ve güvenliği kavramı 
dünyada ilk olarak madencilik 
sektörü ile ele alınmıştır. Mi-

lattan önce 300’lü yıllarda Hipokrat’ın maden ocaklarındaki 
kurşun zehirlenmesi üzerine araştırmaları ile başlayan süreç 
kömürün ısınma amacıyla kullanıldığı İngiltere’de baca temiz-
leyicilerinin kanser hastalığına yakalanmaları üzerine İngiliz 
Parlamentosunca çıkarılan 1788’de Baca Temizleyicileri Yasası 
ile devam etmiştir. 

Ülkemize bakacak olursak 1800’lerin sonlarında kömür ma-
denciliğinde Zonguldak ve Ereğli bölgelerinde iki tüzük yürür-
lüğe konulmuştur; 1867 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi ile 
1869 tarihli Maadin Nizamnamesi’dir. Dilaver Paşa Nizamna-
mesi’nde üretim arttırılırken çalışanların sağlığını da korumak 
amaçlanmış olup Maadin Nizamnamesi’nde ise iş kazalarının 
önlenmesi ve gerekli durumlarda işçilere tazminat ödenmesi 
hükümleri vardır.

Ülkemizde Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sanayi devriminin 
yaşanmamış olması, çalışma mevzuatının da gecikerek geliş-
mesine neden olmuştur. 

1930 yılında ülkemizde çıkarılan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu kapsamında işçi sağlığı ve güvenliği uygulamalarına 
dair hükümler yer almaktadır. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu; iş 
sağlığı kavramı, işyeri hekimliği, asgari çalışma yaşı, gebe ve 
emziren kadın işçiler ile ilgili düzenlemeler içermesi nedeniy-
le ülkemizde İSG alanında ciddi anlayış getiren kanun olarak 
kabul edilmektedir.

1937 yılında yasalaşan 3008 sayılı İş Kanunu ise işçiler için bazı 
sosyal güvenlik hükümleri getirmiştir.

1945 yılında Çalışma Bakanlığı kurulmuş, sigortacılık kanunu 
ile ilgili çeşitli mevzuatlar yasalaşmıştır. 1964 yılında yürürlüğe 
giren 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, işçilere çeşitli risklere 
karşı güvenceler getirmiştir. Sosyal güvenlik anlamında halen 
yürürlükte olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-
gortası Yasası 2006 yılında kabul edilmiştir. 3008 sayılı İş Kanu-
nu ise 1967 yılında yürürlükten kaldırılmış, yerine 1971 yılında 
1475 sayılı İş Kanunu gelmiştir. 2003 yılında yürürlüğe giren 
4857 sayılı İş Kanunu ile 1475 sayılı İş Kanunu (14. maddesi ha-
riç) yürürlükten kaldırılmıştır. 2000’li yıllarda çıkarılan 5510 sa-
yılı Kanun ile 4857 sayılı Kanun ilgili alanlardaki AB ilerlemeleri-
ni de içerecek şekilde hazırlanmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’nda 
1475 sayılı Kanun’da olduğu gibi İSG’ye dair düzenlemeler ya-
pılmış, yönetmelikler çıkarılmıştır. 89/391/EEC sayılı iş sağlığı 
ve güvenliği çerçeve direktifinin hükümleri de Avrupa Birliği 
(AB) uyum süreci kapsamında ilk kez 4857 sayılı İş Kanunu’nda 
karşılık bulmuştur. 

AB uyum süreci kapsamında ‘risk değerlendirmesi’ kavramı ilk 
kez ulusal çalışma mevzuatımıza girmiştir. 2003 yılından itibaren 
Avrupa Birliğinin İSG ile ilgili alt direktifleri de ülkemizde uygula-
maya geçmiştir. Daha çok teknik alanlara hitap eden bu mevzu-
atlar kapsamında gürültü, titreşim, patlayıcı ortamlar, biyolojik 
etkenler, kimyasalların kullanımı vb. konular yer almaktadır. 

4857 sayılı İş Kanunun getirdiği İSG hükümleri daha sınırlı bir 
alana hitap etmekteydi. Bu kapsamda tanımlanan sanayiden 
sayılan işyerleri ifadesi maden sektörünü de içermektedir. Ül-
kemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında uygulamaların ilk ol-
duğu ve sürekliliğinin de mevzuatlarla sağlandığı en önemli 
sektör madenciliktir. 

Önleyicilik mi Kuralcılık mı?
Ülkemizde aslında madencilik sektöründe iş sağlığı ve güven-
liği denildiğinde akla ilk gelen mevzuatlar; Parlayıcı, Patlayıcı, 

Hande Seray TUNCAY
Maden Mühendisi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 

İSG Uzmanı 

DOSYA KONUSU: MADENLERDE IŞ GÜVENLIĞI KÜLTÜRÜ
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İnsana ve Çevreye 
Saygılı Madencilik
ZENİT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez                         : Y.Dikmen Mahallesi 635. Sokak No: 3 
06450 Oran/Ankara        Tel: +90 312 490 3091
Maden İşletmesi          : Yolcupınar Mahallesi, 10330 
Sındırgı/Balıkesir            Tel: +90 266 516 4040
Halkla İlişkiler              : Kurtuluş Mah. Balıkesir Cad. No:32/K, 
10330 Sındırgı/Balıkesir Tel: +90 266 516 2300

E-Posta   : info@zenitmadencilik.com
Web         : www.zenitmadencilik.com

Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde 
Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük (ParPat Tüzüğü) ile Maden 
ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzüktür (1984). 
İki tüzükte 2014 yılında yürürlükten kaldırılarak mülga haline 
gelmiştir. Özellikle ülkemizde kömür madenciliğinin maden ve 
taş ocakları tüzüğü kapsamında şekillendiği ve bu tüzüklerin 
halen ülkemizde uygulama bulduğunu belirtmek isterim. 

AB uyum süreci kapsamında iş sağlığı ve güvenliği mevzuat-
larının en önemli özelliği önleyici yaklaşımın temel olmasıdır. 
Yukarıda belirttiğimiz tüzükler ise reaktif yani kuralcı bakış açısı 
ile hazırlanmış mevzuatlardır. Örnek vermek gerekirse reaktif 
bakış açısında istif yüksekliği 3 metre olarak belirlenebilmekte 
iken önleyici bakış açısında her işyerine ve her çalışma orta-
mına göre bu yükseklik değişebileceğinden istiflenen malze-
menin özellikleri, koruma önlemleri, depo alanı, çalışanlar vb. 
hususlar göz önünde tutularak ufak bir risk değerlendirmesi ile 
istif yüksekliğinin belirlenmesi gerekmektedir. 

AB Uyum Sürecinde Madencilik ve İSG Mevzuatı
92/104/EEC sayılı Avrupa Konseyinin mineral çıkarma endüst-
risi direktifi; 1992 yılında yerüstü ve yeraltı mineral çıkarma 
endüstrisinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasına 
dair olarak yayımlanmıştır. Söz konusu mevzuat ülkemizde 
2004 yılında Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık 
ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği olarak yayımlanmıştır. 92/91/
EEC sayılı sondajla mineral çıkarma endüstrisi direktifi; 1992 yı-
lında yayımlanan bu direktifle de sondaj yöntemiyle mineral 
çıkarılması işlerinde çalışanların sağlık ve güvenliklerinin ko-
runmasına dair hükümler yer almaktadır. Bu direktif ülkemizde 
2004 yılında Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği olarak yayımlanmıştır. 

Söz konusu direktifler ve paralelinde ülkemizde yayımlanan 
yönetmelikler İSG yönetim sistemi ve önleyicilik bakış açısıyla 

maden işletmelerinde acil durum, çalışanların eğitimi ve katılı-
mı, risk değerlendirmesi, kaçış ve kurtarma araçları vb. hüküm-
leri içermektedir.

2012 yılında 89/391/EEC sayılı iş sağlığı ve güvenliği Avrupa 
Konsey Direktifi ülkemizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu olarak uygulama bulmuştur. 6331 sayılı İSG Kanunu 
ülkemizde İSG alanında çıkarılan ilk müstakil mevzuat özelli-
ğindedir. 

2012 yılında 6331 sayılı Kanunu’nun yayımı sonrasında yönet-
melik, tebliğ vb. tüm alt düzenlemeler tekrar bir revizyon süre-
cine girmiştir. 2013 yılında Maden İşyerlerinde İSG Yönetmeliği 
yayınlanmıştır. Bu yönetmelikle birlikte yürürlükte olan yeraltı 
ve yerüstü madenciliği ile sondajla maden çıkarma işlerine dair 
mevzuatlar birleştirilmiş parlayıcı patlayıcı ortamlar ile maden 
ve taş ocakları tüzüklerinin uygun maddeleri önleyici bakış açı-
sıyla yorumlanarak Yönetmeliğin ek bölümlerine eklenmiştir. 

İstatistikler ve Madencilik Sektörü
Ülkemizde iş kazası ve meslek hastalıkları istatistikleri ile, işyeri 
ve çalışan sayısı istatistiklerinin kayıt ve bildirimlerinde NACE 
(Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıf-
laması) kodları temel alınmaktadır. Bu düzenleme ülkemizde 
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 
ile uygulamaya girmiştir. Bu tebliğin ekinde işyerleri üç tehlike 
sınıfına ayrılmış olup maden işyerleri çok tehlikeli sınıfta yer al-
maktadır. Bahsettiğimiz AB direktiflerinde madencilik “mine-

NACE Kodu NACE Tanimi

05 Kömür ve linyit çıkarılması

06 Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı

07 Metal cevheri madenciliği

08 Diğer madencilik ve taş ocakları

09 Madenciliği destekleyici faaliyetler
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ral-extracting industries” olarak yer almakta olup sondajla mi-
neral çıkarma işlemleri tanımlanmaktadır. Bu kapsamda petrol 
ve doğalgaz çıkarımı da madencilik iş kolları arasında değer-
lendirilmektedir.

Ülkemizde 2017 SGK istatistiklerine göre 1.874.682 işyeri, 
14.477.817 çalışan bulunmaktadır. Aynı yıl maden işyeri sayısı 
ise 6.809 çalışan sayısı ise 140.660 olarak belirlenmiştir. Maden 
işyerleri toplam işyerlerinin %0,36’sını; toplam çalışanların ise 
%0,97’sini oluşturmaktadır. 2002-2017 yılları arasında işyeri sa-
yısında %109; çalışan sayısında %66,5 oranında bir artış olma-
sına rağmen yüz binde ölümlü iş kazası oranında %25,2’lik bir 
azalma gerçekleşmiştir. Bununla birlikte kıyaslanabilir veriler 
üzerinden gidildiğinde madencilik iş kolu yüz binde ölümlü iş 
kazası bakımından inşaat, tekstil, metal, ulaştırma vb. sektör-
lerden önce gelmektedir. Ülkemiz madencilik sektörüne biraz 
daha derin bakıldığında en fazla maden işyeri taş ocakçılığı ve 
mermer sektöründe yer almaktadır. Sonrasında ise sırayla me-
tal madenleri, destekleyici sektörler ve kömür madenciliği yer 
almaktadır.

Maden sektöründe çalışanların dağılımına bakıldığında ise bi-
rinci sırada yine taş ocakçılığı ve mermer sektörü, ikinci sırada 
kömür ve linyit madenciliği, üçüncü sırada ise metal cevheri 
madenciliği yer almaktadır. Bununla birlikte taş ocakçılığı ve 
mermer sektörü de işyeri ve çalışan büyüklüğü sebebiyle bi-

reysel kaza veya ölümle sonuçlanan kazalarda ön plana çık-
maktadır. 

Maden işyerlerinin %63,3’ü 1-9 arası çalışan istihdam etmek-
tedir. 100-249 arası çalışan istihdam eden işyerleri toplam ma-
den işyerlerinin %2,21’ini, 250 ve üzeri çalışan istihdam eden 
işyerleri ise toplamın %0,94’ünü oluşturmaktadır. Bu veriler 
madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımını be-
lirlemek için temel hususlardır. 

Dünya madenciliğine baktığımızda geleneksel madencilik yön-
temlerinin terk edilerek mekanize madenciliğin ve teknoloji kul-
lanımın hızla arttığını görmekteyiz. Örneğin 2016 yılı için kömür 
madenciliğinden çıkmakta olan Almanya’nın kömür sektöründe 
toplam 50.692 çalışan üzerinden çalışan başına kömür üretimi 
3452 ton iken, Türkiye’de aynı sektörde çalışan 48.974 kişi baz 
alındığında 1674 ton kömür üretimi bulunmaktadır. Büyük öl-
çekli ve mekanize üretimin üretim verimliliğine olduğu kadar iş 
sağlığı ve güvenliği koşullarını da iyileştirildiği unutulmamalıdır. 
Yerli ve milli enerji politikası kapsamında yerli maden üretiminin 
artışına yönelik altyapılar ve temel eksenler belirlenmiş durum-
dadır. Bu noktada aynı paralellikle iş sağlığı ve güvenliği yaklaşı-
mı da belirlenmelidir. 

Ülkemizde yaşanan elim Soma kazası sorasında gerek mev-
zuat düzenlemelerinde gerekse de çalışan, işveren, kamu 
ve sosyal paydaşların madenciliğe yaklaşımı tamamen de-
ğişmiştir. Yapılan birçok çalışma bu kazadan sonra oldukça 
şekil değiştirmiştir. Dolayısıyla madencilik ve enerji alanında 
Ülkemizin kendi kendine yetebilecek bir güç olması noktasın-
da sürekliliğin sağlandığı güvenli madenciliğin önemi olduk-
ça fazladır. Yerli kaynaklarımızın üretiminin artışı ile birlikte 
madenlerimizin teknolojik alt yapılarının da yükseltilmesi, bu 
aşamanın da yine yerli ve milli maden ekipman ve teçhizatla-
rının üretimi ile yapılması hem katma değer artışı hem de sü-
reklilik açısından önemlidir. Soma kazası sonrası yapılan mev-
zuat düzenlemeleri ile personel takip sistemi, sığınma odası, 
hayat hattı, OFK değişim istasyonu vb. yeni ve teknolojik alt 
yapı gerektiren birçok yükümlülük yürürlüğe girmiştir. Sek-
törün onarılması adına hızla geçen 4 yıl değerlendirildiğinde 
bu yükümlülükler kapsamındaki teçhizat ve donanımları üre-
ten birçok yerli firma bulunmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğü olarak yerli ve milli maden ekipmanlarının 
geliştirilmesi noktasında birçok sektör toplantısı ve sempoz-
yum gerçekleştirmiş durumdayız. Bu alandaki firmaların art-
ması ile güvenli madencilik için önemli bir gelişme sağlanmış 
olacaktır. 

Güvenlik Kültürü
Madenlerde meydana gelen kazalarda çoklu ölüm söz ko-
nusu olduğundan genelde büyük kazalara yönelik toplum-
sal tepki oldukça fazladır. Ülkemiz madenciliğinde meyda-
na gelen iş kazalarını toplu ölüme/yaralanmaya sebebiyet 
veren kazalar ile bireysel ölüme/yaralanmaya sebep olan 
kazalar olarak iki kategoride inceleyebiliriz. Toplu ölü-  
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me sebebiyet veren kazalarda işveren yaklaşımı, iş sağlığı 
ve güvenliği yönetiminin zayıflığı, işletme körlüğü, tekrar-
layan ramak kala kazalar için önlem geliştirilmemesi gibi 
temel etkenlerle karşılaşmaktayız. Bununla birlikte birey-
sel ölüm veya yaralanmaya sebep olan kazalarda çok basit 
önlemlerle kazaların engellenmesinin mümkün olduğunu 
görebilmekteyiz. Madencilik sektöründe her ne kadar işin 
doğası kaynaklı iş kazalarının olduğuna dair varsayımlar söz 
konusu olsa da 2015, 2016, 2017 yılarında meydana gelen 
ölümlü iş kazaları incelendiğinde ilk sırada makine ekipman 
kaynaklı kazaları görmekteyiz. 

2015, 2016, 2017 Yıllarında Meydana Gelen Ölümlü Maden İş 
Kazaları Sebepleri

Makine/Ekipman Kaynaklı  %34,6

Kavlak Düşmesi/Göçük %17,5

Sağlık Sebepleri %10,7

Malzeme (Ezilme, Sıkışma) %8,5

Kayma/Düşme %5,6

Toplam %76,9

Makine, ekipman kaynaklı kazaların çoğunluğunu bant kon-
veyör kullanım ve bakım onarımında meydana gelen kazalar 
ile açık işletmelerde araç manevraları esnasındaki kazalar oluş-
turmaktadır. Kırıcı vb. büyük ekipmanların içine girerek ger-
çekleştirilen bakım onarım faaliyetlerinde ekipmanın başkası 
tarafından çalıştırılması şeklindeki kazalarla da sıkça karşılaşıl-
maktadır. Bu kazalardan birkaç tanesini örneklemek gerekirse 
bunlar; 

“…kazazede iş makinasının bakımını yaparken montunun iş ma-
kinasına dolanması sonucu sıkışarak hayatını kaybetmiştir.”, 
“… çalışanın kamyonun kör noktasına girmesi ve kamyonun ha-
reketi ile altında kalması…”, 
“lastikli yükleyici iş makinesinin çalışma sahası içerisinde geri ma-
nevra esnasında makine sol arka tekerinin personelin üzerinden 
geçmesi sonucu iş kazası meydana gelmiştir…”, 
“…personel çalıştığı makinenin içini temizlemek üzere girmiş olup 
içinde sıkışarak vefat etmiştir.” şeklindedir. 

Oldukça basit kontrol yöntemleri ile önlenebilecek bu ka-
zalar bildirilirken her ne kadar çalışan kaynaklı olarak ifade 
edilse de çoğunlukla işyerinin iş sağlığı ve güvenliği algısı 
ve İSG yönetim sistemi yaklaşımının uygulanmamasından 
kaynaklıdır. Aslında 6331 sayılı Kanun yapısı gereği iş sağlığı 
ve güvenliği yönetim sisteminin işyerlerinde uygulanmasını 
sağlamaktadır. Özellikle bir İSG ekibinin oluşturulması, risk 
değerlendirmesi, acil durum yönetimi, çalışanların eğitimi ve 
İSG süreçlerine katılımı, İSG kurulunun oluşturulması, kontrol 
hiyerarşisinin takibi ve dokümantasyon zorunluluğu hususla-
rı ayrıca İSG yönetim sistemlerinin de bir özelliğidir. İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak maden sektöründe 
yaptığımız çalışmalarda da aynı yaklaşımdan ilerleyerek iş-
yerlerinde bu bakış açısının oluşması ve güvenlik kültürünün 
artmasını amaçlamaktayız. 

Yukarıda verdiğim çeşitli analiz ve veriler maden sektörünün 
resminin çekilmesi ve gerçek sorunların bulunması noktasın-
da oldukça önemlidir. Günümüzde her alanda geçerli olan 
veri madenciliği iş kazası ve meslek hastalıkları verilerinde de 
oldukça önem kazanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Mü-
dürlüğü kendi öz kaynakları ile geliştirmiş olduğu İş Sağlığı 
ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) ile bu vb. analizleri 
ve veri kaynaklarını sağlayarak sektörel sorunların tespitinde 
kullanılan en önemli araç haline gelmiştir. İBYS ile işyerlerinde 
6331 sayılı İSG Kanunu ile zorunlu tutulan iş güvenliği uzmanı 
ve işyeri hekimlerinin işyerlerine ait çeşitli İSG verilerini siste-
me yüklemeleri söz konusudur. Bu şekilde ülke geneline ait 
risk haritaları oluşturulması hedeflenmektedir. Aynı şekilde 
e-devlet uygulamamız İSG- KATİP ile de İSG profesyonelleri ve 
işyerlerine ait düzenli veri kayakları oluşturulmakta ve sektörel 
çalışmalarda kullanılmaktadır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak Genel Müdür-
lüğümüzce hazırlanmaya başlayan ve madencilik sektörünü 
farklı boyutlarla ele alan bir AB projesi hazırlanmıştır. Bilindiği 
üzere, ülkemiz AB üyelik sürecini korumakta olup Sosyal Poli-
tika ve İstihdam başlıklı 19. Fasılda iş sağlığı ve güvenliği ele 
alınmakta ve bu çerçevede AB desteklerinden faydalanılması 
mümkündür. Yaklaşık 19 Milyon Avroluk bu operasyon Mart 
2018’de AB Türkiye Delegasyonu tarafından da onaylanmıştır. 
Projenin önemli bileşenlerinden olan İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hibe programı ile 6 Milyon Avro; 3 milyon avrosu madencilik, 
3 milyon avrosu da diğer çok tehlikeli sınıfta yer alan sektör-
ler için kullanılacaktır. Hibe programı çerçevesinde sunulacak 
hibe projeleri için 75 bin Avro ile 200 bin Avro arasında hibe 
desteği sağlanacak olup; projelerin süresinin 12 aydan az, 18 
aydan fazla olmaması gerekmekte olup https://birim.aileve-
calisma.gov.tr/isggm/news/164/ linkinde detaylı bilgiler yer 
almaktadır. 

İSG-KATİP Ekran görüntüsü

İBYS Ekran görüntüsü
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Kanada’nın Madencilik 
Sektöründeki İSG Uygulamalarına 
Yaklaşımı: “Vision Zero”

“Vision Zero” yaralanmaya 
ve ölümlere yol açan meslek 
hastalıklarının ve iş kazala-
rının yaşanmadığı güvenli 
bir gelecek sağlamak adına 

yürütülen tedbir stratejisidir. Kanada, 1999 yılından bu yana 
madencilik sektöründeki en düşük ölümlü iş kazası oranına 
ulaştı. Ontario özelinde ise 2016 yılında hiç ölümlü iş kazası 
yaşanmadı. Aynı zamanda Kanada genelinde on maden şir-
keti 2016 yılını ölüm ve zaman kayıplı iş kazası yaşamadan 
geçirdi. Kanada’da bu başarının yakalanmasında önemli rol 
oynayan 7 altın kuralımız bulunmaktadır. Bu yedi kuralı şu 
şekilde sıralayabiliriz:

1. Yönetim Kademesinin Bakış Açısı: Tüm yönetim kademe-
si operasyonun performansını 
değerlendirirken iş sağlığı ve 
güvenliği uygulamalarını ana 
unsurlardan biri olarak değer-
lendirir. 
2. Tüm Tehlike ve Risklerin 
Tespit Edilmesi: Tehlikeleri 
tespit etmek yasal gerekli-
lik olarak değerlendirilirken 
bazı yetkililer zorunlu risk 
değerlendirmeleri yapmalı-
dırlar.
3. Güvenlik ve Sağlık Hedefle-
ri Belirlenmesi: Tüm şirketler 
sağlık ve güvenlik performans-
larını operasyon planlarına da-
hil ederler.
4. Güvenli Bir Sistem Sağlan-
ması: İç Sorumluluk Sistemi, 

tüm Kanada yetki alanlarında düzenleyici bir yaklaşım olarak 
yerleştirilmiştir.
5. Sağlık ve Güvenlik Teknolojilerinin Kullanımı: Sağlık ve 
güvenlik teknolojileri sürekli geliştirilmekte ve değişim politi-
kalarının yönetimi, yeni teknolojilerin güvenli bir şekilde uygu-
lanmasını sağlamak için yardımcı olmaktadır.
6. Eğitim Yoluyla Yetkinlik Kazandırma: Kanada genelinde-
ki tüm maden mühendisliği programları, Minerva Kanada 
ile olan akreditasyonları gereği müfredatlarında sağlık ve 
güvenlik eğitimi bulundurmaktadır. Minerva Kanada tüm 
mühendislik programlarına uygun olan 23 adet güvenlik mo-
dülü sunmaktadır.
7. Ortak Katılım: Sağlık ve güvenlik komitelerine katılım çoğu 
bölgede zorunludur.

Vic Pakalnis
P. Eng,. MBA. M. Eng.

Başkan ve CEO
MIRARCO Mining Innovation

vpakalnis@mirarco.org

Kanada’nın yer altı kaynakları - 2017 (Mining Associations of Canada)

DOSYA KONUSU: MADENLERDE IŞ GÜVENLIĞI KÜLTÜRÜ
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Rakamlarla Kanada Madenciliği 
(11 Mayıs 2017)
• Kanada’nın Toplam İhracat Değerlerinin 
%19’unu oluşturur.
• En büyük doğrudan ve dolaylı işverenler ara-
sında yer alır.
• 373.000’den fazla doğrudan istihdam sağla-
maktadır.
• 190.000’in üzerinde dolaylı istihdam sağla-
maktadır.
• Yerelden sağladığı 12.700 doğrudan istih-
dam ile yerel halkla en fazla istihdam yaratan 
sektördür. 
• 3.700’den fazla şirket sektöre mal, hizmet ve 
uzmanlık sağlamaktadır.
• Kanada’nın en büyük nakliye müşterisidir.
• Deniz sevkiyatlarının %40’ını oluşturmaktadır.
• Demiryolu sevkiyat hacminin ve yük taşıma-
cılığı gelirlerinin %50’sini oluşturmaktadır.
• Toronto Borsası (TSX) barındırdığı 1.200’den fazla şirket ile 
dünyanın en çok maden şirketini bünyesinde bulundurmaktadır. 
• En büyük küresel maden şirketleri topluluğunu barındır-
maktadır.
• Kanada’nın en büyük dış yatırım sağlayan sektörlerinden bi-
risi konumundadır.

Minerva Kanada
• Kâr amacı gütmeyen, gönüllü çalışma esasına dayalı bir or-
ganizasyondur.
• İş dünyası, meslek kuruluşları, akademi ve devlet sponsorları 
bulunmaktadır.
• Minerva Kanada, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi eğitiminde 
küresel bir lider dolmayı amaçlamaktadır.
• Forumlar, eğitim modülleri, örnek olaylar, öğrenci ödülleri ve 
projeler aracılığıyla sonrası eğitim müfredatında yer almak ve aka-
demik eğitim sağlayarak toplumsal bilinci arttırma amacı güder. 

Ontario Madencilik Endüstrisi 
Güvenliği İstatistikleri
• Workplace Safety and Insurance Board (WSIB)’un 2017 yılı 
istatistiklerine göre 2016 yılında 0,59 olan madencilik katego-
risindeki kayıp zamanlı iş kazaları oranı, 2017 yılında önceki yıla 
kıyasla artış göstermiş ve 0,7 olarak gerçekleştirilmiştir. Bu ra-
kam 2015 yılında ise 0,63 olarak dikkat çekmektedir.  
• World Safety North (WSN) verilerine göre 2017 yılının Ocak 
ve Nisan Ayları arasındaki kayıp zamanlı iş kazaları oranı olan 
0,46 2016 yılı nihai olmayan rakamlarına eşdeğerdir, ancak 
2016 yılının aynı döneminde (Ocak-Nisan) bu oran 0,32 idi. 
• 2017 yılında Ontario madenlerinde iki ölümcül yaralanma 
meydana geldi. 2016 yılında ölümcül yaralanma olmazken 
2015 yılında ölümlü kaza sayısı ise 4 olarak kayıtlara geçti.

Ontario Maden Güvenliğinde Yaşanan Devrim
Nisan 2007’de, Uluslararası Çalışma Müfettişleri Derneği Kon-
feransı (International Association of Labour Inspectors Confe-

rence), ilk kez Kuzey Amerika’da Toronto’da toplandı. Oturum-
lardan biri “Ontario Maden Güvenliğinde Devrim: Dönüşüm 
Nasıl Gerçekleşti” olarak adlandırıldı. İşçileri temsilen Ameri-
ka Birleşik Çelik İşçileri (International United Steelworkers of 
America) Başkanı Leo Girard katılım gösterirken endüstri, On-
tario Madencilik Derneği Başkanı (President of the Ontario Mi-
ning Association) Chris Hodgson tarafından temsil edildi. Ben 
ise Ontario Çalışma Bakanlığı (Ontario Ministry of Labour)’nda 
ki görevim vasıtası ile hükümet temsilcisi olarak katılım göster-
dim. Panelde, yaralanma istatistiklerinin 1976’da 100 işçi başı-
na 12,5 olan kayıp zamanlı iş kazası (lost time injury) oranının 
2006 yılında 100 işçi başına 0,8’e (2012’de 100 işçi başına 0,3 
kayıp zamanlı iş kazası yaşanmıştır.) gerilemesine neden olan 
unsurların neler olduğu sorusu yanıtlamaya çalışıldı. İncelenen 
bir başka konu olan ölümlü iş kazaları ise 1976 yılında 19 iken 
2006’da 3 olarak (2012 yılında ise bu rakam 2 olarak karşımıza 
çıkmaktadır.) gerçekleşti. Aşağıdaki grafikte 1927-2011 arası 
gerçekleşen kayıp zamanlı iş kazası oranlarını gösterilmektedir.

Peki bu nasıl gerçekleşti? Panelin gerçekleştirildiği dönemde 
bu soru üç unsuru ön plana çıkardı. Bu unsurlar arasında tek-
nolojideki gelişmeler, tüm işçiler ve denetçilerin tabi tutuldu-
ğu zorunlu eğitim ki o zaman da bu uygulamaya tabi olan tek 
sektör madencilikti. Son olarak ise işçi, üretici ve hükümetin 
tabi olduğu üç taraflı çözümler olan IRS, Ortak Sağlık ve Gü-
venlik Komiteleri, Maden Yasama Değerlendirme Komitesi ve 
eğitim standartlarının geliştirilmesi yer alıyordu.

İşyeri kültürü, verimlilik ve karlılık için önemli bir unsurdur. 
Aynı zamanda bazı sektörlerin ve bazı şirketlerin istisnai ola-
rak düşük yaralanma oranlarına sahip olmasının temelinde söz 
konusu sektör ya da şirketin benimsemiş olduğu iş yeri kül-
türü bulunmaktadır. Bu konudan bahsederken SARS vakasını 
göz önünde bulundurabiliriz: Yargıç Archie Campbell, Aralık 
2006’daki SARS Soruşturması hakkında hazırladığı raporunda, 
sağlık sektöründe temel güvenlik kültürü ve işyeri güvenliği  
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sistemleri bulunmadığını belirtti. Rapor, Ontario’daki kolej ve 
üniversitelerde verilen hemşirelik eğitiminde, iş sağlığı ve gü-
venliği eğitiminin zorunlu bir konu olmadığını ortaya koydu. 
Sağlık ve güvenlikle özdeşleşen bu sektördeki kaza oranlarının 
sezgisel olarak çok daha düşük olması beklense de elde edilen 
verilere bakıldığında kaza oranları madencilikten daha yüksek 
olmaya devam ediyor. Verilere bakıldığında 2006’dan beri, On-
tario’da bulunan sağlık merkezlerinler sadece küçük bir bölü-
mü madencilik endüstrisi kadar güvenli olduklarıyla övünebi-
lecek durumda bulunuyorlar.

Çoğu madencilik operasyonunda kayıp zamanlı iş kazaları, tıb-
bi müdahaleler ve önlenen kazalar izlenmekte ve bu gözlemler 
sürekli iyileştirme sistemleri vasıtası ile “sıfır zarar” sağlayacak 
bir yolun düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. Kayıp zamanlı 
iş kazalarının yaşanmadığı bir işletmenin ütopyadan öteye ge-
çemeyeceğini düşünüyorsanız, geçen yıl maden güvenliğinde 
mükemmellik için verilen John T. Ryan Ödülü’nü kazanan, On-
tario, Timmins’deki Kidd Creek Madenine bakarsanız madenin 
2012 yılında sıfır kayıp zamanlı iş kazası oranını yakalamayı ba-
şardığını göreceksiniz.

İş sağlığı ve güvenliği bilincinin bugünkü konumuna ulaş-
masını ise ülkede yaşanan uygulamaların sürekli olarak ge-
liştirilmesine yönelik gösterilen çaba olarak karşımıza çıkıyor. 
Ontario madencilik sektörü 70’li yılların ortalarında diğer tüm 
sanayi sektörlerinden daha yüksek kaza oranlarıyla karşı kar-
şıyaydı. 1974’te Elliot Lake’deki uranyum madencileri, akciğer 
kanseri ve silikosis hastalığının yaşanma oranlarının yüksek ol-
duğu konusunda endişe duydu ve sağlık ve güvenlik koşulları 
hakkında şikayetlerini dile getirerek greve başladı. Hükümet, 
madenlerde sağlık ve güvenliği araştırmak için Dr. James Ham 
başkanlığında bir Kraliyet Komisyonu atadı. Komisyonda ger-
çekleştirilen çalışmalar sonucunda 30 Haziran 1976 tarihinde 
“Ham Raporu” olarak bilinen rapor yayınlandı.

Ham Komisyon Raporu, madenlerde iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili 100’den fazla öneri içeriyordu. Dr. Ham ayrıca iş sağ-

lığı ve güvenliği yönetimi konusunda endişeliydi. Hükümetin, 
işverenlerin ve işçilerin işyerinde iş sağlığı ve güvenliğini ge-
liştirmek için iş birliği yapmalarını gerektiren bir iç sorumluluk 
sistemi fikrini geliştirdi.

Günümüzde İSG Yasasında belirtilen iç sorumluluk sistemi, 
sağlık ve güvenlikle ilgili doğrudan ve dolaylı yoldan sorum-
luluğa sahip olan pozisyonlardaki çalışanlar için net roller ve 
hesap verebilirlik sağlamaktadır.

Dr. James Ham Kanada’da iş sağlığı ve güvenliğinin babası ola-
rak görülmektedir. “İç Sorumluluk Sistemi” (IRS) kavramını icat 
etti. İç sorumluluk sistemi ilk olarak Ham Raporunda tanımlan-
mış bir terim olarak duyulsa da zaman içinde uygulamalar yolu 
ile gerçek değeri anlaşılmıştır. Sistem şu şekilde tanımlanabil-
mektedir: İç sorumluluk sistemi, sağlık ve güvenlik için doğru-
dan ve dolaylı sorumluluğa sahip çalışanlar için geçerli rol ve 
sorumlulukları açık bir şekilde belirleyen bir güvenlik yönetim 
sistemidir. Aşağıdaki şemada çeşitli pozisyonlardaki çalışanla-
rın sorumlulukları gösterilmekte ve sistem görsel bir şekilde 
anlatılmaktadır.

İç Sorumluluk Sistemi (IRS)
IRS, hem bölgesel hem de ülke genelinde iş sağlığı ve gü-
venliği mevzuatının temelini oluşturmasına rağmen, tanımı 
her zaman bir tartışma konusu olmuştur. 1990 yılında, kâğıt 
endüstrisinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği İl Soruşturmalarına 
başkanlık ederken, Dr. Ham’dan öğrendiğime göre o dö-
nemki IRS diyagramı, Çalışma Bakanlığı’nı dış katkı sağlayan 
bir role büründürmüştü. Bu görüşü düzelten Ham hüküme-
tin IRS’nin bir parçası olarak değil, harici bir kontrol meka-
nizması olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Elbette, güçlü 
bir denetim bileşeni veya güçlü bir kontrol mekanizması 
olmadan sistemin elinde sonunda çöküş yaşayacağı aşikar-
dır. Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından verilen emirler 
düzenlenir ve bunlara uyulur, ancak eğer emirler verilmez 
ise veya verilen emirler çelişkili ise bunun sonucunda yaşa-
nacak kritik yaralanma veya ölümle sonuçlanan kazaların 
ağır cezaları bulunmaktadır. Şirketler için suçlama başına 
500.000 dolar, bireyler ise suçlama başına 25.000 ABD dola-

 Dr. James Ham
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Kanada maden sektöründe görev alan kurum/kuruluşlar

rına kadar çıkabilen cezalarla veya 1 yıl hapis cezasına karşı 
karşıya kalırlar. 

IRS’nin yanlış anlaşılan yönlerinden bir tanesi de zorunlu iş sağ-
lığı ve güvenliği komitelerinin bir işyerinde sağlık ve güvenlik 
konularında ilk sorumlu tutulan mercilerden birisi olmasıdır. 
Ortak Sağlık ve Güvenlik Komiteleri, IRS ve işyeri güvenliği ko-
nusunda iç kontrol mekanizması olarak önemli bir role sahip-
tir. Ancak sistemde görev alan herkesin bir rolü vardır. Bazıları 
doğrudan, bazıları ise dolaylı yoldan katkı sağlar. 

Bu sistemin işlemesini sağlayan birçok farklı kurum ve kuru-
luş bulunmaktadır. Bunlar arasında tedarikçiler, müteahhitlik 
firmaları, brokerler, finansman kuruluşları, araştırma şirketleri, 
araştırma organizasyonu, standart ve yönergeleri belirleyen 
kuruluşların yanında eğitim kuruluşları da vardır. Kanada ma-
denciliğinde güvenliği sağlamak adına sistemde rol alan ku-
rumların bir kısmı daha iyi anlaşılması açısından tablo olarak 
verilmiştir.

Kanada’daki kamu hizmetleri açısından dünyanın en iyileri ara-
sındadır. Bunun yanında madencilikten daha fazla yarar sağla-
yabilmek adına Hükümet, madenciliği Kanada’nın yapıtaşların-
dan birisi olarak kabul etmeli ve Kanada’nın ekonomik ve sosyal 
kalkınmasını geliştirmek için bu sektördeki yenilik ve teknolojiyi 
harekete geçirecek mevzuatı desteklemelidir. Kanada’nın can-
landırılmasında madenciliğin rolünün ne kadar önemli olduğu 
samimi bir şekilde anlaşılabilirse çok şey başarılabilir.

Ontario Madencilik Derneği (OMA), geçtiğimiz dönemde 
madenciliğin güvenlik açısından sağlık sektörünü bile geçe-
rek dünyanın en güvenli endüstrilerinden biri olarak kabul 
edildiğini tekrar gözler önüne seren Vision Zero Konferansı-
nı (sıfır hasar, sıfır atık ve sıfır sera gazı) gerçekleştirdi. Doğal 
Kaynakların, ıslah ve rehabilitasyonuna odaklanarak, çevre 
dostu madenciliğin geliştirilmesi adına tasarlanan sıfır atık 
hedefli yeşil madencilik formülünün kullanımının arma-

sı için büyük bir baskı var. Dünya genelinde sıfır sera gazı 
emisyonu hedefi için kolektif bir çaba harcandığı için ma-
dencilik sektörü de temiz enerjinin büyük bir savunucusu 
konumuna geldi.

Sürdürülebilir Madenciliğe Doğru (Towards Sus-
tainable Mining)
Tüm bu hedefleri gerçekleştirmek, madenlerde performansı 
arttırmak, çevre ve sosyal sorumlulukları yerine getirmek ve 
bu süreçte iş sağlığı ve güvenliği kültüründen ödün verme-
mek adına madencilere yol gösterici olması açısından “Towar-
ds Sustainable Mining (TSM)” programını hayata geçirildi. Bu 
proje ile belirlenen adımlar ile şirketler iş sağlığı ve güvenliği 
yönetiminde kendi konumlarını daha net bir şekilde tespit 
edebiliyor eksik oldukları noktaları geliştirmek için neler yap-
maları gerektiği konusunda daha açık bir öngörüye sahip olu-
yorlar. Projenin denetim gerçekleştirerek başarıyı hedeflediği 
ana başlıklar şunlardır: 

Hesap Verebilirlik: Tüm Kanada Madenciler Derneği (MAC) 
üyeleri için TSM’ye katılma zorunluluğu bulunmaktadır. De-
ğerlendirmeler, madencilik faaliyetinin gerçekleştiği tesis dü-
zeyinde yapılır. Dünyada bunu sektörümüzde uygulayan tek 
program TSM programıdır. Bu program ile yerel topluluklar 
yakındaki bir madenin durumunun ne olduğunu öğrenebilir 
ve takip edebilirler.

Şeffaflık: Üyeler, TSM kapsamında bir dizi yol gösterici ilkeye 
bağlı kalmalı ve MAC’in TSM İlerleme Raporlarında yıllık ola-
rak 23 göstergeye karşı performanslarını rapor etmeliler. Her 
tesisin performans sonuçları halka açık durumdadır ve her üç 
yılda bir harici bir denetim mekanizması tarafından doğrulan-
maktadır.

Güvenilirlik: TSM, Toplum Çıkarları Danışma Kurulu (Com-
munity of Interest Advisory Panel) ile sürekli iletişim halinde 
olmayı gerektirir. Bu çok paydaşlı grup, üyelerimize ve toplu-

luklara herkesin çıkarına olacak 
diyalogu geliştirmede, sektörün 
performansını iyileştirmede ve 
sürekli gelişim için programının 
şekillendirilmesinde yardımcı 
olmaktadır.

TSM Değerlendirme Pro-
tokolü
Madenlerde performansı art-
tırmayı amaçlayan TSM proto-
kolünde İş sağlığı ve güvenliği 
performansını değerlendirmek 
için uygulanan kriterlerin ama-
cı, tesislere TSM kriterlerine uy-
gun şekilde güvenlik ve sağlık 
performans değerlendirmele-
rini tamamlamada rehberlik  
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etmektir. Değerlendirme protokolü, TSM girişiminin bir parçası 
olarak güvenlik ve sağlık için genel beklentileri ortaya koymak-
tadır. Bu protokol, TSM Güvenlik ve Sağlık çerçevesinin uygu-
lanmasını destekler. Bir sistemde gerçekleştirilecek herhangi 
bir değerlendirmede olduğu gibi bu programda da bir sistem 
göstergesinin uygulama derecesinin ve yönetim süreçlerinin 
ve müdahalenin kalitesinin değerlendirilmesinde profesyonel 
muhakeme gereklidir. Bu nedenle, bu protokolün uygulanma-
sı, denetim ve sistem değerlendirmesi ve güvenlik ve sağlık uy-
gulamalarında bilgi ve tecrübe konusunda uzmanlık gerektire-
cektir. Bu değerlendirme protokolü, TSM girişiminin bir parçası 
olarak önlem amaçlı iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının 
gerçekleştirilme seviyesinin bir göstergesidir. Kendi başına gü-
venlik ve sağlık faaliyetlerinin etkinliğinin bir garantisi değildir.

Bu protokolde iş sağlığı ve güvenliği için 4 ana performans 
göstergesi vardır.

Taahhütler ve Hesap Verebilirlik: Tesisin iş sağlığı ve güvenli-
ği yönetim sistemi ve bu sistemin performansı için net bir he-
sap verebilirlik sağladığını ve firmanın iş sağlığı ve güvenliği 
yönetimi uygulamalarına bağlılığının çalışanlara, yüklenicilere 
ve tedarikçilere açıkça iletildiğinden emin olma amacı güder.

Planlama ve Uygulama: Yaşanabilecek iş kazalarını önlemek 
için gerekli kontrolleri etkin bir şekilde planlamak ve yönetmek 
için uygun süreçlerin oluşturulduğunu doğrulamak, iş sağlığı 
ve güvenliği konusunun ortak bir sorumluluk olduğunu kabul 
etmek ve tehlike analizinin, risk değerlendirmesinin ve bu aşa-
malara dair kontrollerin gerçekleştirilmesini amaçlar.

Eğitim, Davranış ve Kültür: Çalışanları ve yüklenicileri, tehlike-
leri belirleme ve kazaları önleme konusunda yetkin olmalarını 
sağlamak için iş sağlığı ve güvenliği konusunda etkin bir eği-
tim almaları için gerekli süreçlerin oluşturulmasını ve iş sağlığı 
ve güvenliğinin ortak bir sorumluluk olduğunu ve güvenlik 
önlemlerinin riski kontrol etmenin bir parçası olduğunun an-
laşıldığından emin olur.

Gözlem ve Raporlama: İş sağlığı ve güvenliği performansının 
hem içten hem dıştan düzenli olarak gözlemlendiğinin ve ra-
porlandığının doğrulanması gerekir.

Performans Analizi
Sıfır kaza yaklaşımının tüm tesisler için nihai hedef olduğunun 
bir göstergesi olan bu başlığın amacı, her tesiste sıfır zarar he-
define ulaşmak ve sürdürmek adına sürekli hedeflerinin belir-
lendiğini ve performansın değerlendirilmesinin bu hedeflere 
uygun olarak yapıldığını teyit etmektir. Eğer bir tesisin raporla-
ma yılı içinde can kaybı yaşanan bir kaza gerçekleşmişse tesis, 
A Performans Seviyesi veya üstü için uygun değil demektir.  

Peki tüm bu eğitim, denetim ve planlamanın sonucunda prog-
ramın performans kriterlerine göre başarılı bir uygulama nasıl 
olmalıdır:

Level A
• İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına bağlılık öncelikle üst 
yönetim tarafından benimsenir ve konu hakkındaki hassasiyet 
kurulan iletişim ile tüm tesise aktarılır
• Yazılı olarak hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği standart ve 
prosedürlerinin uygulaması gerçekleştirilir.
• İş yeri denetimleri gerçekleştirilir.
• Personelin is sağlığı ve güvenliği konusunda sahip oldukları 
rollerin ve sorumlulukların herkes tarafından anlaşılması sağ-
lanır. 
• Tüm personel için risk bazlı eğitimler ve oryantasyon çalış-
maları gerçekleştirilir.
• İş sağlığı ve güvenliği performansı gözlemlenerek kaydı tu-
tulur. Bu şekilde yeterli ve yetersiz noktalar tespit edilir.
• İş sağlığı ve güvenliği performansı raporlanarak halk ile pay-
laşılır. 
• İş sağlığı ve güvenliği hedefleri belirlenir ve çalışanlarında bu 
hedefleri benimsemesi sağlanır.

Level AA
• İş sağlığı ve güvenliğine bağlılık, yönetim sistemi ve raporla-
ma mekanizması hakkında iç denetim gerçekleştirilir. 
• İş sağlığı ve güvenliği kriterleri iş modelline entegre edilir. 
• Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği performans değerlendir-
mesi gerçekleştirilir.
• Yeterli ve yetersiz bulunan noktalar için performans hedef-
leri belirlenir. 

Level AAA
• İş sağlığı ve güvenliğine bağlılık, yönetim sistemi ve raporlama 
mekanizması hakkında dış denetim gerçekleştirilir. 
• İş sağlığı ve güvenliğine bağlılık tüm tesise görsel olarak en-
tegre olmuş durumdadır. 
• Sürekli gelişim kapsamında belirlenen hedefler gerçekleşti-
rilir ve tesiste en az dört yıl boyunca ölümlü iş kazası yaşan-
mamıştır.

A Seviyesini elde etmek için TSM, iş sağlığı ve güvenliği yöne-
tim ve performansı için net bir hesap verebilirlik tesis etmeyi 
gerektirir. Tüm olayların meydana gelmesini önlemek için ku-
rumsal bir yönetim sistemi benimsenmeli, sürekli iyileştirme 
için hedefler koyulmalı ve elde edilen sonuçlar raporlanarak 
çalışanların ve kamunun takip edebilmesi için programlı bir 
şekilde paylaşılmalıdır. Tesisler ayrıca tüm çalışanlara, müteah-
hitlere ve ziyaretçilere analizler sonucu açığa çıkan ihtiyaçlara 
uygun olarak programı hazırlamalı, risk bazlı eğitim ve oryan-
tasyondan oluşan bir eğitim sağlamalıdır. 

Kaynaklar 

1. irc.queensu.ca/articles/mining-past-build-better-future-occupatio-

nal-health-and-safety

2. canadiangovernmentexecutive.ca/mining-embodies-progress/

3. mining.ca/towards-sustainable-mining/tsm-progress-report/communi-

ties-and-people-aggregate-performance

4. www.wsib.on.ca/
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Model Maden Olma Yolunda...

Çalışanlarımıza, alt işverenlerimize ve tüm ziyaretçilerimize 
daimi olarak sağlıklı ve güvenli bir işyeri sağlamak, çalışanla-
rımızın ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer kişilerin 
sağlığını, güvenliğini ve huzurunu koruma konusundaki so-
rumlulukları yerine getirmek, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin 
her seviyede değerlendirildiği ve yönetildiği bir kültürü des-
teklemek için ilk günden taahhütlerini ortaya koyan yönetim, 
kurumsal kültürü oluşturmak için ilk adımları hızlı ve kararlı bir 
şekilde atmıştır.

Kurumsal İSG Kültürü oluşumu sürecinde;
En önemli değerimiz olan insanımız, çalışanımız fikrinden ha-
reket ederek çalışanlarımızı tüm faaliyetlerimizin odağında ko-
numlandırdık.

Eğitimi, her uygulamanın merkezine koyduk. İnsanın öğrenen 
bir varlık olduğunu, öğrenme sürecinin hayat boyunca hiç 
durmaması gerektiğini anlattık. Bu temel değere bağlı kalarak 
çalışan başına yıllık en az 40 saat eğitim ortalaması yakaladık. 
Eğitim sürelerimizi artırdıkça çalışanlarımızın süreci daha çok 
sorguladıklarını ve gelişime katkıda bulunduklarını gördük.

‘Kültür’ün ne olduğu ile ilgili kendimize sorular sorduk ve tüm 
çalışanlar olarak bir tanım üzerinde mutabık kaldık:
‘Başkası bakmıyorken ne yapıyorum?’ 

Bu tanım üzerinden yola çıkarak, ‘İş Güvenliği’nin bürokratik 
bir faaliyet değil, ahlaki bir sorumluluk olduğunu; negatiflerin 

İzmir-Menderes’de 2011 yılından bu yana üretim yapan Efemçukuru Altın Madeni, 
ilk günden itibaren hedefi olan ‘Model Maden’ olma yolunda geride bıraktığı 8 yılı 

aşkın süredir çalışmalarını hiç azalmayan bir inanç ve motivasyon ile sürdürmektedir. 
Efemçukuru Altın Madeni’ndeki İş Güvenliği Kültürü uygulamalarını madenin 

İş Güvenliği Yöneticisi Muratcan Semiz anlatıyor.

eksikliği ile tanımlanabilecek bir olgu değil, pozitiflerin varlığı 
ile anlamlandırılabilecek bir hayat tarzı olduğunu öğrendik. 
Bu hayat tarzını sadece çalışma alanında değil günlük hayatı-
mızda uygulamaya çalıştık. Kendimizi ait hissettiğimiz bu tarzı 
daha da ileri götürebilmek için hedefler belirledik ve hedefle-
rin gerçekleşmesi için yüksek kararlılık gösterdik.

‘SIFIR’ Kaza ve Hayat Değiştiren Yaralanma hedefimiz doğ-
rultusunda tüm çalışanlar olarak birbirimize aşağıdaki başlıkla-
rı içeren kapsamlı bir söz verdik:

Sorumluluk Alacağız!
Kendimizden daha fazlasından yani, çalışma arkadaşlarımızdan, zi-
yaretçilerimizden, beraber çalıştığımız topluluklardan sorumluyuz.

Güvenli Çalışacağız!
Doğru ekipmanı, doğru kontrolleri, 
doğru şekilde ve doğru zamanda 
kullanacağız.

Uyanık Olacağız!
Güvensiz durumları ve davranışları 
tespit edebilmek için uyanık olaca-
ğız ve tehlikeli bir durum ile karşı-
laştığımızda işi durdurup önlem 
alacağız.

İçgüdülerimizi Dinleyeceğiz!
Güvende olduğumuzu hisstemi-
yorsak işi durduracağız.

Aklımızla Çalışacağız!
Sistemin, bizleri işyerindeki yük-

sek riskli işlerden korumak için hazırlandığını anlıyoruz ve 
biliyoruz.

Konu ‘İş Güvenliği’ Olduğunda Konuşacağız!
Konu iş güvenliği ise susmayacağız, kaza ve ramak kala olayla-
rını zamanında ve doğru şekilde bildireceğiz.

Bütün bunları yaparken bir yönetim sistemi yaklaşımı olması 
gerektiğine ve İş Sağlığı ve Güvenliğinde bu yaklaşımın başa-
rısına inandığımız için işletmenin üretime başlamasını takiben 
entegre yönetim sistemleri belgelendirme süreçlerini başlattık 
ve OHSAS 18001 ve ISO 14001 Yönetim sistemlerini kurduk ve 
belgelendirdik.

DOSYA KONUSU: MADENLERDE IŞ GÜVENLIĞI KÜLTÜRÜ
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İSG yönetim sistemleri kapsamında işletme-
de yürütülecek tüm faaliyetler için standart 
çalışma prosedürleri ve bunlara bağlı tali-
matlar oluşturduk. Bu süreçte ‘insan/çalı-
şan’ faktörünü ön planda tutarak ilgili do-
kümanların tüm paydaşlar tarafından takım 
olarak hazırlanmasını sağladık. Aynı şekilde 
risk analizi çalışmalarını da takımlar halinde 
tamamladık ve tüm işletme ile paylaştık.

Uygulamaların bir kısmını 2018 yılı itibarı ile 
öne çıkardığımız ‘On Altın Kural’ kapsamın-
da detaylandıracak olursak;

Sürüş Güvenliği
Sürüş, en büyük iş güvenliği risklerimizden bi-
ridir. Nereye gittiğimizi, ne yaptığımızı ve ken-
dimizle birlikte yolcularımızın güvenliğini düşünmek için zaman 
ayırıyoruz. Aracımızın iyi durumda olup olmadığını, yol ve hava 
koşullarını düşünüyoruz. Şartlar uygun olmadığında, uygunsuz-
luklar giderilene kadar araç kullanmıyoruz. Bu kontrol süreçlerini 
hareket halindeyken de uyguluyoruz.

Kişisel Koruyucu Donanım
Kişisel koruyucu donanımın, ancak diğer önlemler yetersiz 
kaldığında son çare olarak işimize yarayabileceğini, tamamen 
uygun şartlar altında koruma görevini yerine getirebileceğini 
ve kişiye özel olduğunu anlıyoruz. İşe başlamadan önce ilgili 
alanda ihtiyaç duyabileceğimiz KKD’ lere rahatlıkla erişebiliyo-
ruz ve yanımızda bulunduruyoruz.

İşe Uygunluk
Biz, çalışanlar olarak şirketimizin en değerli varlığı olduğumu-

za inanıyoruz. Çalışmaya uygun halde olmamanın bir sonucu 
olarak tehlikelere maruz kalabileceğimizi biliyoruz. Nasıl his-
settiğimiz ile ilgili birbirimizle konuşuyoruz, gün boyunca bir-
birimizi kontrol ediyoruz, kolluyoruz. İşe hazır hissetmiyorsak 
yaptığımız işi durduruyoruz ve gerekli birimlere bildiriyoruz.

Aletler ve Ekipmanlar
Alet ve ekipmanların, işi daha güven-
li verimli yapabilmek adına birer araç 
olduğunu biliyoruz. Doğru ekipmanı, 
doğru zamanda ve doğru şekilde kul-
lanıyoruz. Tüm ekipmanları ve çalışma 
alanımızı çalışma öncesinde kontrol 
ediyoruz. Uygun olmayan ekipmanı 
kullanmıyoruz ve sahadan uzaklaştırı-
yoruz.

Çalışma İzinleri
Çalışmaya başlamadan önce alanda-
ki tehlikeleri tanımlıyoruz ve bunlara 
bağlı olarak İş izni gereksinimlerimizi 
belirliyoruz. İş izinlerini ciddiye alıyo-
ruz ve takım halinde hazırlıyoruz. Ken-
dimizi ve çevremizdekileri işin tehli-
kelerine karşı koruduğumuzdan emin 
oluyoruz.

Zemin Stabilitesi
Madencilikte zeminin, sürekli değişkenlik gösterebilen ve 
potansiyel olarak yüksek tehlike içeren bir olgu olduğunu ve 
sürekli takip edilmesi gerektiğini anlıyoruz. Stabiliteyi bozabi-
lecek tüm işlemleri kontrollü olarak ve gerekli önlemleri alarak 
gerçekleştiriyoruz. Varsayımlarla değil ölçüm ve kontrollerle 
hareket ediyoruz.

Güvenli Yük Kaldırma
Yük kaldırma işlemlerinin yüksek tehlikeli işler olduğunu kabul 
ediyoruz. Ekipman standartlarının ve kontrollerinin, personel  
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yetkinliğinin önemine inanıyoruz. Tüm yüklerimiz için bir kal-
dırma planı yapıyor, ve buna göre hareket ediyoruz. Yük kaldır-
ma işi esnasında etki alanı dışında kalıyoruz.

Yüksekte Çalışma
Ülkemizde yaşanan ölümlü iş kazalarının büyük bir kısmının 
yüksekte çalışma kazası olduğunu biliyoruz. Yüksekte ça-
lışmada öncelikli olarak düşme önleyici sistemleri, son çare 
olarak düşme durdurucu sistemleri kullanıyoruz. Ekipman 
standartları ve kontrollerinin, yüksekte çalışacak personelin 
yetkinliğinin önemine inanıyoruz. Her çalışma öncesi ilgili 
alanın gözden geçirilmesi ve buna göre bir plan yapılması 
gerektiğini biliyoruz.

Enerji İzolasyonu
Tüm çalışma alanlarında, çalışma esnasında enerji kaynağının 
ve insanın birbirinden izole şekilde çalışması gerektiğini bili-
yoruz. Tüm alanlarımızı enerji tiplerine göre sınıflandırıyoruz. 
Yasal gereklilikler doğrultusunda alan yetkilileri belirliyor ve 
buralarda çalışacak personelimizi eğitiyoruz. Asla sistemde 
enerji varken çalışmıyoruz, enerjiyi kesip, kontrol edip, kilitle-
yip/etiketleyip işe öyle başlıyoruz.

Tehlikeli Maddeler
Miktarına ve maruziyet süresine bakmaksızın her kimyasalın 
zararlı olabileceğini biliyoruz. Ne ile çalışacağımızı bilmemiz 
gerektiğinden kimyasalın satın alımı öncesi çok aşamalı bir 
kontrol/onay süreci uyguluyoruz. Kimyasala özel önlemler alı-
yor ve çalışanlarımızı bu konuda eğitiyoruz.

Tüm yönetim sistemi uygulamalarında olduğu gibi sürekli ge-
lişime inanıyoruz ve iyi bir sistemin kendini sürekli geliştirmesi 
gerekliliğini anlıyoruz. 

İSG yönetim sistemleri dışında bunlara paralel olarak başka 
yaklaşımları da başarı ile uyguluyoruz. 

Bunların başında ‘Yalın Düşünce’ nin olduğuna inanıyoruz.

Tehlikelerin ve bunlara bağlı kazaların ortadan kaldırılarak gü-
venli bir çalışma ortamı yaratılması hem ‘İş Güvenliği Yönetim 
Sistemleri’ nin hem de ‘Yalın Düşünce’ nin temel amaçları ara-

sındadır.

İş Güvenliği Yönetim Sistemle-
ri ve Yalın Düşünce birbirleriyle 
uyumlu şekilde, tüm üretim alan-
larında hayata geçirilebilirse üret-
ken ve güvenli bir organizasyon 
olmanın temellerinin atılacağını 
düşünüyoruz.

Biliyoruz ki prosedürler, talimatlar, 
yazılı kurallar sahiplenme ve aidi-
yet hissi olmadan sadece birer do-
kümandır. Önemli olan İş Güvenli-
ği’ nin bir öncelik değil yaptığımız 
işin bir parçası olduğunu, sadece 
bir grubun yönettiği bir süreç değil 
herkesin sorumluluğu olduğunu 
anlamaktır.

“Önce İnsan ve Çevre, Sonra Ma-
dencilik...” 
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Pasinex Resources, Pınargözü 
Madeni İSG Uygulamaları

Pasinex Resources ve Akmetal madencilik ortaklığında kuru-
lan Horzum Madencilik, Adana’nın Kozan ilçesinde Pınargözü 
Madeni’nde faaliyetlerini sürdürüyor. Pınargözü Madeni’nde, 4 
yıl önce çinko ve kurşun üretimine başladığı günden bu yana 
hem uluslararası ve hem de ulusal işçi sağlığı ve güvenliği ve 
çevre politikaları uygulanıyor.

Konuyla ilgili olarak görüşünü aldığımız Pasinex Resources 
Ülke Müdürü Soner Koldaş, Pınargözü Madeni hakkında bilgi-
ler verirken işletmelerindeki İSG uygulamalarından şu sözlerle 
bahsediyor: “Rol model bir maden olma yolunda çalışmalarımı-
za devam ediyoruz. Madenimizde, sağlıklı ve güvenli bir çalışma 
ortamının temin edilmesi, iş kazalarının tamamen önlenmesi 
öncelikli hedefimizdir. Bu konuda, çalışanlarımızı yasal hak ve 
sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya 
bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli 
tedbirleri öğretmek, iş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kültürü 
oluşturarak, emniyetli ve verimli çalışma ortamı kazandırmak ön-

celikli hedefimizdir. Tüm İSG standartlarını eksiksiz olarak uygu-
lamamız, madenimizin verimli çalışmasında ve üretim rakamla-
rımızın artmasında ayrıca yardımcı olmuştur. İSG standartları tam 
olarak uygulamadan, İSG kültürünü yerleştirmeden, çevreye say-
gılı olmadan hiçbir maden işletilmesi kazasız ve verimli çalışamaz. 
Bunun dışında madenciliği topluma daha iyi tanıtabilmek için de 
Kozan’daki ilköğretim okullarında ‘Madencilik Nedir?’ seminerleri 
vererek, sürdürülebilir bir madencilik modeli oluşturmak ve ma-
denciliği sevdirmek için de çalışıyoruz. Pınargözü Madenimizin İSG 
başarısı üç temel ilkeyi işletmemizde uygulayarak yakalamıştır:

• Toplumsal ilişkiler, teknik emniyet, iş sağlığı ve güvenliği, çevre 
politikalarına önem vermek ve uygulanmasını sağlamak.
• Doğal çevrede bulunan toprak ve tüm canlılara (bitki, hayvan 
gibi) saygı göstermek, onlara zarar gelmemesi için gerekli girişim-
lerde bulunmak, rast gelen çevre kazalarını “Çevresel Etki Rapor-
lama Formu”nu doldurarak gerekli yerlere iletmek.
• Firmamızın uluslararası düzeyde bir işletmeye dönüşebilmesi 
için çalışanlar ve bulunduğu çevrede sevgi ve saygıya dayalı iliş-
kilerin geliştirilmesine yönelik davranış biçimleri geliştirerek elde 
edilen pozitif enerjiyi çevresine yaymak.

Pınargözü madenimizde kaza ve hasarları azaltmak için ‘Emni-
yetli çalışma ortamı ve sıfır kaza’ mottosunu kendimize adapte 
etmiş bulunmaktayız. Doğal olarak sıfır kaza veya hasar demek, 
hiç kaza olmayacak demek değildir. Burada önemli olan herkesin 
emniyetli bir şekilde çalışması için eksiksiz katılımını sağlamak ve 
mümkün olduğunca en fazla saatle kazasız ve hasarsız çalışmak-
tır. İşletmemizdeki tüm çalışma arkadaşlarımızı güvenli ve çevre-
ye saygılı bir işyeri ortamı oluşturdukları için tebrik ediyorum. 
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Pasinex Resources Limited, Türkiye - Adana Bölgesi'nde iki ve 
ABD - Nevada Bölgesi'nde bir sahada çinko cevheri üretim ve 
arama faaliyetleri yürüten bir maden şirketidir.

Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası (PNX)'nda işlem görmekte 
olan Pasinex; Adana'da yer alan ve son derece yüksek tenörlü
bir çinko madeni olan Pınargözü Madeni'nin %50'sine sahiptir. 
Pınargözü Madeni'nde 2018 yılında %32 tenörlü 31.000.000 
pound çinko üretimi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Pınargözü yüksek tenörlü çinko oksit madeninin bulunduğu 
fay hattının devamında, yine şirketin %50 sahibi olduğu 
Akkaya Çinko Projesi yer almaktadır. Akkaya'da halihazırda 
iki sondaj makinası ile henüz keşfedilmemiş yüksek tenörlü 
çinko yataklarının ortaya çıkarılması için arama sondajları 
sürdürülmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri, Nevada'da yer alan Spur Projesi ise 
yeni bir keşif olup siyah şeyllerin içerisinde ortaya çıkarılan çinko 
sül�tler yüksek tenörlü çinko oksitlerin altında yer almaktadır. 
Bu önemlidir çünkü dünya çinko üretiminin %18'ini karşılayan 
en büyük 5 çinko madeninden 4'ü şeyl formasyonları içerisinde 
yer almaktadır.

Pasinex Orta Torosların Güney-Doğusunda 
yer alan Adana Bölgesi'nde, Pınargözü ve 
Akkaya olmak üzere iki çinko sahasında 
arama, etüd ve madencilik çalışmalarını 
yürütmektedir.

PASINEX.COM
Kanada Adres: 82 Richmond Street East,
Toronto, Ontario, M5C 1P1 
+1 416 861 9659

Türkiye Adres: Zeytinli Mh.  Turhan Cemal 
Beriker Blv. No 607 A  Seyhan Adana 

+90 322 459 9020

Yüksek Tenörlü Çinko Üretimi ve 
Yeni Fırsatların Araştırılması
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İşletmemizde bunu başarmak için de 8 önemli aşama oluşturduk: 

• İSG vizyonu oluşturmak,
• Sıfır kaza ile çalışmak için tüm paydaşların katılımını sağlamak, 
• Sorumluluk kültürünün oluşturulmasını sağlamak, 
• Sürekli iletişim (tüm hasar, yaralanma, kaza ve tüm ramakkala-
ların raporlanması) sisteminin oluşturulmasını sağlamak,
• İSG kültürü oluşturmak, eski anlayışları yıkmak ve emniyetli-ka-
liteli çalışma ortamı sağlamak,
• İşyerinde sürekli, mesleki ve sağlık konularında eğitim sağlamak,
• Risklerin tespiti, analizi ve idaresi sisteminin oluşturulmasını 
sağlamak, 
• Her zaman kural, yönerge ve kanunlara uyumlu olarak çalış-
mayı sağlamak.

İSG tüm ’çalışanların sorumluluğudur‘ ve bu bağlamda işletme-
mizde İSG komitesi oluşturmuş olup tüm paydaşların katılımları 
ile aylık toplantılar yapılmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak bir di-
ğer yaptığımız çalışma ise işletmedeki tüm mühendis, yönetim 
ekibi ve çalışanların kazaların ve yaralanmaların önlenmesi ve 
bu konuda alınacak tedbirler konusunda sorumlu yapılmasıdır. 
Bu şekilde İSG işletmemizde herkesin sorumluluğu mevcuttur.

Pınargözü madenimiz şu an 400’e yakın kişiye istihdam sağla-
maktadır. Kozan’daki en büyük işverenin özellikle bir madencilik 
şirketi olması çok önemlidir. Bu konuda hassasiyetimiz ve so-
rumluluğumuz sadece bir işveren olmak değildir. Aynı zamanda 
herkesi madencilik konusunda şeffaf şekilde bilgilendirmek ve 
bulunduğumuz çevredeki halkı da eğitmek en önemli görevi-
mizdir. İşletmemizdeki İSG personeli arkadaşlarımız madenciliği 
sevdirmek için de yeni ve çok güzel bir çalışma başlatmış bulun-
maktadır. Pınargözü işletmemiz çevresindeki ve Kozan’daki tüm 
ilköğretim okulları, İSG personeli mühendis arkadaşlarımız tara-
fından ziyaret edilmekte olup, öğrencilere ‘Madencilik nedir? Na-
sıl Emniyetli Çalışılır?’ bilgilendirmesi ve ‘Madenlerin Aranması ve 
Çıkarılması’ ile ilgili eğitimler vermektedir.”

Pınargözü Maden Müdürü Levent Çil ise İSG konusunda ba-
şarıyı yakalamak için yapılanları şu sözlerle özetliyor: “Birlikte 
daha fazlasının yapılabileceği görüşünden hareketle takım ça-
lışmasına önem vermekteyiz. Herkesin kendi sorumluluklarının 
bilincinde olmasını sağlıyoruz. Çözüm odaklı ve olaylardan ders 
çıkararak sürekli risk analiz ve toolbox toplantıları yapıyoruz. Sıfır 
tolerans felsefesini firma olarak adapte ettik. Uzman kadro yarat-
tık ve yeni teknolojileri uygulamaktayız. Önlemeye dayalı risk yö-
netimi (Yaralanmaları, maddi hasarı, çevre zararını ve kaliteden 
sapmaları önlemek önceliğimizdir.) gibi temel değerlerimiz ve 
güçlü yönlerimizin oluşması hususunda gerekli adımlar attık ve 
atmaya da devam edeceğiz.“

Şirket, maden işletme alanları ve ilgili eklentilerinde Sağlık-Em-
niyet-Çevre (SEÇ) politikası uyguladığını belirtirken bu politi-
kaları şu şekilde sıralıyor:

• Makine ve ekipmanlar (Personel takip sistemi, tahlisiye ekip-
manları, kapalı solunum seti, yer altı gaz ölçüm cihazları, ane-
mometre vs.),
• İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, iş başı eğitimleri, toolbox 
eğitimleri,
• Acil durum eğitimleri, tatbikatlar,
• Tehlike ve risk değerlendirme prosedürü, acil durum planı ve 
yönetimi, iş izinleri, prosedür, yönetmelik ve talimatlar. 

Ayrıca işletmenin İSG birimi, maden işletme alanları ve ilgili 
eklentilerinde sürekli olarak eğitim ve iyileştirme çalışmalarına 
katkıda bulunmaya devam etmektedir. 
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Esan’ın İş Sağlığı ve Güvenliğinde 
Kültür Dönüşümü Yolculuğu

Ülkemizin güzide maden şirketlerinden birisi olan Esan bir süredir “Hedef Sıfır Kaza” 
prensibi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket bu kapsamda İş Güvenliği Kültürü 
konusunu çok geniş şekilde ele alıyor. Peki ama dünyanın en zorlu iş kolu olan 

madencilikte “Sıfır Kaza” biraz fazla iddialı değil mi? Esan’ın Genel Müdürü 
Serpil Demirel ile şirketin “Hedef Sıfır Kaza” yolculuğu hakkında konuştuk.

Bize kısaca Esan’ı 
anlatabilir misiniz?
Esan, seramik sektörüne 
kaliteli hammadde üret-
mek amacıyla 1978 yılında 
kuruldu. Endüstriyel ham-
madde üretimi ile başlayan 
yolculuğunda Türkiye’nin 
ilk feldspat flotasyon ve 
ilk kil zenginleştirme te-

sislerini kurdu. Muğla, Aydın ve Bilecik’teki tesislerimizde 
halen bu minerallerin üretimine devam etmekteyiz. Bugün 
sodyum feldspatta 3 milyon tona yaklaşan üretimimizle 
dünyadaki lider üretici konumundayız ve Türkiye’nin ihra-
catında önemli bir yer tutuyoruz. 2009 yılında endüstriyel 
hammadde üretimimize metalik madenleri de ekledik. Bal-
ya’da faaliyete geçirdiğimiz kurşun-çinko İşletmemizde bu-
gün Türkiye’nin en derin kurşun madenini işletiyor, yaklaşık 
900 metre derinlikte toplam 95 kilometre tünel uzunluğuy-
la üretimimizi sürdürüyoruz. Balya işletmemizde üretilen 
kurşun konsantresi ile Türkiye’nin kurşun ihracatında lider 
konumdayız. Son olarak da metalik madenlerdeki portföyü-
müze altını ekledik ve 2018 yılında İnlice işletmemizde altın 
üretimine başladık. 

Üretim faaliyetlerimizin yanı sıra 150’ye yakın endüstriyel ham-
maddenin de ticaretini yapıyoruz. Akredite laboratuvarlarımız 
ile kendi tesislerimizin yanı sıra sektörümüze de hizmet ver-
mekteyiz. Üretim, ticari ürün ve hizmet faaliyetlerimize bakın-
ca görüyoruz ki bugün Esan’ı farklı ve güçlü kılan şeylerden biri 
de portföy çeşitliliğimiz. 

Esan olarak 40 yıllık yolculuğumuzda sadece ciro olarak bü-
yümek ve portföyümüzü çeşitlendirmekle kalmadık, bunlarla 
beraber coğrafi anlamda ciddi bir genişleme ve kültürel an-
lamda zenginleşme de yaşadık. Bugün Türkiye’de 40 ocakta 
çalışıyor, birçok noktada arama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz 
ve 10 lokasyondaki işletme ve tesislerimizde de üretime de-
vam ediyoruz. Yurt dışında arama, iş geliştirme, satış ve pazar-
lama faaliyetlerimizi yürüten 7 ofisimiz bulunuyor. Yaklaşık 50 
ülkeye geniş bir portföyde ürün ihraç ediyoruz. Tüm tesisleri-
mizde 2400 kişiye doğrudan, 2000 kişiye de dolaylı istihdam 
sağlıyoruz.

Tam da bu aşamada vizyon yolculuğumuzdan bahsetmek 
isterim. 2017 yılında vizyon modelimizi yeni baştan oluş-
turarak, kabul gören ve heyecanla takip edilen, bizim için 
her anlamda kendimizi geliştirecek, yenileyecek, standart-
larımızı daha üst seviyelere taşımamızı gerektirecek hedef-
lerimizi çalışanlarımızla belirledik. Vizyonumuzda 10 yılda 
10 kat büyümenin yanında, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre 
konularında sektörümüzde öncü olmak, çalışılacak en iyi 
işyeri olmak, tercih edilen ve danışılan bir şirket olmak, 
AR-GE merkezi kurmak gibi yaptığımız işin kalitesini be-
lirleyecek hedeflerimiz de var. Tüm bu hedefler bizim için 
sürdürülebilirliği, operasyonel mükemmelliği, standar-
dizasyonu ve globalleşmeyi bir seçenek değil zorunluluk 
haline getirdi. 

Tabii ki bu vizyon modelindeki hedeflerimize gidebilmek için 
bir pusulaya ihtiyacımız vardı. Pusulamız olarak da bizi biz ya-
pan ortak değerlerimizi şu şekilde belirledik: Önce insan, önce 
güvenlik; çevreye ve topluma duyarlılık ve katkı; tutkulu ve 
saygılı bir ekip olmak ve tutarlı, güvenilir olmak.

“Hedef Sıfır Kaza” yolculuğunuza nasıl başladınız?
Vizyon modelimize paralel ola-
rak, globalleşme ve dolayısıyla 
standartlaşma yolundaki ihti-
yaçlarımız ve insan odağımızın 
kesiştiği ilk ve en önemli nokta 
olarak iş sağlığı ve güvenliği 
çalışmalarımıza odaklandık. 
Esan’da kültürümüz, değerleri-
miz ve de sektörümüz gereği iş 
sağlığı ve güvenliği her zaman 
öncelikli idi ancak yeni vizyo-
numuzda bu anlayışımızı bir 
üst seviyeye taşıyarak “Hedef 
Sıfır Kaza” dedik. Yaklaşık iki 
yıldır bu söylemimizle konuya 
farklı bir bakış açısıyla bakı-
yoruz ve bu yolculuğumuzda 
kararlıyız. Çünkü biliyoruz ki 
“Hiçbir şey çalışanlarımızın ha-
yatından ve sağlığından daha 
değerli değildir.”
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“Hedef Sıfır Kaza” yolculuğunuza 
nereden başladınız? 
Güvenli davranışın ortaya çıkabilmesi için önce vizyon ve 
hedef belirlemek gerekiyor ki biz bunu vizyon modelimi-
zi belirlerken önce insan önce güvenlik diyerek ve İSG’de 
öncü olma hedefi koyarak yaptık. Sonrasında güvenli dav-
ranış için gerekli fiziksel koşulları sağladık. Burada bizim 
“İSG Tasarımda Başlar” anlayışımız devreye giriyor. Tüm 
tesislerimizi tasarım aşamasında İSG gerekliliklerini karşı-
layacak şekilde ele alıyoruz. Bu süreçte de artan ihtiyaçlar 
ve imkanlar göz önüne alınarak tesislerimizi yapısal olarak 
tekrar gözden geçirdik ve gerekli gördüğümüz yerlerde 
yatırımlarımızı yaparak iyileştirme sağ-
ladık. Finansman ve iş gücü açısından 
oldukça kaynak gerektiren bir süreçti. 
Bu süreçte de yenilikçi bakış açıları ve 
dijital çözümlerle fark yaratmaya ça-
lıştık. Örneğin Balya’daki yer altı ma-
denimizde 1500 nesnenin birbiri ile 
konuştuğu bir sinyalizasyon projesi 
gerçekleştirdik. Bu projemiz IDC Tür-
kiye tarafından En iyi IoT (Nesnelerin 
İnterneti) Projesi ve En İnovatif Proje 
ödüllerini aldı. 

Sonraki adım çalışanlarımızın güvenli 
davranışı gösterebilmesini sağlayacak ye-
terli donanıma sahip olduğundan emin 
olmaktı. Burada bilgi ve yetkinlik düzeyini daha da yükseltmek 
için eğitim modül ve yöntemlerimizi değiştirdik. Eğitim frekans-
larımızı çok yükselttik. Çalışanın ihtiyaç duydukça başvurabile-
ceği rehber niteliğinde dokümanlar hazırladık. Çeşitli uygula-
malar ile de bu bilgilerin çalışanlarda canlı kalmasını sağladık ve 
hala tüm bu çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. 

Bir sonraki aşama ise aslında en zor olanıydı. Bir kişinin bir 
davranışı sergileme becerisine, yetkinliğine sahip olması, 

hele ki bizim gibi alışkanlıklarına 
çok bağlı bir toplumda, onun bu 
davranışı sergilemesine yetmi-
yor. Bu anlamda çalışanlarımızı 
güvenli davranmaları için motive 
etmemiz, daha doğru bir ifade 
ile “kendilerini sakınmaya” ikna 
etmemiz gerekiyordu. Farklı aka-
demik çalışmalar bir davranışın 
yerleşmesi için defalarca tekrar 
edilmesi gerektiğini söylüyor. Bil-
diğimiz kadarıyla bir davranışın 
alışkanlık olması için en az 21 kere 
tekrarı gerekiyor. Biz halk arasında 
bunu daha da garanti altına almı-
şız, bir şeyi 40 kere söylersen olur 
diyoruz. 

Ayrıca burada tam bir algı değişiminden bahsediyoruz, özel-
likle de kişinin kendine yönelik algısını değiştirmekten. Algıyı 
değiştirmek için de iletişim araçlarından faydalanıyoruz. Bizim 
“Hedef Sıfır Kaza” iletişim çalışmalarımızda temel söylemimiz 
“Hiçbir şey sizin hayatınızdan ve sağlığınızdan değerli değildir.” 
Buradaki duruşumuz çok net. Bizim toplumumuzda çok da ifa-
de edilmeyen “Ben değerliyim” anlayışını tüm çalışanlarımıza 
aktarmak ve onların içselleştirmesini sağlamak için tüm çalış-
malarımızı şekillendiriyoruz. Bunu içselleştirebildikleri gün, sa-
hip oldukları tüm yetkinlikler ve uygun fiziksel şartlarla birlikte 
güvenli davranışı hayat boyu benimseyeceklerine inanıyor ve 
bu dönüşümü çalışanlarımızda gözlemleyebiliyoruz. 

Esan’ın “Hedef Sıfır Kaza” kampanyasının etkinli-
ğini arttırmak için neler yaptınız?
“Sıfır” kazaya ulaşmak için kültür dönüşümüne ihtiyacımız var-
dı. Bir davranış, kimse sizi görmüyorken ya da denetlemiyorken 
de yapıyorsanız ancak o zaman “kültür” haline gelmiştir ve her 
koşulda yaşamaya devam eder. Hedef Sıfır Kaza yolculuğunu 
bir kültür değişimi olarak ele aldığımızdan ötürü işler hale gel-
mesi, etkin olması için yalnızca kurum kültürünü değil, içinde 
yaşadığımız kültürü de anlamamız gerekiyordu. Kültürümüz 

Esan Genel Müdürü Serpil Demirel
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 bu noktada işimizi bazen kolaylaştıran bazen güçleştiren en 
önemli etkendi. Bu nedenle Geert Hofstede tarafından yapılan 
ve zaman içinde tekrarlanan akademik çalışmalardan da destek 
aldık. Çalışmalara göre otoriteyi ve sosyal rolleri önemseyen, 
denetim ihtiyacının yüksek olduğu, iş birliğini rekabete, kuralla-
rı serbestliğe tercih eden, kısa vade odaklılığıyla görünür olmak 
için sürekli odakta kalmayı gerektiren bir kültürümüz var. 

Otorite önemsendiği için projeyi ilk olarak benim duyurmam 
ve her adımda tüm üst yönetimimizle beraber sahiplenme-
mizle yola çıktık. Burada otorite anlayışımızı da “Hulusi Kent-
men” gibi, sevdiklerinin iyiliğini düşünen, tatlı sert bir otorite 
olarak ifade edebiliriz. Yola çıkış noktamızın çalışanlarımıza 
verdiğimiz değer olduğunu hep gösterdik. Çalışanlarımızın 
aldığı kök neden analizlerinden başlamak üzere her eğitimi 
önce ben ve yönetim ekibi aldık. Tüm süreçlerde duyuruların, 
denetimlerin ve raporlamaların yönetim ailesi olarak ilk elden 
sahibi olduk. 

Kuralları tercih eden bir toplum olduğumuzu göz önünde 
bulundurarak İSG politikamızı yeniledik ve hayatımızı kurta-
racak kurallarımızı belirledik. Uygulanmadığı takdirde hayatı 
tehlikeye sokan bu beş temel kuralımızı 
duyurduk ve herkesin benimsenmesini 
sağladık. Çalışan için hayati tehlike ris-
kini getiren bu kurallar konusunda hiç 
istisnamız olmadığı hususunda çok ne-
tiz. Bu kurallardan herhangi birinin ihlali 
iş akdinin feshini gerektiriyor. Bunu da 
çalışanlarımıza “bizim için hayatınızı ve 
sağlığınızı korumak, işinizi ve işimizi ko-
rumaktan önce gelir” şeklinde açıkça ifa-
de ediyoruz. 

Denetim ihtiyacını anlamak denetim 
planımızı şekillendirmemizi sağladı. 
Esan’da şu anda toplam 22 tam zaman-
lı İSG personeli ve doğrudan genel mü-
düre raporlama yapan İSG kurulu var. 

Tüm tesisler ve iş birimleri için bu kurul haberli ve habersiz 
denetimler gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra, tesislerin bir-
birini denetlediği çapraz denetimler oluyor. Ayrıca ben de 
herkesten habersiz sürpriz denetimler gerçekleştiriyorum. 
Yani Esan çapında 360 derecelik bir denetim sisteminden 
bahsedebiliriz. Bu kapsamda çalışanlarımızın da kendi iş 
ortamlarının denetçisi olarak sorumluluk almalarını des-
tekliyoruz.

Bireyden ziyade toplumsal rolleri önemseyen bir kültürde 
yaşıyoruz. O nedenle bireyin değerli olduğunu ifade eder-
ken bunu toplumsal rollerine referans vererek yapmamız 
daha anlamlıydı. Biz bu süreçte çalışanlarımızın iki rolünü 
özellikle vurguladık: Aileleri ve arkadaşları için önemleri. 
Her çalışanın birinin evladı, anne-babası, kardeşi ve arkadaşı 
olduğunu vurgularken sadece çalışanlarımızı değil, aileleri-
ni ve sevdiklerini de sürece dahil ettik. Çünkü biliyoruz ki 
çalışanlarımızın sağlığı onlar için de çok önemli. Bu kapsam-
da tesis bölgelerimizdeki okullara giderek güvenli yaşam 
davranışları için eğitimler verdik. Güvenlik kültürünün sür-
dürülebilmesi için yarına çocuklarımızı da bilinçlendirerek 
hazırlanıyoruz. Bunun yanı sıra çalışanlarımızın çocukları 
için düzenlediğimiz resim yarışmalarıyla “Hedef Sıfır Kaza”yı 
ve ebeveynlerine neden güvenli davranmaları gerektiğini 
kendilerinin anlatmasını istedik. 

Beraber çalıştıkları ekibin bir parçası olduklarını ifade etmek 
için ise kazasızlığı simgeleyen Yeşil-Kırmızı Bayrak uygula-
malarını hayata geçirdik. Bu şekilde bir iş biriminde kaza 
yaşanması durumunda kırmızı bayrak asılıyor ve 30 gün 
boyunca bu bayrak asılı kalıyor. Ancak 30 gün kazasızlık du-
rumunda tekrar yeşil bayrak asılabiliyor. Bu uygulama hem 
konuyu görünür kılmamızı sağladı, hem de çalışanları ekibin 
bir parçası olarak da bu konuyu sahiplenmeleri konusunda 
destekledi. Bu kazasızlık durumları tüm kuruluş çapında ya-
pılan duyurular ile de herkesle paylaşılıyor. Bunun da tatlı 
bir rekabet unsuru olarak çalışmalarımıza destek olduğunu 
düşünüyorum. 
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Son bir konu da çalışanlarımızın sürecin etkin bir parçası 
olduklarını hissetmeleri ve bu sorumluluğu bizimle pay-
laştıklarını anlamaları idi. Denetimin sadece yukarıdan gel-
meyeceğini, herkesin kendi davranışından sorumlu olduğu 
kadar, yanındaki arkadaşının güvenliğini de gözetmesi ge-
rektiğini ifade ettik. Çalışanlarımıza güvenli bir ortam için 
kendi sorumluluklarını aktardık. Ramak Kala ve İnocino 
gibi öneri sistemleri ile de güvenli bir ortam yaratmak için 
bizzat işi yapanlar olarak fikirler, öneriler geliştirip ortamın 
iyileştirilmesine bizzat katkıda bulunabilecekleri imkanlar 
yarattık. 

Bu süreçte şu anda neredesiniz?
“Hedef Sıfır Kaza” yolculuğumuz devam ediyor, maalesef 
bu hedefe henüz varmış değiliz. Gidecek yolumuzun gayet 
farkında olarak istisnasız, kararlılıkla bu hedefe en kısa süre-
de ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. Yine de doğru 
yolda olduğumuzu gösteren verilerimiz de var. Bu süreçte 
kayıp kaza zamanlarımızda %40’a yakın bir azalma oldu. Ay-
rıca çalışanlarımızın bu kampanyayı sahiplendiğini ve içsel-
leştirdiğini gösteren durumlar da bize ümit veriyor. Mesela 
bir tesisimizde kırmızı-yeşil bayrak uygulamamızda bir kaza 
sonucu kırmızı bayrak alan iş biriminde 30. gün tamamla-

nır tamamlanmaz vardiya sonunda sabahı beklemeden tüm 
ekibin katılımıyla birim yöneticisi kırmızı bayrağı törenle 
indirerek kazasızlığı simgeleyen yeşil bayrağı çekmiş ve 
ekip olarak bunu kutlamışlar. Çalışanlarımızdan “artık ne-
reye gidersem gideyim önce bu ortamda risk yaratabilecek 
bir şey var mı diye bakıyorum” şeklinde yorumlar geliyor. 
Bu da bizim bu yola çıkarken koymuş olduğumuz sadece 
iş hayatında değil, kişilerin özel hayatlarında da sağlıklı ve 
güvenli yaşamasını sağlama hedefimize doğru emin adım-
larla ilerlediğimizi hissettiriyor. Bu yolda çalışanlarımızdan 
duymaktan memnun olduğumuz bir diğer cümle ise “İSG 
hep önemliydi ama en önemlisi yine de iş diye düşünürdük. 
Şimdi artık en önemli şeyin bizim hayatlarımız ve sağlığımız 
olduğunu biliyoruz.” oldu. Bize ilham veren bir diğer şey de 
bir çalışanımızın “Hedef Sıfır Kaza”dan esinlenerek yazdığı 
ve kendi sosyal medya hesabında paylaştığı “Hedef Sıfır 
Sensizlik” şiiri oldu. 

Son olarak, bu yolculuğa bunun bir süreç olduğunu bilerek en 
kısa zamanda ulaşmak hedefiyle çıktık. Tüm çalışmalarımız da 
bu yönde planlanıyor ve uygulanıyor. Güzel örneklerle, söy-
lemlerimizin ve felsefemizin içselleştirildiğini görerek umutla, 
kararlılıkla ve hızla yola devam ediyoruz.  
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TÜMAD Madencilik - Lapseki Altın 
İşletmesi Açık Ocak İSG Uygulamaları

Lapseki Altın ve Gümüş 
madeninde dore elde ede-
bilmek için tesislere cevher 
temin ederken çevre ve in-

san sağlığına etkiyi minimize edecek faaliyetin gereklilikleri 
Açık Ocak Yönergesinde belirlenir. Belirlenen gereklilikle-
rin doğru uygulanabilmesi için prosedür ve talimatlar oluş-
turulur.

Bu yönergelerdeki kapsam aşağıda belirtilmiştir.

TÜMAD Açık Ocak Yönergesi
• Ocakta kademelere verilecek en çok yükseklik
• Güvenle çalışmaya olanak verecek kademe düzlüğü genişliği
• Ocakta patlatma yapılacak yerin özelliğine göre delik paterni 
ve kullanılması gereken patlayıcı madde miktarları
• Ateşleme (patlatma) sırasında işçilerin ve makinelerin gü-
venlikleri için alınması gereken önlemler
• İş makinalarının çalışma koşulları, manevra yerleri, yükleme, 
taşıma ve boşaltma işlerinde uygulanacak güvenlik önlemleri
• Açık ocak faaliyeti için genel hü-
kümler
• İkmal, bakım ve tamirler
• Boşaltma, manevracı ve tumba-
cıların görev ve işaretleri
• Ocak yolları ve işaretlemeler
• Patlayıcı madde doldurma sıkı-
lama ve ateşleme sırasında alına-
cak güvenlik önlemleri
• Çalışma yerlerine, görevliler-
den başkalarının girmesine karşı 
önlemler
• Patlayıcı maddelerin kullanıla-
cakları yerlere güvenli biçimde 
taşınması ve kullanılmalarına 
ilişkin önlemler

Bilge Küçükaytan
Tümad Madencilik

Entegre Yönetim Sistemleri ve 
Sürdürülebilirlik Müdür Yrd.

Yönetim Planları
Lapseki işletmesinde fizibiliteden itibaren proje finansı döne-
minde çalışmalarını EBRD ile yürütülerek EBRD’nin performans 
gereklilikleri ile ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusun-
da İSG, Çevre ve Sosyal Yönetim Planları oluşturulmuş olup, 
tüm faaliyetlere bu plan ve yönetim sistemlerine göre devam 
edilmektedir. Açık ocak çalışmalarında da gerek maden sahası-
na ulaşımda, gerekse maden sahası içerisinde tüm yollarda gü-
venli bir trafik akışını sağlayacak işaretleme, tabela, yol kenarı 
setleri ve korna uygulamalarını içeren trafik yönetim planı, alt 
işverenin TÜMAD’ın yönetim sistemine uyumunu sağlayacak 
Alt İşveren Yönetim Planı, risk yönetimi, iş izinleri gibi genel 
saha uygulamalarının da bulunduğu İSG planı, açık ocakta, in-
san çevre ve yakın yerleşim birimlerindeki toplulukların, sağ-
lık çevre, üretim koşullarını düzenleyecek toplum sağlığı ve 
yönetimi ve açık ocak uygulamalarında kullanılacak patlayıcı 
maddelerin güvenli taşınması ve uygulanması için patlayıcı ve 
tehlikeli maddeler yönetim planı oluşturularak, oluşabilecek 
riskler ve tehlikeler tanımlanıp, izleme ve denetlemelerle ber-
taraf edilmekte veya etkiler en aza indirilmektedir. 

DOSYA KONUSU: MADENLERDE IŞ GÜVENLIĞI KÜLTÜRÜ
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• Siren ve Telsiz Anonslar İle Duyuru
• Geri Sayım ve Patlatmanın Yapıl-
ması
• Ateşçilerin Patlamamış Delik Kont-
rolü
• Alanın Çalışmalara Açılması‚
• En Yakın Yerleşim Biriminde Gürültü
Titreşim Toz Ölçümleri (Geophone 
ve Sismograf)

Patlatma Bildirimi Yapılması
Açık ocakta patlatma faaliyeti günde 
bir defa olmak üzere, her gün aynı sa-
atte gerçekleştirilmektedir. İşletme içe-

risinde yapılan patlatma bilgilendirmeleri, madencilik faaliyetine 
en yakın yerleşim birimlerinde de haftalık olarak yapılmaktadır.

Açık Ocak Faaliyeti Kaynaklı Tehlikeler
Açık ocak faaliyetinde meydana gelebilecek tehlike nedenleri-
nin başında kötü planlama gelmektedir. Planlamaların doğru 
yapılabilmesi için organizasyon yapısında işletme müdürlükle-
rine bağlı üretim planlama ve kaya mekaniğini de içeren bir 
açık ocak baş mühendisliği bölümü, farklı ocaklarda da üretim 
faaliyetinde bulunmuş, optimizasyonu ve üretimi iyi bilen, bu 
programları ileri seviyede kullanabilen yetkin mühendislerden 
oluşturulmalıdır.

Patlatma Kaynaklı Riskler
Bir patlatma esnasında patlamanın oluşturabileceği riskleri 3 
başlıkta toplamakta, bu riskleri önlemek için de etki azaltıcı ön-
lemler uygulamaktayız.

Patlatma kaynaklı yer sarsıntısı sonucu kazalar
• Yüksekte çalışma 
• Malzeme düşmesi, yüksek raflar, pencere kenarı vb.
Kaya sıçraması ve hava şoku sonucu oluşabilecek 
kazalar
• Kayanın çalışanlara gelmesi sonucu ölüm veya yaralanma
• Kayaların makine ve ekipmana gelmesi sonucu oluşan hasar
Etki Azaltıcı İSG Önlemleri
• Patlatma Bildirimi

Şev Stabilite İzleme
Açık ocakta meydana gelen en büyük tehlikelerden birisi şev kay-
malarıdır. Ülkemizde de bazı madenlerde ölümlere ve maddi kayıp-
lara sebep olan şev stabilizesinin çok iyi izlenmesi gerekmektedir.

Lapseki altın madeninde tüm ocaklarda 5’er noktada haftalık 
ölçümler yapılmakta, her noktada 3’er okumanın ortalaması 
alınarak, sıklık ve trend analizleri gerçekleştirilmektedir. 

• Tüm Ocaklarda 5 er noktada haftalık ölçüm
• 3 prizma ölçüm okuma ortalaması 
• Okumalarda ortalamalar ile ilk okuma arasındaki fark 
• Farkın 3mm/gün olması durumunda
• Yapıya göre 3mm/gün rakamını gördüğümüzde ölçüm sıklı-
ğını ve trend analizleri
• Titreşimli piyezometre ile stabilite takibi 
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Kazı Yükleme ve Nakliye
Açık ocak kazı yükleme ve nakliye faaliyetlerinde alt işverenin 
TÜMAD standartlarına Açık Ocak Standart Operasyon Prose-
dür ve Talimatlarına uygunluğu kontrol edilir. Ayrıca hız limit-
leri, geçiş üstünlükleri takip mesafelerine uyup uymadıkları, 
örneklemelerle araçların çalışma öncesi check listleri kontrol 
edilir. Loder dozer ekskavatörlerin çalışma öncesi kontrol, me-
kanik bakım check listleri doldurulan araçlara açık ocak giriş 
izni verilir. Yükleme, nakliye ve boşaltım yapılacak alanlarda; 

• Nakliye işlemleri üretim mühendisleri kontrolünde gösteri-
len alanlara yapılır. 
• Tüm araçlar acil durumlar için geri park yapmak zorundadır.
• Döküm işlemine başlamadan önce üretim mühendisi tara-
fından döküm sahalarında yarık, çatlak ve zeminde oturma 
olup olmadığı gözlenir. 
• Hazırlanan Trafik Yönetim Planına göre araç geçiş üstünlük-
leri, hız sınırları, park alanları ve cepler net olarak belirlenir. 
• Nakliye esnasında yoğun trafik olması sebebiyle bir trafik 
planı hazırlanmıştır. 
• Trafik Yönetim Planına istinaden tüm çalışanlara eğitim ve-
rilir. 
• Tüm Makine ve Ekipmanın Periyodik kontrol ve bakımları ta-
kip edilmektedir.

Açık Ocak Yol İşaretlemeleri ve Güvenlik Setleri
Trafik yönetim planına göre açık ocak yol işaretlemeleri, eksik-
siz güvenlik sistemleri ve GPS yoluyla hız takip sistemleri uy-
gulanmaktadır.

Açık Ocakta Hafif Araç Kullanma
Açık ocakta araç kullanabilmek için öncelikle kullanacağı 
aracın sınıfına göre geçerli yasal bir sürücü belgesinin ya-
nında TÜMAD’ın diğer tüm gerekli eğitim ve sınavlarından 
geçerek Genel Saha Sürücü Ehliyetine sahip olması gerek-
mektedir.

• Geçerli bir sürücü ehliyeti olması
• Açık ocakta hafif araç kullanan tüm personelin, kullanılan 
aracın sınıfına uygun bir sürücü ehliyetine, Genel saha Sürücü 
ehliyeti ve Açık Ocak giriş İznine sahip olmaları gerekir.
• Yetkili bir kişinin yapacağı pratik sürücü testinden geçmiş 
olması,
• Açık Ocak bilgilendirme programına katılmış olması,
• Büyük maden ekipmanları/makinaları ile ilgili tehlikeler üze-
rine yapılan bir eğitimden geçmiş olması gerekir,
• Açık ocağa girecek yetkisiz kişilerin ocağa yetkili bir kişinin 
süreceği bir araçla girmeleri gerekir.

Hava Şatları
Açık ocak tehlikelerden diğer bir tanesi iklim koşullarıdır. Lap-
seki altın madeni işletmesi içerisinde kurulu, tam donanımlı bir 
meteoroloji istasyonu sayesinde sıcaklık, yağış, rüzgar, nem, 
buharlaşma, bulutluluk ve sis gibi veriler anlık olarak değerlen-
dirilip ve faaliyetler bu şartlara göre planlanmakta ve gerçek-
leştirilmektedir. Yıldırım önleme amaçlı her bir açık ocak civa-
rında kurulu seyyar paratonerler mevcut olup bunun yanında 
iletişim servis sağlayıcıları ile yapılan sözleşme doğrultusunda 
bir erken yıldırım uyarı sistemi ile bölgede meydana gelen yıl-
dırım ve şimşek sayılarına ait rapor anlık olarak izlenmektedir.

Yıldırım tehlikesi olan zamanlar;
• Çalışanların sahada bulunmaması
• Riskli bölgelerin seyyar ve sabit paratoner ile korunması
• Vinç, Rock ve Sondaj makinesi kuleleri gibi riskli çalışmaların 
yapıldığı alanlarda çalışma sonlandırılmakta ve çalışanlar saha-
dan uzaklaştırılmaktadır.

Fırtına Yağış Sıcak Soğuk olan zamanlar;
• Metrekareye düşen yağış miktarı
• Rüzgar yön ve şiddeti

Acil Durum Senaryoları Tatbikatlar
Acil durum eylem planında tanımlı tüm senaryolara ilişkin, be-
lirtilen tarih ve saatlerde tatbikatlar gerçekleştirilmektedir. 
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Yangın ve Kazalara Müdahale
Tüm alınan risk azaltıcı önlemlere rağmen açık ocakta oluşa-
bilecek yangın ve kazalara müdahale amaçlı Maden Arama 
Kurtarma Ekibi oluşturularak gerekli makine ve teçhizat temin 
edilip kurtarma eğitimleri verilmiştir.

Denetimler
İSG birimi tarafından açık ocak uygu-
lamaları denetlenmektedir. Uygun-
suzluklar raporlanmakta ve düzeltici 
ve önleyici faaliyetler belirlenip kişiler 
atanmaktadır.

Risk seviyesi yüksek uygunsuzluklarda iş 
ve üretim durdurulmakta olup, uygunsuz-
luğun giderilmesi sağlanarak eğitim tekrar-
ları yapılmaktadır.

Sonuç
Üretim baskısı yüzünden bazı madenlerde ka-
zalar meydana gelmiş ve madenler kapanmak 
ya da üretimlerine ara vermek zorunda kal-
mıştır. Tüm önlemler alınarak gerçekleştirilen 
faaliyetlerde araç kazası şev kayması ve yan-
gınlardan dolayı personel yaralanma ve ölüm 
risklerinin azaltılacağından, sosyal onayın İSG 
kısmına büyük destek olmaktadır. Milisaniye 
gecikmeli kapsüllerle gürültü ve titreşimi mini-
mize edilmesi toplum sağlığı ve üretimi tarım 
ürünlerinde gelişme ve büyümeyi etkileyen 
toz unsurunu ortadan kaldırması ve toplum 
ilişkilerinde bu faaliyetlerin ölçümlenip rapor-
lanarak paydaşlara anlatılması, uygulamalar-
daki limitlerin devletin ve standartların verdiği 
limitlerle dünyadaki uygulamalarla karşılaştı-
rılması şirkete duyulan güveni desteği ve bağ-
lılığı arttırmaktadır. Şikâyet ve geri bildirim 
mekanizmalarında, şirket kaynaklı olmayan 
uygunsuzlukların paydaşlara anlatımında tüm 
ölçüm ve izlemeler ispat ve doğrulamada veri 
oluşturmaktadır.

Açık Ocak faaliyetlerinin Çevre ve İnsan Sağlığına Zararsız Şe-
kilde Yapılması;

• Çalışan Yaralanma ve Ölümlerini Engelleyece-
ğinden,

• Toz ve Gürültünün Etkisinin Azaltılmasıyla 
İşçi Sağlığı ve Toplum Sağlığı Açısından 

sağladığı katkıdan, 
• Yakın Yerleşim Yerlerinde Etki Azala-

cağından Geçim Kaynakları İyileştir-
mesine gerek olmaması gibi fay-
dalardan dolayı SOSYAL ONAY’ın 

önemli unsurlarındandır.
 › Üretimde kolaylık

 › Finans olanaklarında kolaylık (Kre-
dilendirmede)

 › Çevre ve Sosyal Etki azaltımında kolay-
lık sağlar. 
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Murat Güreşçi: İSG Yönetim 
Sistemimizin Temelinde ve Odak 
Noktasında Çalışanlarımız Var

1994 yılından beri Rize’nin Çayeli ilçesinde bakır ve çinko 
üretimi gerçekleştiren bir yer altı maden işletmesi olan Çayeli Bakır İşletmeleri, 

ülkemizin en önemli maden işletmelerinden birisi olarak öne çıkmıştır. İş sağlığı ve 
güvenliği konusunda bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve uygulamalarla Türk madencilik 

sektöründe örnek teşkil eden bu işletmenin Genel Müdürü Murat Güreşçi ile 
İSG üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

Çayeli Bakır’daki İSG kültürünü nasıl oluşturdunuz?
Çayeli’de iş, yöneticiler olarak bizlerin iş sağlığı ve güvenliği ko-
nusundaki taahhüdü ile başlıyor. Bugün olduğu gibi geçmişte 
de bu taahhüt net olarak verilmiş. Yöneticilerin liderlik etmeleri, 
iş sağlığı ve güvenliğini ciddiye alıp yüksek standartlar koyma-
ları, önleyici bir kültürün oluşması için çok önemli. Bu yaklaşım, 
işe alım yaparken emniyetli davranış sergileyebilecekleri seç-
mek ya da bir satın alma yaparken emniyetli olanı tercih etmek 
ile devam ediyor. En uç noktada ise “tehlikeli işi reddetme yü-
kümlülüğü, hayat kurtaran kurallar ve BİREY kart” gibi merke-
zinde çalışanlarımızın olduğu uygulamalarımız var. Tabi, bu sis-
temleri, standartları, politika ve prosedürleri koymak yetmiyor, 
emniyet performansını yakından takip etmek de gerekiyor. 

Çayeli Bakır İSG sisteminin işleyişinden bahseder 
misiniz?
Çayeli Bakır’daki İSG yönetim sistemimizin temelinde ve odak 
noktasında çalışanlarımız var. Onların kalplerine hitap etme-
ye çalışıyoruz ki risksiz davranış sergilenebilsin. Önemli bir 
tehlikeyi fark edip bunu raporladığı için ya da tehlikeli bir işi 
yapmayı reddedip işi durdurduğu için tebrik ettiğimiz birçok 
çalışanımız olmuştur. Bu şekilde herkesi benzer şekilde dav-
ranmaları için teşvik ediyoruz. 

Şirkette olumlu bir İSG kültürü var olduğunda, çalışan da risksiz 
davranışı sergileyebiliyor. Bizim amacımız da bu davranış de-
ğişikliğini sağlayabilmek, tehlikeli davranışı ortadan kaldırabil-
mek. Ayrıca Çayeli Bakır’da çalışan herkesin sadece kendisinin 
değil, çevresindeki arkadaşlarının da güvenliğinden sorumlu 
olmasını istiyoruz. 

Üretimle İSG arasında ne gibi bir ilişki var? İSG uy-
gulamalarınız üretimi yavaşlatıyor mu?
Kesinlikle hayır. Tam tersine, Çayeli Bakır’da en az kayıp zaman-
lı kaza yaşadığımız dönem, en fazla üretim yaptığımız döneme 
denk geliyor. Tehlikeli işi yapmayıp durdurunca, işe başlama-
dan önce durup riskleri düşünmek ve elemek için bekleyince, 
daha az kaza oluyor ve kaza sonucu oluşacak devamsızlık ve 
işgücü kaybı da azalmış oluyor.

Ayrıca çalışan için düzenli ve güvenli bir ortam sağlanıp, tehli-
keler önceden bertaraf edildiğinde, çalışan tehlikeleri ortadan 
kaldırmak için fazladan zaman harcamıyor ve hemen işine baş-
layabiliyor. Bu da üretime olumlu olarak yansıyor. 

Çayeli Bakır’daki “Tehlikeli İşi Reddetme Yüküm-
lülüğü” hakkında bize bilgi verebilir misiniz?
Çayeli Bakır’da çalışan herkes, yapacağı işte bir tehlike tespit et-
miş ve bu tehlike güvenli şekilde ortadan kaldırılamıyor ise ami-
ri ona o işi vermiş olmasına rağmen işi yapmamak ve tehlikeli işi 
reddetmek zorundadır. Yalnız, bir şeyin altını çizmek istiyorum. 
Tehlikeli işi yapmamak, çalışanlarımıza verdiğimiz bir hak değil, 
bir yükümlülüktür. Çünkü hakkını kullanıp kullanmamak kişinin 
tercihine bağlıdır. Yükümlülük söz konusu olduğunda tehlike-
li işi reddetmek çalışanın tercihi olmaktan çıkıp bir zorunluluk 
haline geliyor. Çalışanlarının emniyetinden sorumlu olan ancak 
doğal olarak sürekli onların yanında olmayan bir yönetici için 
bu yaklaşım gerçekten çok büyük bir rahatlıktır.

Burada akla iki soru gelebilir. Birincisi, ya çalışan iyi niyetten 
yoksun bir şekilde o gün çalışmaktan imtina eder de, “ben bu 
işi tehlikeli gördüm, çalışmıyorum” derse ne olur? Olabilir, biz-
de de oluyor, ama bu gerçekten az oluyor ve yönetebiliyoruz. 
İkincisi ise ya çalışan iyi niyetli olduğu halde “ben işi reddeder-
sem amirim iş yapmaktan kaçındığımı zannedebilir, ben tehli-
keli olsa bile bu işi yapayım” derse ne olur? Bu kaygıyı önlemek 
için de tehlikeli işi reddetmeyi özendiriyoruz. Reddedilen işin 
sayısını, trendini takip ediyoruz; azalma varsa sebebini anlama-
ya çalışıyoruz. Hatta bazen tehlikeli bir işi durdurup çalışmadı-
ğı için yönetim ekibi olarak çalışanlarımızı takdir ediyoruz. 

Çalışanların farkındalığı artırmak için ne gibi ça-
lışmalar yapıyorsunuz? 
İş güvenliği kültürünün yerleşmesi emek, zaman ve takip gerek-
tiriyor. Bu bilincin oluşmasını sağlamak önemli ama yeterli değil. 
Bu kültür ve bilinci canlı tutmak gerekiyor. Aksi halde iş güvenliği 
algısında düşüş ve rehavet gözleniyor. Bu nedenle iş güvenliği ko-
nusunda eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık artırma çalışmaları-
nın düzenli yapılması ve dikkatlerin canlı tutulması çok önemli.  

EN ZOR KOŞULLARDA
SÜREKLİ YANINIZDA

www.erdsondaj.com.tr
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Son dönemlerde, önemli gördüğümüz bazı iş güvenliği te-
malarını belirleyip vurgu yapmaya ve muhtemel risklere dik-
kat çekmeye çalışıyoruz. Belirlenen konudaki riskleri anlamak 
ve ona uygun çözümler geliştirmek amacıyla çeşitli iletişim 
araçlarımızı ve süreçlerimizi devreye sokarak farkındalık ar-
tırmaya gayret ediyoruz. Her iki ayda bir belirlediğimiz tema 
hakkında farkındalığı arttırmak için “Toolbox” toplantılarında, 
“Dur ve Konuş” adını verdiğimiz emniyet sohbetlerimiz sıra-
sında ve “Saha Liderlik Aktiviteleri”miz sırasında o konuyu 
vurguluyoruz. Aynı zamanda, şirket içi televizyonumuz, pa-
nolarımız ve bültenlerimiz ile de aynı konu hakkında görsel 
mesajlar veriyoruz. 

Vardiya başlamadan önceki iş güvenliği toplantılarımızda, İSG 
bilgi yarışmaları yaptığımız oldu. Her üç ayda bir yapılan tehli-
ke bildirimlerinden en iyilerini seçip, bildirimi yapan kişileri iç 
iletişim kanallarımızla duyurarak takdir ediyoruz. 

Emniyeti arttırmak için kullanılan BİREY Kart uy-
gulamanız hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Biliyorsunuz biz Karadeniz’in doğusunda faaliyet yürütüyoruz. 
Çalışanlarımızın büyük bir bölümü de bu yöreden. Hepimiz bi-
liriz, Karadeniz insanı tez canlıdır ve her ne yapacaksa bir an 
önce tamamlayıp aradan çıkarmak ister. Zamanla fark ettik ki 
meydana gelen kazaların bir bölümü, çalışanlarımızın aceleci 
davranışlarından ve tez canlılığından kaynaklanıyor. Bunu ön-
lemek için iş başı temel risk analizi diye de tabir edebileceği-
miz BİREY kart uygulamasını başlattık. BİREY’in açılımı “Bekle 
– İncele – Riski Ele – Yönet”tir. Çalışan işe başlamadan önce, 
her gün, her vardiya, yapacağı her farklı iş öncesinde bir durup 
bekliyor, etrafına bakıyor, “Burada ne riskler var, benim başıma 
ne gelebilir?” diye düşünüyor ve bu tehlikeleri nasıl ortadan 
kaldırdığını bu BİREY kart üzerine yazıyor. Biz bu şekilde, her iş 
başlangıcında bir risk değerlendirmesi yapılmasını sistematik 
hale getirmiş oluyoruz.  

Ayrıca bu sistemin düzenli çalışıp çalışmadığını anlamak için ta-
kip ediyoruz. Bu kartları vardiya sonlarında topluyoruz. Trendi 
görmek için sayıyoruz ve İSG konusunda bize yapılan bir öneri 
var mı diye kontrol ediyoruz. Zira kartların arkasında, çalışanla-

rın İSG konusundaki önerilerini yazdıkları bir bölüm var. Yapı-
lan öneriler için çalışanlarımıza SMS ile geri bildirim veriyoruz. 
2016’dan beri yaptıkları öneriler için çalışanlarımıza 2.566 SMS 
göndermişiz ve 2.211 öneriyi yerine getirmişiz. Yani kuralı ko-
yup, uygulansın diye kenara çekilmek, işi akışına bırakmak yok. 
Yakından ve düzenli takip ediyoruz. Yönetim takip edince, işi 
ciddiye alınca, çalışanlar da ciddiye alıyorlar ve ona göre davra-
nıyorlar. Yaptıkları öneriler ile emniyete katkı sağladıklarında ve 
bunun geri bildirimi onlara gittiğinde, çalışanlarımız da kendi-
lerini sistemin bir parçası olarak değerli hissediyorlar.

Maden çalışanlarınızın önemli bölümü o yöre-
den. Yıllardır çalışanlara aşılanan İSG kültürü ile 
yörede ya da çalışanların ailelerinde de değişik-
likler oldu mu?
Evet, Çayeli Bakır’daki İSG kültürü gelişimi toplumda da yan-
sımasını buldu. Çalışanlarımız işyerinde edindikleri emniyet 
bilincini, günlük hayatlarına da yansıtıyorlar. Bunun örnek-
lerini beldede gezinirken bile görmek mümkün. Bizim, hafta 
sonu evinin önünde odun keserken gözüne bir şey kaçma-
sın diye emniyet gözlüğü takan, ağaca meyve toplamaya 
çıkarken ya da evinin çatısını onanırken düşmeyi önleyici 
tedbir alan çalışanlarımız var. Başlarında onları kontrol eden 
biri yokken bile emniyetli davranıyorlar. Yani çalışanlarımız 
emniyet konusunu içselleştirmiş ve bir yaşam biçimi haline 
getirmişler. 

Üstelik bu emniyet kültürünü, ailelerine de aktarıyorlar. 15 
sene önce, Çayeli Bakır’da işe başladığım ilk günlerde, made-
nin hemen üst tarafındaki köyde gezerken, bisiklete başında-
ki kaskı ile binen bir çocuk görmüş ve çok şaşırmıştım. Çünkü 
günümüzde, büyük kentlerde bile kasksız bisiklete binenleri 
görüyorum. Sorduğumda bana babasının madende çalışıyor 
olduğunu söylemişlerdi. 

Eklemek istedikleriniz?
Hiçbir firma, tamamıyla emniyetli olduğunu ve ciddi kaza 
yaşamayacağını iddia edemez. Zira bütün tedbirleri alma-
nıza, iş güvenliği kültürünü geliştirmek için çok gayret sarf 
etmenize rağmen, hiç beklemediğiniz bir anda basit bir ne-
denle ciddi bir kaza meydana gelebilir. Bu nedenle tama-
mıyla güvenli bir operasyon olduğumuzu iddia etmemiz 
doğru olmaz. Ancak tarihsel verilere baktığımızda Çayeli 
Bakır’ın madencilikte yaralanmalı kaza frekansı istatistikle-
rinin Türkiye, Kuzey Amerika ve Avustralya verileri ile kıyas-
landığında daha düşük olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi, 
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olumlu bir şirket kültürüne sa-
hip oluşumuz. Böyle bir kültür oluştuğunda, çalışanlar ken-
dilerine bir görev verilmediği ve denetlenmedikleri zaman 
da emniyetli davranıyorlar. Bunun sonucunda da ciddiyeti 
yüksek kaza ve hadiselerin sayısı azalıyor; daha az insanın 
canı yanıyor. Üstelik daha az kaza olması, daha çok üretim 
anlamına da geliyor. Son olarak, Madencilik Türkiye Dergisi 
aracılığı ile okuyucularınıza ve bütün sektörümüze kazasız, 
emniyetli ve verimli çalışmalar diliyorum. 

Murat Güreşçi
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İş sağlığı ve güvenliği mev-
cut sistemde önemli sayıda-
ki sektör için başarının ölçü-
tü olarak görülmemektedir. 

Bugün gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde yaygın bir 
biçimde değişik sektörlerde firmalar temelde kârlılığını, üre-
timini, müşteri sayısını arttırma veya maliyetleri düşürmeye 
odaklanmıştır. Eğer bir firmanın gerçek anlamda öncelikleri-
ni anlamak isterseniz ilk olarak yatırım yaptığı veya yapmayı 
planladığı alanlara bir göz atmanız gerekecektir. Örneğin fir-
malar yaygın bir biçimde yeni projelere, yeni teknolojilere, ka-
pasite artırımına, otomasyona, personel eğitimlerine, üretken-
liği arttırıcı adımlara, maliyet düşürecek önlemlere yatırımlar 
yapabilmektedirler. Bu yatırımlar firmaların vizyonu ve uzun 
vadeli hedefleriyle uyumludur. Bu tür girişimler elbette ki re-
kabetçi bir ortamda ayakta kalınabilmesi için oldukça yerinde 
adımlardır. Ancak bunların dışında bir işin kalitesinin diğer bir 
göstergesi olan iş güvenliği ve işçi sağlığı konularının da eklen-
mesi gerekmektedir. 

İSG’nin bir kurum için öncelik sırası bu konunun yönetim ve 
iş veren tarafından ne kadar önemsendiğiyle ilgilidir. Yöne-
tim bir işletmede liderliği, vizyonu ve kaynakların kullanımını 
belirleyen temel unsurdur. Çalışanların üretim ve kalite per-
formanslarının yanı sıra emniyetli ve sağlıklı bir biçimde çalış-
maları da kurumların yönetim politikalarının bir parçası haline 
gelmelidir. Bunun için yönetimin İSG konusunda bir politika/
vizyon/program gibi yol haritası ışığında kısa-orta-uzun vadeli 
hedefler belirlemesi ve bunları yazılı bir metin ile kayıt altına 
alması gerekmektedir. Bu metni kurumun tüm paydaşlarıyla 
paylaşması doğru bir adım olacaktır. Hedeflerin gerçekçi ve 

INOVASYON

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Maden Mühendisi

kahraman@email.arizona.edu

Kurumsal İSG Performansında 
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ulaşılabilir olması ve belirlenen tarihlere göre ilerlemelerin ta-
kip edilmesi hedeflere ulaşabilmenin kritik noktalarındandır. 
Belirlenen hedeflere uyulabilmesi için yönetimin gerekli kay-
nakları ve imkanları sağlaması oldukça kritik öneme sahiptir. 
Bu kaynaklar arasında çalışanların İSG ile ilgili eğitimlere, kurs-
lara ve mesai saatleri içerisinde yapılacak toplantılara katılımla-
rının mümkün kılınması da dahildir. Belirlenen İSG programına 
yönetimin göstereceği bağlılık ve İSG kurallarına yöneticilerin 
de uyumu; çalışanların ve diğer paydaşlarında bu konuda daha 
dikkatli ve ciddi olmalarını sağlayacaktır. Bu çerçevede progra-
mın işleyişi için liderlik edecek ve sorumluluk alacak kişilerin ve 
görevlerinin belirlenmesi yerinde olacaktır.

Bir diğer kritik nokta ise belirlenen İSG hedeflerine ulaşabil-
mek için gösterilecek çabaya çalışanların katılımıdır. Öncelik-
le çalışanların bu tür bir girişimin merkezinde olması esastır. 
Edilgen değil; aktif bir biçimde bir İSG programının oluştu-
rulmasında, geliştirilmesinde, yürütülmesinde ve değerlendi-
rilmesinde programın başarısı için çalışanların da bulunması 
gerekmektedir. Yapılan bir iş göz önüne alındığında birçok 
defa o işle ilgili emniyetsiz durumları, artan tehlikeleri ve ka-
zaları en iyi tespit edecek kişi o işte çalışan kişidir. Çalışanların 
söz konusu programın kendi faydaları için olduğuna ikna ol-
maları gerekir. Ancak burada kritik noktalardan biri kurum-
sal İSG iklimi ve kültürüdür. Çalışanların böyle bir girişimde 
cesaretlerini kıracak durumların ortadan kaldırılması gerekir. 
Zira rapor edeceği bir kaza veya ramak kala olayı sonrasında 
cezalandırılacak veya aşağılanacak bir çalışan bu tür bildirim-
leri yapmaktan kaçınacaktır. Bu durum maden sektöründe 
oldukça yaygındır. “Yer altında olan yer altında kalır” yakla-
şımı madencilikte yaygın bir kültürdür. Bu durum yaşanan 
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kazaların sayısını, ciddiyetini 
ve hataların üstünü örtmesi 
sebebiyle, ilerleyen süreçlerde 
aynı ölçekte veya daha ciddi 
kazaların önlememesine de yol 
açmaktadır. Bu tür güvenlik kül-
türü ve iklimi sorunlarıyla baş 
ederken ilk etapta bildirimlerin 
isimsiz olarak (anonim) yapıla-
bilmesi mümkün kılınmalıdır. 
Yönetimin bu konuda çalışanla-
rı cesaretlendirmesi ve kurum-
sal kültürün olumlu anlamda 
değişimine emek harcaması ye-
rinde olacaktır. Çalışanların İSG 
konusunda sıkıntılarını payla-
şabilmesi ve toplanan verilerin emniyetinin artırımı amacıyla 
toplanıldığını ve bu bildirimler sebebiyle herhangi bir cezai 
yaptırıma uğramayacaklarını bilmeleri gerekir. Bir diğer hu-
sus ise çalışanların bildirmiş oldukları İSG kaygıları veya emni-
yetsiz durumlarla ilgili ne gibi adımlar atıldığının çalışanlara 
paylaşılmasıdır. Bu sebeple sürecin şeffaf olması ve toplanan 
kaza, ramak kala, kaza raporu gibi bilgilere –özel bilgiler dı-
şında– çalışanların da erişebilmesi doğru bir adım olacaktır. 
Bunların yanında İSG performansına yönelik ödül mekaniz-
malarının dikkatli bir şekilde tasarlanması, ödül sisteminin 
(ücret, tatil vs.) İSG olaylarının bildirilmesini engelleyecek şe-
kilde olmaması gerekmektedir. 

Başarılı bir İSG programında tehlikelerin ve risklerin tespit edil-
mesi, değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Program dahilinde 
mevcut ve potansiyel iş yeri tehlikeleri hakkında bilgi toplan-
ması gerekmektedir. Örneğin denetim raporları, kaza raporları, 
tıbbi kayıtlar, risk analiz sonuçları gibi bilgilerin toplanması ve 
sürekli olarak güncel tutulması gerekmektedir. Özellikle büyük 
kurumlarda bu tür verilerin daha kolay kayıt altına alınması, 
yönetimi ve analizi için ticari çözümlerden faydalanılabilinir. 
Yapılan iç denetimlerin veya dış denetimlerin belgelenmesi ve 
diğer yaygın tehlikelere karşı kontrol listelerinin oluşturulması 
bir diğer husustur. Tehlike analizi yapılırken, tehlikenin sonuç-
ları, olasılığı ve etki miktarı göz önüne alınarak farklı tehlikele-
rin öncelik sıralarının belirlenmesi ve kalıcı çözüme ulaşıncaya 
kadar nasıl bir geçici tedbir alınacağı da ortaya konulmalıdır. 
Aynı şekilde kaza incelemeleri yapılırken, soruşturmayı yapa-
cak ekibin içerisinde çalışanların olması, bu ekipteki eleman-
ların konuyla ilgili gerekli eğitimi almış olması ve elde edilen 
bulguların yönetim ve çalışanlarla paylaşılması oldukça yararlı 
olacaktır.

Madencilik dahil birçok sektörde taşeron veya alt yüklenicilerle 
birlikte çalışıldığı bilinmektedir. Bu durum zaman zaman koor-
dinasyon veya iletişim eksikliği sebebiyle İSG noktasında sıkın-
tılara yol açmaktadır. İş veren firmanın alt-yüklenici bir firmayla 
çalıştığı durumlarda yapılan sözleşmede İSG ile ilgili karşılıklı 
beklentilerin sözleşmeye dahil edilmesi yerinde olacaktır. Ta-

şeron firmaların çalışanlarının da görevleri için iş veren firma-
nın çalışanları kadar gerekli eğitim almış olmaları ve yetkinli-
ğe sahip olmaları gereklidir. İş veren firma emniyetli çalışma 
prosedürlerini, mevcut tehlikeleri ve bu tehlikeleri kontrol ve 
önleme amacıyla atılan adımlarla ilgili alt-yüklenicileri bilgi-
lendirmelidir. Yüklenicilerin de iş-veren firmanın belirlemiş 
olduğu standartlara ve kurallara aynı şekilde uyması ve sahada 
uyguladığı kontrol önlemleriyle ilgili gerekli bilgileri iletmesi 
gerekir. Etkili ve başarılı bir koordinasyon için rutin ve değişen 
durumlardaki iletişim planının yapılmış olması, paylaşılacak 
bilgilerin ve çalışma standartlarının belirlenmiş olması her iki 
taraf için de önemlidir. 

Bir kurumun İSG performansının daha iyiye gidebilmesi için 
bir İSG politikasının veya programının oluşturulması gerek-
mektedir. Böyle bir yazılı metinin oluşturulması, uygulanma-
sı ve değerlendirilmesi; kazaların engellenmesine, kanun ve 
yönetmeliklere olan uyumun artmasına, İSG kaynaklı mali-
yetlerin düşmesine, çalışanların birbirine ve firmaya olan 
bağlılıklarının artmasına ve işletmenin üretkenliğinin ve 
başarısının artmasına yardımcı olacaktır. İSG, yaygın kanının 
aksine sadece devlet tarafından kanun ve yönetmelikler-
le kurumların zorlanıldığı bir girişim olmamalıdır. Kanunlar 
İSG alanında gerekli asgarilerin belirlendiği ancak kurumsal 
programların/politikaların bu asgari şartlardan çok daha iyi 
bir performansı ve işleyişi hedeflediği girişimler olmalıdır. Bu 
tür bir programa başlarken bütün her şeyin planlanmış ve 
hazır olması beklenmez ancak zamanla performansı ölçecek 
mekanizma, çalışanların ve yönetimin programa taahhüdü, 
tehlikeleri analiz edecek ve değerlendirecek bir yaklaşım, 
iç-dış denetimler, kaza incelemeleri, acil durum planlama, 
başarılı bir iletişim yöntemi, emniyetli çalışma prosedürleri, 
düzenli İSG toplantıları ve eğitim/kurslar bu programın bir 
parçası haline getirilebilir. İSG konusunda eğer başarı he-
defleniyorsa hedeflerin belirlenmesi, yönetim ve çalışanlarla 
birlikte bir yol haritasının ortaya konulması; atılması gereken 
ilk adımlardır. Bunun yanı sıra yönetebilmek için performan-
sın ölçülmesi de uygulamanın kontrol mekanizması haline 
getirilebilinir. 

143



www.madencilikturk iye.com
15 Ocak 2019

MADEN HUKUKU

Maden Yasasında Değişiklikler

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

Adalet ve Kalkınma Partisi 
Grup Başkanlığı tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı’na, 07.12.2018 tari-

hinde Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Hakkında Kanun Teklifi sunulmuştur.

Teklifte, 3213 sayılı Maden Yasası’nın; 1., 3., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 
12., 13., 14., 15., 16., 24., 30., 47., Ek-1., Ek-7’nci maddelerinde 
değişiklik öngörülmekte ve Yasaya Geçici 38., 39., 40., 41 ve 42 
madde eklenmektedir. 

Yapılması düşünülen değişiklikler sonucu maden ruhsat sa-
hiplerinin iş ve işlemlerini kolaylaştıracak düzenlemeler çok 
sınırlıdır. 

Teklifte en olumlu değişiklik Yasa’nın 13’üncü maddesinde 
idari para cezasına karşı açılacak davalarda yetkili Mahkemenin 
İdare Mahkemeleri şeklinde olması ve Ruhsat bedelinin Ocak 
ayı sonuna kadar yatırılmaması halinde yatırılmayan kısmının 
iki katı ruhsat bedelinin Haziran ayı son gününe kadar yatırıl-
ması aksi takdirde ruhsatın iptali şeklinde kısmi iyileştirmedir. 

Teklifle, Yasanın 1’inci maddesi; “Bu Kanun madenlerin “milli 
menfaatlere uygun olarak” aranması, işletilmesi, üzerinde hak 
sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzen-
ler, şekline getirilmektedir. 1862 tarihinde yürürlük kazanan 
Maden Nizamnamesinden itibaren maden mevzuatında böyle 
bir Maden Yasası amacı yoktur. Ayrıca, milli menfaatlerin ne 
olduğu ya da ne olmadığının tanımı da yapılmadığından, bu 
ibarenin uygulanması tartışmaya açıktır.  

3213 sayılı Maden Yasası’nın 2’nci maddesinde yer alan Maden 
tanımı, yerkabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak bulu-
nan, ekonomik ve ticari değeri olan petrol, doğal gaz, jeoter-
mal ve su kaynakları dışında kalan her türlü madde bu Yasaya 
göre madendir, şeklindedir. Tanımda anlatım bozukluğu ol-
ması yanında hatalar da vardır.

Yerkabuğu (Yeryüzü) zaten su kaynaklarını da içerdiğinden 
tanımda su kaynakları ifadesinin fazladan kullanıldığı, “...su 
kaynaklarında tabii olarak bulunan…, …su kaynakları dışında 
kalan….” ifadelerinin de aynı cümlede yer almasının anlatım 
bozukluğuna sebep olduğu açıktır. Tanımın; yer kabuğunda 
tabii olarak bulunan, ekonomik değeri olan, tabii servet ve 
kaynaklarla ilgili başka yasal düzenlemelerin dışında tutulan 
her türlü madde madendir, şeklinde değiştirilmesi teklifte yer 
almamaktadır.

Yasa’nın 4’üncü maddesine; “maden ruhsatları taşınmaz hük-
mündedir” şeklinde bir cümle eklenmelidir. 

Maden ruhsatlarını ilgilendiren yargılamalardan idari iş-
lemler konusunda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasa-
sı’nın 34’üncü maddesinde maden ruhsatlarının taşınmaz 
hükmünde olduğu kural altına alınmış olup, bu konuda bir 
sıkıntı yaşanmamaktadır. Adli yargılamada ise, yürürlükten 
kaldırılan 743 sayılı Medeni Yasa’nın 632’nci maddesinde 
madenler taşınmaz hükmünde iken, 4721 sayılı Medeni Ya-
sa’nın 704’üncü maddesinde madenler taşınmaz başlığın-
dan çıkarılmış, gerekçesinde de; yürürlükteki maddenin 3 
numaralı bendinde yer alan madenler ayrı bir yasa ile özel 
bir rejime tabi tutulmuş olduğundan maddeden çıkarıldığı, 
ifade edilmiştir. Maden ruhsatları ile ilgili adli yargılamalar-
da, maden ruhsatlarının taşınmaz hükmünde olduğu, 2577 
sayılı Yasa ve 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Teca-
vüzlerin Önlenmesi Yasasının Uygulama Şekli ve Esaslarına 
Dair Yönetmeliğin 7’nci maddesinde madenlerin taşınmaz 
kabul edildiği, ileri sürülerek savunma yapılabilmektedir. Bu 
nedenle, Yasa’nın 4’üncü maddesine maden ruhsatları ta-
şınmaz hükmündedir, şeklinde bir cümle eklenmesi uygun 
olacaktır.

Yasa’nın 5’inci maddesi; madenler üzerinde tesis olunan ilk 
müracaat, arama ruhsatnamesi ve buluculuk hakları bölü-
nemez, şeklindedir. Kurala teklifle bir değişiklik getirilme-
mektedir 
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Madenler üzerinde sahip olunan hakların hisselere ayrılama-
yacağı, ilk olarak 6309 sayılı Maden Yasası ile yürürlük alanı 
bulmuştur. Gerekçesinde de, yürürlükteki mevzuatın hakların 
hisselere bölünebileceğini yasaklamadığı, intikallerde hisse 
oranları veya bunlardan sonra meydana gelen devirler sonucu 
ihtilaflar çıktığı, böylece madenlerin çalışamaz hale geldiği, in-
tikallerin bir bütün halinde yapılarak, taksim ve bölünme yolu-
nun kapatıldığı ve hakkın bir bütün halinde kullanımının temin 
edildiği vurgulanmıştır.

Bilindiği üzere, Taşocakları ve Maadin Nizamnamelerinde bir-
den fazla kişinin bir maden ruhsatının sahibi olabildiği, intikal-
lerde de madenin hisselere bölünerek ruhsat bütünlüğünün 
bozulduğu, rezerv kayıpları ve işletilme zorlukları yaşandığı bir 
gerçektir. Bu nedenle, hakların bölünmezliği kuralı getirilmiş-
tir. Ancak dikkat edildiğinde özellikle miras durumunda (inti-
kallerde) ve birden fazla kişinin aynı ruhsatın sahibi olmasın-
daki sakıncaların giderilmesine yönelik olarak konulan kuralın 
zamanla genişletildiğidir. 

Oysa ruhsat sahibinin, rezerv kaybına yol açmayacak şekilde 
işletilme olanağı bulunan bir ruhsat sahasının bölünmesini 
istemesi ve bunu bir proje ile idareye bildirerek uygun görüş 
alması halinde, ruhsatın bölünmesinde hiçbir sakınca yoktur. 
Aksine, bölünme ile istihdam, idare gelirleri ve üretim de arta-
caktır. Gerek başvuru gerek intikal gerekse ruhsat devirlerinde 
yine tek kişinin ruhsat sahibi olması prensibinin geçerli kılın-
ması ile ruhsat üzerinde birden fazla ruhsat sahibi iradesinin 
de önüne geçilerek, olası uyumsuzluklar önlenecektir.

Ruhsat sahasının bölünmesi, bölünen parçanın ruhsat huku-
kunun devredilememesi, ruhsat sahibi ile işletmeciyi kira söz-
leşmeleri (Rödovans) yapma yoluna itmiş ve bu yolla hukuki 
olmasa da fiili olarak sınırlar belirlenip, ruhsatların bölünmesi 
gerçekleştirilmiştir. Esasen hukuki olarak bölünmeye olanak 
sağlansa hem devlet bundan gelir sağlayacak hem ruhsat sa-
hibi ve işletmeci haklarını garantiye alacak hem de konunun 
teknik yönüyle uğraşan elemanlara istihdam alanı doğacaktır. 

3213 sayılı Yasa’nın hakların bölünmezliği ile ilgili 5’inci mad-
desinin gerekçesinde, Maden haklarının bölünmesinin Yasa 
hükümlerinin maden sahasına tatbikini, uygulamalarının ta-
kibini ve yerine getirilmesini imkânsız kılabileceği, bu sebeple 
uygulamanın süratli, sıhhatli, bürokratik kademeleri azaltılmış 
ve devlet kademelerini en az meşgul edecek şekilde düzen-
lenmesini sağlamak amacı ile maden haklarının bölünmezliği 
prensibi getirilmiştir, denilmektedir. 6309 sayılı Yasa ile intikal 
ve birden fazla kişinin maden ruhsatı alması halinde yaşanan 
ihtilafları önlemek için konulan kural, 3213 sayılı Yasa’nın ge-
rekçesi ile genişletilerek amacını aşmış ve bölünmesi halinde 
hiçbir sakıncası olmayan maden ruhsatlarını da etkilemiştir. 

5177 sayılı Yasa’nın Geçici 1’inci maddesi 5. fıkrası uyarınca iş-
letme ruhsatlarının bölünebilirliği geçici bir süre ile de olsa ka-
bul görmüş ve yapılan birçok başvuru idare tarafından olumlu 

sonuçlandırılmıştır. Bu konuda bir uyuşmazlık çıktığı da söy-
lenemez. Sonuç olarak; 3213 sayılı Yasa’nın gerekçesinde yer 
alan, “..Maden haklarının bölünmesinin Yasa hükümlerinin 
maden sahasına tatbikini, uygulamalarının takibini ve yerine 
getirilmesini imkansız kılabileceği” fikrinin günümüz maden-
ciliği ile bağdaştığını söylemek zordur. Bu nedenle kuralın; 
işletme ruhsatları, rezerv kaybına neden olmayacak şekilde, 
ekonomik olarak ayrı işletilmesinin mümkün olması durumun-
da ve Genel Müdürlüğün onayı ile bölünebilir, şeklinde düzen-
lenmesi kanımca uygun olur. 

Teklifle, Yasa’nın 10’uncu maddesinde teknik elemana ve da-
imi nezaretçiye idari para cezası getirilmektedir. Bu son dere-
ce hatalı bir yaklaşımdır. Şu anda yürürlükte bulunan 10’uncu 
maddenin 4. fıkrasında; gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda 
bulunmak suretiyle bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını 
engelleyen ve haksız surette hak iktisabına sebep olan teknik 
elemanlar uyarılır. Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanların üç yıl 
içinde tekrarı halinde teknik elemanların bu Kanun gereğince 
yapacakları beyanlar bir yıl süreyle geçersiz sayılır, kuralı bulun-
masına rağmen, 03.06.2016 gün 29731 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilerle İlgili Yönetmeliğin, 
21’inci maddesi 4. fıkrasıyla; YTK’ya sözleşme ile hizmet veren 
kişi tarafından hazırlanan bilgi ve belgelerin doğru olmadığı 
ya da gerçeğe aykırı beyan içerdiğinin tespit edilmesi halinde 
ilgili kişiye bir yıl süre ile Kanunun 10’uncu maddesi gereğince 
beyanda bulunmama cezası verilerek ilgili meslek odasına bil-
dirilir. Bu kişiler herhangi bir YTK arasında bir yıl süre ile yeni-
den sözleşme yapılamaz, düzenlemesi getirilmiştir.

Bilindiği üzere; Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişi-
leri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhur-
başkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere 
ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarılabile-
ceği Anayasa kuralıdır. Böyle olmasına rağmen, Maden Yasası 
10’uncu maddesi 4. fıkrasına açıkça aykırı olarak, Yetkilendiril-
miş Tüzel Kişilerle İlgili Yönetmeliğin, 21’inci maddesi 4. fıkrası 
getirilmiştir. Yasa uyarı ve uyarıdan sonra üç yıl içinde gerçeğe 
aykırı beyanın verilmesi demekte, Yönetmelikle uyarı olma- 
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dan 1 yıl hak mahrumiye-
ti uygulanmaktadır.

Kısa ve öz olarak, Yasa’nın 
alt normu niteliğindeki 
Yönetmelikle bir hakkın 
kullanımını üst norm 
olan Yasa’da öngörülme-
yen bir şekilde daraltmak 
veya kısıtlamak olanak-
sızdır. Ancak, uygulama 
aksi yönde işlemektedir. 
Teklifle, teknik elemana 
ve daimi nezaretçiye ida-

ri para cezası getirilmesi çok acımasız bir uygulama olacaktır. 

Dergimizin 01.12.2010 tarihli 11. sayısında; “Maden Yasasına 
göre verilen idari para cezalarının, İdare Mahkemelerinde gö-
rülmesinin Yasa’da yer almaması çok büyük bir eksikliktir. Bilin-
diği üzere, Maden Yasası’na göre verilmiş idari para cezalarına 
karşı cezanın tebliğinden itibaren çok kısa bir süre içinde (15 
gün) Kabahatler Yasası hükümlerine göre Sulh Ceza Mahke-
melerinde dava açılmaktadır. On beş günlük süre içinde itiraza 
konu belgelerin toplanması hemen hemen imkânsızdır. Sulh 
Ceza Mahkemeleri’nin verdiği karara karşı temyiz yolu kapalı 
olup, karara sadece Sulh Ceza Mahkemesi’nin yargı çevresin-
deki Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz edilebilmekte ve itiraz 
üzerine Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararla Sulh Ceza 
Mahkemesi’nin kararı kesinleşmektedir. Kararların temyiz yolu 
ile tek bir merciden kesinleşmemesi sonucu da içtihat oluşma-
maktadır. Maden Yasası’na göre verilen idari para cezalarının 
miktarları bazen milyonlarca lirayı bulmaktadır. Bu nedenle 
söz konusu cezalara temyiz yolunun kapatılması çok büyük 
sakınca teşkil etmektedir.” denilmiş, konuyla ilgili önemli bir 
uyarımızda da, kesinleşen idari para cezalarına karşı Kanun 
yararına bozma yoluna gidilememesi (Yar. Ceza Genel Kuru-
lu’nun, 23.03.2010 gün E:2010/33, K:2010/58 sayılı kararı) ha-
tırlatılmıştı. 

Bu yazıdan sonra Sulh Ceza Mahkemesi kararlarına karşı, itiraz 
mercii olarak Asliye Ceza Mahkemeleri gösterilmiş, daha son-
raki bir düzenleme ile de Sulh Ceza Mahkemeleri kaldırılmış, 
Sulh Ceza Hakimlikleri getirilmiş, Sulh Ceza Hakimliği kararla-
rına yapılacak itiraz mercii de Sulh Ceza Hakimliğine en yakın 
Sulh Ceza Hakimliği olmuştur. 

Konuyla ilgili teklifin gerekçesinde; “Maden Kanunu’nun 
13’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre idari para cezaları 
hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulan-
makta ve idari para cezalarına karşı itiraz Sulh Ceza Hakimlik-
lerine yapılmaktadır. Maden Kanunu’na göre verilen idari para 
cezalarının Sulh Ceza Hakimlikleri nezdinde değerlendirilmesi 
ve bu Mahkeme kararlarına karşı yine Sulh Ceza Hakimlikleri-
ne itiraz edilerek kararın kesinleşmesi nedeni ile ülkenin farklı 
yerlerinde aynı nitelikteki hususlar hakkında farklı kararlar ve-

rilmiş, üst yargı yoluna gidilememesi nedeni ile içtihat birliği 
sağlanamamıştır.” denilmektedir. Sekiz yıl önce yaptığımız 
uyarının bugün ele alınması memnuniyet vericidir. 

Teklifle Yasa’nın 12’nci maddesinde 2 kat olan idari para ceza-
ları 5 kata çıkarılmaktadır. 3213 sayılı Yasası’nın ilk şeklinde 5 
kat olan ceza, 5995 sayılı Yasa ile 3 kata, 6592 sayılı Yasa ile de 2 
kata indirilmiştir. Teklifle tekrar 5 kata çıkarılmaktadır. Cezanın; 
caydırıcı ve ödenebilir olması önemlidir. 5 kat ceza getirildiğin-
de bunun ödenebilir ve caydırıcı olması düşünülemez.

Yasanın 13’üncü maddesinde, ruhsat bedelinin Ocak ayı sonu-
na kadar yatırılması, yatırılmaması halinde 3 ay süre tanınarak 
idari para cezası verilmesi, bu süre içinde de yatırılmaması ha-
linde ruhsat iptali yürürlüktedir. Teklifle, Ocak ayı sonuna ka-
dar yatırılmaması halinde, idari para cezası ile birlikte Haziran 
ayı sonuna kadar süre verilmekte, bunun yanında ruhsat sahi-
bine tebligat ve bildirim yapılmayacağı önerilmektedir. 

Bilindiği üzere ruhsat bedelinden önce Yasa’da teminat yer 
almaktaydı. Teminatın irad kaydedilmesi halinde üç ay içinde 
yatırılması, bu sürede yatırılmaz ise ikinci bir üç aylık süre ve-
rilmesi, bu sürede de yatırılmaz ise faaliyet durdurularak altı ay 
süre tanınması ve bu sürede de yatırılmamasında ruhsat iptali 
kuralı vardı. Kısaca iptal süresi bir yıldı. Teklifle bu süre tebligat 
ve bildirim olmadan altı ayla sınırlandırılmaktadır.

Kanaatimce teklifte olmamakla birlikte, Maden Yasası’nın 
17’nci maddesinin tümden değişmesi gerekir. Teknolojik ge-
lişmelere bağlı olarak, 1 yıl ön arama, bazı ruhsatlarda 2 yıl ge-
nel arama ve 4 yıl detay arama olmak üzere toplam 7 yıl gibi 
arama ruhsatına süre tanınması ve bu sürelerde sunulan rapor-
ların bürokratik işlemleri uzatması günümüzde geçerli olmasa 
gerektir. 6309 sayılı Maden Yasası’nda bu süre iki yıl olarak dü-
zenlenmiş ve 3+1 yıl uygulanmıştır. 3213 sayılı Yasa ile bu süre 
2,5 yıl olmuş, 5177 sayılı Yasa ile de 3+2 yıl olarak değişmiştir. 
Kısaca, 1954 yılından 2004 yılına kadar geçen 50 yıllık sürede, 
arama ruhsat dönemi, 2 yıl ile 2,5 yıl arasındadır. Ve bu konuda 
bir yakınma olmamıştır. 

Bu nedenle kuralın; arama ruhsat süresi iki yıldır. Bu süre uza-
tılmaz, şeklinde düzenlenmesi, birçok bürokratik işlemleri or-
tadan kaldıracaktır. 

Maden Yasası’na her yıl ödenmesi gereken ruhsat bedeli ge-
tirildikten sonra, 24’üncü maddenin 12. fıkrasının yürürlükten 
kaldırılması, Yasanın 30’uncu maddesine göre ihale edilen iş-
letme ruhsatından düşen sahaların zorunlu izinlerinin alınıp, 
işletme izin alanı belirlendikten sonra ihale edilmesi, Yasa’nın 
37’inci maddesindeki geçici tatil maddesindeki, “işletme izni 
alınmış” ibaresinin kaldırılması, 46’ncı maddesine ruhsatlara 
yol geçiş izni getirilmesi gibi Maden Yasası’nda değişiklikler 
yapılması uygun olacaktır.

Teklifin bu şekliyle yasalaşmaması tek temennimiz olacaktır.
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Aralık.18 Keles krible +40 mm 203 KLİ 2.766

Aralık.18 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

471 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 4.653

Aralık.18 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

471 Manisa-Soma ( ELİ ) 5.042

Aralık.18 Kısrakdere krible +20 mm 529 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.957

Aralık.18 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

359 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Aralık.18 Çan krible +30 mm 361 ÇLİ 4.537

DEĞERLİ METALLER 
(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2018)
Birim

CM
E G

roup

15.Oca.19 Altın 1289,10 0,52 1282,45 USD/tr. oz

15.Oca.19 Gümüş 15,54 0,19 15,51 USD/tr. oz

15.Oca.19 Platinyum 801,83 0,75 795,88 USD/tr. oz

15.Oca.19 Rodyum 2460,00 0,00 2460,00 USD/tr. oz

15.Oca.19 Palladyum 1336,90 5,24 1270,30 USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2018)
Birim London M

etal Exchange

15.Oca.19 Alüminyum 1775,00 -4,42 1857,00 USD/ton

15.Oca.19 Bakır 5860,00 -1,74 5964,00 USD/ton

15.Oca.19 Çinko 2467,00 -1,69 2509,50 USD/ton

15.Oca.19 Kalay 20625,00 5,91 19475,00 USD/ton

15.Oca.19 Kurşun 1961,00 -2,34 2008,00 USD/ton

15.Oca.19 Nikel 11415,00 7,79 10590,00 USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2018)
Birim

N
orthernM

iner (N
M

)

14.Oca.19 Antimuan 8625,00 0,00 8625,00 USD/ton

14.Oca.19 Bizmut 9,99 0,00 9,99 USD/lb.

14.Oca.19 İndiyum 341,60 0,00 341,60 USD/şişe

14.Oca.19 İridyum 1150,00 0,00 1150,00 USD/tr. oz

14.Oca.19 Kadmiyum 1,50 0,00 1,50 USD/lb.

14.Oca.19 Kobalt 40,14 0,00 40,14 USD/lb.

14.Oca.19 Magnezyum 1,95 0,00 1,95 USD/kg

14.Oca.19 Manganez 5,79 0,00 5,79 USD/kg

14.Oca.19 Molibden 24000,00 0,00 24000,00 USD/ton

LM
E

14.Oca.19 Rutenyum 250,00 0,00 250,00 USD/tr. oz

N
M

14.Oca.19 Selenyum 33,28 0,00 33,28 USD/lb.

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

14.Oca.19 Tungsten 43,40 0,00 43,40 USD/ton

14.Oca.19 Uranyum 27,40 0,00 27,40 USD/lb.

U
XC

14.Oca.19 Vanadyum 15,45 0,00 15,45 USD/lb.

N
M

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ
(FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton-
KDV Hariç)

Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

Ekim.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 610 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6500

Ekim.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 610 KOZLU MÜ. LAVUARI 6600

Ekim.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 610 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6900

Ekim.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 820 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7400

Ekim.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 600 AMASRA MÜ. LAVUARI 6000

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ
(RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%

Yıl Sonu
Fiyatı

 (31.Aralık.18)

Birim

H
EFA

 Rare earth

14.Oca.19 Lantanyum Metal ≥ 99% 5,60 0,00 5,60 USD/kg

14.Oca.19 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 2,07 0,00 2,07 USD/kg

14.Oca.19 Seryum Metal ≥ 99% 6,40 0,00 6,40 USD/kg

14.Oca.19 Seryum Oksit ≥ 99.5% 2,03 0,00 2,03 USD/kg

14.Oca.19 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 96,11 0,00 96,11 USD/kg

14.Oca.19
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
67,30 0,00 67,30 USD/kg

14.Oca.19 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 59,34 0,00 59,34 USD/kg

14.Oca.19 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 53,50 0,00 53,50 USD/kg

14.Oca.19 Samaryum Metal ≥ 99.9% 23,00 0,00 23,00 USD/kg

14.Oca.19 Europyum Oksit ≥ 99.5% 42,96 0,00 42,96 USD/kg

14.Oca.19 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 94,21 0,00 94,21 USD/kg

14.Oca.19 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 19,15 0,00 19,15 USD/kg

14.Oca.19 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 564,43 0,00 564,43 USD/kg

14.Oca.19 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 426,06 0,00 426,06 USD/kg

14.Oca.19 Disporsiyum Metal ≥ 99% 236,64 0,00 236,64 USD/kg

14.Oca.19 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 167,83 0,00 167,83 USD/kg

14.Oca.19 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 110,43 0,00 110,43 USD/kg

14.Oca.19 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 23,66 0,00 23,66 USD/kg

14.Oca.19 İtriyum Metal ≥ 99.9% 32,77 0,00 32,77 USD/kg

14.Oca.19 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 2,98 0,00 2,98 USD/kg

14.Oca.19 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 3,61 0,00 3,61 USD/kg

14.Oca.19 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 1747,50 0,00 1747,50 USD/kg

14.Oca.19 Mixed Metal ≥ 99% 21,50 0,00 21,50 USD/kg

TÜRKİYE KROM-MANGAN CEVHER FİYATLARI
Choreme Ore Prices of Turkey

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et

11.Eyl.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 200-205 USD/dmt

11.Eyl.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 44-46% Konsantre 180-185 USD/dmt

11.Eyl.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 42-44% Konsantre 160-165 USD/dmt

11.Eyl.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 42-44% parça 210-215 USD/dmt

11.Eyl.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 190-195 USD/dmt

11.Eyl.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 175-180 USD/dmt

Temel Maden Fiyatları

EKONOMI

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

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

dmtu: kuru bazda metrik ton ünite
USD : ABD Doları
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ETKINLIK TAKVIMI

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

18 – 20 Şubat  SIMFE, 4. Annual Sudan International Mining Business 
Forum & Exhibition, sudansummit.com
20 – 21 Şubat  Blockchain for Mining Avustralya, trueventus.com/block-
chain-for-mining
3 – 6 Mart  PDAC 2019: The World’s Premier Mineral Exploration & Mining 
Convention, Kanada, pdac.ca/convention
6 – 7 Mart  Beyond Digital Transformation 2019 - Digital Innovation in 
Mining, Kanada, beyonddigitaltransformation.com
26 - 28  Mart  Mining Investment Asia, Singapur, mininginvestmentasia.
com
2 – 4 Nisan  Mines and Money Asia, Çin, asia.minesandmoney.com
8 – 14 Nisan  Bauma 2019, Almanya, bauma.de
10 – 12 Nisan  Mongolia Mining 2019, International Mining & Oil Expo, 
Moğolistan, mongolia-mining.org 
15 – 16 Nisan  MiningTech South America 2019, Şili, miningtechsouthamer-
ica.com
22 -  24 Mayıs  7. Kazakhstan International Industrial Exhibition Machine 
Building, Machine-Tool Building and Automation, Kazakistan, machexpo.kz
23-25 Nisan  MiningWorld Russia, Rusya, miningworld.ru
28 Nisan – 1 Mayıs  Canadian Institute of Mining (CIM) 2019, Kanada, 
convention.cim.org
27 – 30 Mayıs  Exponor Chile 2019, Uluslararası Madencilik Teknolojileri 
Fuarı, Şili, exponor.cl
28 -29 Mayıs  Mining Investment West Africa, mininginvestmentafrica.com
29 – 31 Mayıs  CIME 2019-China International Mining Expo, Çin, en.bjmin-
expo.com

28 Ocak – 1 Şubat  72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, jmo.org.tr
27 - 30 Mart  MARBLE 2019, Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, İzmir, 
marble.izfas.com.tr
16 - 19 Nisan  IMCET 2019, Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve 
Sergisi, Antalya, imcet.org.tr
18 - 19 Nisan  CleanCoal, 3. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı, 
İstanbul, cleancoalsummit.org

27 - 29 Eylül  IPETGAS 2019, Türkiye 21. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz 
Kongresi ve Sergisi, Ankara, ipetgas.org
23 - 26 Ekim  MINEX 2019, 8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri 
Fuarı, İzmir, minex.izfas.com.tr
23 - 26 Ekim  Natural Stone 15. Uluslararası Doğaltaş ve Mermer Teknolojil-
eri Fuarı, İstanbul, cnrnaturalstone.com
31 Ekim – 2 Kasım IMPC 2019, 17. Uluslararası Cevher Hazırlama Konfer-
ansı, Antalya,  impc-eurasia.com

4 – 7 Haziran  UGOL ROSSII & MINING 2019, 26. International Trade Fair 
for Coal Mining Technology, Preparation and Materials Handling, Rusya, 
ugol-rossii.com
5 – 6 Haziran  Canadian Mining Expo, Canada, canadianminingexpo.com
13- 14 Haziran  AIMS 2019-2. International Conference “Mines of the 
Future”, Almanya, aims.rwth-aachen.de
19 – 21 Haziran  DRC Mining Week 2019, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 
drcminingweek.com
24-25 Haziran  Metal, Mining and Metallurgy Conference 2019, Japonya, 
metal.euroscicon.com
25 - 27 Haziran  Mining Week Kazakhstan, Kazakistan, miningweek.kz
4 – 6 Temmuz  MINEXPO Afrika 2019, Kenya, expogr.com
15 - 17 Ağustos  MMM 19-International Conference on Mining, Material, 
and Metallurgical Engineering, Portekiz, mmmeconference.com
18 – 21 Ağustos  Cu2019-Copper, Kanada, com.metsoc.org
27-29 Ağustos  Asia Pacific International Mining Exhibition (AIMEX) 2019, 
Avustralya, aimex.com.au
16 – 20 Eylül  34. Extemin / Perumin 2019, Peru, kallman.com/shows/peru-
min-extemin-2019
18 – 20 Eylül  Central Asian International Mining Exploration & Mining 
Equipment Exhibition, Kazakistan, miningworld.kz
18 – 21 Eylül  Mining Indonesia 2019, The 19th International Mining&Min-
erals Recovery Exhibition, Endonezya, mining-indonesia.com
28 – 29 Eylül  MINEexpo International Las Vegas, ABD, minexpo.com
15 - 17 Ekim  Nigeria Mining Week, Nijerya, nigeriaminingweek.com

“Discover The Turkish 
     Mining Industry...”
Breaking news from the Turkish Mining Industry,
Global & Local Private Company News from Turkey,
Local Public Institutions News,
Local & Regional Event Introductions,
Company Profiles from Turkey,
… and everything you wonder about the Turkish Mining Industry...

www.mining-turkey.com
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ZİYARETİNİZ, 
PAZARA GİRİS̨ 

BİLETİNİZ.
www.bauma.de 

bauma, Münih, 8 –14 Nisan 2019

THE HEARTBEAT 
OF OUR INDUSTRY

Önceliğimiz: İs̨

sektöründen uluslararası yaklaşık 

Connecting Global Competence

İletişim: Agora Turizm ve Tic. Ltd. Şti., baydar@messe-muenchen.com.tr, Tel. +90 212 241 81 71
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SERI ILANLAR

Reklam 
ezervasyon

Madencilik Türkiye Dergisi
Mayeb Basın Yayın İnsan Kay.Ltd.
Tel : +90 (312) 482 18 60 
reklam@mayeb.com.tr

Reklam İndeksi
Sayfa Firma

89 Anadolu Flygt

57 Airmeex

59 Ant Group 

37 Ardef 

5,80,81 Barkom   

151 Bauma

Arka Kapak İçi Bilgi Mühendislik

53 Boehlerit

11 ChemTreat

147 Core Drill 

91 Cotecna

77 Çiftay

63,141 Çolakoğlu Makine 

121 Dama Mühendislik 

Sayfa Firma
97 Demir Export 

67 Derrick (MTM)

99 DMT 

9,19 Doğanak Kollektif 

29 Enta

135 Epiroc 

139 ERD Sondaj 

49 Ersencer 

23 Esan  

125 Esit 

27 FKK

51 FLSmidth 

31 Foramec  

35 Geoplas

Sayfa Firma
15 Global Magnet Sondaj 

109 Gürsan 

85 Hardox (SSAB) 

149 IMCET

111 Ketmak

39 Labris 

95 MDT 

17 Mestaş

Ön Kapak Metso 

Arka Kapak Ortadoğu Sondaj

101 Özfen 

123 Pasinex 

44,45 PDAC

Ön Kapak İçi Pena Maden 

Sayfa Firma
3 Pozitif Sondaj 

21 Saes 

129 Sandvik 

87 Senhe Hi Tech

13,117 Son-mak  

1 Teknima  

Ön Katlamalı K. Tema Lastik

103 thyssenkrupp 

69 Trolex (MTM) 

47 Troya Proses

Arka Kat. K, 25 Tuson Turkuaz

133 TÜMAD

7 Weir 

107 Zenit 

73,131 Zitron   

Türk Maden Endüstrisi’nin 
Altın Markası...

Madencilik Türkiye Dergisi; 
Türk Maden Endüstrisi’ni takip edebilceğiniz 

en detaylı kaynak...

Abonelik: 
www.mtmagaza.com

10. YIL

Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi

MT Firma Rehberi
MT Company Index

www.mayeb.com.tr

2019
Türkçe / English

Bu bir                                 hizmetidir.
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İşçi sağlığı ve iş güvenliği
zorunluluğumuz değil

kültürümüzdür.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi 29. Cad. No:3
Malıköy - Sincan / ANKARA
Tel: 0312 472 21 04 Fax: 0312 472 21 03

info@ortadogusondaj.com
www.ortadogusondaj.com


