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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. 
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istenebilir. Bu durumda yazar ile iletişime geçilecektir. Posta ile gönderilen yazılar dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın yazarına iade edilmez.
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Madencilik, altyapı ve doğal kaynaklar alanında lider verimlilik ortağı olan ve en inovatif 
makina ve ekipmanlarla müşterilerinin operasyonlarına çözüm sunan Epiroc, yine kendi 
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Protestolar…

T

T T T T T S

Temmuz ayı itibariyle Çanakkale’de ağaç kesimine karşı başlayan protesto hareketleri ülke genelinden 
sosyal medya desteği ile neredeyse “madencilik yapılmasın” şeklinde bir harekete dönüştü. Tabi bilgisi 
olsun olmasın her konuya dahil olan bir kısım ünlüler ve siyasilerin de desteği ile bu hareket uzun süre 
gündemi meşgul etti. En acısı da her ne kadar uyarsanız da yanlış bilinen kavramlarla ve söylemlerle 
kişilerin konuyu gündemde tutmak istemeleriydi. 

İnsanların madenciliğe karşı olumsuz bakış açısına sahip olması, yörelerinde madencilik faaliyetleri-
ni istememeleri ve protesto etmelerini bir hak olarak görüyorum (ancak doğru argümanlarla yapıl-
dığı sürece…). Aynı şekilde devlet tarafından tüm izinleri verilmiş, uluslararası standartlarda projeye 
sahip, ekonomiye katkısı açısından kamu yararı görülen projelerin sahibi firmalar tarafından da ger-
çek bilimsel bilgi ile halkı bilgilendirmek ve halkın kendi rızası ile ikna olmasını sağlamaya çalışmak 
da haktır. 

Madencilik sosyal mutabakat ile yürütülmesi gereken bir iş koludur. Yerel paydaşların, konuya vakıf ola-
rak yöredeki madencilik faaliyetine onay vermiş oldukları noktada başka yörelerden gelip yöre halkının 
rızasını hiçe sayarak konuyu “madencilik hiçbir yerde yapılmasın” noktasına getiren kesimlerin amacı 
manidardır. 

Dünyada hiçbir ülke yoktur ki doğal kaynaklarını üretmeyerek gelişmiş olsun. Hatta insanoğlunun uzay-
da yaşamasının nasıl mümkün olacağının konuşulduğu şu dönemde bile ilk planlamalar, koloni kuru-
lacak gezegende hammadde üretiminin nasıl yapılacağı üzerinedir. Yani insanın yaşaması her koşulda 
hammadde üretimine yani madenciliğe bağlıdır. 

Madencilik yapılmasın diyenler bu taleplerini dile getirdikleri ellerindeki akıllı telefonun ya da bilgisa-
yarın nasıl bir madencilik ürünü olduğundan maalesef bi haberler. Protestoya giden vatandaşlarımız 
bindikleri arabalar, toplu taşıma araçları, bisikletler ve motorların madencilikle elde edilen hammad-
delerden üretildiklerini düşünmezler. Üzerlerindeki elbiselerin, ellerindeki pet şişelerin, gözlüklerinin, 
şapkalarının, ayakkabılarının madenlerden üretilen makinalarla üretildiklerini hesap etmezler. Bugün 
her türlü konutun madene dayalı ürünlerden inşa edildiğini, hastalandığımızda sağlık araç, gereç ve 
ilaçların madenler ile üretildiğini, eğitim-öğretim araçlarının madene dayandığının farkında değildirler. 
Eğer madenlerden elde edilen ürünler olmasaydı içilen her içeceğin bardağı, şişesi olmayacağı gibi bel-
ki kendilerini de üretemeyecektik. 

Ve yaşamımızdaki bu örneklerden daha yüzlercesi bizi sarmış durumdadır. Eğer insanoğlu tüm bu ola-
ğan alışkanlıklarından vazgeçecekse dünyada madencilik yapılmasına da gerek kalmayacaktır. 

Eğer insanoğlu dünya üzerinde madencilik yapmasaydı ve metalleri, endüstriyel hammaddeler, enerji 
hammaddelerini üretmeseydi bugün dünyada orman varlığı diye bir şey de söz konusu olamazdı. Çün-
kü insanoğlu tüm temel barınma ve ısınma ihtiyaçlarını orman varlıklarını oluşturan ağaçlardan sağla-
yacaktı. Yani iyi ki ilk insanlar madenciliği keşfetmiş, iyi ki eski çağlara adını verecek kadar madenciliği 
önemsemişler ki bugünkü teknolojilere sahip olabilme fırsatı yakalamışız ve diğer taraftan dünyamızın 
hatırı sayılır bölümünde orman varlıklarına sahip olabilmişiz. 

Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre madenler devletindir. Devlet madenleri, kendi 
adına üretmeleri için şirketlere verir. Şirketler de devletin koyduğu kurallara sadık kalarak üretim yapar-
lar ve devlete gerek vergisel gerekse doğrudan şekilde pay verdikleri gibi çok doğal olarak kendileri de 
kazanç sağlarlar. Eğer madencilik yapılmayacaksa ya da madencilik faaliyetleri aksayacaksa kaybeden 
başta devletimiz ve ülkemiz olacaktır. Bu noktada hükümetimizin her açıdan madenciliğe sahip çıkma-
sı gerektiğine inanıyorum. Özellikle de tüm izinleri resmi şekilde alınan projelerin aksamasında devlet 
yapacağı yayınlar, kamu spotları, reklam çalışmaları ve söylemlerle madenciye sahip çıkmalı, halkı ilk 
ağızdan bilgilendirerek rahatlatmalıdır. Bu şekilde madencilik insana ve çevreye duyarlı şekilde sürdü-
rülebilecektir. 
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STK Temsilcilerinden Madencilik Sektörü 
Durum Değerlendirmesi Ağustos 2019

Madencilik sektörü STK temsilcileri görevlerine yeni başlayan bü-
rokratlarımız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Ka-
laycı ve MAPEG Genel Müdürü Cevat Genç’i ziyaret ederek sektör-
de yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini bir rapor halinde sundu. 
STK Temsilcileri tarafından Bakan Yardımcısı Kalaycı ve MAPEG 
Genel Müdürü Genç’e sunulan raporda şu ifadeler yer aldı:
“Dünyada  ülkelerin sanayileşmesi öz kaynaklarını üretmesi ile 
mümkün olmuştur. Madenler ülke kalkınması ve yaşam sevi-
yesinin yükselmesinin temelini oluşturmaktadır. Günümüzde 
gelişmiş ülkelerde madenciliğin GSMH’da payı ABD’de %4,5, 
Almanya’da %4, Kanada’da %7,5, Avustralya’da %8,7, Rusya’da 
%14, Çin’de %13, Hindistan’da %15’dir.
Günümüzde dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77’si-
nin Türkiye’de varlığı saptanmıştır. Halen 60 civarında farklı 
maden ve mineral üretimi yapılmaktadır. Dünya metal maden 
rezervlerinin yüzde 0,4’ü, endüstriyel ham madde rezervlerinin 
yüzde 2,5’i, kömür rezervlerinin yüzde 1,0’i ve jeotermal potan-
siyelinin yüzde 0,8’i Türkiye’de bulunmaktadır. Zengin maden 
rezervine sahip olunmasına karşın madenciliğin GSMH’daki 
payı henüz %1’ler seviyesindedir.
Son açıklanan sanayi üretim endeksi verilerine göre 2019 yılı Nisan 
ayında madencilik ve taş ocakçılığı endeksi bir önceki yılın aynı ayına 
göre %9,2 oranında, bir önceki aya göre ise %7,8 oranında azalmış-
tır. Madencilik sektörünün gelişip büyümesine imkân verilmediği 
takdirde sektörün GSMH içindeki %1,0 olan payı daha da azalacaktır.
Sektörde faaliyet gösteren yatırımcılar düzeyinde yapılan araş-
tırmalar sonucunda bu düşüşün nedeninin ilk sırada ruhsat ve 
izinlerin çok geç sonuçlanması ve izinlerdeki belirsizlikler, ikinci 
sırada artan maliyetler, üçüncü sırada uluslararası ve iç piya-
sadaki daralmalar olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, sektöre 
yeni girişimcilerin katılmasını engellediği gibi mevcut maden-
cilik faaliyetlerinin küçülmesine sebep olmaktadır.
Madencilikle ilgili istatistiklere bakıldığında, 2010 yılında 9.461 
olan ruhsat müracaat sayısının 2018 yılında 1.708, 2019 yılının 
ilk altı ayında ise 608 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Genel 
ruhsat sayısı bakımından ise 2010 yılında 43.166 olan toplam 
arama ve işletme ruhsat sayısı şu anda 16.435’te kalmıştır. So-
nuçta arama ve işletme ruhsat sayılarının düştüğü, çok sayıda 
özel ve tüzel kişinin ruhsatlarını terk ederek sektörden çekildiği 
görülmektedir. Önlem alınmadığı sürece bu sürece yeni kişile-
rin katılması da imkân dahilinde olacaktır.
Madencilik sektörümüzün sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için ruhsat 
güvencesinin artırılması, izin süreçlerinin belirgin ve şeffaf olması, 
madenciliği yapılamaz hale getiren kısıtlamaların kaldırılarak önü-
nün açılması, Bakanlıklar arası koordinasyonun sağlanması, sektör 
STK’ları ile birlikte yeni bir Maden Kanunu hazırlanması gereklidir.
Sektörün Güncel Sorunları
A) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İlgili Sorunlar
Yeni Maden Kanunu İhtiyacı: Şu anda yürürlükte olan Maden 
Kanununun her maddesi madenciliğin önünde bir engel olarak 
durmakta, madenciliğe ceza, mali yaptırım, diğer bakanlıkların 

mevzuatı ve bürokrasiden başka bir yükümlülük getirmemekte-
dir. Yayımlandığı 1985 yılından yakın zamana dek sektörün bü-
yümesine ciddi katkılar sağlayan 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 
geçen 34 yıl içinde 4’ü köklü olmak üzere 23 kez değişikliğe 
uğraması takip ve uygulamalarda zorluklara neden olmaktadır. 
Maden Kanunu madenciliği yönlendirecek şekilde bürokrasiden 
arındırılarak yeniden ele alınmalı, sektör STK’ları ile birlikte gü-
nümüz koşulları ve uluslararası normlara uygun olarak yeni bir 
kanun ve her maden grubunun ihtiyaçlarına cevap verecek yö-
netmeliklerin hazırlanması gerekmektedir.
İzin Süreçlerinin Öngörülebilir ve Şeffaf Olması: Madencilikte 
öngörülebilirliğin sağlanması için ruhsat devri, rödovans, ara-
ma ve işletme ruhsatı, ruhsat temdidi, işletme izni vb. işlemlerin 
hangi kriterlere göre değerlendirildiği ve ne kadar sürede izin 
verileceğinin belirlenmesi/bilinmesi zorunluluk arz etmektedir. 
Bu işlemlerle ile ilgili sonucun bilinmemesi ile ne kadar sürede 
izin verileceği öngörülememektedir. Diğer taraftan bu işlemler 
eskiden olduğu gibi MAPEG içinde sonuçlandırılmalıdır.
Ruhsat Güvencesinin Sağlanması: Maden hakları ve ruhsat gü-
vencesinin arttırılması, yatırımcının ruhsat aldıktan sonra yapılan 
yasal değişikliklerden olumsuz etkilenmemesinin sağlanması, ka-
zanılmış hakların korunarak ruhsat sahiplerinin ruhsatın alındığı 
tarihte geçerli olan yasal yükümlülüklerden sorumlu tutulması, 
hukukun genel ilkesi olan sonradan yürürlüğe giren mevzuattaki 
lehe olan hükümlerden faydalanması gerekmektedir. Günümüz-
de gerek ürün taahhüdüne girmiş gerekse madene dayalı tesis 
kurmuş, yatırım yapmış ruhsat sahiplerinin ruhsat güvencesi yok-
tur. Bu durumda olan madenciler de fırsat bulduklarında sektör-
den uzaklaşmaktadırlar. Ruhsat güvencesi olmadığı için sektör ya-
tırım yapmak isteyen sermaye sahibi için cazip olmaktan uzaktır.
Ruhsat Bedeli ve Devlet Hakkının Makul Seviyelere Çekilmesi: 
Maden Kanunu’na göre ruhsat sahiplerinden ruhsat bedeli adı 
altında yüksek bedeller talep edilmektedir. 2019 yılında 7164 
sayılı Kanunla bu bedellerin hesaplanması karmaşık hale ge-
tirilmiş ve  aşırı yükseltilmiştir. Diğer taraftan da Devlet hakkı 
ödemeleri ruhsat bedeli ile ilişkilendirilerek ruhsat sahibinin 
ödeyeceği Devlet hakkı kat kat artırılmıştır.
7164 Sayılı Kanunun Geriye Dönük Uygulanmaması: 7164 sayılı 
Kanununda bir hüküm olmamasına karşın MAPEG tarafından Ka-
nun geriye yürütülmek suretiyle 2018 yılında ödenmesi gereken 
en düşük Devlet hakkı tutarının, 2018 yılı ruhsat taban bedeli ye-
rine işletme ruhsat bedeli kadar ödenmesi istenmiştir. Bu durum 
ruhsat sahiplerinden haksız bir bedel alınmasına neden olmakta-
dır. Ruhsat sahipleri yasal olmadığı için bu duyuruya uymamıştır. 
MAPEG fark talep edildiğinde ruhsat sahipleri yargıya gidecektir. 
Sorunun yargı sürecinden önce çözülmesinde yarar vardır.
Emsal Bedel Sorunu: Maden Kanununa göre Devlet hakkı 
ocak başı satış bedeli, fatura bedeli, emsal bedel, ruhsat bedeli, 
MAPEG’in yayınladığı bedelden en yüksek hangisi ise o değer 
üzerinden alınmaktadır. Haksızlığa uğradığını düşünen ruhsat 
sahibi yargıya gitmektedir. Bu soruna çözüm bulunmalıdır. 

TÜRKIYE’DEN HABERLER
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Ülkemizin Yarınları İçin 
Çalışıyoruz!
Demir Export olarak ülkemiz kömür madenciliğine her 

daim katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz.

1989 yılında faaliyete başlayan 

Kangal Kömür İşletmesi’nde bugüne kadar 

toplamda 125 milyon ton kömür ürettik.

Demir Export A.Ş. – Demir Export A.Ş. – Fernas İnşaat A.Ş. Adi 

Ortaklığı’nın kurduğu Eynez Yer Altı Kömür 
İşletmesi’nde kömür madenciliğinde ilk uygulanan 

tam mekanize, ara katlı, arka göçertmeli uzun ayak 

kömür üretim yöntemi  ile kömür ürettik, üretmeye 

devam ediyoruz. İşletmemiz kişi başına düşen kömür 

üretim miktarı ile Türkiye’nin en verimli yer altı 
kkömür işletmesidir.

Geçmişten aldığımız güç ve öğrendiklerimizle  

geleceğe emin adımlarla ilerlemeye 

devam ediyoruz.
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Orta-Küçük Ölçekli Rezervlerin İşletilmesi: Ülkemizin jeolojik 
yapısı itibarı ile birçok orta-küçük ölçekte maden rezervlerine 
sahiptir. Ancak bu maden rezervlerini işleten ruhsat sahipleri-
nin mevzuata dayalı yasal yükümlülüklerinin fazla olması nede-
niyle süreç içinde yok olmakla yüz yüze kalacaklar ve orta-kü-
çük ölçekte maden rezervleri üretilemeyecektir. Zaten önemli 
bir kısmı da sektörden çekilmiştir. Bunların üretilmesi için ma-
dencilik sektörünün İSG ve çevre dışındaki yükümlülüklerinin 
azaltılması zorunludur.
Mükerrer Cezalar: 7164 sayılı Kanunla daha baskın bir şekilde uy-
gulanan bir fiile birden çok maddi yaptırım uygulamaya imkânı 
veren hükümlerin Maden Kanunundan ayıklanması gerekmek-
tedir. Bu uygulama hukukun temel prensiplerine de aykırıdır.
İhale ve Sorunlar: MAPEG’in elinde ihale edilmeyi bekleyen ve 
bir maden kaynağına dönüşüp dönüşmeyeceği belirsiz olan 100 
binden fazla ruhsat, hızlıca ihaleye açılmalıdır. İhalelerden alınan 
ruhsatlarda izin taleplerinde yaşanan belirsizlikler bulunmakta-
dır. MAPEG’in yaptığı ihaleleri kazanan gerçek ve tüzel kişilerin 
ihale bedelini yatırmalarına rağmen güvenlik soruşturması ya da 
Bakanlık Taşınmaz Komisyonu kararının alınması zorunluluğu 
nedeniyle uzun süre arama ruhsatları düzenlenememektedir. 
Ayrıca, MAPEG tarafından yapılan ihale sonucunda ruhsat almaya 
hak kazananlar, ihaleden önce ruhsat almayı planladıkları alanlara 
ilişkin 7. madde izinlerine yönelik araştırma yapmalarına rağmen 
hem izin alma sürecinden üretime geçene kadar geçen süredeki 
olumsuz gelişme ve değişmelerden, hem de Maden Kanununda 
sayılmayan izinlerden dolayı izin alamadığından dolayı madenci-
lik faaliyetine geçememektedirler. Bu nedenle, büyük tutarlar öde-
yerek ihaleden maden sahalarını alan ve ilerleyen izin süreçlerinde 
oluşan masrafları yüklenen ruhsat sahipleri mağdur olmaktadır.
Kamu Kurumlarının Ayrıcalıklı Ruhsat Edinmesi: MTA Genel 
Müdürlüğünün ihalelikler dâhil çok büyük alanları uzun süreler 
uhdesinde tutması sonucu maden rezervlerine sahip sahalar 
atıl kalmakta ve havza madenciliği yapılabilecek alanlara işler-
lik kazandırılamamaktadır. Özel sektöre neredeyse ilgileneceği 
arama yapacak sahalar kalmamaktadır.
Bitişik/Yakın Ruhsatlarda Daimi Nezaretçi: Maden Mühendis-
leri Odasının Danıştay nezdinde açtığı dava ile Maden Yönetme-
liğinin 127. maddesinde, bazı durumlarda birden fazla ruhsat sa-
hasındaki işletmelere bir daimi nezaretçi atanması yönündeki 2., 
3., 4. ve 5. fıkralarının yürütmesi durdurulmuştur. Dolayısıyla her 
koşulda her bir ruhsata bir daimi nezaretçi atanması gerekliliği 
ortaya çıkmıştır. Bu durum bazı yerlerde bir ocağa 4’e kadar dai-
mi nezaretçi atanmasına neden olduğundan ruhsat sahiplerinin 
mağduriyetine meydan vermektedir.
Maden Arama Teşviki: Ülkemiz maden varlığının uluslararası 
standartlarda tespitine yönelik arama faaliyetlerinin teşvik edil-
mesi önem taşımaktadır. Bu kapsamda izinlerin kolaylaştırılma-
sı, ek teşvikler verilmesi, özel mülkiyete konu araziler üzerinde 
arama yapılması için yapılan irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi 
taleplerine uygulamada işlerlik kazandırılması gereklidir.
Stratejik Yatırım Teşviki: Ülkemiz için stratejik olan bu tür ma-
dencilik yatırımlarının hızlıca hayata geçirilmesi sürecinde ruhsat, 
izin, arazi tahsis edilmesi, teşvik vd. aşamalarda, tek merci tek izin 
ilkesi doğrultusunda MAPEG’in etkin rol oynayacağı ve bu konu-

larda otorite olması yönünü güçlendirecek düzenlemeler ve or-
ganizasyon yapılmalıdır.
Vergi Borcu Olan Ruhsat Sahiplerinin Sorunları: Vergilerin 
takip ve tahsili ile Maliye Bakanlığı görevli ve yetkili olmasına 
rağmen Maden Kanunu gereğince istenilen “Borcu yoktur” yazı-
larının getirilememesinden dolayı ruhsatlar iptal edilebilmekte, 
hatta Kanunun 13. Maddesi gereğince ruhsat sahiplerinin baş-
vuruları dahi kabul edilmemekte, devir ve rödovans işlemleri 
esnasında da tarafların hepsinden bu yazının getirilmesi istenil-
diğinden Maden Kanunu gereğince yapılan işlemler sekteye uğ-
ramakta, ruhsat sahiplerinin başka bir faaliyetinden dolayı vergi 
borcu varsa bile ruhsat hukukları iptal sürecine girebilmektedir.
Maliyet Artışları: Birim üretim maliyetlerini etkileyen akaryakıt, 
enerji gibi kalemlere, emsal fiyat uygulaması ile oluşan devlet 
hakkı ödemeleri, arazi/ruhsat bedelleri, maddi hata kapsamın-
daki eksikliklerden kaynaklanan ceza miktarları da eklendiğin-
den birim üretim maliyetleri öngörülenin üzerine çıkmaktadır. 
Sektörün, öngörülebilir maliyetlerde kalması yönünde düzen-
lemelere gidilmelidir.
Mermer-Doğal Taş Sektörüne Özgü Sorun: Maden Kanunu 
gereğince 100 hektar alandan fazla verilemeyen II (b) Grubu ruh-
satlardan dolayı marka olmuş birçok doğal taş pazardaki yerini ve 
değerini kaybetmektedir. Bu nedenle 100 hektar alana kadar veri-
lebilen II (b) Grubu ruhsat alanlarının 500 hektara kadar, birleştir-
melerde 1000 hektara kadar verilmesi sağlanmalıdır.
7164 sayılı Kanun ile hammadde üretim izni talep edilen alanın 
20 kilometre yakınında MAPEG tarafından tespit edilen pasa, 
artık ve atık olması hâlinde bunların kamu projesinde kullanıl-
ması hüküm altına alınmıştır. 20 kilometreden uzak mesafede 
olan artıkların değerlendirilmesi için de teşvik uygulanması, 
izinlerde kolaylık sağlanması gerekmektedir.
Agrega Sektörüne Özgü Sorunlar: Cebeci Taş Ocakları Maden 
Bölgesi Projesi güney bölgede 25 yıllık kuzey bölgede 45 yıllık 
yapıldığı halde yeni ruhsatlar projenin içeriğine aykırı olarak 10 
yıllık verilmiştir. Yeni şirketler, 10 yıl boyunca proje kapsamın-
da sürekli yatırım yapmak zorunda kalacak olup 10 yıl sonra 
ruhsatların temdit edilip edilmeyeceğinin güvencesi bulunma-
maktadır. Bu durum projenin uygulanmasını riske atacaktır. Bu 
nedenle, Cebeci Maden Bölgesinde yeni verilen 2 adet maden 
ruhsatının süresinin Maden Bölgesi Projesine uygun olarak ye-
niden düzenlenmesi gerekmektedir.
Diğer grup madenlerde arama dönemi olmasına rağmen II (a) 
grubu madenler için arama dönemi olmaması yanlış yerde, yanlış 
yatırımların yapılmasına neden olmaktadır. Agrega rezervlerinin 
önce kalitesinin belirlenerek daha sonra işletme safhasına geçil-
mesinin sağlanması için de II (a) grubu madenlerde 2 yıl zorunlu 
karotlu sondajla birlikte arama dönemi olması gerekmektedir.
Çoğunluğu yol kenarlarına yakın alanlarda Hammadde Üretim 
İzinli ocakları görülmektedir. Bu alanlarda müteahhitlerin önce-
liği proje süresi içinde gerekli üretimi yapıp işi bitirmek olmakta 
ve sonrasında yüksek uçurumlar, düzensiz bırakılmış topoğrafya 
ve dağınık yığınlar kalmaktadır. Bu durumdan dolayı hammadde 
üretim izinli işletmeler çevre, iş sağlığı güvenliği problemlerinin 
temelini oluşturmakta ve bundan dolayı kamuoyunda maden-
cilikle ilgili oluşan kötü algıya neden olmaktadır. Bu nedenle  
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Hammadde Üretim İzni talep edilen alanlara uygun mesafelerde 
agrega işletmesi bulunması halinde kamu yatırımlarının hammad-
de ihtiyaçlarının, o bölgede faaliyet gösteren bu işletmelerden, 
MAPEG’in belirleyeceği bedellerle temin edilmesi gerekmektedir.
Özellikle büyükşehirlerimizde artan nüfusa paralel olarak kul-
lanılan agrega ihtiyacı da artmaktadır. Agrega temini için il ba-
zında kapsamlı, sürdürülebilir agrega kaynak planlaması yapıl-
ması gerekmektedir. Ayrıca planlama sürecinde, şehir içindeki 
agrega ocakları şehir planlarında yer almalıdır. Bu ocakların 
korunması, ruhsat ve izin güvencesinin garanti altına alınması, 
mevzuat problemleri ile karşılaşmaması agrega tedarikinin ke-
sintisiz sağlanması açısından son derece önemlidir.
Kömür Madenciliğine Özgü Sorunlar: 12 Haziran 2019 tarihinde 
yürürlüğe giren 7176 sayılı Kanun ile değiştirilen Kömürde Mali-
yet Artışına İlişkin Destek Uygulamasına ilişkin usul, esaslar ve 
süre konusunda bir genelge veya tebliğ halen yayınlanmamıştır.
2019 yılında %50 artırılan ocak başı satış fiyatları, Devlet hakkı 
hesabında ve kamu kurumları ile yapılan sözleşmelerdeki kurum 
paylarında önemli bir çarpandır. Bu da maliyetlerin aşırı yükselme-
sine ve faaliyetlerin yapılamaz hale gelmesine neden olmuştur.
Yer altı çalışanlarının ücretinin asgari ücrete bağlanması ve ka-
nunda 2 katı şeklinde yer alması bazı endişelere neden olmak-
tadır. Genel olarak bütün çalışanlar için her yıl açıklanmakta 
olan asgari ücret yerüstü çalışanları açısından algılanmaktadır. 
Asgari ücretin çok yüksek açıklanma olasılığı göz önünde bu-
lundurulursa yeraltındaki maliyetlerin aşırı derecede yükselmesi 
söz konusu olacak ve bu iş sürdürülebilir olmaktan çıkacaktır. 
Bu nedenle Kanunda gerekli değişiklik yapılarak yerüstü için ayrı 
yeraltı için ayrı asgari ücret açıklanması daha uygun olacaktır.
Karbondioksit Üretimine Özgü Sorunlar: Karbondioksit gazı 
üretimi bilindiği üzere ruhsat alanında açılan kuyular üzerindeki 
seperatörler vasıtasıyla sudan ayrışan gazın tesise beslenmesi ve 
tesiste de gazın, diğer gazlardan ayrıştırma işlemi yapılarak özel 
tanklara depolanması prosesinden oluşur. 24 saat esasıyla kapalı 
sistem çalışan proseste hiç bir madencilik işlemi ve kazı yapılma-
masına rağmen vardiya başına daimi nezaretçi ve teknik eleman 
istihdamının zorunlu olması işlemin tekniği ve teknolojisine aykırı-
dır. Zorunlu istihdam edilen mühendislere yaptıracak iş de yoktur.
B) Diğer Bakanlık ve Kuruluşlar ile İlgili Sorunlar
Görev ve Yetki: Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, maden-
cilik faaliyetleri için izin verme ve süre uzatılmasına ilişkin görev 
ve yetkilerini kullanırken, kendi mevzuatında öngörülmemesine 
rağmen başka kuruluşların görev, yetki ve sorumluluk alanına gi-
ren hususlara dayalı olarak işlem yapmakta/görüş istemektedir.
Kazanılmış Haklar, İzinler: Tüm izinleri alınmış çalışan bir ruh-
sat alanı bir gecede mera, sit alanı ya da su havzası olarak ilan 
edilebilmekte, madencilik yapılamaz hale gelmektedir. Bu alan-
larda madencilik yapılabilmesi için izinlerin tekrar alınması ge-
rekmektedir ki bu da mümkün olamamaktadır. Maden Kanunun 
7.maddesindeki kazanılmış hakların korunması bir anlam ifade 
etmemektedir. Maden Kanununda “kazanılmış haklara” işlerlik 
kazandırılması gerekmektedir.
İzin Süreçleri: Madencilik faaliyetleri için alınması zorunlu 
izinlerle ilgili yapılan müracaatlarda yasa ve yönetmeliklerde 
belirtilen şartları yerine getiren müracaat sahipleri, bir eksikle-

ri olmadığı halde izinlerini çok uzun süre geçmesine rağmen 
alamamaktadır.
Yüksek Orman İzin Bedelleri: Orman izin bedellerinin yüksekli-
ği kendi yeraltı kaynaklarımızı araştıramaz ve değerlendiremez 
hale getirmiştir. Yüksek izin bedelleri nedeniyle uluslararası re-
kabet gücümüz azalmakta, maden ithalatımız her geçen sene 
artmakta ve madenlerde işletilebilir minimum tenör oranlarını 
yukarıya çıkarmakta, ekonomiye kazandırılabilecek cevherler 
pasaya ayrılmaktadır. Orman bedellerinin dünya ile rekabet 
edebilecek makul seviyelere indirilmesi (Kanada 1 Hektar=17 
TL, Norveç 1 Hektar=58 TL, ABD 1 Hektar=116 TL, Türkiye temi-
nat ve ağaçlandırma bedeli hariç 1 Hektar=15 bin TL ile 33 bin 
TL arasında) gerekmektedir.
Zeytin Kanunu: Madencilik faaliyetlerini kısıtlayan 3573 Sayılı 
Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Ka-
nunun yurtdışı uygulamaları da dikkate alınarak revize edilmesi, 
zeytincilik ve madenciliğin birlikte yapılmasına ortam yaratılma-
sı zorunludur.
Ekosistem Kısıtlamaları: 2014/1 sayılı Ekosistem Genelgesinin 
uygulanmasından kaynaklanan, Maden Kanunu’na ve Maden 
Yönetmeliğine aykırılık teşkil eden hususlar, yer altı kaynakları-
nın atıl kalmasına ve bürokrasiye neden olmaktadır.
SİT Alanları: Mevcut doğal sit alanlarının standart kriterler belir-
lenerek yeniden gözden geçirilmesi, aynı şekilde tescil edilmesi 
planlanan doğal sit alanlarında da gerekli çalışmaların yapılması 
zorunludur. Aksi halde bu alanlarda bulunan maden kaynakları 
ülke ekonomisine kazandırılamamakta, madenciliğe kapalı alan 
olarak kalmaktadır.
Mera Süreci: Mera tahsis değişikliği taleplerinin değerlendirme 
süreci çok uzun süreler (2-3 yıl) almaktadır.
Enerji, Akaryakıt Teşviği: Madenlerin tüvenan üretimi ve zen-
ginleştirilmesi için kullanılan enerji (akaryakıt ve elektrik) tüke-
timindeki ÖTV’nin, Sivil Havacılık sektöründe olduğu gibi kaldı-
rılarak madencilik faaliyetlerinin ve madencilik faaliyetlerinden 
elde edilen gelirlerin artırılması sağlanmalıdır.
Çed Süreci, Ruhsat İptalleri: ÇED sürecinde kamu kurum ve 
kuruluşları temsilcilerinden oluşan Komisyondan bir üyenin bile 
dikkate alınmayacak bir konuda dahi olumsuz görüş bildirmesi 
sonucunda büyük yatırımlar gerçekleştirilememektedir. Olumsuz 
görüşün bilimsel ve teknik olarak bir üst mercide yeniden değer-
lendirilmesine imkân verilmelidir.
ÇED Belgesi İptalleri: ÇED kararları verildikten sonraki süreçte 
herhangi bir zamanda bu karara karşı süresi dışında dava açılabil-
mektedir. Bu durum proje sahiplerinin mağduriyetine yol açmak-
tadır. Bu nedenle, ÇED kararlarının Resmi Gazete’de ilan yoluyla 
duyurularak süresi dışında ÇED kararına karşı dava açılmasına 
meydan verilmemelidir. ÇED kararlarına karşı açılan davalarda za-
rar gören proje sahiplerinin davaya müdahil olarak katılması için 
Maden Kanununda olduğu gibi sistem geliştirilmelidir.
Valilik ve Belediyelerin Madenciliğe Yasak Getirmesi: Bazı 
Valilik ve Büyükşehir Belediyeleri tarafından il sınırları içerisinde 
bulunan çok geniş alanlar ETKB’lığı bilgisi ve onayı dışında ma-
denciliğe yasaklı alan haline getirildiğinden, kazanılmış hakların 
korunmasına ve ruhsat güvenliğinin sağlanmasına yönelik ma-
den mevzuatına uygun düzenleme yapılması gereklidir.” 
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Yüksek otomasyonlu filtrasyon teknolojisi 
ile, daha akılı cevher kazanımı.

Büyük farkı böyle yaratıyoruz, #TheMetsoWay.

Sık ve plansız duruşlar maliyetli olmakla beraber, üretimi ve 
enerji gereksinimlerini olumsuz yönde etkiler. Cevher hazırlama 
endüstrileri için tasarlanan Metso’nun yüksek kapasiteli VPA pres 
filtreleri, yüksek performansı ve yüksek otomasyon derecesini en 
düşük toplam maliyetle birleştirir.  Güvenilir ve enerji tasarrufu 
sağlayan filtreleme ve susuzlaştırma teknolojimiz, değerli 
minerallerin maksimum susuzlaştırılmasını sağlar. Zorlu filtreleme 
gereksinimlerini karşılayan VPA filtresi, geleneksel filtreleme 
teknolojisine kıyasla daha düşük maliyetle optimum verimlilik 
sağlar.
Daha fazlasını keşfet: www.metso.com/vpaat lower cost compared 
to conventional filtration technology.

Daha fazlasını keşfet: www.metso.com/vpa

#TheMetsoWay
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Alacer Gediktepe Projesi’ndeki Hisselerini Devretti
Temmuz 2019

Alacer Gold, Gediktepe Projesi’nde %50 oranındaki hissesinin Lidya 
Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’ye satıldığını açıkladı. Anlaşmanın 
tamamlanması ile Lidya projenin tamamına sahip olacak. Anlaşma 
kapsamında Alacer, tüm oksitli cevher üretiminden %10, tüm sül-
fitli cevher üretiminden ise %2 Net İzabe Geliri (NSR) elde edecek. 
Şirket ayrıca projedeki çeşitli aşamaların gerçekleşmesine mütea-
kip 10 milyon dolar karşılığı gelir elde edecek.Lidya’nın Gediktepe 
Projesi’nden herhangi bir aşamada çıkmak istemesi halinde Alacer, 
projenin %100 hissesini geri alma hakkını ise elinde tutacak. An-
laşmanın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 10 yıl boyunca projede 
ilk üretimin gerçekleşmemesi halinde Alacer, NSR haklarından vaz-

geçmek kaydı ile projedeki %50’lik hissesini geri alabilecek.
Alacer Gold Başkan ve CEO’su Rod Antal gerçekleşen hisse satışı 
hakkında: “Gediktepe projesinde olan hisselerimizin satışı ve elde 
ettiğimiz NSR hakları Alacer’in projedeki olası ekonomik risklere 
maruz kalma ihtimalini düşük seviyede tutacak. Gediktepe, cazip 
getirileri olan yüksek kaliteli bir proje olmasına rağmen projenin 
ölçeği, operatörü olmamamız ve baz metal ağırlıklı bir proje oluşu, 
projenin öncelik sıralamasında Ardıç projesinin gerisinde kalmasına 
neden oldu. Bu anlaşma hem ortağımıza Gediktepe Projesi’ni daha 
hızlı geliştirme imkânı sunacak hem de tarafların projeden kısa va-
dede cazip bir ekonomik fayda sağlamalarına imkân verecek.”

Çanakkale’deki Madencilik Faaliyetleri ile Alakalı 
Sektör STK’larından Ortak Basın Açıklaması Ağustos 2019

Son günlerde gündemi meşgul eden, Kaz Dağları’nda siyanürle 
altın arandığına dair iddialara karşın madencilik sektörümüzü 
temsil eden STK’lardan basın açıklaması geldi. Açıklama özellik-
le halkı yanıltan iddialara vurgu yapılırken gerçekler kamuoyu 
ile paylaşıldı. Aşağı tam metni ilginize sunuyoruz:
Madencilik Sektörü Ortak Basın Açıklaması
Madencilik faaliyetlerine ilişkin son günlerde medyada yer alan ve 
vatandaşlarımızı yanıltan haberler üzerine kamuoyunu bilgilen-
dirmek için bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.
Yer altı kaynaklarını değerlendirmede başarılı olmadan, üretim 
ekonomisine geçmek mümkün değildir. Bu anlamda madencilik 
kalkınmanın teminatıdır.
Öncelikle bilinmesi gerekir ki, altın madenciliğinin diğer madencilik 
faaliyetlerinden hiçbir farkı yoktur. Dünyanın en başarılı altın maden-
ciliği örnekleri Türkiye’dedir. En son teknolojiyi kullanan, çevre, maden, 
iş güvenliği dahil gerekli bütün mevzuata hassasiyetle riayet eden, 
madencilik adına örnek teşkil eden uygulamalar gurur kaynağımızdır.
Ülkemizde faaliyet gösteren tüm altın madenlerinin etrafında 10 
yıldan bu yana izleme yapılmaktadır. Bu izlemeler, üçüncü taraf ba-
ğımsız denetimler, akredite laboratuvar analizleri çalışmaları sonu-
cunda, yapılmakta ve devam etmektedir. Bu sıkı denetimler ile kimse-
nin belirlenen kural ve mevzuatın dışına çıkması söz konusu olamaz.
ABD’de, Kanada’da, Avustralya’da, İsveç’te altın üretiminde hangi 
teknoloji kullanılıyorsa Türkiye’de de aynı teknoloji kullanılarak 
altın üretimi gerçekleştirilmektedir. O ülkelerde altın üretiminden 
dolayı bir çevre kaygısı veya altın üretimine yönelik bir tepki ya-
şanmazken ülkemizde neden altın üretimine karşı bir tepki yaratıl-
maya çalışılmaktadır? Bunun nedeni Türkiye’nin altın ithalatında 
önemli bir oyuncu olmasıdır. Türkiye Avrupa’da en yüksek altın 
potansiyeline sahip olan ve en fazla altın üreten bir ülkedir. Ma-
dencilik siyasi polemik alanı olmamalıdır, partiler üstü bir anlayış-
la tüm siyasi partilerce desteklenmelidir. Geçmişte Bergama’daki 
altın madeni ile ilgili ortaya atılan iddiaların hiçbirisinin gerçekler-
le alakasının olmadığı zaman içinde ortaya çıkmıştır.
Hiç şüphesiz önceliğimiz önce insan, sonra çevre, sonra maden-
ciliktir. Ancak her madencilik projesine ideolojik nedenlerle karşı 
çıkmak madencilik gibi katma değeri yüksek bir faaliyet alanının 

değersizleştirilmesine ve tartışmaların bilimsellikten uzak sübjek-
tif yargılarla yapılmasına neden olmaktadır.
Madenlerin bulunduğu yeri değiştirme imkânı yoktur. Madenci-
lik geçici bir faaliyettir. Günümüzde maden faaliyetinin bitmesi 
beklenmeden, eşzamanlı rehabilitasyon çalışmaları yapılmakta, 
maden çıkarılan alanlarda doğaya yeniden kazandırma işlemleri 
en iyi şekilde gerçekleştirilmektedir. Dünyada ve ülkemizde bu ko-
nuda pek çok başarılı örnekler bulunmaktadır.
Madencilik faaliyetleri şeffaf bir şekilde yürütülmekte olup devle-
tin, her türlü kurumunun ve sivil toplumun denetimine açıktır. Son 
dönemde haberlere konu olan şirketin de tüm süreçleri, devletin il-
gili kurumlarınca sıkı denetimi altında ilerlemektedir. Her türlü ka-
nun ve kurallara uygun hareket eden ve Türkiye’ye yatırım yapan 
yabancı sermayeli şirketler de tıpkı başka ülkelerde yatırım yapan 
yerli firmalarımız gibi, ülkenin zenginliğine katkı koymakta, çevre-
ye, hukuka, insana hassasiyetle yaklaşmaktadır.
Türkiye yılda ortalama 160 ton altın ithal eden bir ülke konumundadır. 
Tam bağımsızlık ülkemizin kaynaklarını gereği gibi değerlendirmek-
ten geçer. Unutulmamalıdır ki, üretmeden hiçbir sorunumuzu çöze-
meyiz. Çevreye ilişkin kaygılarımızı, üretim faaliyetlerini engelleyerek 
değil, gelişmiş ülkelerde hangi teknolojiler kullanılıyor, hangi önlemler 
alınıyorsa, biz de o şekilde yapılmasını sağlayarak çözebiliriz.
Vatandaşlarımızın altın madenciliği ile ilgili bilgi eksikliğini istis-
mar ederek, asılsız iddialar ile Türkiye’nin altın üretimini engelle-
meye yönelik gayretlere karşı dikkatli olmalıyız.
Dünyada ve ülkemizde emek yoğun bir sektör olan madenciliği ve 
madencileri ötekileştirmek, bilimselliği olmayan tartışmalara çek-
mek, yatırımlara karşı durmak, yanlış bilgi ve senaryolarla yanlış 
algı oluşturmaya çalışmak, madencilikte dışa bağımlılığımızı art-
tıracak, madenciliğimize zarar verecek ve kendi kaynaklarımızı 
değerlendiremez hale getirecektir.
Altınından kömürüne, mermerinden bakırına ülkemizin yer altı 
kaynaklarını, daha iyi bir gelecek için değerlendirmek üzere yıllar-
dan bu yana büyük özveri ve gayretle çalışan tüm maden sektörü 
ve emekçileri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı 
hassasiyetle çalışmaya devam edecektir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyururuz…
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Enerji Bakanlığından Çanakkale’de Gündem Olan 
Madencilik Faaliyetleri ile İlgili Açıklama Yapıldı 

Ariana İkinci Çeyrek Faaliyet Raporunu Yayınladı 

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Son günlerde Çanakkale’de gündem olan madencilik faaliyetleri 
ile alakalı olarak T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yazılı açık-
lamada bulundu. Çanakkale, Kirazlı, Balaban’daki madencilik faa-
liyetinin Atikhisar Barajı’nın kısa ve orta mesafeli koruma alanla-
rının dışında yapıldığı bildirilen açıklamada, “İşletme aşamasında 
ortaya çıkacak su ihtiyacı öncelikle yüzey akışı sularından sağlana-
caktır. Bu suların ihtiyacı karşılamaya yetmediği durumlarda ise pro-
je sahibi tarafından inşa edilecek Altınzeybek Göleti’nden su temin 
edilecektir. Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni’nin su ihtiyacının Atikhisar 
Barajı’ndan karşılanacağı iddiası tamamen gerçek dışıdır.” denildi.
Madencilik gibi katma değeri yüksek ve emek yoğun bir alanla 
ilgili yayılan yanlış bilgilerin, geçimini bu sektörden sağlayan 
100 binden fazla insanın emeğini değersizleştirdiği kaydedilen 
açıklamada halk arasında madenlerin aranması ve çıkarılması 
süreçlerinde siyanür kullanıldığına dair yanlış bir kanının ol-
duğuna işaret edilerek, altın dahil madenlerin aranması ve çı-
karılması süreçlerinde doğal ortamda siyanür ya da türevi bir 
madde kullanılmadığı, çıkarılan kayanın içindeki altının metal 
olarak ayrıştırılması aşamasında ise ulusal ve uluslararası kriter-
lere göre kapalı tesislerde üretim yapıldığı belirtildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çevresel Etki Değerlendirmesi 
İzni, Tarım ve Orman Bakanlığından Orman İzni ve yerel yönetim-
lerden Gayrisıhhi Müessese İzni almadan madencilik işletme faali-
yetlerine izin verilmediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Mevzuatta yapılan son değişiklikle madencilik faaliyeti için kesi-

len ağaç sayısı kadar farklı noktalara ağaç dikilmesi ve madencilik 
faaliyetinin sona ermesiyle aynı bölgenin yeniden ağaçlandırıla-
rak eski haline getirilmesi şartı getirildi. Söz konusu maden faali-
yetlerinde bulunan firma, mevzuat gereği 2 farklı noktada hatıra 
ormanı oluşturarak, 14 bin fidan dikimi gerçekleştirdi. İddialarda 
yer alan alanda kesilen ağaç sayısı ortaya atıldığı gibi 195 bin de-
ğil, 13 bin 400’dür. Ayrıca, tüm maden faaliyetleri Bakanlığımız ve 
ilgili kurumlar tarafından periyodik olarak denetleniyor. Bu kap-
samda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü faaliyetleri yerinde 
incelemek üzere bir ekibi sahaya göndermiştir.”
Açıklamada, Çanakkale’deki altın araması bölgesinin Kaz Dağları’n-
da olmadığı vurgulanarak maden bölgesinin Kaz Dağları’nda değil, 
Kaz Dağları’na yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kirazlı Balaban Te-
pesi’nde olduğu bilgisine yer verildi. Orman izin sınırları dışında her-
hangi bir faaliyetin söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada ayrıca 
maden araması için ağaç kesimi tamamlanan alanlarda, madencilik 
faaliyetinden sonra sahanın rehabilitasyonunda kullanılmak üzere 
üst toprak sıyırma ve depolama işlemlerine başlandığı aktarıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar verilerine göre, Türkiye’nin altın ithala-
tına geçen yıl 8,5 milyar dolar ödediği kaydedilen açıklamada; 
“Türkiye, dünyada üretilen 90 madenin 77’sini ticari olarak üretebi-
lecek bir rezerve sahiptir. Buna rağmen Türkiye’de madencilik faali-
yetleri toplam gayri safi yurt içi hasıladan sadece%1 civarında pay 
alırken, ABD, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde bu oran%10’lara 
kadar yükselmektedir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Ariana Resources tarafından yayınlanan ikinci çeyrek raporuna 
göre Kızıltepe İşletmesi’nden yılın ikinci çeyreğinde gerçekleştiri-
len altın üretimi 6.438 ons oldu. 2019 yılı üretim hedefini 25.000 
ons olarak duyuran şirket yılın ilk yarısında gerçekleştirilen 13.734 
onsluk altın üretimi ile planlarına uygun devam ettiklerini kaydet-
ti. Bu dönemde değirmen kullanımı %95,8, verimliliği ise %99,2 
olurken ilgili dönemde değirmenden ortalama 4,18 g/t Au tenör-
lü 48.132 ton cevher geçtiği belirtildi. Çeyrek sonu itibari ile cev-
her işleme tesisindeki altın kazanımı ise %95,2 oldu. Bu dönemde 
madende 43.367 tonluk kazı gerçekleştirilirken 21.603 ton ile en 
yüksek seviye Mayıs ayında görüldü. Şirket tarafından ayrıca “Arzu 
South” bölgesindeki ilerleme çalışmalarının tamamlanmak üzere 
olduğu aktarılırken çeyrek boyunca cevher üretiminin düzenli ar-
tış gösterdiği kaydedildi. 
Bunun yanında Ariana Resources MAPEG’in Hızarlıyayla Projesi 
için 10 yıllık işletme ruhsatını onayladığını da açıkladı. Hod Maden 
Projesi’nin 8 kilometre kuzeyinde bulunan Hızarlıyayla Projesi 
yaklaşık 3 kilometrekarelik alanda altın ve baz metal mineralizas-
yonu içeren önemli bir alterasyon zonuna dair bulgular içeriyor. 
Ardala Projesi’nde MAPEG tarafından yapılan incelemelerin olum-
lu olduğu ve bu projede de işletme ruhsatı için onay beklendiğini 
aktaran Ariana, arama çalışmalarını sürdürdüğü Salınbaş Projesi 
hakkında da bilgi verdi. Şirket, projede yapılacak ek sondaj çalış-

maları için gerekli olan orman izni başvurusu üzerine yapılan de-
ğerlendirmelerin sürdürüldüğünü belirtti. Şirket daha önce açık-
lanan sonuçlara ek olarak daha derinden, daha yüksek tenörlü 
sondaj sonuçları elde edildiğini ifade etti. ARD022 isimli sondaj 
kuyusundan elde dilen veriler 161 metreden itibaren 6 met-
re boyunca 2,38 g/t Au + 9,3 g/t Ag + 0,51% Cu + 0,25% Pb + 
0,50% Zn şeklinde kaydedildi.
Şirket, aynı zamanda Salınbaş Altın Projesini bir ortaklık kapsa-
mında geliştirmekle ilgilenen şirketlerle görüşmelerin gerçek-
leştirildiğini kaydetti.
Ariana Resources Genel Müdürü Kerim Şener ikinci çeyrek rapo-
ru ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Amiral gemimiz olan Kızıl-
tepe Madeninden elde edilen ikinci çeyrek sonuçları işletmemizdeki 
olumlu gidişatı yansıtıyor. Bu dönemdeki ons başı işletme maliyet-
leri önceki çeyreklerden daha yüksek gerçekleşti. Bunun en büyük 
nedeni bu zaman zarfında gerçekleştirilen devlet hakkı ödemesidir. 
Bu çeyrekte “Arzu South” bölgesinin güney sınırının ilerletilmesinden 
dolayı kazı miktarı yüksek seviyelerde seyretmiştir fakat üçüncü ve 
dördüncü çeyrekte bu miktarlar düşecektir. Açıklamanın yapıldığı 
tarihte ons başı 1.542 dolar olan ve artış eğilimini sürdüren altın fi-
yatları nedeniyle heyecanımızı koruyoruz. Temmuz ve Ağustos dö-
neminde altın fiyatları yaklaşık %10 artış gösterdi. Bu artış üçüncü 
çeyrek sonuçlarımıza yansıyacaktır.”  
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Madende İhracatın %90’ından Fazlası 
Döviz Olarak Türkiye’de Kalıyor 

Çanakkale’de Binlerce Kişi Madencilik 
Faaliyetlerini Protesto Etti 

Temmuz 2019

Ağustos 2019

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), madencilik sektörü ile 
ilgili düzenlediği Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası 
Marka Yolculuğu bilgilendirme toplantısının dördüncüsünü, Si-
vas, Çanakkale ve Uşak’ın ardından Kayseri’de gerçekleştirdi. Ma-
denciliğin Türkiye için çok önemli ve potansiyeli yüksek bir sektör 
olduğuna işaret eden İMİB Başkan Vekili Rüstem Çetinkaya, ancak 
Türkiye’nin sahip olduğu rezerv potansiyelini yeterince değer-
lendiremediğini kaydetti. Madenin ithal girdi maliyeti çok düşük 
olduğu için net ihracata katkısının çok yüksek olduğuna dikkat 
çeken Çetinkaya, yapılan her birim maden ihracatının %90’dan 
fazlasının Türkiye’de döviz olarak kaldığını ve bu anlamda dış tica-
ret açığına katkı olarak en önemli sektörlerden olduğunu belirtti.
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından dördüncü-
sü düzenlenen Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası 
Marka Yolculuğu bilgilendirme toplantısı Kayseri’de yapıldı.
Bürokrasi, yerel siyaset, STK’lar, oda başkanları, üniversiteler, 
kanaat önderleri ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda 
konuşan İMİB Başkan Vekili Rüstem Çetinkaya, dünyada ticareti 
yapılan 90 çeşit madenin 77 tanesinin Türkiye’de bulunduğuna 
dikkat çekti. Madenciliğin bu anlamda potansiyeli yüksek bir 
sektör olduğunu ancak milli gelire katkısının %1’den az oldu-
ğunu kaydeden Çetinkaya, “Dünyada 132 ülke arasında toplam 
maden üretim değeri itibariyle 28’inci sıradayız. Bazı ürünlerde 
dünyada çok önemli paya sahibiz. Dünyanın en büyük bor üre-
ticisi ve ihracatçısı olmanın yanında dünyanın en büyük feldspat 
ihracatçısı, dünyanın ikinci büyük krom cevheri ve mermer ihra-
catçısı, dünyanın üçüncü büyük doğal taş üreticisi ve ihracatçısı 
konumundayız. Ancak genele baktığımızda rezerv potansiyelini 
yeterince değerlendiremediğimiz aşikar.” dedi.
Türkiye’nin geçtiğimiz yıl 4,6 milyar dolarlık maden ihracatı ger-
çekleştirdiğini kaydeden Çetinkaya, bunun Türkiye’nin toplam 
ihracatında %2,7’lik bir paya karşılık geldiğini ifade etti. Made-
nin ithal girdi maliyeti çok düşük olduğu için net ihracata kat-
kısının çok yüksek olduğuna işaret eden Çetinkaya, yapılan her 
birim maden ihracatının %90’dan fazlasının Türkiye’de döviz 
olarak kaldığını ve bu anlamda dış ticaret açığına katkı olarak 
en önemli sektörlerden olduğunu belirtti.

Üretim Olmazsa İhracat da Olmaz
İhracatın daha da artmasının tek yolunun üretim artışı oldu-
ğuna işaret eden Çetinkaya, “Üretim olmazsa ihracatın olma-
yacağını da biliyoruz. Bu sebepten dolayı üretim ayağına çok 
önem veriyoruz. Üretim ayağında kamu ile birlikte hareket etmek 
durumdayız. ‘Hayatımız Maden’ sloganı ile son 2 yıldır çalıştaylar 
düzenleyerek madenlerin hayatımızın tüm evrelerinde ayrılmaz 
bir parça olduğunu anlatıyoruz. Örneğin ülkemizde madencilik 
faaliyetleri olmazsa seramik sektörü olamaz, kimya sektörü ol-
maz, cam sektörü olmaz, çimento, agrega gibi sektörler olamaz 
ya da ithalata dayalı bir sektör oluşur. İnşaatlarda kullandığımız 
malzemelerin neredeyse %90’ı bir maden ürünü.” dedi.
Türkiye’de 27 tona yakın altın üretimi yapıldığını söyleyen 
Çetinkaya, ancak bunun yaklaşık 4 katı bir ithalatın söz konu-
su olduğunu belirtti. Kömür üretimi artmasına karşın 5 milyar 
dolarlık kömür ithalatı yapıldığını anlatan Çetinkaya, elektrik 
üretiminde kullanılan kömürde dışa bağımlılığın halen yüksek 
seviyede bulunduğunu söyledi.
Çevreci Madencilik Yapmak Zorundayız
Sürdürülebilir madencilik yapmak için sektör olarak çevreci madenci-
lik yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Çetinkaya, “Bu yönde de 
kamuyla özel sektör birlikte çalışarak çevreci, sürdürülebilir maden-
cilik yapılması üzerine de çalışmalar yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Çetinkaya, şöyle devam etti:
“Orman alanlarının sadece binde 2,5’lik bölümünde madencilik fa-
aliyeti yapılıyor. Orman idaresinin özel bütçesinin yarısından fazlası 
ise madencilik faaliyetlerinden gelen gelir ile elde ediliyor, bu büt-
çe Türkiye ormanlarının korunmasında ve ormancılık ile ilgili yeni 
teknolojilerin geliştirilmesinde kullanılan bir kaynak oluyor. Maden-
cilik izni alınan orman yerlerinin bir kısmında ise ağaç yok, sadece 
kaya veya çalı olan yerler. Dolayısıyla orman alanını da kategoriye 
ayırmak gerekiyor. Madenciliğin olmazsa olmaz olduğu ve gerek-
liliği çok açık. Bunun yanında çevreci ve sürdürülebilir madencilik 
sosyal mutabakatla yapıldığında ve bu bilgiler herkes tarafından 
bilindiğinde çok daha sıcak bakılacaktır. Bizim madenlerimizi keş-
fetmemiz, üretime geçirmemiz ve çevreci, sürdürülebilir madenciliği 
üniversiteler ve kamuyla değerlendirmemiz gerekiyor.” 

Çanakkale’de, son günlerde “Kaz Dağları’nda madencilik yapıl-
dığı” ve “Planlanandan yüksek miktarda ağaç kesildiği” iddiala-
rıyla gündemi meşgul eden altın madeni çalışmalarını protesto 
etmek amacıyla başlatılan etkinlik kapsamında bugün binlerce 
kişinin katılımıyla Kirazlı-Balaban’da “Büyük Su ve Vicdan Nöbe-
ti” başlıklı eylem düzenlendi.
Sabah saatlerinde başlayan etkinliğine katılmak için yerel hal-
kın dışında ülkemizin farklı bölgelerinden vatandaşlar da böl-
geye gelirken maden alanına doğru bir yürüyüş gerçekleştiril-

di. Saat 13:00 civarında koruma tellerini aşarak maden şantiye 
alanına giren vatandaşlara bazı milletvekillerinin, belediye baş-
kanlarının, sanatçıların, STK’ların ve bilim insanlarının da destek 
verdiği görüldü.
Son günlerde artan protestolarda bazı vatandaşların özellikle 
“siyanürle altın arandığı” gibi var olmayan kavramlar ile protes-
tolarını gerçekleştirmesi ve hatta önemli bir kesimin ülkemiz-
deki tüm madencilik faaliyetlerine koşulsuz karşı çıkıyor olması 
düşündürdü. 
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Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) Heyeti, 
Enerji Bakanı Fatih Dönmez’i Ziyaret Etti

‘’Yaşam İçin Maden Kitabı’’ Şimdi On-line!!!

Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) Yönetim Kurulu 
üyeleri, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i 
makamında ziyaret ederek MASİS ve sektör hakkında çeşitli bil-
giler paylaştılar.
Yeni kurulan Maden Sanayii İşverenleri Sendikası Başkanı Naci 
İlci ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul eden Ba-
kan Dönmez’e, madencilik sektörünün sorunlarını ve sendika 
olarak çözüm önerilerini içeren bir rapor takdim eden heyet, 
sektörün tek işveren sendikası olarak Bakanlığın çalışmalarında 
sorumluluk almak istediklerini ifade etti.
MASİS tarafından hazırlanan sektör raporundan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Bakan Dönmez, değinilen tüm so-
runların dikkate alınarak sendikanın gerçekleştirdiği çalışma-

lardan istifade edileceğini belirtti. İlerleyen günlerde, maden-
cilik sektörüyle ilgili tüm Bakanların katılımıyla bir madencilik 
sektörü çalıştayının gerçekleştirilmesinin yararlı olacağını ifade 
eden heyette, MASİS Başkanı Naci İlci, Başkan Yardımcısı Ferhat 
Nasıroğlu, Başkan Yardımcısı Anıl Çağrı Koloğlu, Başkan Yar-
dımcısı Veli Doğan, Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Serhat Dinç, 
Yönetim Kurulu Üyesi Oral Sönmez, Yönetim Kurulu Üyesi Ra-
mazan Yön, Yönetim Kurulu Üyesi Salih Selim Şenkal, Yönetim 
Kurulu Üyesi Tahir Denizli yer aldı.
Kabulün ardından, göreve yeni atanan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı’yı da tebrik ziyaretinde 
bulunan heyet, MASİS ve önümüzdeki dönem planlanan çalış-
maları hakkında kendisine bilgi verdi. 

Madencilik sektörü olarak madencilikle ilgili konularda kamu-
oyuna bilgi akışı sağlamada maalesef istenen seviyede değiliz.
Maden kazaları nedeni ile yaşanan ölümler, bazı kötü maden-
cilik uygulamaları ve görüntüleri, madenciliğin çevre için bir 
tehdit oluşturduğuna yönelik iddialar kamuoyunda madenci-
liğe yönelik olumsuz bir algının oluşmasına neden olmaktadır. 
Kamuoyunda madenciliğe karşı olumsuz algı nedeniyle maden 
arama ve kendi maden potansiyelini değerlendirmede her ge-
çen yıl daha fazla zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz.
Çevre baskısı nedeni ile ülkemizde madencilik faaliyetlerinin yasak-
lanmasını isteyen bir anlayış her geçen yıl artmaktadır. O kadar ki 
ülkemizin maden potansiyelini araştırmakla görevli MTA’nın ma-
den araştırma faaliyetlerinin bile engellendiğine şahit olmaktayız.
Kanada, Avustralya, ABD, İsveç, Finlandiya gibi gelişmiş ülke-
lerde toplumda madenciliğe karşı bir tepki olmazken neden 
ülkemizde bir tepki söz konusu?
Kamuoyunda madenciliğe karşı yaratılan bu olumsuz tabloya 
sesiz kalamayız. Madencilik konusunda kamuoyunu bilgilen-

dirmek için madenci olarak, şirket olarak, STK olarak, Bakanlık 
olarak bugüne kadar yaptıklarımız yeterli olmamıştır.
Vatandaşlarımızın madencilik bilincini arttırmak için Dr. Muhterem 
Köse tarafından kaleme alınan ‘’Yaşam İçin Maden’’ başlıklı kitabın 
10.000 adetlik birinci baskısının kısa sürede tükenmiş olması sektö-
rün bu konudaki çalışmalara desteğinin önemini göstermektedir.
“Yaşam İçin Maden” kitabının ilk baskısı Madencilik Türkiye Der-
gisi ile birlikte dağıtılmış, bazı maden üreticileri ve aramacı fir-
malar tarafından da onlarcası alınarak madenlerin bulundukları 
yörelerde halka dağıtılmıştır. Bu şekilde kamuoyunda gerçek ma-
dencilik algısının oluşturulmasına katkı sağlanmaya çalışılmıştır.
Dr. Muhterem Köse’den edinilen bilgilere göre gösterilen yo-
ğun ilgi nedeni ile kitabın ikinci baskısı da tamamlandı ve talep 
eden şirketlere gönderilecek.
Kitabın basılı versiyonuna ilgi gösteren şirketler taleplerini 
kosemuhterem@gmail.com adresine bildirebilirler. 
Dijital versiyonunu ise linkten okuyabilirsiniz: madenciliktur-
kiye.com/yasam-icin-maden-kitabi-2-baskisi-yayimlandi/ 

Zambiya’da, Türk Firmaların da İlgi Gösterdiği Bakır 
Madenlerinde Anlaşmazlık Devam Ediyor Temmuz 2019

Güney Afrika Yargıtay Mahkemesi Vedanta Resources’ın çoğunluk 
hissesine sahip olduğu Konkola Copper Mines’ın (KCM) satış iş-
lemlerini durdurma kararı aldı. Karara göre Zambiya Hükümeti sa-
tış işlemlerini sürdürmek için Yargıtay’ın nihai kararını bekleyecek.
Hindistan merkezli Vedanta Resources ve Zambiya Hükümeti 
Mayıs ayında şirketin taahhütlere uymadığı iddiası nedeniyle 
anlaşmazlık yaşamıştı. Kamu şirketi ZCCM-IH aracılığı ile ma-
denin %20’sine sahip olan Zambiya Hükümeti, KCM’yi lisans 
şartlarını ihlal etmekle suçlamış ve işletmeye tasfiye memuru 
atamıştı. İddiaları reddeden Vedanta, Zambiya Hükümeti ile ile-
tişim halinde kalarak haklarını arayacağını duyurmuştu.
Alınan durdurma kararı Vedanta için büyük bir galibiyet olarak de-

ğerlendirilirken Zambiya Madencilik Bakanı Richard Musukwa, Hü-
kümetin karara itiraz edilmesi için Güney Afrika’da bulunan avukat-
larına çağrıda bulunduğunu açıkladı. Musukwa yabancı mahkeme 
kararlarının Zambiya’nın yerel mahkemelerinde kayda alınmadığı 
sürece uygulamaya geçmeyeceğini ve alınan kararın Zambiya’da 
devam eden süreçler üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını da söyledi.
Zambiya Hükümeti yaşanan gelişmelere rağmen önümüzdeki 
süreçte Chingola, Chililabombwe, Kitwe and Nampundwe’de 
işletmeleri bulunan KCM için yapılan tekliflerin netleşmesini 
bekliyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamada çeşitli ülke-
lerden şirketlerin madene talep gösterdiği belirtilirken bu ülke-
ler arasında Türkiye’den bir şirketin bulunduğu da kaydedildi. 
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Çanakkale-Kirazlı’daki Madencilik Faaliyetleri ve 
Protestolar Değerlendirildi 
Türkiye birkaç haftadır Çanakkale-Kirazlı Bölgesindeki maden-
cilik faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen izinli ağaç kesme 
çalışmalarına kilitlenmiş durumda. Yöredeki madencilik faali-
yetleri tüm izinleri alınmış ve yasal prosedürlere uygun şekilde 
devam ederken maden sahası geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin 
pek çok bölgesinden gelen binlerce kişinin protestosuna sahne 
oldu. Ayrıca sosyal medyada da çok büyük tepkiler gösterildi. 
Halen bir kısım protestocu eylemlerini sürdürüyor.
Yaşanan süreçle ilgili olarak Sözcü Gazetesi’ne konuşan Altın Ma-
dencileri Derneği (AMD) Başkanı Hasan Yücel fotoğrafın bütünü-
nü görmek zorunda olduğumuzun altını çizerek “Aksi durumda 
Türkiye kaybeder. Sonuçta madencilik geçici bir faaliyettir. Bu bilinçle 
olaya yaklaşmamız gerekiyor. Eğer biz sadece bitki örtüsünün sıyrıl-
ması, toprağın kazılması gibi madenciliğin yapıldığı o an’a odaklana-
rak hüküm verirsek yanlış yapmış oluruz. Günümüzde maden faaliye-
tinin bitmesi beklenmeden, eş zamanlı rehabilitasyon çalışmaları da 
yapılmakta, maden çıkarılan alanlarda doğaya yeniden kazandırma 
işlemleri en iyi şekilde gerçekleştirilmektedir. Dünyada ve ülkemizde 
bu konuda pek çok başarılı örnekler bulunmaktadır.” dedi. Yücel 
ayrıca “Kirazlı’da gündeme gelen o görüntü kimi rahatsız etmez ki? 
Hatta burada sektörümüz adına özeleştiri yapmak gerekirse, orada 
uygulama sırasında bazı stratejik planlama hataları yapılmış da ola-
bilir. Bize düşen de eğer varsa bu hataları düzeltmektir” diye konuştu.
Yücel, ‘Önce İnsan, sonra çevre, sonra madencilik’ bilinciyle hareket 
ettiklerini, işletilen maden sahalarının üretimden sonra rehabilite 
ederek bırakmayı ilke edindiklerine ilişkin örnekleri fotoğraflarla 
anlatırken kimsenin devletin belirlediği kurallar dışında hareket 
edemeyeceğini dile getirdi. AMD Başkanı Yücel “Bilimsel verilere da-
yanmayan eylem ve karşı çıkışlar, topyekûn bir madencilik karşıtı ha-
rekete dönüşürse kaybeden ülkemiz olur. ‘Maden hayattır, üretim de 
lokomotifidir’. Madencilik insanın konforlu yaşamasının, ülkemizin bü-
yümesinin lokomotifidir; kalkınmasının teminatıdır” sözlerini sarf etti.
Madencilerin de şikayeti olduğuna vurgu yapan Yücel devletin 
diğer alanlarda yatırım yapanlara bedelsiz arazi verirken yol, su 
elektrik vb. altyapı hizmetlerini yaparken, madencilerin diğer 
yatırımcılardan farklı olarak ruhsat, orman, arazi, altyapı hizmet, 
kamulaştırma, maden kapama ve rehabilitasyon, devlet hakkı 
bedellerinin ağır olduğunu ve bunların tamamının kendileri ta-
rafından karşılandığını dile getirdi.
Başkan Hasan Yücel, ülkemizde siyanür kimyasallarının yak-
laşık%3’ünün altın üretiminde, %97’sinin de başka alanlarda 
kullanıldığını belirterek “Siyanürün%97’sinin kullanıldığı diğer 
alanlarda ‘siyanür’ üzerinden herhangi bir tartışma yaşanmaz-
ken, sadece%3’nün kullanıldığı altın üretimindeki siyanürün tar-
tışılması bu konudaki istismarın ve art niyetin en iyi göstergesidir” 
dedi. Siyanürün, altının aranması aşamasında değil, altının üre-
timi aşamasında, üretim tesislerinde, gözle görülemeyecek ka-
dar küçük katı haldeki altın zerreciklerini çözüp sıvı hale getir-
mek için kullanıldığını kaydeden Yücel sözlerini şöyle sürdürdü:
“Altın üretiminde kullanılan siyanür daha sonra arıtmadan geçi-
rilerek%99,9 oranında yok edilmektedir. O kadar ki çevreyi tehdit 

edileceği ileri sürülen atık depolama havuzlarındaki siyanür miktarı 
Amerika’da içme sularında müsaade edilen siyanür miktarına eşit-
tir. Nasıl oluyor da Amerika’da içme suyunda müsaade edilen mik-
tardaki siyanür, Türkiye’de çevre ve insan sağlığı için çevrecilik adı-
na felaketlere neden olabilecek bir tehdit olarak gösteriliyor? Bugün 
başta Avrupa olmak üzere dünyada yaklaşık 875 altın ve gümüş 
madeninde siyanür kullanılarak altın ve gümüş üretilmektedir.”
Yücel, Türkiye’de altın üretiminde kullanılan teknolojinin ABD, 
Kanada, Avustralya ve İsveç’te kullanılan teknolojinin aynısı 
hatta daha da ilerisinde olduğunu belirterek şunları ekledi:
“O ülkelerde altın üretimine karşı toplumsal bir tepki yaşanmaz-
ken; ülkemizde altın üretimine karşı reaksiyon gösterilmesi mani-
dardır. Acaba bunun nedeni Türkiye’nin altın ithalatında önemli 
bir oyuncu olmasından mıdır? Türkiye yılda ortalama 160 ton al-
tın ithal eden bir ülke konumundadır. Unutulmamalıdır ki üretme-
den hiçbir sorunumuzu çözemeyiz.”
Madencilik faaliyetleri yürütülen alanların eski haline getirilme-
si için yapılan çalışmalar noktasında ise Hasan Yücel, “Bizim bu 
noktada herkese kapımız sonuna kadar açıktır” diyerek altın ma-
dencilerinin şeffaflık politikalarına vurgu yaptı.
Diğer taraftan gündem konusu Kirazlı’da üretim öncesi çalış-
malarını sürdüren Alamos Gold şirketinin CEO’su John McClus-
key ile görüşen Sabah Gazetesi de iddialara yanıt aradı. McClus-
key’in aktardığı bilgilerden bazı satır başları şu şekilde:
2010 yılında sahayı başka bir şirketten devralan Alamos sonraki 
yıllarda sahadaki rezervi geliştirmek için çalışmalarını sürdürdü. 
2013’te ÇED ‘olumlu’ raporunu aldı.
McCluskey son dönemde kendisinin söylemediği şeylerin kendisine 
atfedildiğini, hayatında hiç böyle bir sosyal medya dalgası görmedi-
ğini, algılar üzerinden bir operasyon yürütüldüğünü, bu işin politik 
bir saldırı olduğunu düşündüğünü, konunun çevreye atfedildiğini 
ama arkada başka siyasi hesaplar olduğuna inandığını dile getirdi.
Ağaçların kesilmeye başlamasının bugünün meselesi olmadı-
ğını, orman izinlerinin 2016’da alındığını, 2017’de ağaç kesimi-
nin başlatıldığını, şu anda toprağın üstünün sıyrıldığını, maden 
ömrü bitince sahanın tekrar doğaya kazandırılacağını, tüm dün-
yada da madenciliğin böyle yapıldığını söyledi. Hatta Türkiye’de 
Çevre, Enerji ve Orman Bakanlıklarında mevzuatların birçok 
ülkeye göre daha gelişmiş düzeyde olduğuna regülasyonla-
rın doğayı, vatandaşı korumaya dönük olduğuna vurgu yaptı. 
Ayrıca yatırımcı daha çalışmaya başlamadan önce bölgeye ya-
pılacak ağaçlandırma maliyetinin hesaplanıp tahsil edildiğini, 
oraya ağaçlandırma bedeli olarak 5 milyon dolar ödediklerini, 
354 hektar orman arazisinin kiralandığını, kesilen ağaç sayısının 
idare tarafından bilindiğini ancak söylendiği gibi 195 bin ağaç 
kesilmediğini dile getirdi.
Çalıştıkları bölgenin Kaz Dağları’na 40, Atikhisar barajına da 
14 kilometre mesafede olduğunu, Kaz Dağları’nın eteklerinde 
yüzlerce yazlık villa olduğunu, Çanakkale’de 20 yıldır aynı bele-
diyenin bulunduğunu, orada her yerin beton olduğunu, o yüz-
den söylenenleri samimi bulmadığını aktardı. 
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Altın ararken siyanür kullanılmadığını, ayrıştırırken kullanıldığı-
nı, örnek olarak 10 bin damla suyun içine birkaç damla siyanür 
eklendiğini, altının siyanüre mıknatıs gibi yapıştığını, son tekno-
lojilerin kullanılmasıyla kapalı bir sistemde işlem yapıldığını, si-
yanürün güneş ışığında bozulduğunu, siyanürün üstelik tekstil, 
kimya, plastik, akrilikte gibi başka endüstrilerde de kullanıldığını 
başka sektörde kimyasal sızıntı olabileceğini ama altın maden-
ciliğinde olmayacağını çünkü siyanür sızarsa ona yapışık altının 
da gideceğini, yatırımcıların kârlılığının buna bağlı olduğunu, o 
yüzden altın madencileri sıfır atık prensibiyle çalıştıklarını belirtti.
McCluskey Türkiye’ye uzun soluklu baktıklarını, bölgede Ağı 
Dağı ve Çamyurt projelerinin de olduğunu, Kirazlı’da 539.747, 
Ağı Dağı’nda 937.347, Çamyurt’da 373.222 ons altın üretimi 
planladıklarını, üç yatırımda ilk maliyetlerinin 400 milyon dolar 
olduğunu aktardı. Ödedikleri ve ödeyecekleri vergilerle (devlet 
hakkı, orman izin bedelleri, vergiler vs) sadece Kirazlı’da devle-
tin kazancı 103,5 milyon doları bulacağı, ortalama 1.400 dolar/
ons altın fiyatı dikkate alınırsa, madenlerin toplam kârının 1,5 
milyar dolar civarında olacağını, bu miktarın%33’ünün yani 
496,4 milyon dolarının devlete aktarılacağını anlattı.
Bloomberg’e verilen ve gündem olan röportajdaki sözlerinin 
de yanlış anlaşılarak “Türkler taş taşımakta çok iyiler” şeklinde 
aktarıldığını, “Orada, ‘Dışarıdan işçi getirmeyi düşünmüyorum. 
Türkiye’de her alanda işin uzmanları var. Özellikle inşaat alanın-
da Kanada’dakilerden çok daha iyi kapasiteye sahipler’ dedim. 
Türkler’in uzmanlığına iltifat ederken sözlerim yanlış anlaşıldı, 
özür dilerim” dedi.

Doğu Biga Madencilik Kirazlı Projesi Müdürü Çağın Şen ise bir 
basın toplantısı düzenleyerek süreci değerlendirdi. Şen açık-
lamasında olayın algı yaratma çabası olduğunu ifade etti. Şen 
toplantısında özetle şunları dile getirdi:
Söz konusu bölge, Kaz Dağları’nın 40 kilometre kuzeyinde. Ki-
razlı projemiz kapsamında siyanürün kullanılacağı herhangi bir 
alan kesinlikle su havzası içinde değildir.
Sızdırmazlığı sağlanmış, bütün dünya standartlarında önlemle-
rin alınmış olduğu bu alan, Atikhisar Barajı havzası sınırlarının 
dışında kalacak şekilde konumlandırılmıştır.
Maden sahasının bulunduğu Kirazlı bölgesinde kesilen ağaç 
sayısı proje başlangıç sürecinde belirleniyor.
Çalışmalarımızda olmazsa olmazlardan biri, bitkisel üst topra-
ğın proje öncesinde sıyrılarak rehabilitasyon çalışmalarında 
kullanılmak üzere muhafaza edilmesidir. Bu bir zorunluluktur. 
Sıyırma işlemi ve verimli toprağın muhafaza altına alınması ger-
çekleşmeden rehabilitasyon çalışmaları yapılamaz.
Rehabilitasyon çalışmaları sırasında bu toprağı sıyırmak istedi-
ğinizde, kamuoyunu meşgul eden fotoğraf gösterilerek burada 
bir felaket yaşanmış gibi görüntü, algı yaratılmaya çalışılıyor.
Son olarak Altın Madencileri Derneği ise ALTIN MADENCİLİ-
ĞİNDE KAMUOYUNUN MERAK ETTİĞİ KONULAR başlıklı bir 
dosya hazırlayarak Madencilik Türkiye Dergisi aracılığı ile ka-
muoyu ile paylaştı. İlgili dosyaya linkten ulaşabilirsiniz:  
madencilikturkiye.com/wp-content/uploads/2019/08/
canakkale-kirazlidaki-madencilik-faaliyetleri-ve-protesto-
lar-degerlendirildi.pdf

Ağustos 2019

Ağustos 2019
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Standart Enerji, İhale Yoluyla İki Yeni 
Boksit Sahası Satın Aldı 

156. Grup Maden Ruhsat İhalesi
İleri Bir Tarihe Ertelendi 

Eti Krom Dolar Bazında SUKUK Sertifikası İhraç Edecek 

Verusa Holding’in yüzde yüz oranında bağlı ortaklığı olan Stan-
dard Enerji Üretim AŞ, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafın-
dan açılan maden ruhsat ihalesinden, Muğla ili Yatağan ilçesi 
ve Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde 2 adet maden (boksit) 
sahası ruhsatının ihalesini kazandığını duyurdu. Şirket, yaptığı 

açıklamada 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle ruhsat ihale bede-
lini peşin ödediğini de kamuoyuna açıkladı. Şirket daha önce 
de sahip olduğu ruhsatlarla birlikte toplam da 15 adet (boksit) 
maden ruhsat sahasına sahip oldu.

Eti Krom AŞ, 250 milyon dolar değerinde dolar bazında SUKUK 
(İslami tahvil) sertifikası ihracı için J.P.Morgan Chase&Co’a yetki 
verdi. Kurum için bir ilk olacak bu satışın yıl sonunda gerçekleş-
mesi bekleniyor.
Elde edilecek gelirin sermaye harcamaları ve diğer giderler için 
kullanılacağını belirten Yıldırım Grup CFO’su Evren Öztürk ger-
çekleştirilecek tahvil satışı ile ilgili şu cümleleri kullandı: “Orta-
doğu'daki finansal güvenilirliğimizi arttırmak istiyoruz. Bu neden-

le geleneksel finansman yerine SUKUK ihracı gerçekleştireceğiz.”
Şubat ayında Türk Hükümeti benzer bir uygulamaya giderek 2 
milyar dolar değerinde dolar bazında İslami tahvil ihraç etmiş 
ve tahvile ihraç tutarının yaklaşık 3 katı kadar talep gelmişti. 
SUKUK satışlarının 2019 yılı içerisinde artış göstermesi dikkat 
çekti. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, uluslararası 
SUKUK sertifikası satışları bu yıl %38 artış göstererek 15,8 milyar 
dolara ulaştı. 

8 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ve MA-
PEG tarafından 156. grupta ilan edilen 1102 adet maden sahası 

için yapılması planlanan ihale gerçekleştirilen duyuru ile ileri 
bir tarihe ertelendi. 
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Cengiz Holding Halilağa Projesini Satın Aldı

Alacer Çöpler Projesindeki Üretim Tahminini Arttırdı

Liberty Gold ve Teck Resources, Halilağa Projesinde bulunan 
hisselerinin Cengiz Holding’e satışı için anlaşmaya vardı.
Liberty Gold’un yayınladığı güncellemeye göre, Liberty Gold 
ve Teck Resources’in bir iştiraki olan Teck Madencilik Sanayi 
Ticaret AŞ projedeki hisselerinin tamamını Cengiz Holding’e 
55 milyon dolar nakit karşılığında satmayı kabul etti.  Projedeki 
hisselerine göre, Cengiz Holding’in iki yıllık bir süre zarfında üç 
aşamada gerçekleştireceği  55 milyon dolarlık ödemenin %60'ı 
Teck Resources’a, %40'ı ise Liberty Gold'a aktarılacak.

İnşaat, enerji, madencilik, metalürji ve kimyasal/ gübre en-
düstrisi alanlarında faaliyet gösteren Cengiz Holding faali-
yetlerine 1987 yılında Cengiz İnşaat’ın kurulması ile başladı. 
İştirakleri Eti Bakır AȘ ve Eti Alüminyum AŞ ile Türkiye maden-
cilik sektöründe faaliyet gösteren Cengiz Holding’in ülkemiz-
de bakır, antimon, fosfat ve kömür madenleri bulunmaktadır. 
Şirket  ayrıca Samsun Bakır İzabe Tesisini ve Seydişehir Alü-
minyum Elektroliz Tesisini ve Mazıdağı Fosfat Tesisini işlet-
mektedir. 

Ülkemizde faaliyetlerine devam eden Alacer Gold, Nisan-Ha-
ziran dönemini kapsayan ikinci çeyrek raporunu yayınladı. 
Çöpler Madeninde kayıp zamanlı iş kazası yaşanmadan 21 
milyon saatin geride bırakıldığını kaydeden Alacer, projede 
30 Haziran tarihi itibari ile 188.853 ons altın üretimi gerçekleş-
tirildiğini bu üretimin 95.234 onsunun oksit tesisinden 93.619 
onsunun ise sülfit tesisinden sağlandığını duyurdu. Firma aynı 
dönemde gerçekleştirdiği altın satışını ise 192.260 ons olarak 
açıkladı. 30 Haziran tarihinde sülfitli cevher stokları 742.000 
ons olarak kayda geçen şirket sahadaki arama çalışmalarının 
başarılı olması, yüksek altın kazanım oranı gibi nedenlerle ok-
sit tesisinden elde edilecek altın üretim tahminlerini pozitif 
yönlü revize ederek 90.000-110.000 onstan 125.000-145.000 
onsa yükseltti.
Temmuz ayında Gediktepe Projesinde bulunan %50 oranın-
daki hissesinin satışını duyuran şirket anlaşma kapsamında 
10 milyon dolar nakit ve projede gerçekleştirilecek üretimden 
%2-10 oranında değişen Net İzabe Geliri (NSR) elde edecek. 
Kısa vadeli planları hakkında da bilgi veren Alacer, hedef 
bölgelerde geliştirme çalışmalarını hızlandırarak Çöpler ok-
sit projesindeki üretimi artırmayı planladıklarını kaydetti. Bu 
kapsamda şirketin 9 adet karotlu sondaj gerçekleştirmekte 
olduğu, bu sondajlardan 4 tanesinin ise Ardıç Projesinde yer 
aldığı ifade edildi.
Sondaj çalışmaları kapsamında mineralizasyon keşiflerinin ya-
pıldığı aktarılırken sondaj ve analiz çalışmalarının ise devam
etmekte olduğu belirtildi.
Çakmaktepe sahası hakkında da bilgi veren firma, projenin ma-
den planlamasına yaklaşık %40 oranında katkıda bulunacağına
dair tahminlerini paylaşırken jeolojik modelin geliştirilmesi için 
gerekli sondaj çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.
Yayınlanan raporda, Çöpler’de yığın liçi alanı geliştirme projesi 
kapsamında sürdürülen mühendislik çalışmalarının 2019 yılının 
3. çeyreğinde sona ereceği bilgisi de yer aldı.
Alacer, Mayıs ayında ticari üretime başlayan sülfit tesisinin kredi 
sağlayan merciiler tarafından yapılan incelemelerden başarıyla 
geçtiğini ve bunun sonucu olarak faiz oranında düşüş olacağını 
kaydetti.
Bunun yanında Alacer 26 Ağustos tarihinde yayınladığı bir 
güncellemeyle Ardıç Projesinde gerçekleştirilen sondaj çalış-
malarının sonuçlarını paylaştı. Kanadalı şirket, Ardıç Projesinde 

gerçekleştirilen ilk 100 sondaj sonucunda “Belirlenmiş ve Po-
tansiyel Mineral Kaynaklarını” 639.000 ons ve 96.000 ons olarak 
açıklamıştı. Açıklanan 34 sondaj sonucunun ise mineralizasyo-
nun 1,2 kilometreden daha uzun olduğunu işaret ettiğini ifade 
eden şirketin açıkladığı raporda öne çıkan sonuçlar şu şekilde
oldu:
• AR117: 131,4 metreden itibaren 33,1 m boyunca 4,21 
g/t Au içerisinde 133,1 metreden itibaren 10,6 m boyunca 
10,03 g/t Au
• AR133: 122,9 metreden itibaren 50,6 m boyunca 2,73 g/t 
Au içerisinde 148,7 metreden itibaren 10,3 m boyunca 8,04 
g/t Au
• AR134: 113,7 metreden itibaren 29,0 m boyunca 4,81 g/t 
Au içerisinde 119,7 metreden itibaren 7,0 m boyunca 11,74 
g/t Au
Alacer Gold Başkan ve CEO’su Rod Antal 2019 yılının ilk 6 ay-
lık döneminde elde edilen sonuçlarla ilgili: “İşletmemiz yılın ilk 
yarısında gerçekleştirilen 188.853 onsluk altın üretimi ile başarı-
lı bir performans gösterdi. Sülfit tesisinde sürecin başarılı bir şe-
kilde devam etmesi ve oksitli üretim tesisimizden elde ettiğimiz 
gelir bize önemli miktarda nakit sağladı. Bu nakit sayesinde net 
borcumuz 54 milyon dolar azalarak 190 milyon dolar oldu. Bu 
190 milyon dolarlık net borç hesaplanırken 1 Temmuz tarihin-
de gerçekleştirilen 20 milyon dolarlık altın satışı dahil edilme-
miştir. Bu yılın bilançosunda ana hedefimiz üretim ve maliyet 
tahminlerimizi karşılamaya devam etmek ve Ardıç projesinde 
gelişme kaydetmek olacak.” şeklinde açıklamalarda bulunur-
ken Ardıç Projesinden elde edilen sondaj sonuçları ile ilgili 
ise şu cümleleri sarf etti: “Ardıç projesinde mineralizasyonun 
tabakanın bilinenin iki katından daha uzun olduğunu ortaya çı-
karan sondaj sonuçları bizim açımızdan heyecan verici. Sondaj 
programımıza devam edeceğiz. Güneydoğu’ya ilerledikçe mine-
ralizasyonun devam etmesini ve daha da sığlaşmasını bekliyo-
ruz. Geliştirme ekibimiz süreci hızlandırmak adına izin süreçleri 
için gerekli olan çalışmaları sürdürüyor. Amacımız halihazırda 
kurulu bulunan alt yapıyı kullanarak Çöpler projesindeki oksitli 
cevher üretimini sürdürmemizi sağlayacak bir alternatif sun-
mak ve Ardıç projesinde hızlı bir şekilde ilerleme kaydetmek.Ar-
dıç Projesi, Alacer’in gelişim hikayesinde önemli bir bileşen olma 
potansiyeline sahiptir ve bizim öncelik sıralamamızda en üstte 
bulunan geliştirme projesidir.” 
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Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Dedeman Hayatını Kaybetti 

Ketmak’ın Kazakistan’da Kurduğu Tesisin 
Açılışı Gerçekleştirildi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Türk sanayisinin önemli isimlerinden Dedeman Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Dedeman, geçirdiği rahatsızlık sonucu haya-
tını kaybetti. Geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası kaptığı enfeksiyon 
nedeniyle bir süredir yoğun bakımda bulunan Murat Dedeman, 26 
Temmuz 2019 tarihinde 68 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Madencilik Türkiye dergisi olarak sevenlerine başsağlığı ve sa-
bırlar diliyoruz.

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman 
Hakkında
Murat Dedeman 1951 yılında Ankara’da dünyaya geldi. TED 
Ankara Koleji ardından Ankara İktisadi ve İdari İlimler Akade-
misinden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından babası 
Mehmet Kemal Dedeman’ın yanında iş hayatına atıldı. Uzun 
süre Dedeman Topluluğu’nun birçok yönetim kademesinde 
görev alan Murat Dedeman 1992 senesinden bu yana Dede-
man Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlık görevini sürdürdü.
Murat Dedeman TUGEV, SKAL, TUROB, TUSIAD, Umut Vakfı Ku-
rucu Mütevellisi olmanın yanı sıra Kayseri İli Yardım Derneği, 
TED Ankara Kolejliler Derneği, TED İstanbul Koleji Vakfı, Yurt 
Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Türk Polis Teşkilatını Güçlendir-
me Vakfı, TABA gibi sosyal, sportif, kültürel, mesleki dernek ve 
vakıflarda Yönetim Kurulu Üyeliklerine sahiptir. Ayrıca 6 Nisan 
2007 yılında da Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Murat Dedeman bir süre 
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı da yaptı. 

Ketmak, Yıldırım Holding bünyesinde bulunan Kazakistanlı 
Voskhod Oriel firması ile 2016 yılında görüşmelerine başladığı, 
maden yatağından çıkan yer altı sularının arıtılarak kriterlere 
uygun şekilde deşarj edilmesini içeren projenin başarıyla ta-
mamladığını duyurdu. Proje kapsamında 2000 m2 kapalı alana 
kurulan tesisin ön arıtma sonrası 3 fazlı Ters Ozmoz (Reverse 
Osmosis) ünitesi içerdiği ve 8500m3/gün kapasiteye sahip ol-
duğu belirtildi. Sıfır atık prensibiyle çalışan tesiste ön arıtma-
dan çıkan atıklar filtrepres ile susuzlandırılırken; ters ozmozun 
son fazında deniz suyu membranları kullanılarak çıkan yoğun 
tuzlu su evaporasyon ünitesi ile bertaraf edilmektedir. 

Şirket tarafından kurulan tesisin giriş ve çıkış parametreleri de 
paylaşıldı. Bu tesis sayesinde çıkan suyun bir miktarı fabrikada 
temiz su olarak kullanılmakta, kalan kısım ise rahatlıkla dereye 
deşarj edilebilmektedir.
Bölgedeki diğer maden ocakları için emsal teşkil etmesi bek-
lenen tesisin açılışı 19 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirildi. 
Yıldırım Holding’in 15. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleş-
tirilen açılışa bölge valisi ve firma CEO’sunun yanı sıra basın 
mensupları ve pek çok yetkili katılım gösterdi.

Prametreler Birim Atık Su 
Değerleri

Arıtılmış Su 
Değerleri

pH - 6.8 – 10.25 5.5-6.5

TSS ppm 9,8 <6,75

TDS ppm 1202 <1000

COD ppm 187,2 <30

BOD5
ppm 95,39 <3

Kalsiyum ppm 73,8 <180

Magnezyum ppm 97.81 <50

Amonyum ppm 19.83 <0,5

Florid ppm <2 <0,75

Sulfat ppm 196.47 <100

Chloride ppm 950.8 <300

Nitrat ppm 44.03 <40

Demir ppm 2.13 <0,1

Sodyum ppm 196.78 <120

Strontiyum ppm 0,68 <0,4
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Ticaret Savaşlarının Çin’in Baz Metal Talebini 
Etkilemesi Beklenmiyor  

Müşterek Çalışma Ortamı Düzenleme Kurulu 
İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları zaman zaman hız kes-
mesine rağmen piyasaları etkilemeye devam ediyor. Son dö-
nemde ABD’nin uyguladığı vergilerin küresel çapta ekonomik 
riskleri arttırdığına yönelik inanca rağmen, Çin’in 2019 yılının 
üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde metal talebinde herhangi 
bir düşüş yaşanması beklenmiyor.
Fitch yaptığı açıklamada, 2018 yılının ikinci yarısından bu yana 
yerel sanayi üretimine destek veren Çin Hükümeti tarafından 
benimsenen politikaların baz metallere olan talebi destekle-
yeceğine dair görüş belirtti. Altyapı yatırımlarına verilen ağırlık 
nedeni ile hali hazırda başlamış olan projelerin, Çin’in demir 
cevheri ve çelik talebinin önümüzdeki çeyreklerde yüksek sey-
retmesini sağlayacağını öngördü.
Elektrikli otomobil ve yüksek teknoloji üreten sektörlerde 2020 

yılına kadar büyük çaplı bir hareket beklenmezken bu duru-
mun bakır ve alüminyum gibi demir dışı metal taleplerinin kısa 
vadede stabil kalmasına yol açacağı öngörülürken uzun vadeli 
beklenti ise pozitif olarak değerlendirildi.
ABD ile süren ticaret savaşları kapsamında projelerin devamlılı-
ğını sağlamak adına altyapı sektörüne destek sağladığı bilinen 
Çin’in, 2020 yılına kadar sanayide kullanılan metallere olan iç 
talebe hareketlilik getirmek amacıyla çeşitli teşvikler uygula-
ması bekleniyor.
Son dönemde sert bir duruş sergileyen iki ülke arasında, bir ti-
caret anlaşması gerçekleşme ihtimali düşerken Fitch, ekonomik 
büyümeyi desteklemek isteyen ülkelerin 2020 yılına kadar ağır 
sanayi üretimine öncelik verecek politikalar benimsemelerini 
bekliyor. 

Küresel Madencilik Yönergeleri Grubu (Global Mining Guideli-
nes Group) bünyesinde oluşturulan Müşterek Çalışma Ortamı 
Düzenleme Yuvarlak Masası (Mining Interoperability Align-
ment Roundtable) kurulduktan sonraki ilk buluşmasını gerçek-
leştirdi. Amaçlarının madencilik sektöründeki tüm parçaların 
bir araya gelerek uyumlu bir şekilde çalışması için detaylı bir 
yol haritası çıkarmak olduğunu deklare eden grup, madenci-
lik sektöründe müşterek çalışma anlayışının benimsenmesinin 
en önemli konulardan birisi olduğunu vurguladı. Grup aynı 
zamanda sektörde devam eden birçok proje bulunduğunu ve 
bunların sorunsuz ve güvenli bir şekilde işleyişini sürdürmesi 
için yönergelere ve standartlara ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
Yapılacak çalışmalarda madencilik sektörü ile direkt veya do-
laylı yoldan alakalı katılımcılar bir araya gelerek, müşterek çalış-
ma ortamının daha verimli hale getirilmesi ve tekrarlı faaliyet-
lerin engellenmesi adına çalışmalar yürütecek. AMIRA, CSIRO, 
Enterprise Transformation Partners, GMG, IIC, ISO, Interop, IRE-
DES, METS İgnited ve MI4 gibi organizasyonların temsilcilerinin 

konu ile ilgili çalışmaları hakkında sunum yapacağı aktarılırken 
bu sunumlar üzerinden kolektif bir çalışma ortamı sağlayacak 
adımlar tartışılacak.
GMG Grup, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu cümleleri 
kullandı: “Bu yeni oluşum, organizasyonlar arası koordinasyona 
ve bilgi paylaşımına dair ihtiyacı tekrar teyit etmiş oldu. Katılım-
cılar müşterek çalışmanın önemini benimsediklerini gösterdiler. 
Sunumu gerçekleştirilen her bir proje, konuya farklı açılardan yak-
laşsa da yaklaşımların birbirleri ile kesişen yönleri bulunduğunu 
görüyoruz.”
GMG Grup İdari Direktörü Heather Ednie yapılan sunumlar ile 
ilgili şunları söyledi: “Düşündüğümüzden daha iyi bir noktadayız.  
Parçalar bir araya geldikçe müşterek çalışma sorunlarını çözmek 
adına yapılan çalışmaların ciddiyetini görüyoruz.” Katılımcıların 
birlikte çalışmak konusunda istekli olduklarına dikkat çeken Ed-
nie,  ”Katılan organizasyonlar ve girişimlerin birçoğu aynı kuruluş-
lar tarafından destekleniyor. Bu durum koordinasyon sağlamayı 
da kolaylaştırıyor.” dedi.

Ağustos 2019
2018’in En Fazla Altın Üreten Ülkeleri Belli Oldu
U.S. Global İnvestors tarafından yayınlanan verilere göre dün-
yada en fazla altın üretimi gerçekleştiren ülkeler belli oldu. Bu 
rakamlara göre 2018 yılında Çin, gerçekleştirdiği 12,9 milyon 
onsluk altın üretimiyle küresel bazda lider oldu. İkinci sırada 
kendi rekorunu kıran Avustralya yer alırken en fazla üretimi 
gerçekleştiren üçüncü ülke ise 9,1 milyon ons ile Rusya oldu. 
Geri kalan ülkeler ise şu şekilde sıralandı: ABD 8,1 milyon ons, 
Kanada 6,2 milyon ons, Endonezya 6,1 milyon ons, Peru 5 mil-
yon ons, Güney Afrika 4 milyon ons, Meksika 3,9 milyon ons, 
Gana 3,3 milyon ons.
Yayınlanan verilerde geçtiğimiz yıllarda en fazla altın üretimi 

gerçekleştiren ülkelerden birisi olan Kanada’nın altın üretimin-
de ki düşüş dikkat çekti. Kanada gerçekleştirdiği 6,2 milyon 
onsluk altın üretimiyle beşinci sıraya geriledi. Bir diğer dikkat 
çekici veri ise Avustralya’dan geldi. 10,3 milyon onsluk altın 
üretimi ülkenin bugüne kadar gerçekleştirdiği en yüksel altın 
üretim rakamı olarak kayıtlara geçti. 
Verilerde Kanada gibi önemli bir maden ülkesindeki altın üre-
timinde düşüş görülmesi ön plana çıksa da artan altın fiyatları, 
yeni açılacak madenler ve keşfedilen yeni kaynaklar yardımı 
ile ilerleyen dönemde küresel altın üretiminde artış yaşanması 
bekleniyor. 
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Artan Fiyatlar Altın Arama Faaliyetlerini Etkilemedi

Codelco Bakır Fiyatlarının Performansından Umutlu 
Şili Hükümeti’nin kontrolünde bulunan Codelco’nun yeni 
CEO’su Octavio Araneda, ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret 
savaşlarına rağmen bakır fiyatlarının uzun vadeli performansın-
dan umutlu olduğunu açıkladı. 1 Eylül itibari ile şirketin CEO’su 
olan Araneda yaptığı açıklamada: “Şu anda bakır fiyatlarında 
çok fazla dalgalanma var. Ancak bakır fiyatlarının uzun vadeli gö-
rünümü konusunda iyimseriz.” dedi.
Chuquicamata Madenindeki yenileme çalışmalarından da bah-
seden Araneda, dünyanın en büyük açık ocak madenlerinden 
birisi olan Chuquicamata’nın 5 milyar dolarlık yatırım sonrasın-
da 320.000 ton bakır ve 16.000 ton molibden üretimi gerçekleş-
tirecek kapasiteye ulaşacağını ve yapılan yenileme çalışmaları 

sonrasında madenin faaliyet ömrünün 40 yıl kadar uzayacağını 
ifade etti.
Codelco’nun eski CEO’su Nelson Pizarro ise yenilenen madeni 
“dünyanın en modern madenlerinden biri” olarak tanımlarken 
önümüzdeki süreç için şu uyarılarda bulundu: “Önümüzdeki 
zorluklar henüz bitmedi. Madencilik sektörü, sadece değişime 
ayak uydurabilen ve verimliliğini koruyabilenlerin başarılı olabile-
ceği bir sektör olmaya devam edecektir.” 
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının hala çözümlenmemesi-
nin madencilik endüstrisini zor bir duruma soktuğunu belirten 
Pizarro, yatırım süreçlerinde maliyet revizyonlarını arttırmak 
zorunda kalacaklarının altını çizdi. 

Mining Intelligence tarafından borsaya kote şirketlerin bildi-
rimleri üzerinden yapılan sondaj veri analizlerinde, altın arama 
faaliyetlerinin 2019 yılının başından bu yana en düşük seviye-
ye gerilediği görüldü. Yayınlanan verilerde bu dönemde hem 
planlanan sondaj programlarının hem de tamamlanan sondaj-
ların miktarında ki azalma ön plana çıktı. 
Haziran ayında elde edilen veriler, şirketlerin yeni kaynak ara-
yışından çok gelişmiş projelerde kaynak arttırmaya yönelik 
çalışmaları tercih ettiğini ortaya koyarken elde edilen sondaj 
sonuçlarının kalitesinde de gözle görülür bir düşüş yaşanma-

sı dikkat çekti. Sondaj çalışmalarında orta ve yüksek tenörlü 
olarak sınıflandırılan sonuçların sayısı Mayıs ayında %45 olarak 
gerçekleşirken Haziran ayında bu rakam %36’ya geriledi.
Altın fiyatlarında ki artışa ve buna bağlı olarak altın madenciliği 
sektöründeki genel iyimser havaya rağmen şirketlerin sondaj 
konusunda yatırım yaparken hala çok muhafazakâr politikalar 
benimsemeleri dikkat çekiyor. Ancak altın fiyatlarının güçlü 
seyrinin devam etmesi halinde yılın ikinci yarısında şirketlerin 
altın arama bütçelerini ayarlarken daha cömert davranabile-
cekleri tahmin ediliyor.
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Mothae Madeninde En Yüksek Kaliteli 
Elmas Keşfi Gerçekleştirildi

ABD Nadir Toprak Elementleri için 
Avustralya ile Beraber Çalışacak

Avustralyalı Lucapa Diamond, Lesoto’da bulunan Mothae Made-
ni’nde 64 karatlık bir elmas keşfi gerçekleştirildiğini duyurdu. Keşfi 
duyurulan 64 karatlık tip - II elmasın renksiz olduğuna ve bu duru-
mun oldukça ender görülen bir özellik olduğuna dikkat çekilirken 
elmas, maddende keşfedilen en kaliteli elmas olarak nitelendirildi. 
Mothae Madeninde keşiflerin devam ettiğini belirten şirket 

geçtiğimiz aylarda, Güney Afrika’da bulunan maddende 126 
karatlık bir elmas keşfi gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Elmas bu 
madende keşfedilen en büyük elmas olarak kayıtlara geçti.
Letšeng’e 5 kilometre uzaklıkta bulunan Mothae Madeni dün-
yanın karat başına en fazla dolar kazancı sağlayan madeni olma 
özelliğini taşıyor. 

ABD, savunma sanayinde sıklıkla kullanılan nadir toprak ma-
denlerine olan bağımlılığını azaltmak amacı ile Avustralya ile 
güçlerini birleştirdiğini açıkladı.
Pentagon Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Savunma 
Müsteşarı Ellen Lord, yaptığı açıklamada ABD’nin savunma sana-
yinde önemli bir yeri olan nadir toprak elementleri için arz zinci-
rini kuvvetlendirmeyi amaçladığını kaydetti. Lord, önemli olanın 
nadir toprak metallerini işleyecek tesislere sahip olmak olduğu-
nu aktarırken Çin'in sıklıkla madenleri başka bir yerden çıkarttı-
ğını ve işlenmeleri için kendi ülkesine götürdüğüne dikkat çekti.
ABD'nin gerekli işleme tesisleri için araştırma içerisinde olduğu-
nu belirten Lord, yaz aylarında Avustralya'ya yapılan ziyarette 

askeri ihtiyaçları karşılamak üzere ortaklaşa bir tesis kurma ih-
timalinin de görüşüldüğünü sözlerine ekledi ve bu kapsamda 
Avustralyalı bir şirketin ABD'nin güneyindeki Teksas eyaletinde 
bir tesis inşa etmeyi planladığını söyledi.
ABD ve Çin arasındaki anlaşmazlık devam ederken geçtiğimiz 
dönemde Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatının sınır-
landırılabileceğini ima etmişti. Savunma sanayinde ihtiyaç du-
yulan malzemelere erişiminin kesilmesini istemeyen ABD’nin, 
Çin’e bağımlı kalmamak adına nadir toprak elementleri konu-
sunda çalışmalar yaptığı belirtiliyor. ABD geçtiğimiz dönemde 
nadir toprak elementlerini stratejik mineraller listesinde de yer 
vermişti. 
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–  Geri kazanımı arttırmaya ve duruşları  
    azaltmaya yönelik programlar
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ETKINLIK DEĞERLENDIRME

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Sempozyumu Ekim Ayında Adana’da

Gümüşhane Madencilik Çalıştayına Davetlisiniz!

Madencilik sektörü, meslek hastalıkları ve iş kazalarına uğ-
rama olasılığı yüksek ve çok tehlikeli çalışma ortamına sahip 
sektörlerin başında yer almaktadır. Bu nedenle, tehlikeleri 
kaynağında kontrol altına alarak ortaya çıkması muhtemel 
risklerin belirlenip değerlendirilmesi, tamamen ortadan 
kaldırılması ya da kabul edilebilir seviyelere indirilmesi için 
gerçekleştirilen sağlık ve güvenlik çalışmaları büyük öneme 
sahiptir.

Bu bağlamda, 2007 yılından 2015 yılına kadar aralıksız 
olarak iki yılda bir ulusal boyutta düzenlenen “Maden İş-
letmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu”, ilk 
olarak 2017 yılında uluslararası boyutta düzenlenmiştir. 
Bu yıl bilim insanları, araştırmacılar, uygulayıcılar, kanun 
yapıcılar, ilgili kamu kurumları, sektörün önde gelen kuru-
luşları, bu alanda öğrenim gören öğrenciler ve meslektaş-
larımızın katılımıyla yedinci kez “Uluslararası Maden İşlet-
melerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2019” 
düzenlenecektir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Adana Şubesi ile Çukurova 
Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nün birlikte düzen-
leyeceği “Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Sempozyumu’2019” 03-04 Ekim 2019 tarihleri ara-
sında Adana’da gerçekleştirilecektir.

Sempozyum süresince işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunlar, 
çözüm önerileri, iş güvenliğinin sürdürülebilirliğinin bilimsel, 
teknik ve toplumsal yansımaları ele alınacaktır. Ayrıca, bilim-
sel ve teknik konuların tartışılmasının yanı sıra, sempozyumun 
temel amacı, sektörün değişik birimlerinden gelen delegeler 
arasında iş geliştirme ve girişim adına fırsatlar yaratmaktır.

Sempozyum detaylarına ulaşmak için siteye buradan ziyaret 
edebilirsiniz.

Not: Sempozyum bünyesinde bir de fotoğraf yarışması düzen-
lenecektir. Son katılım tarihi 19 Ağustos 2019 olan yarışmanın 
ayrıntılarına da sempozyum sitesinden ulaşılabilir. 

Gümüşhane Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü 17-18 
Ekim 2019 tarihlerinde ‘Madencilik Sektöründeki Yeni Teknoloji-
lerin ve Yaklaşımların’ ele alınacağı; bölge ve ülkemizdeki maden 
sektörünün bir araya geleceği ‘Madencilik Çalıştayı’nı Gümüşha-
ne’de gerçekleştirecek. Çalıştayın ana temasını “Yeni Teknoloji ve 
Yaklaşımlar” oluştururken son dönemde geliştirilen teknolojiler 
ve madencilik alanında yeni çözümlerin ele alınacağı çalıştayın 
özellikle özel sektör temsilcilerine yol gösterici olması bekleniyor.

Çalıştayın amaçları arasında; madenciliğin farklı alanlarında ko-
nusunda uzman Öğretim Üyeleri ve Özel Sektör Temsilcilerinin 
bir araya gelmesi, sektördeki yenilikleri tanıtması, konuyla ilgili 
paydaşların bu yeniliklere adapte olması ve daha çevreci maden-
cilik faaliyetlerinde bulunmaları için bilimsel ve teknik bir ortam 
oluşmasının sağlanması yer alıyor. Ayrıca çalıştaya katılım sağla-
yan delegeler arasında tecrübe paylaşımının sağlanması ve ülke/
bölge madenciliğinin kalkınmada daha verimli olması adına bilgi 
birikimin oluşturulması için bir ortam yaratılması hedefleniyor.

Çalıştaya ülkemizde madencilik konusunda en tecrübeli ve ko-
nusunda uzman kişilerin katılımı söz konusu. Çalıştayın davetli 
konuşmacılarından bazıları aşağıda yer almaktadır.

Davetli Konuşmacılar
• Prof. Dr. Güven ÖNAL – (Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı)
• Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER (Hacettepe Üniversitesi-Maden Mü-
hendisliği Bölümü)
• Prof. Dr. Emin ÇİFTÇİ (İstanbul Teknik Üniversitesi- Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü)

• Prof. Dr. Cemal BALCI (İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü)
• Prof. Dr. Hacı DEVECİ – (KTÜ- Maden Mühendisliği Bölümü)
• Prof. Dr. Nafız MADEN (Gümüşhane Üni- Jeofizik Mühendis-
liği Bölümü)
• Doç. Dr. Erol YILMAZ – (Çayeli Bakır İşletmeleri)
• Dr. M. Mustafa KAHRAMAN (Gümüşhane Üni- Maden Mü-
hendisliği Bölümü)
• Dr. Mustafa ERKAYAOĞLU (ODTÜ Maden Müh. Bölümü)
• Bahri COŞKUN (Koza Altın)
• Erdal GÜLDOĞAN (Gümüştaş Madencilik)
• Onur AYDIN (Madencilik Türkiye Dergisi)
• Korhan KESKİN (Koza Altın)
• Özgür ALACA (Alagrup)

Çalıştay;
I.   Gümüşhane Maden Tarihi ve Potansiyeli,
II.  Madencilikte Yeni Teknoloji ve Yaklaşımlar
III. Türkiye’de ve Gümüşhane’de Madencilik

Şeklinde üç oturum olarak planlanmıştır. Ayrıca çalıştayın so-
nunda “Kalkınmada Madenciliğin Önemi” başlıklı bir panel 
düzenlenecektir. Bu panelde madenciliğin tüm paydaşları yer 
alacak ve madencilikle ilgili yeni gelişmeler ve madenciliğin ül-
kemiz için önemi tartışılacaktır.

Gümüşhane Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünün dü-
zenlediği Çalıştaya katılım ücretsiz olup, katılmak isteyenlerin 
aşağıda linki yer alan internet sayfasından kayıt yaptırmaları 
zorunludur: madencalistayi.gumushane.edu.tr/tr/ 
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Komple madenden tesise kapsamı yalnızca 
çözümden fazlasıdır - Operasyonlarınızı 
geliştirmek için gerekli yolların tanımlanmasında, 
bütünsel bilgi, optimize edilmiş uygulamalar ve 
entegre yaklaşımlar anlamına gelmektedir. 

Ayrıca aşamalı çözümler sunabiliyor 
olduğumuzdan, maden verimliliğinizin maksimize 
edilmesi için sizlerle beraber çalışabiliriz.
Verimliliğinizi bir sonraki seviyeye nasıl 
taşıdığımızı keşfedin.

flsmidthminerals.com / info@flsmidth.com

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266
Tepe Prime İş Merkezi B Blok No:1706510 Çankaya, Ankara - Türkiye
Tel: +903122878546            

FLSmidth Mining-Turkey

 

Gelişmiş kapasite ve düşük CAPEX, OPEX ve işletme maliyetleri. Bunlar,  
yalnızca pazar lideri çözümler sunan bir OEM ile çalışarak, proses zinciriniz 
boyunca  sağlayacağınız faydalardan sadece bazılarıdır.

Ocaktan tesise uyum - 
Madeninizi tamamen optimize      
edecek fıırsatlar mı arıyorsunuz?
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ŞIRKET HABERLERI

Esan, Yarınlar için Harekete Geçti

“Maden Kurtarma Yarışması” için 
Hazırlıklarda Sona Gelindi

Esan, Dünya Çevre Günü’nde 
“Mavide Hayat Var” projesinin 
lansmanını yaparak, uygulama-

yı tüm çalışanlarına çeşitli etkinliklerle duyurdu. Bu projeyle 
üretimde ve yaşamda rehber olacak 5D felsefesini yaymak için 
çalışmalarına başladı.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda harekete 
geçen Esan “Mavide Hayat Var” diyerek üretimin ve yaşamın 
her alanında rehber olacak bir proje hayata geçirdi. Sorumlu 
üretim ve tüketim anlayışı doğrultusunda doğal kaynakların 
sürdürülebilirliği ve yaşanılabilir yarınlar için kurumsal ve bi-
reysel boyutta ele alınan proje, oldukça geniş bir kapsama ve 
etki alanına sahip.

Mavide Hayat Var ile üretimin sürdürülebilirliğe en iyi şekilde 
hizmet etmesi için; üretim yöntemlerinin uçtan uca değerlen-
dirilmesi, atık-enerji-su yönetiminde fark yaratacak adımlar 
atılması, teknolojiden de faydalanarak verimliliğin maksimize 
edilmesi gibi çok bileşenli uygulamalar sayesinde üretimin 
mümkün olan en sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. 
Bu kapsamda tesislerin sürdürülebilirliğini yeni bir boyuta 
taşımak için mavi bayrak uygulaması başlatıldı. Uluslararası 
standartlar baz alınarak geliştirilen kriterlere uyum, sürdürüle-
bilirliğe katkı sağlayacak yeni projeler geliştirilmesi gibi proje 
hedeflerini gerçekleştiren birim ve tesisler “mavi bayrak” ile 
taçlandırılacak.

Projede üretimin yanı sıra çağımızın en büyük sorunu haline gelen 
tüketim alışkanlıklarının da değişmesi gerektiği bilinci ile 5D felse-
fesini tüm organizasyona yaymak amaçlanıyor. 5D ile sürdürülebilir 
bir tüketim davranışına geçiş hedefleniyor. 5 adımdan oluşan -Bir 
daha Düşün, Tüketimi Durdur, Daha Az Tüket, Yeniden Değerlen-

dir ve Geri Dönüştür- felsefe ile üretimden tüketime kurumsaldan 
bireysele yaşamın her alanında sürdürülebilirliğe katkı sağlanacak.

Mavide Hayat Var Projesinin en önemli hedeflerinden biri 
olan sürdürülebilirlik odaklı iş yapma ve tüketim alışkanlıkları 
geliştirilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Yapılan çalış-
malardan biri de interaktif çevre tiyatrosuydu. Tüm Esan ça-
pında gerçekleştirilen bir organizasyonla 5D felsefesi tanıtıldı 
ve tüm çalışma bölgelerine, üretimden destek hizmetlerine 
kadar çalışanlara ulaştırıldı. Çevre ve dünya temasıyla sergile-
nen oyunda; bireysel alışkanlıkların çevre ve dünya üzerindeki 
etkisi ifade edildi. Sürdürülebilir üretim ve tüketim için neler 
yapılabileceği keyifli bir dille sahnelendi. Üretimden günlük 
hayata her an herkesin verebileceği kararlarla geleceği koruya-
bileceği, değer katabileceği vurgulandı.

Sürdürülebilir madenciliğin önemi ve etkisinin farkında olan 
Esan Mavide Hayat Var ile bireyden – birime, birimden – orga-
nizasyona, organizasyondan -topluma, toplumdan – geleceğe 
uzanan bir zincir kurarak herkesi yarınlar için sorumluluk alma-
ya ve geleceği koruyan kahramanlar olmaya davet ediyor. 

esan.com.tr

Dünya Madencilik Sektöründe, hem 
ulusal hem de uluslararası katılım-
lar ile her yıl gerçekleştirilen Maden 
Kurtarma Yarışmalarının ilki Türkiye 
Madenciler Derneği (TMD) tarafın-

dan organize edildi. Yarışma 10-13 Eylül 2019 tarihleri arasında 
Tüprag Efemçukuru Altın Madeni İşletmesi’nde düzenlenecek. 
Yarışmaya Çayeli Bakır, Demir Export, Esan Eczacıbaşı, Eti Bakır, 
İmbat Madencilik, Koza Altın, TKİ, Tüprag ekipleri yarışmacı, 
TÜMAD ve Polyak ekipleri ise gözlemci olarak katılacak.

Yarışma hazırlıkları kapsamında Avustralya’dan gelen bir danış-
man eşliğinde 22-23 Temmuz tarihlerinde jüri üyesi, kazazede, 
yardımcı personel eğitimi gerçekleştirilirken 24-25 Temmuz 
tarihlerinde Çayeli Bakır, Koza Altın ve Tüprag Maden Kurtar-

ma Ekipleri ile deneme yarışmaları yapıldı. 26 Temmuz’da ise 
Yarışma Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Maden Kurtarma Yarışması ile ilgili detaylı bilgi için 
info@turkiyemadencilerdernegi.org.tr adresine mail atabilirsiniz.
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BOSS 180D ve 250D ile Daha Güçlü, Daha Derine!

Anagold Madencilik Sosyal Sorumluluk Projelerine 
Bir Yenisini Daha Ekledi

ŞIRKET HABERLERI

ERD Sondaj, üretimini gerçekleş-
tirdiği BOSS 180D ve BOSS 250D 
yer üstü hidrolik sondaj makine-
leri ile makine sınıfında 50 metre-

den 2500 metreye kadar farklı delgi çaplarında makine model-
lerini 14 farklı seçeneğe çıkardı.

Makine ile ilgili açıklamalarda bulunan ERD Sondaj Kurucu Or-
takları şunları kaydetti: “BOSS serisi yüksek delgi kapasitesi, yük-
sek tork gücü, sağlam hidrolik sistemi, geliştirilmiş mekanik tasa-
rımı ve ergonomik kumanda paneli sayesinde yurtiçi ve yurtdışı 
pazarında müşterilerimize kesintisiz sondaj imkânı sağlamakta-
dır. BOSS serimizin ilk üretimleri Azerbaycan’a ihraç edilmiştir. Ek olarak yüksek kalite standardı ve düşük maliyet hedefi ile üre-

timini gerçekleştireceğimiz sondaj ekipmanlarının üretim tesisi 
hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız.

Bu tesis ile birlikte sektördeki yerli üretim açığını kapatarak yük-
sek kalite ürünlerimizle hizmet vermeyi hedefliyoruz. Firmamız 
yurtdışına hidrolik sondaj makinesi ihraç etmenin yanı sıra, yerin-
de ve zamanında teknik servis hizmetiyle öne çıkmaktadır.

ERD Sondaj ailesi olarak, faaliyetlerimizde kendimizi müşterilerimizin 
başarısına adıyor ve yenilikçi çözümler üretmeye devam ediyoruz.” 

erdsondaj.com.tr

Anagold Madencilik ile Erzincan Bi-
nali Yıldırım Üniversitesi (BYÜ) ara-
sında iş birliği protokolü imzalandı.

2010 yılından itibaren Erzincan’ın İliç ilçesinde faaliyetleri-
ni sürdürmekte olan Anagold Madencilik sosyal sorumluluk 
projeleri kapsamında Erzincan’da birçok alanda verdiği katkı-
lara bir yenisini daha ekleyerek BYÜ’nün Yalnızbağ Yerleşke-
sinde bulunan Mühendislik Fakültesi binasına yapılacak olan 
laboratuvar yapımını üstlendi. Taraflar arasında gerçekleştiri-
len protokole BYÜ adına Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Ana-
gold Madencilik adına ise Genel Müdür Burhanettin Şahin 
imza attı.

Erzincan Valiliği binasında gerçekleşen protokol törenin-
de Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan 
Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır’da hazır 
bulundu.

Protokol töreni sonrası açıklamalarda bulunan Erzincan Binali 
Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent şu cümlele-
ri kullandı; “Şehrimizi ve üniversitemizi yakından alakadar eden 
konuda imza atmış bulunuyoruz. Binali Yıldırım ve Valimiz Ali 

Arslantaş’ın destekleri ile Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnız bağ 
Yerleşkesinde Mühendislik Fakültesi binasına yapılacak olan la-
boratuvar ve ek bina yapımı için sözleşme imzaladık. Şehrimize 
ve Üniversitemize hayırlı olsun. Binanın ve Laboratuvarın yapım 
maliyeti 13 Milyon TL olacak. Bina tamamlanmış olarak bizlere 
teslim edilecek.”

anagoldmadencilik.com.tr

gelecek
için varız!

Atıksu Arıtma ve Geri Dönüşüm Sistemlerinde
20 yılı aşkın tecrübe…

İstanbul Mermerciler San. Sit. Yapı Koop. 32. Sk. No:11
Köseler Köyü I Dilovası I KOCAELİ

T: 0262 728 13 75 - 76 - 77 F:0262 728 13 78
Mail: ketmak@ketmak.com

www.ketmak.com
www.ketpol.com

3 2  F A R K L I  Ü L K E Y E  İ H R A C AT !

Y E R L İ  T E K  F İ R M A

Kurduğu tesislerdeki tüm makine ve
ekipmanları kendi bünyesinde imal eden
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Madencilik, altyapı ve doğal kay-
naklar alanında lider verimlilik 
ortağı olan ve en inovatif makina 

ve ekipmanlarla müşterilerinin operasyonlarına çözüm sunan 
Epiroc, yine kendi alanında lider Kanadalı sondaj aletleri üre-
ticisi olan Fordia'yı satın alarak 2019'a harika bir giriş yapmış 
ve bu satın alma, maden arama segmentinde Epiroc ürün ve 
hizmetlerinin konumunu daha da güçlü hale getirmişti. 

“Epiroc, sondaj segmentine olan odağını artırıyor ve bu satın 
alma bizim için stratejik önem taşıyor” diyen Epiroc Maden ve 
Altyapıdan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Helena Hedb-
lom “Fordia'daki sağlam ve deneyimli ekip, müşterilerimize 
sunduğumuz çözümleri ve yarattığımız değeri sürekli güçlen-
direcek ve sektörde kilit rol oynayacaktır.” şeklinde konuştu.

Fordia, 1977 yılında Kanada'nın Montreal kentinde kuruldu-
ğundan beri sondaj endüstrisinde çok yüksek bir başarı elde 
etti. Kurucu Clement Paquet ve yardımcısı, başlangıçta tüm şir-
keti kendileri yöneterek, markanın simgesi haline gelen üretim 
ve kalite kontrol süreçlerini geliştirdi. 

KAPAK KONUSU

Epiroc ve Fordia, Türkiye Pazarına 
Yönelik Çalışmalarını Sürdürüyor

Bugün, Fordia'nın yaklaşık 240 çalışanı, 70'ten fazla ülkede 
satışı, Kanada ve Çin'de fabrikaları bulunuyor. Müşterilerine; 
elmas matkaplar, kuyu dibi aletleri, sondaj tijleri ve matkap 
muhafazaları gibi sondaj aletleri sunmasının yanı sıra Fordia; 
madencilik işletmeleri ve sondaj yüklenicileri tarafından kul-
lanılan su arıtma sistemleri ve pompalarını da sağlıyor. For-
dia’nın yüksek kaliteli çözümleri, örneğin, penetrasyon oran-
larını artırarak ve matkap ömrünü uzatarak müşterilerinin 
operasyonlarına katkıda bulunuyor.

Fordia Genel Müdürü Denis Landry de bu satın alma ile ilgili 
şöyle dedi: "Fordia ve Epiroc’un bir araya gelmesi demek alanın-
da küresel lider konumuna gelmek anlamına geliyor. Gelecekte 
sondaj konusunda sektörde daha fazla yenilik göreceğinizden hiç 
şüpheniz olmasın.” 

Epiroc’un bu satın alma ile ilgili stratejisi; rekabet yerine, Fordia 
markasını geliştirmeye devam etmek ve müşterilerine sondaj 
pazarında mümkün olan en iyi ürünleri ve hizmetleri sunmak 
için güçleri birleştirmek olacak.

Kaya Delici Sarf Malzemeler Bölüm Başkanı Arunkumar Govin-
darajan, “Hem Fordia hem de Epiroc müşterileri, iki şirketin bir-
leşmesiyle, her iki tarafın da en güçlü yönlerinden faydalanıyor 
olacak. Fordia'nın çevikliği ve müşteri odaklılığı artık Epiroc’un 
gücü ile destekleniyor olacak ve bizim için gelecek elmas kadar 
parlak olacak” dedi ve şöyle devam etti “Güçlerini birleştiren 

Rakamlarla Fordia:
• Kuruluş yılı: 1977
• Çalışan sayısı: 240

• Küresel varlığı: 70'ten fazla ülkede satış
• Yıllık ciro: 82 milyon CAD (Kanada Doları)
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Epiroc ve Fordia, sondaj ekip-
manları pazarına odaklanacak 
ve müşterilerinin ihtiyaçlarına 
dünya standartlarında ürünler 
sunarak cevap vermeyi önce-
likli olarak hedefleyecekler.”

Fordia ekibini Türkiye’de ağır-
layan Epiroc Türkiye yönetimi; 
3 gün süren ve ana amacı Tür-
kiye, Orta Doğu, Gürcistan ve 
Azerbaycan pazarını değerlen-
dirmek, lokal pazardaki müşteri-
lere en iyi hizmeti nasıl sunabile-
ceğimiz ile ilgili fikir alışverişinde 
bulunarak gelecekteki stratejiyi 
belirlemek olan toplantı ve inte-
raktif workshopları Temmuz ayı 
sonunda tamamladı.

Şirket tanıtımlarıyla başlayan toplantı, ürün gamları ve organi-
zasyon yapılarıyla ilgili bilgilendirme, pazar payları, gelecekte 
izlenecek stratejilerin tartışılması, Türkiye yönetiminin Orta 
Doğu, Gürcistan ve Azerbaycan pazarları ilgili de bilgi verme-
siyle devam etti. 

"Bu satın alma ile sondaj sarf malzemeleri ürün yelpaze-
sinde ileriye dönük stratejimiz için mükemmel bir aksiyon 
almış olduk. Fordia'nın marka değeri ve pazardaki yüksek 
itibarı, inovasyon gücümüzü artırarak ve mevcut ürün 
yelpazemizi genişleterek, müşterimizin ihtiyaçlarına ve 

beklentilerine uygun şekilde optimum bir çözüm sunma-
mızı sağlayacak” diyen Epiroc Türkiye Yönetim ekibi, ken-
di bölgelerindeki müşterilerine, Fordia’nın yüksek kalitede 
ve dayanıklı ürünlerini en kısa zamanda sunmaya başla-
yacaklarını belirtti ve şunları ekledi “Fordia ekibini Türki-
ye’de ağırlamaktan mutluluk duyduk. Interaktif olması 
planlanan bu üç günlük toplantı/workshop süresince çok 
verimli tartışmalar ve bilgi alışverişi oldu. İnanıyorumki bu 
birleşmenin hem global hem de lokal pazarda çok olumlu 
etkileri olacak.” 

epiroc.com
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TANITIM

ECF Mühendislik Madencilik 
Sektörünün Geleceğinden Umutlu

Kendinizi ve şirketinizi 
tanıtabilir misiniz? 
1998 yılında Fırat Üniversitesi 
Elektrik Mühendisliği bölümü-

nü bitirdim. İş hayatına Aşkale Çimento Fabrikası’nda 2001-
2004 yılları arasında bakımdan sorumlu Elektrik Mühendisi 
olarak başladım. 2004-2013 yılları arasında Limak Çimento 
grubunda sırası ile bakım, yatırım, yönetici pozisyonlarında 
görev yaptım ve son olarak Grup Enerji Direktörü görevinde 
çalışırken kendi isteğimle ayrılarak ECF Mühendislik firmasını 
kurduk. ECF Mühendislik 2013 yılında resmi faaliyetlerine baş-
ladı. Kuruluş amacımız endüstriyel elektrik sistemleri montaj 
ve devreye alma hizmetleri konusunda sektörde gördüğümüz 
ve bizlerinde yaşadığı boşluğu doldurmaktı. 

Ağırlıklı olarak hangi sektörlere hizmet veri-
yorsunuz?
ECF Mühendislik olarak hizmet verdiğimiz sektörler başta çi-
mento sektörü ve ardından madencilik sektörüdür.

6 yıldır faaliyet gösterdiğimiz bu alanda üç entegre çimen-
to tesisi, bir maden rafinerisi, yurtdışında da iki çimento 
öğütme tesisi tamamladık ve devreye aldık. Şu anda da ana 
yüklenici olarak entegre çimento tesisi kurulumuna devam 
etmekteyiz. 

Müşterilerinize sunduğunuz hizmetler hakkın-
da bilgi verebilir misiniz? Gerçekleştirdiğiniz 
projelerde müşterilerinize ne gibi avantajlar su-
nuyorsunuz?
Müşterilerimize verdiğimiz hizmetler: 

• Endüstriyel elektrik sistemleri mühendislik, dizayn, proje, 
ürün teminleri, montaj ve devreye alma hizmetleri
• Ölçüm ve kontrol teknolojisi sistemleri seçim ve uygulama 
hizmetleri 
• Elektriksel sistemler koruyucu bakım hizmetleri 
• Anahtar teslim çimento tesisleri 
• Mühendislik ve müşavirlik hizmetleri 

Sektörde uzun yıllar çok çeşitli yatırım faaliyetleri içerisinde 
başta mühendis olarak başladığım, akabinde de proje yöne-
ticisi olarak devam ettiğim çeşitli işlerde, işverenlerin bin bir 
zorluklar içerisinde kaynak yaratarak sürdürdüğü yatırım işle-
rinde satın alınmış olan ekipmanların doğru seçilememiş ol-
ması, montaj ve devreye almaları faaliyetlerinin uygun şekilde 
yapılamadığını, bu işler için gerekli donanıma sahip firmaların 
az olduğu, eğitimli ve nitelikli iş gücünün yeterince olmadığını 
ve buna bağlı olarak gerekli kalitenin temin edilemediğini gör-
düm. ECF Mühendislik’i kurmadan önce uzun yıllar çimento 
fabrikasında çalışmam müşterilerimize çok büyük avantaj sağ-
lıyor. Çünkü onların sorunlarını ve ihtiyaçlarını bildiğimiz için 
kolaylıkla organize olup, hedef odaklı çalışabiliyoruz. Bu da bizi 
rakiplerimizden ayıran en büyük özelliğimiz. 

Ülkemizdeki maden üreticileri son yıllarda ülkemi-
zin politikasına paralel bir atılımda yurt dışı faali-
yetlerine hız verdiler. Sizin de bu kapsamda yurt 
dışı çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz? 
Öncelikle belirtmem gerekirse, madencilik sektörü her türlü 
zorluğa ve engellemelere rağmen hızla yol almaya çalışması 
çok takdir edilecek bir durum. Artık yıllardır ülkemiz için dışa-
rıdan söylenen zenginliklerin fakir bekçileri kavramının değiş-
meye başlıyor olması mutluluk verici gerçekten. Biz Batı Afrika 
ve Güney Afrika lokasyonlarında anahtar teslimi endüstriyel 
elektrik taahhüt hizmetleri gerçekleştirdik ve devreye aldık. Bu-
ralarda da şu anda kurulu şirketlerimiz ve iş gücümüz var. Bu 
anlamda gerek Türk girişimcilerin ve gerekse bu lokasyonlar-
da dışarıdan gelen yatırımcıların maden sektörüne yönelik  

Ülkemizin önemli endüstriyel elektrik sistemleri firmalarından birisi olan, 
bugüne kadar yaptıkları çalışmalarının yanında gelecekte yapmayı planladığı 

yatırımlarla sektöre dinamizm katmaya hazırlanan ECF Mühendislik Genel 
Koordinatörü Okan Erdeve ile bugüne kadar yapılan çalışmalar ve 

şirketin gelecek planları konusunda bir söyleşi gerçekleştirdik.

Okan Erdeve
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yatırımlarını izliyor ve takip ediyoruz. Düzenlenen fuarlara ve 
ticaret odalarının gerçekleştirdiği ikili görüşmelere katılıyoruz. 
Tamamlamış olduğumuz prestijli projelerin referansları bize bu 
konuda avantaj sağlıyor ve açıkçası iş yapmanın zor olduğu bu 
lokasyonlarda yatırımcıların aradığı firmalar kategorisine hız-
la dahil olabiliyoruz. Bunun yanında oralara çeşitli nedenlerle 
gelen Türk firmalarını da şirketimiz olarak yardımcı olmaya ve 
destek vermeye çalışıyoruz.

Şirket olarak madencilik sektöründen beklentile-
riniz nelerdir? 
Madencilik sektörünün sürdürülebilir bir şekilde geliştirilebilmesi 
içinde kamu yönetimi ayağı ile sektörde faaliyet gösteren kuruluş-
ların birbirleri ile uyumlu çalışmaları gerekmektedir. Nasıl insanlar 
için yemek yemek hayati bir öneme sahipse, sanayi içinde ma-
denler hayati önem taşımaktadır. Bu yüzden ülkemizin daha fazla 
nitelikli ürün üretmek için sürekli ihtiyacı olan hammadde ve ara 
hammadde teminlerinin yerli maden kaynaklarından sağlanması, 
işlenebilir ve rafinize edilmiş hale getirilebilmesine önem verilme-
li ve bu konuda engelleyici faaliyetlerin hızla ortadan kaldırılma-
sına imkân sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Eklemek istedikleriniz var mıdır?
Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 4000 m2 
alan üzerinde inşaatı devam eden yerleşkemizi 2019 sonunda 
tamamlayıp devreye alacağız. Burada endüstriyel elektrik pi-
yasası ve enerji üretim endüstrisi sektörlerine yönelik olarak 
alçak gerilim panel imalatı, özel bakım ve onarım işleri yapma 
hedefimiz var. Bu hedefe ulaşabilmek içinde nitelikli kalifiye 
mühendis ve iş gücü, akabinde de ekipman ihtiyaçlarımız ola-
cak. Bugüne kadar ki kazanımlarımızla kendi ekibimize yatırım 
yaparak daha emin adımlarla yol almak istiyoruz. 

Şirket olarak neyi geliştirmemiz ve nelere ihtiyaç duyduğumu-
zun farkındayız. Bu anlamda yapıyor olduğumuz ve yapacağı-
mız hizmetlerle beraber bu gelişime devam etmek, sektörde 
marka olmak hedefimiz var. Kolay olmayacak bu süreçte tek 
gayemiz bize güvenen insanları ve işverenlerimizin güvenleri-
ni hiçbir zaman kaybetmeden ilerleyebilmek. 

Bizlere sağlamış olduğunuz bu röportaj için teşekkür ediyor 
saygılarımızı sunuyoruz. 

ecfmuhendislik.com.tr

 Fildişi /Abidjan Çimento Tesisi

Limak Afrika SA  
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TANITIM

Emsamak Makine, Sektörün 
Geleceğinden Umutlu 

Madencilik Türkiye dergisi 
olarak sektörün köklü firma-
larından Emsamak Makine İş 

Geliştirme Müdürü Ediz Sağlam ile firma özelinde bir söyleşi 
gerçekleştirirken firmanın çalışma alanları, gelecek hedefleri 
hakkında da konuşma fırsatı bulduk.  

Emsamak Makine hakkında bilgiler vererek söyleşimize baş-
layan Sağlam, şirketin geçmişten günümüze hikayesini şu 
sözlerle anlattı: “Emsamak Makine, 1991 yılında İstanbul’da ku-
rulmuş olup 28 yıldır konusunda uzman uluslararası markaları, 
inşaat ve madencilik sektörünün hizmetine sunmaktadır.

28 sene gibi bir geçmişe sahip olmak Türkiye koşullarında bir fir-
ma için gayet başarılı uzun bir ticari hayatı anlatmaya yeter diye 
düşünüyorum. Alanımızda kendimizi tecrübeli ve güvenilir gör-
mekteyiz. Ayrıca satış konusunda tüm gayretleriyle çalışan genç 
mühendis kadromuzla, hizmet için ilk günkü heyecanımızı koru-
yor olmak da bizi ayrıca memnun etmektedir.”

Emsamak’ın ürün ve hizmetleri hakkında da bilgiler veren Sağ-
lam, “Ana konumuz olan kaya delme ekipmanları konusunda 
PADLEY & VENABLES (İngiltere) firmasının uzun yıllardır Türkiye 
ve bölge temsilcisiyiz. Türkiye pazarına bu dünya markasını ta-
nıttığımızdan beri, müşterilerimizin memnuniyeti ve firmamıza 
bağlılığı bizi mutlu etmektedir.

Türkiye distribütörü olarak 2010 yılından bu yana satış ve servis 
faaliyetlerini yürüttüğümüz JUNJIN, bu yıl içinde isim değişikliği 
ile SOOSAN CSM olarak değişiklik yapmıştır. Bizim de satışını yap-
tığımız delicilerde bu değişiklik ; ana komponentler aynı olmak-
la birlikte, performans artışı olarak yansımıştır. Mazot sarfiyatı 
son derece ekonomik, bakımı ve operasyonu kolay, yedek parça 

sarfiyatı az, delici takım dostu makinaların satışı SOOSAN olarak 
sürdürülecektir. 

Halihazırda 4 adet rok modelimiz mevcuttur: JD800 E, JD1300E.
JD1400E ve JD1500E. Bunların yanı sıra delik dibi DTH tabanca 
kullanan ve büyük çaplarda patlatma deliği açabilen JD2000 
modelimizin satışını yapıyoruz. Üzerinde bulunan 25 barlık yük-
sek basınçlı kompresörü sayesinde JD2000 ile kayada 220 mili-
metrenin üzerinde çapları rahatlıkla delebiliyoruz. Servis ve yedek 
parça desteğimizle, delici makina markalarımızın pazarımızda 
çok başarılı olduğuna, müşterilerimizin gerek satın alma aşa-
malarında, gerekse işletme süresince, maliyetlerine ciddi katkılar 
sağladığına ve beğeni gördüğüne inanıyoruz.

Bu markalarımız haricinde; asfalt kazıyıcılar, fore kazık makina-
ları, mini kazık makinaları ve trencherler için uçlar konusunda 
KENNAMETAL (ABD) markasını uzun süredir satmaktayız. Kazıyıcı 
uçlar konusunda güçlü bir stoğa sahibiz. 

Emsamak Makine olarak delik dibi tabancalar ve bitlerde, in-
tegral matkap ve keskilerde, madencilik ve inşaat sektörlerinde 
ihtiyaç duyulan dünya markalarını ve kalitesini müşterilerimizin 
hizmetine sunmaktayız.” ifadelerini kullandı.

Emsamak olarak tünel, maden, taş ocakçılığı ve inşaat sektörle-
rine hizmet verdiklerini belirten Sağlam, dünyada konusunda ilk 
sıralarda adı geçen markaları bünyelerinde bulundurduklarını 
ve bu kaliteyi de müşterilerinin hizmetine sunduklarını belirtti. 

Sektör fuarlarının önemine ve şirket olarak bu fuarlara katılım 
konusunda gösterdikleri hassasiyetlere de değinen Sağlam, 
“Şirket olarak sektöre canlılık getiren fuar katılımlarını seviyoruz. 
Son yıllarda Ankara da gerçekleştirilen iş makineleri fuarında ak-
satmadan yer almakta, müşteri ve ziyaretçilerimizle buluşmak-
tayız. Tüm dostlarımızı da 2020 yılında düzenlenecek Komatek 
fuarında standımıza bekliyor, fuarın firmamız ve sektörümüz açı-
sından başarılı geçeceğini ümit ediyoruz.” dedi.

Emsamak için 2019 yılını değerlendiren Sağlam, 2020 yılı he-
deflerinden bahsederken de şu ifadeleri kullandı: “Hemen he-
men tüm sektörlerde içinde bulunduğumuz dönemin etkilerinin 
belki de en yoğun hissedildiği 2019 senesinin ilk yarısını, bizim 
sektörümüz de daralma ile tamamladı. Bu tür zor dönemlerin, 
ayakları yere basan sağlam firmalar için atılım fırsatları yarattığı 
görüşündeyim. Bu süreçte bizde, halihazırdaki temsilciliklerimizin 
arasına yeni markaları ekledik. 2020 senesinde genişleyen kadro-
muzla hizmet vermeye devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz ve 
önümüzdeki yıldan, ülkemiz ve firmamız adına da umutluyuz.” 

emsamak.com

Emsamak Makine İş Geliştirme Müdürü Ediz Sağlam
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Komple Filtrasyon Çözümleri 

● Kullanım ömrü boyunca tam destek
● Proses analizi ve filtrasyon optimizasyon servisleri
● Modernizasyon,yenileme, yedek parça & bakım desteği
● En uygun ekipman seçimi & boyutlandırma
● Akıllı Filtrasyon çözümleriyle proseslerin iyileştirilmesi

Flowrox Pres FiltreTM 

Akıllı Filtrasyon
Filtrasyona ve sorun gidermeye yönelik gerçek 
zamanlı bilgiler

Flowrox Seramik Disk FiltreTM

Troya Proses Ltd. Şti.
Koza Caddesi No: 33/7 GOP, Ankara
Tel. 0312 4962040
info@troyaproses.com  
www.troyaproses.com

Flowrox Türkiye Temsilcisi:SIN
CE 1977     F

L O W ROX.C O

M

Akıllı Vana & Pompalar
Zorlu proses şartları için. Flowrox MalibuTM 

uzaktan online olarak izlenmesini sağlar.

TANITIM

Flowrox, Filtrasyon Parametlerine 
Erişimi Kolaylaştırır

Tek Ekrandan Ulaşılan 
Temel Performans 
Göstergeleri (KPI)

Birçok filtrasyon tesisinde olduğu gibi, Terrafame İşletmesi’nde 
de filtre operatörleri bilinen bir sorunla karşılaştı: kule tipi filtre 
preslere ait verilere her bir filtrenin üzerinde yer alan ekranlar-
dan ulaşılabiliyordu. Nikel, çinko, kobalt ve bakır üreticisi olan 
Finlandiyalı metal şirketi, Terrafame’de proses mühendisi ola-
rak çalışan Juha Paavilainen Flowrox’la çalışmaya başladıktan 
sonraki tecrübelerini şu cümlelerle aktardı: “Flowrox’la çalışma-
ya başlamadan önce, filtrasyona ait bilgilere ulaşmak ve okumak 
çok zordu. Bütün verileri alabilmek için zamanım olmuyordu. 
Çinko üretiminde üç adet kule tipi filtre press çalışıyor ve benim 
görebildiğim tek veri genel üretim miktarıydı. Şimdi, Flowrox Akıl-
lı Filtrasyon Dijital Servisi sayesinde sabahları bilgisayarımı açıp, 
tek bir ekranda filtrasyonun nasıl devam ettiği bilgisine ve makina 
kullanım oranı, verimlilik, kek ağırlığı, bekleme süreleri ve ortala-
ma filtrasyon süresi gibi pek çok parametreye birkaç dakika içinde 
erişebiliyorum.”

Terrafame Filtrasyon Prosesinde ki Gelişimler 
Terrafame prosesinde yer alan üç adet kule tipi filtre pres aynı 
boyut ve modeldedir. Teknik olarak, üç kule tipi filtrenin birbi-
rine yakın performans vermesi beklenir fakat Flowrox analizi 
durumun böyle olmadığını gösterdi. Filtrelerden bir tanesinin 
basıncı pik yapıyordu ve bu durum diyaframların erken kırılma-
sına neden olabilirdi. Paavilainen ise konuyu şöyle yorumladı; 
“Basıncın pik yaptığını bilmiyordum, bunu öğrenmek oldukça 
önemliydi, çünkü diyaframlar çok kısa sürede kırılabilirdi. Uzun 
arıza süreleriyle ve yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalabilirdik.” 

Flowrox Kayda Değer Tasarruflar Sağlıyor
Flowrox uzmanları tarafından sağlanan bu değerli bilgiler ışı-
ğında Terrafame küçük sorunları tespit edebilmekte ve verileri 
büyük sorunları önlemek için kullanabilmektedir. Flowrox Akıllı 
Çözümler Uygulama Müdürü Simo Rounela, Flowrox’un sundu-
ğu gerçek zamanlı bilgi görüntüleme hizmetinin avantajlarını şu 
şekilde ifade etmektedir: “Filtrasyon prosesini uzaktan gözlemle-
yebiliyoruz, ayrıca teknik veriler normalin dışına çıkarsa alarmda 
alabiliyoruz. Flowrox, gerçek zamanlı bilgiler sayesinde, müşterile-
rinin filtrasyon süreçlerini optimize etmesine yardımcı olmaktadır. 
Flowrox’un filtrasyon uzmanları uzaktan arızayı tespit ederek nasıl 
giderilmesi gerektiği konusunda da bilgi sağlayabilmektedir.” 

Flowrox Akıllı Filtrasyon Dijital Servisi anahtar teslim ve tamanen güvenli bir 
uygulamadır.

Terrafame Flowrox filtrasyon uzmanları tarafından sağlanan değerli bilgiler yardımıyla, sadece ufak sorunları tespit etmekle 
kalmamış daha büyük sorunların yaşanmasını önlemiş aynı zamanda da filtre performansını arttırmıştır. flowrox.com
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Madencilik, inşaat ve enerji sek-
törleri için yenilikçi yer destek 

ürünleri sunan ve 137 yıllık bir geçmişe sahip olan Minova 
şirketi sunduğu yüksek kaliteli ürünler ile madencilik sek-
töründe kendisine yer edinmiştir. Minova, Türkiye’deki 
faaliyetlerine PENAmaden ile devam etmektedir.

TANITIM

KAYA SAPLAMASI
 

PENAmaden

Lokset Reçine Kartuşları
Minova Lokset reçine kartuş-
ları madencilik, tünel açma ve 
yer altı mühendislik işlerinde 

çelik ve GRP bulonların yapıştırılması için kullanılır. 

Farklı prizlenme sürelerine sahip, kaya saplamalarının yapıştı-
rılmasında kullanılan reçine kartuşları;

• Galerilerin veya tünellerin kaya saplaması tahkimatı ile des-
teklenmesi,
• Hazırlanmakta olan veya açılmış olan ayaklarda ankrajların 
yapıştırılması,
• Yük asma amaçlı ankrajların yapıştırılması,
• Makine veya diğer teknik ekipmanların zemine sabitlen-
mesi 

Gibi uygulama alanlarında, uzun yıllardan bu yana memnuni-
yetle ve güvenle kullanılmaktadır.

Minova Lokset reçine iki bileşenli kartuşlar halinde 
sunulmaktadır. Yapıştırıcı ankraj deliğinde uygun 
bir şekilde yayıldığında, taşıyıcı ankraj/kaya sapla-
ması ile zemin arası da güçlü bir taşıyıcı bağlantı 
oluşur.

Lokset reçine kartuşlarının avantajları;

• Yüksek yapışma gücü sayesinde yüksek yük 
taşıma kapasitesi sağlar.
• Kısa prizlenme süreleri (30-180 saniye) 
sayesinde, ankrajların hemen yük taşıma 
kapasitesi sağlamasına olanak tanır.
• Kullanımı basittir ve emniyetlidir.
• Tam veya kısmi yapışma sağlanması-
na olanak tanır.

Minova Lokset reçine kartuşları jum-
bo veya portatif delik delme maki-
naları ile kolayca uygulanabilir ve 
hemen yük taşıma kapasitesine 
ulaşır.

penatrade.com
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• Damlama alanındaki yüzde 30 artış sayesinde altın üretiminde yüzde 1-1,5 artış  
• ADR tesisindeki ince karbon kazanımında yüzde 300 artış

• Yığın liçindeki damlatıcıların ince karbonlar ile tıkanmalarının önlenmesi 

TANITIM

Altın Yığın Liçinde İnce Karbon 
Problemi Çözümleri

Çalışmanın Özgeçmişi
Amerika‘da yerleşik bulunan altın 
madeni ziyaretinde yığın liçinin 
karbonla kaplı olduğu görsel ola-

rak farkedilmekteydi. Metalurji şefi ile birlikte gerçekleştirilen 
ziyarette titreşimsiz 500 mikronluk karbon güvenlik eleğinin 
sürekli olarak tıkandığı ve böylece ince karbonların yığın liçine 
geri döndüğü anlaşılmıştır. Yığın liçine geri dönen bu ince kar-
bonlar liç pedindeki damlatıcıları ve y-bölücülerin filtrelerini 
tıkamaktaydı. 

Çözüm 
Beş adet çift motorlu lineer harekete sahip Derrick ince ele-
me makinası ADR tesisindeki ince karbonların kazanılması 
için devreye alındı. 75 mikronluk Derrick paneller ile dona-
tıldığında 3.400 m3/saat debiyi işleyerek ince karbonların 
tekrardan boş siyanür çözeltisi ile yığına transfer edilmesinin 
önüne geçildi.  

Yığın Liçinde Görsel Olarak Gözlemlenebilen İnce Karbonlar

Yatırım Maliyeti 
($ USD)

1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl Toplam

CapEx (5 Makina ) 382.000 $ 0 $ 0 $ 382.000 $

Kurulum Maliyeti 382.000 $ 0 $ 0 $ 382.000 $

OpEx (Paneller ve Parçalar) 24.000 $ 28.680 $ 28.680 $ 81.360 $

OpEx ( Güç, 0.24$/kWs @ 
330 Gün/Yıl )

35.640 $ 35.640 $ 35.640 $ 106.920 $

Toplam Yıllık Maliyet 823.640 $ 64.320 $ 64.320 $ 952.280 $

Yatırım Getirisi ($ USD) 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl Toplam
Yatırımın 

Getirisi
( 3 Yıl )

Amortisman
( Ay )

Tasarruf
( % 1 Altın Verimi Artışı )

1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 5.400.000 $ %467 5.1

Tasarruf
( % 1,5 Altın Verimi Artışı )

2.700.000 $ 2.700.000 $ 2.700.000 $ 8.100.000 $ %751 3.4

Not: Altının gram fiyatı 1200 $ / ons olarak yıllık 150.000 ons işlendiği baz alınmıştır.

Operasyonel Getirileri: 
• Kolonlarda karbon transferi sırasında pompalarda daha 
az hasar riski taşırken tesis duruşlarında azalma sağlan-
maktadır.
• Derrick‘ten önce karbon transferi esnasında tankların taşma-
sını engellemek için ekip gücü gerekmekteydi. 
• Eleklerinin tıkanmaz yapısı sayesinde karbon transferi sıra-
sında sadece bir adet operatöre ihtiyaç vardır. 
• Operatörlerden gelen bilgiye göre Derrick elekler gayet iyi 
çalıştığından dolayı aynı iş gücünü tesisin diğer bölümlerine 
ayırabilme imkânı sağlamaktadır. 

Daha İyi Yığın Liçi Performansı: 
• Güvenlik eleğinde elek açıklığının 500 mikrondan 75 mikro-
na düşürülerek ince karbon kazanımında yüzde 300 artış sağ-
lanmıştır. 
• İnce karbonların Y-Strainer Filtresinin tıkanmasını önleyerek, 
damlatıcıların çözelti akış performansı artırılmıştır. 
• Liç yığınındaki damlama alanının yüzde 30 artması ile birlikte 
çözeltinin daha çok alanı kapsayarak daha iyi liç üretimi saye-
sinde altın verimi yüzde 1-1,5 arttırılmıştır. 

Sonuç 
Bu müşteri Derrick çift motorlu lineer hareketli tıkanmaz elek 
yüzeyi ile donatılmış elek makinalarını sayesinde daha stabil 
bir çözelti akışı sayesinde muhtemel liç alanını yüzde 30 ar-
tırarak daha iyi liç performansına sahip olarak altın üretimi-
ni yüzde 1-1,5 artırmıştır. Bu makinalar ADR tesislerinde çok 

ince boyutlarda çok 
yüksek kapasiteleri 
işleyebilmekte ve 
böylece daha fazla 
altın ihtiva eden ince 
karbonları yakalaya-
bilmektedir. 

mtmmakina.com.tr
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ALTIN ÜRETİMİNDE ARTIŞ

 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

Recovered
Carbon Fines

Barren Solution

Heap Leach

ADR Plant CIC Safety Screen

Lineer Hareketli Susuzlandırma Makinası

Bir altın üreticisi kısa süre önce, ADR tesislerinde ince karbonları geri kazanmak için Beş Adet Derrick® çift 
motorlu lineer harekete sahip ince eleme makinesi devreye aldı. Bu makinalar tıkanmaz özellikte 75 Mikronluk 
Derrick paneller ile donatıldığında 3.400 m3/saat debiyi işleyerek ince karbonların tekrardan boş siyanür çözeltisi 
ile yığına transfer edilmesinin önüne geçmektedir. Altın üreticisi Derrick İnce Eleme Makinalarını Kullanarak İnce 
Karbon Kazanımında %300 artış sağlamıştır. 

ADR Tesisindeki İnce Karbon Kazanımında %300 Artış
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Türkiye’de Çeyrek Asırlık Birliktelik

TANITIM

Mitsubishi Materials Corporati-
on, 60 yılı aşan bir süreden bu 
yana kaya delici sarf malzeme-

leri üretmekte ve geliştirmektedir.

Mitsubishi, bu alanda kalitesi ve performansı ile adından 
sıkça söz ettiren bir markadır. Yüksek dayanımlı çelik ve 
tungsten karbürün, deneyimli Mitsubishi mühendisleri ve 
en gelişmiş bilgisayar teknolojilerinin birleşimiyle tasarlanır 
ve üretilir.  

En zorlu koşullara meydan okuyan Mitsubishi kaya delici ürün-
ler, sürekli gerçekleştirilen laboratuvar deneyleri ve saha de-
nemeleri yardımıyla her kaya tipinde, delme koşullarında ve 
senaryolarda en üstün performansı ortaya koyar.

Tüm bunların yanı sıra Mitsubishi ürünlerde, en yüksek iş gücü 
tasarrufu sağlanması, verimlilik ve güvenliğin de her şeyden 
üstün konumlandırılması ilke edinilmiştir.

Bu sebeple, delgi hızı ve yüksek metrajlı delgiyi en düşük 
maliyetlerde ve en güvenli biçimde gerçekleştirmeyi he-
def belirlemiş tüm projelerde Mitsubishi başarısını ispat-
lamıştır. 

50’den fazla ülkeye satış yapan Mitsubishi, müşteri ile iç içedir. 
Müşterilerden edinilen geri bildirimleri kıymetle değerlendirir 
ve bu doğrultuda çözümler üretir.

Ülkemizde de 25 yıla yaklaşan PENAmaden ve Mitsubishi 
birlikteliği, pek çok açık ocak ve yer altı madeni ile tünel in-
şasında memnuniyetle kullanılmaya devam etmekte ve her 
geçen gün Mitsubishi kalitesini tecrübe eden proje sayısı art-
maktadır. 

penatrade.com

60 yılı aşkın bir süreçte kaya 
delici ekipman üretimi ger-

çekleştiren Japonya merkezli Mitshubushi Materials 
Corporation Türkiye’deki faaliyetlerine PENAmaden ile 
devam etmektedir.
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TANITIM

Etkili Katman İzleme, İnsanları Korur, 
Varlıkları Korur ve Verimliliği Arttırır

Sorun:
Katman yönetimi, maden gü-
venliği ve operasyonel sürdü-

rülebilirlik için kritik öneme sahiptir. Geçmişte katman kont-
rolü yapmak oldukça maliyetli bir işlemdi. Bunun için galeriler 
boyunca yer alan tahkimatların incelenmesi gerekiyordu. Bir 
katmanın desteklenmesi gerektiği ancak göçük olduktan son-
ra anlaşılabiliyordu. 

Yer altı madenciliğinde, işin doğası gereği operasyon sırasında 
değişkenler ve katman kaymaları görülebilir. Günümüzde kaya 
düşmeleri, halen tüm yer altı kömür madenciliği ölümlerinin 
üçte birine neden olmaktadır. Madencilikte katman kontrolün-
de sistematik bir yaklaşımda bulunulmaması, zayıf güvenlik 
önlemlerinden biri olarak düşünülmektedir.

Yer altı madenciliği operayonları, etkili bir katman ve zemin 
izleme çözümü oluşturmak için gereken bilgileri sağlayan uy-
gun maliyetli, güvenilir ve gerçek zamanlı bir izleme sistemine 
ihtiyaç duyar.

Çözüm
Trolex RockMonitor XR güvenli ve verimli madenler için kat-
man izleme cihazıdır. Bu katman izleme teknolojileri, yer altı 
madenciliği operasyonlarında verimlilik sağlamasının yanı sıra 
olağanüstü güvenlik iyileştirmeleri de sunmaktadır.

RockMonitor sistemi, katman hareketlerini izlemek için seviye 
ölçümlü mekanik bir sistem kullanmaktadır. Üniteler standart 
çift damarlı bağlantı kablosu kullanılarak basitçe birbirine bağ-
lanır ve kendi yerel kontrol cihazı, 6 km uzunluğundaki tünel 
uzunluğu ve 150'ye kadar enstrümanı izleyebilir.

Ek portatif okuma cihazı ve sistemin TrolexICore adlı gelişmiş 
uygulama yazılımı ile bir madenin jeoteknik mühendislik ve 
kontrol yönetimi ekiplerine gerçek zamanlı olarak sürekli veri 
kaydı yapmanın yanı sıra endüstri lideri bir görsel yönetim ara-
yüzü sağlayabilir.

Bu ileri teknoloji, madencilerin güvenliğini artırarak, kat-
man hareketlerinin tehlikeli olabileceği yerlerde onları bil-
gilendirir.

Sonuç:
Trolex RockMonitor sistemi halihazırda Avustralya, Kanada, 
Hindistan ve Birleşik Krallık'taki maden ocaklarında kullanıl-
maktadır. Queensland, Avustralya’daki, Anglo American Mo-
ranbah Kuzey kömür madeni, Trolex RockMonitor sistemini 
uyguladıktan sonra kayıplarda ve hasarlarda % 32, tehlikelerde 
% 40 ve yaralanma ve sağlık risklerinde % 100 azalma olduğu 
gözlemlenmiştir.

Kurulu olduğu işletmelerde, RockMonitor Serisi madencilik 
operasyonları için güvenlik, verimlilik ve maliyet avantajları 
sunar. Kullanıldıkları tüm madenlerde:

• Katman izlemenin uygulandığı yerlerde % 40 ortalama ve-
rimlilik artışı
• Yaralanma ve kaza raporlarında % 65 ortalama azalma
• Çalışma süresi boyunca maden genelinde % 25 ortalama iyi-
leştirme
• Verimlilik artışı nedeniyle yılda 1,5 milyon avro tahmini tasar-
ruf sağlandığı gözlemlenmiştir.

Strata izleme ekipmanlarının ve RockMonitor Serisinin yer altı 
operasyonlarındaki faydaları hakkında daha fazla bilgi için lüt-
fen aşağıdaki adresi ziyaret edin: 

trolex.com/products/rmt
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Leading Safety Technology

 Son derece hassas, sürekli veri

Uzaktan katman izleme

RockMonitor XR, çalışanların ve ekipmanların beklenmedik kaya 
düşmelerinden korunmasını sağlamak için sürekli, maden çapında 
katman izleme sağlar. Tünel katmanlarında ayrıntılı, doğru veriler 
toplar ve bu verileri kaya saplama destek stratejilerini optimize etmek 
için kullanır. Yan duvarlar, tavan ve aynada yaşanan göçüklere bağlı 
kaya düşmeleri, yer altı madenciliğindeki ölümcül yaralanmaların 
%40’ını oluşturmaktadır. RockMonitor XR, maden operasyonlarının 
güvenliğini önemli ölçüde artırırken, madencilik faaliyetlerini 
durdurma ve katman hareketini manuel olarak kaydetme ihtiyacını 
azaltarak, operasyonunun genel verimliliğini arttırır.

Sistem 6 km’ye kadar mesafede çalışabilir, düz veya papatya 
zinciri konfigürasyonuna izin vererek ve tek bir kontrolör tarafından 
çalıştırılan 150’ye kadar telltale ekstansometresini destekleyebilir. 
RockMonitor XR, güvenlik ve verimliliği önemli ölçüde artırabilecek 
katman izlemeye sağlam ve esnek bir çözüm sunar.

6 km’ye kadar izleme olanağı sağlar

 Yapılandırılabilir alarmlar ve uyarılar

MTM Makina Ltd Şti
Atatürk Bulvarı 199-A/42
Kavaklıdere, ANKARA
0 312 466 19 50
mtm@mtmmakina.com.tr
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1936 Yılında Başlayan Serüven

TANITIM

Norveç menşeli Protan Ventif-
lex fantüpler dünya çapında 
birçok projede kullanılırken 

ülkemizde de pek çok yer altı maden sahasında tercih edilmek-
te ve alanında lider pozisyonda bulunmaktadır.

Protan Ventiflex Fantüpler
Yüksek frekanslı kaynak yöntemi ile imal edilir. Mukavemeti dü-
şürecek hava boşlukları bulunmaz. En güçlü kaynak yöntemidir 
bu yöntemde kaynak sıcaklığı, kaynak süresi ve soğuma süresi 
gibi değişkenler otomasyon sistemi ile kontrollüdür. Sıfır hata 
için kalibre edilerek üretilir ve sonrasında kontrolleri sağlanır.

PVC malzeme içerisinde kullanılan özel pigmentler sayesinde 
tünel ve madenlerde ışığı yansıtma özelliğine sahiptir.

İş ve işçi sağlığı güvenliği ile kalite konularındaki yüksek hassasi-
yeti sebebiyle, PVC malzemede en üst düzey kimyasalları kullan-
makta ve bu konuda asla taviz vermemektedir. Alev yürümeme 
ve kendi kendini söndüren (self-extinguishing) özelliği, PVC’deki 
optimum gr/m2’nin yakalanması, bu verilerle de en üst düzey da-
yanıma ulaşılması ile iş ve işçi sağlığı güvenliğinin en üst düzeyde 
tutulması için alanında lider kimyasal ürünleri kullanmaktadır.

Yırtılmalara ya da ezilmelere karşı dokuma tekstil değil, örme tekstil 
tercih edilir. Dokuma tekstil iki boyutlu gerilmelere, yırtılmalara ve 
dış müdahalelere karşı koyabilir ancak örme tekstil üç boyutlu ge-
rilmelere, yırtılmalara ve dış müdahalelere karşı koyabilmektedir. 

Tamamı Protan tesislerinde gerçekleştirilen Protan Ventiflex fan-
tüp imalatında, PVC kaplamanın içerisinde yer alan ve “teknik teks-
til” diye isimlendirdiğimiz 3 boyutlu iplik örgü sistemi ve bu iplik-
lerin bir araya gelmesi ile oluşan ağ sistemi sonucunda, darbelere 
karşı maksimum mukavemet sağlamakta, yırtık oluşumuna azami 
direnç sağlanmakta ve yırtık ilerlemez özelliğe kavuşmaktadır.

Asma halkaları metalden değil sıkıştırılmış PVC’den imal edilir. 
PVC malzemenin yine PVC malzemeye yüksek frekanslı kaynak 
ile perçinlenmesi ile azami mukavemet sağlanmaktadır. Hava-
landırma fanları ile fantüpe aktarılan yüksek basınçlı havanın 
etkisinden dolayı metal asma halkaları zamanla PVC malzemeyi 
yormaya, kesmeye başlar ve sarkmalara neden olur. Bu sarkma-
ların zaman etkisiyle yırtılmalara ve kopmalara dönüşmesi kaçı-

nılmazdır. Sıkıştırılmış PVC’li asma halkalarında ise herhangi bir 
sarkma ya da yırtılma meydana gelmez. Bu da havanın türbülan-
sa girmeden laminar bir akış ile iletilmesini sağlar. Hava kayıpları 
ile sürtünme minimum seviyede kalmaya devam eder.

Fermuar bağlantı tipi fantüplerde endüstriyel tip fermuar kul-
lanılır, yani fermuar birleştikten sonra genişliğin 8,5 mm’den az 
olmaması gerekir. Aksi takdirde fantüp içerisindeki basınçtan do-
layı bağlantı noktalarından ayrılmalar ve hava kaçakları meydana 
gelir. Protan’ın fermuarları endüstriyel ağır hizmet tipindedir.

Dönüş parçalarındaki yay açılarını, head loss olarak isimlendir-
diğimiz hava kayıplarının minimum düzeyde oluşacağı biçim-
de, daha fazla temiz havayı iletebilecek şekilde dizayn etmek-
tedir. Bu uygulama, Protan mühendislerinin, tecrübe ve bilgi 
birikimi neticesinde şekillenerek nihai haline ulaşmıştır.

Süspansiyon sistemi için, fantüp ile aynı malzemeden, yine yüksek 
frekanslı kaynak sistemi ile oluşturulan bir konstrüksiyon kullan-
maktadır. Bu sebeple “rib” adı verilen bu süspansiyon sistemi yine 
aynı malzemeden oluşan asma halkaları ile yüksek frekanslı kaynak 
yöntemi ile birleşir ve yüksek mukavemet sağlanır. Dikiş, yapıştır-
ma, vulkanizasyon gibi metotlar kesinlikle kullanılmamaktadır. 

penatrade.com

1936 yılında piyasaya sunduğu 
Ventiflex fantüpler ile madenlere 
ve tünellere hizmet sunan Norveç-

li Protan, Türkiye’de PENAmaden bünyesinde çalışmalarına 
devam etmektedir.
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TANITIM

NA-ME Endüstri, Üretim Kapasitesini 
Artırmaya Devam Ediyor

1982 yılından beri faaliyet göste-
ren NA-ME Endüstri AŞ, kompozit 
(CTP-FRP) ızgara üretimi konusun-
da Türkiye’de lider, direk üretimin-
de ise sayılı firmalar arasında yer 
almaktadır.  

Firmanın kompozit (CTP-FRP) ızgara, kapak, plaka ve direk ile 
yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE) ızgara ve plaka üretimi 
Başkent OSB’de bulunan fabrikasında gerçekleştirmektedir. 
Şirket, 2020 yılı içerisinde başlayacağı yatırımlar ile büyümeye 
ve üretim kapasitesini artırmaya devam edecek.

Halihazırda tek vardiya ile yılda 80.000 m2 kapasite ile kompo-
zit (CTP-FRP) ızgara ve kapak, 15.000 m2 kapasite ile kompozit 

(CTP-FRP) plaka, 5.000 adet kapasite ile kompozit (CTP-FRP) 
direk, 450 ton kapasite ile yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE) 
ızgara ve plaka üretimi gerçekleştirmektedir. 2001 yılından bu 
yana TS EN ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesine sa-
hip olan firma, bunun yanı sıra tüm ürünlerine ait test sertifika-
larına ve TSEK belgelerine sahiptir.

Firma kapasitesini daha yüksek oranlarda kullanarak, yurt içi ve yurt 
dışında daha çok firmaya hitap etmeyi amaçlamaktadır. NA-ME En-
düstri, bugün üretiminin yüzde 20'sini Azerbaycan, Romanya, Bulga-
ristan, Makedonya, Danimarka, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kuveyt, 
Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ürdün gibi ülkeler başta ol-
mak üzere, uluslararası sularda seyreden, Türkiye'ye uğrayarak muh-
telif gereksinimlerini karşılayan tüm gemilere ihraç etmektedir. 

na-me.com.tr
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Türkiye'nin
Lider
Kompozit Izgara
Üreticisi

ISO
9001:2015

TSE K
439

 Kaymaz

 Korozyona Uğramaz

UV

 UV Dayanımlıdır Uzun Ömürlüdür

 Ha�ftir

Yüksek Darbe Dayanımlıdır

 Alev İlerletmez Boya-Bakım Gerektirmez

 Elektrik İletmez Her Renkte Üretilebilir

DIN
24537

Kompozit (CTP-FRP) Izgaralar, maden endüstrisi dahilinde
her çeşit platformda, yürüme yollarında, köprülerde,
merdiven basamaklarında, araç yüküne maruz kalacak geçitlerde,
kablo kanallarında, yağmur suyu kanallarında,
havalandırma menfezlerinde, kuranglezlerde,
elektrik panolarının önünde, tesisat ve trafo odalarında 
ve iş güvenliğinin önem arz ettiği tüm alanlarda kullanılır.



150EXS



150EXS
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BILGILENDIRME

Türkiye’de Madenciliğin Küçülmesi 
Kimin Çıkarına ve Yararına Olur?

Bir süredir ülke gündemimizde yer alan ve odağının tek bir 
projeden, tüm madencilik faaliyetlerine karşı bir tepkiye kay-
masını üzüntü ve endişe ile izlediğimiz bir süreçten geçmek-
teyiz. Doğa ile iç içe, doğanın belirlediği yerde ve koşullarda 
çalışmak zorunda olan ve bunu gönülden yapan insanlar ola-
rak, olayların kamuoyuna yansıma şekline baktığımızda çev-
reye ilişkin kaygıları, geleceği için endişeye kapılanları elbette 
anlıyoruz.

Biz madenciler olarak “maden veya çevre” demiyoruz, biliyo-
ruz ki “veya” dediğimizde “veya” ile bağladıklarımızın birinden 
vazgeçmek zorundayız. Oysa biz ne madenden ne de çevre-
den vazgeçebiliriz. Bu nedenle biz biliyoruz ve inanıyoruz ki 
insana ve çevreye duyarlı ve katkı sağlayarak dünya stan-
dartlarında madencilik yapabilen/yapan teknik kapasitemiz, 
insan kaynağımız, teknolojimiz, mühendislerimiz var… 

Türkiye’de Madencilik Faaliyetlerini Niçin ve 
Nasıl Yapmalıyız? 
Bugün madencilik sektörüne yatırım yapan yatırımcıların ve 
sektörde çalışan madencilerin hedef gösterilmeye devam 
edilmesi halinde; ülkemiz enerji ihtiyacı karşılanamayacak, ül-
kemiz sanayisine ve şehirlerimizin altyapı/üstyapı ihtiyaçlarına 
kendi kaynaklarımızdan hammadde/mamul sağlayan maden 
işletmeleri, nasıl çalışacaktır. Ülkemizin bu ihtiyaçları nereden 
ve nasıl karşılanacaktır ya da madenler üretilmezse bu işten 
kimler kazançlı çıkacaktır? Öncelikle bu soruları sormalıyız 
kendimize.

Madencilikte dışa bağımlılığımız giderek artmaktadır. Ülke 
olarak toplam ithalatımızın yaklaşık %75’i enerji, hammadde 
ve ara mal kalemlerinden oluşmaktadır. İhtiyaç duyduğumuz 
enerji kaynaklarını ve metalleri dışarıdan satın almak için her 

geçen yıl çok büyük bedel ödüyoruz. Ülkemiz ithal kömür, de-
mir cevheri, altın, bakır, kurşun, çinko ve birçok maden ve me-
tale her yıl yaklaşık 25 Milyar USD bedel ödüyor. Kendi maden 
potansiyelimizi değerlendirmede ciddi sorunlar yaşadıkça bu 
bedel her geçen gün daha da artacaktır. 

Bugün refah düzeyi yüksek ülkelerin geldiği nokta analiz 
edildiğinde bu ülkelerin enerji ve maden ihtiyaçlarını kendi 
kaynakları ile karşıladıkları görülmektedir. Ülkemizin gerek 
enerji gerekse diğer maden varlığını öncelikle bilmesi, son-
rasında bunların önce insan ve çevre duyarlılığı ile sürdürü-
lebilir kaynak kullanım ilkesi doğrultusunda, dışa bağımlı 
olmadan kamu yararı gözetilerek üretmesi ve kullanması 
kaçınılmazdır.

Bu nedenle madencilik faaliyetlerinin durdurulmasını değil, 
bu işletmelerin insana ve çevreye duyarlı bir şekilde faaliyet-
lerini sürdürmesini toplum olarak istemeliyiz.

Anayasa, Yasalar ve Madencilik 
Anayasamızın 168. Maddesinde, madenlerin Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında olduğu, bunların aranması ve işletilmesi 
hakkının Devlete ait olduğu, Devletin bu hakkını belirli bir süre 
için gerçek ve tüzel kişilere devredebileceği, bu durumda kişi-
lerin uyması gereken şartlar ile Devletin yapacağı gözetim ve 
denetimin Kanunla düzenleneceği belirtilmiştir.

Anayasamızın 168. Maddesine göre yürürlüğe giren 3213 sayılı 
Maden Kanunu’nda da madenlerin aranması, işletilmesi ve üze-
rinde hak sahibi olunması ile ilgili tüm hususlar düzenlenmiştir. 

Ülkemizde bir maden ruhsat sahasında arama ve işletme fa-
aliyetinde bulunabilmek için öncelikle yasalara uygun şartla-
rın sağlanması ile maden ruhsatı alınmakta, bu ruhsata dayalı 
olarak faaliyet gerçekleştirilmesi için ise yine Çevre, Orman  

Madenler işletilirse değerlidir.

Madenlerde, taş ocaklarında yer altı suyu bir sorun olmaya başladığında, su seviyesi endişe verici bir noktaya ulaştığında 
Flygt ve Godwin drenaj pompalarına sahip olduğunuzu bilmek müthiş bir duygudur. Bu pompalar en zorlu tahliye 
işlerinin üstesinden kolaylıkla gelir. Aşınmaya karşı daha üstün direnç, zor koşullara rağmen daha uzun ve kararlı 
performansları ile bu pompalar madenlerde en güçlü yardımcınızdır. Taşınması ve kurulumu son derece kolay olan Flygt 
ve Godwin pompaları Anadolu Flygt güvencesi ile satış veya kiralık olarak tercih edebilirsiniz. 

Daha fazla bilgi için, flygt@anadoluflygt.com.tr

Madendeki gücünü hiçbir şey durduramaz

+90 262 677 1677 +90 312 447 6041
www.anadoluflygt.com.tr

Flygt 2000 Seri Flygt 2600 Seri Flygt 2700 Seri Flygt 2800 Seri Flygt 5000  Seri GODWIN
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mevzuatlarına ve diğer yasalara uygun şekilde Devletin ilgili 
kurumlarınca izinlerin verilmesi halinde madencilik tekniğine 
uygun olarak faaliyet gerçekleştirilebilmektedir. Kısaca ma-
dencilik faaliyetlerinin tüm aşamaları için ayrı ayrı ilgili kurum-
lardan izin alınmakta ve faaliyetler tüm bu kurumların gözetim 
ve denetimi altında yürütülmektedir.

Ayrıca verilen tüm ruhsat ve izinlere karşı herkes yargıya baş-
vurabilmektedir. Kamuoyunda tartışmaya açılan madencilik 
projelerinin birçoğunda yargıya başvurma hakkı kullanılmış, 
yargının verdiği karar doğrultusunda süreç işlemiş, kesinleşen 
yargı kararı doğrultusunda ya madencilik faaliyetine başlan-
mamış veya faaliyetler durdurulmuş ya da faaliyetlere başlan-
mış veya devam edilmiştir. 

Hukukun üstünlüğüne, hukuk devleti ilkesine inanan ma-
denciler olarak bu süreçler sonunda faaliyete geçen işletme-
lerin faaliyetlerinin hukuk kuralları dışına çıkılarak engellen-
meye çalışılmasını, protesto hakkını aşarak işletmelere fiziki 
müdahalelerde bulunulmasını anlamakta güçlük çekiyoruz. 

Madencilik Kamu Yararı Çerçevesinde Partiler 
Üstü Bir Anlayışla Ele Alınmalıdır
Madenciliğe yasak olmayan alanlarda, yasalara uygun olarak 
yürütülen faaliyetleri yasa dışı olma iddiaları ile engellersek 
bu ülkede hangi yatırımcı neye güvenerek yatırım yapabilir? 
Madenciliğin partiler üstü bir anlayışla ele alınıp yürütülmesi 
ve ülkeye katkısının arttırılması toplumun refahı için önemli ve 
gereklidir. Dünyada kendi yer altı kaynaklarını değerlendirme-
yen bir ülke var mı? Madencilikle ilgili her türlü çevre sorunları 
bugünkü bilim ve tekniğin ulaştığı seviye sayesinde çözüme 
kavuşturulabilmektedir. İnsanı ve çevreyi önceleyen, sanayinin 
ihtiyacını dışa bağımlı olmaksızın kendi kaynakları ile sağlayan, 
istihdam yaratan, ihracat potansiyeli olan madencilik sektörü, 
tüm toplumca desteklenmesi ve sahip çıkılması gereken bir 
sektördür. Bu sektöre milli menfaatler gözetilerek ve partiler 
üstü bir anlayışla yaklaşılması beklenmektedir. 

Madensiz Yaşam Mümkün mü?
İnsanoğlunun çağdaş yaşama doğru yolculuğu yüz yıllar ön-
cesinde madenlerin bulunması ile başlamış, bugünse modern 
hayatın devamlılığının madenlerin varlığına bağlı olduğu bir 
boyuta gelmiştir. Madencilik, modern hayatın can damarı ol-
muştur. Bugün yaşadığımız ev, kullandığımız telefon, su içtiği-
miz bardak, tabak, cam, televizyon, bilgisayar, otomobil, uçak, 
gemi aklımıza ne geliyorsa madenlerden yapılmaktadır. 

Madencilik sadece hayatı kolaylaştıran ürünlerin yapımında 
değil, insanın hayatta kalması için elzem olan tıp ve gıda üreti-
mi gibi sektörlerde de doğrudan ya da dolaylı olarak vazgeçil-
mez bir rol oynamaktadır. Eğer bugün telefon, televizyon, buz-
dolabı, bilgisayar, elektrik, kalorifer sistemi, araba, tren, köprü, 
hastane, modern sağlık hizmetleri, bankacılık sistemleri, kolay 
ulaşılabilir gıda gibi hayat kalitesini artıran ve insanın yaşam 
süresini uzatan tüm gelişmiş olanaklardan vazgeçebileceksek 

madencilik olmadan yaşamak belki mümkün olabilir. Aksi hal-
de konuşulması insanlığın adına ve faydasına olan en önemli 
konu, madenciliğin doğru yapılmasıdır. Doğru madencilik 
için kast edilense doğal kaynakların sürdürülebilir üretimi, çev-
resel etkilerin yönetimi ve güvenli üretimdir. 

Yer Kabuğunu Kazmadan Madenleri Bulundukları 
Yerden Çıkarmak Mümkün mü?
Günümüz dünyasında madensiz yaşam medeniyet döngüsü 
sebebiyle olanaksız hale gelmiştir. Daha refah dolu bir yaşam 
isteği, yer kabuğundan daha fazla maden çıkarılmasına yol aç-
maktadır. Çünkü günlük yaşamımızda kullandığımız tüm araç 
ve gereçler yer kabuğunun derinliklerinde bulunan maden-
lerden yapılmaktadır.

Madenler, Bulunduğu Yerde İşletilmek 
Zorundadır
Madenler milyonlarca senede magma hareketleri ve jeolojik 
süreçler sonucunda oluşmaktadır. Madenlerin yerini değişti-
remeyiz. Madenler nerede ise oradan çıkarılmak zorundadır. 
Yer kabuğunu kazmadan, yer kabuğunun derinliklerindeki 
kayaçların içinde gömülü olan madenleri bulunduğu yerden 
çıkaramayız. 

Ancak bazı alanlarda da madencilik faaliyetlerine ülkemizde 
kesinlikle izin verilmemektedir.  Bu alanlar; muhafaza orman-
ları, özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, yaban hayatı 
koruma ve geliştirme sahaları, içme suyu barajlarının mutlak 
ve kısa mesafe koruma alanları, sit alanları vb. diğer alanlardır. 

Orman Alanlarında Maden Üretimi Nasıl 
Yapılmaktadır? 
Madenciliğe yasak olmayan alanlardaki, üzerinde ağaç ve al-
tında maden olan yerlerde, yerin altında gömülü madenleri 
bulunduğu yerden çıkarabilmemiz için zorunlu olarak üstün-
deki ağaçlar kesilebilir. Bu kesim işleminde önemli olan nokta-
lardan biri, kamu yararı üstünlüğünün gözetilmesidir. Bunun 
sonucunda ağaç kesilmesi gerekiyorsa bu işlem, ÇED Olumlu 
Kararı verilen ÇED Raporu’ndaki esaslara uygun olarak, Tarım 
ve Orman Bakanlığı’nın onay verdiği alanlarda, Maden Kanu-
nu ve Orman Kanunu esaslarına göre kesilen ağaçların yerine 
yenisinin dikilmesi sağlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 
gerçekleştirilmektedir. Bugün ülkemizin sahip olduğu orman 
alanların sadece binde 2,9'u  (%0,29) geçici süre ile madencilik 
faaliyetlerine tahsis edilmektedir.

Bu alanlardaki madencilik faaliyetleri tamamlanan kısımlar ise 
faaliyetin tamamen bitmesi beklenmeksizin etap etap rehabi-
lite edilerek orman idaresine teslim edilmektedir. Ülkemizde 
birçok işletme, bu süreci başarı ile gerçekleştirmektedir. 

Ülkemizde Maden-Orman İlişkisi
Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 1973-2018 yılları ara-
sında orman alanlarında %10,7, orman servetinde de %43,58 
artış sağlanmıştır. 2018 yılı itibarı ile ülkemiz orman alan- 
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Agrega Üreticileri Birliği, Altın Madencileri Derneği, Aydın 
Sanayi Odası, Çanakkale Madenciler Derneği, Ege Bölgesi 
Madenciler Derneği, Ege Maden İhracatçıları Birliği, Genel 
Maden İşletmecileri Derneği, İstanbul Maden İhracatçıları 
Birliği, Kireç Sanayicileri Derneği, Kömür Üreticileri Der-
neği, Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri 
Derneği, Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri 
Birliği, Türkiye Madenciler Derneği, Yurt Madenciliğini Ge-
liştirme Vakfı.

ları 22.621.935 hektardır. Bunun binde 3'ünden azına (%0,29) 
tekabül eden sadece 65.883 hektarı madencilik faaliyetlerine 
geçici olarak tahsis edilmiştir. 

Tahsis edilen alanların büyük çoğunluğu çok bozuk baltalık ve 
bozuk baltalık alanlardır. Bunun karşılığında madencilik sektö-
rü, 2018 yılı itibarı ile Orman İdaresine 1 milyar 639 milyon TL 
bedel ödemiştir. Bu bedelin yaklaşık 295 milyon TL'si ülkemizin 
tamamının ağaçlandırma çalışmaları için harcanmıştır.

Madencilik faaliyetleri sonucu yer kabuğundaki kömür, pet-
rol, jeotermal vb. enerji kaynaklarının keşfedilip üretilmesi 
ile dünyada ısınmaya yönelik ağaç ihtiyacı giderek azal-
mıştır. Bugün mobilyadan, kâğıt sanayine birçok sektör için 
ağaç yetiştirilmekte, yetiştirilenler de zamanı geldiğinde ke-
silmektedir.  

Madencilik için kesilen ağaç miktarı yüzbinde bir seviyelerin-
dedir. Hangi sektörler için olursa olsun kesilen alanların re-
habilitesi ve alınan bedellerin ağaçlandırılmaya ayrılması ve 
ağaçlandırma çalışmalarına devam edilmesiyle ülkemiz orman 
alanlarının ve varlığının istenilen büyüklüğe ulaşması da sağ-
lanacaktır.

Ülke Kalkınmasında Madenciliğin Rolü
Yer altı kaynaklarımız toplumun ortak değerleri olup ülke eko-
nomisinde ve kalkınmasında önemli sektörlerin başında gel-
mektedir. Demir çelik sanayi, seramik sanayi, cam sanayi, mer-
mer fabrikaları vb. birçok sanayi kuruluşlarının hammaddesini 
sağlamaktadır. Madenler işletilemezse buna bağlı sanayiler de 
durur ya da hammaddesini ithal etmek zorunda kalıp ulusla-
rarası rekabet gücünü kaybeder. Madencilik yanında makina 
sanayisinin gelişmesini de sağlar. İşte bu yüzden tüm toplu-
mun sahip çıkması gereken bir sektördür. Madencilikle ilgili 
yaşadığımız sorunlarımızı bilimsel verilerle ele alıp araştırarak 
çözüme kavuşturmalıyız.

Bir projenin çevresel etki değerlendirme raporunu, uygulana-
cak teknolojiyi, uygulanacak teknolojinin dünyada uygulanan 
en iyi teknikler kapsamında olup olmadığını, rehabilitasyon 
projesinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu 
devlet ve ilgili kurumlar denetlemektedir. Bu süreç sivil top-
lum kuruluşlarının denetimine de açıktır. Proje ile ilgili detaylı 
bilgilere sahip olarak hem madencilik yapılan yörenin, hem de 
ülkenin yararına faaliyetler yapılabilir. 

Eğer maden işletmesinde çevre ve insan sağlığını korumak için 
yasalarda öngörülen önlemler alınmıyorsa, hiçbir taviz verme-
den gerekli önlemler alınıncaya kadar o faaliyetin durdurulma-
sı çevreye ve topluma saygının bir gereğidir. Ancak tepkiler, 
bilimsel verilerden uzak, yanlış, eksik bilgi ve iddialarla, kamu-
oyunu ve yöre halkını değişik amaçlar doğrultusunda kul-
lanmaya yönelik ise bunun kimin çıkarına olduğunu, kime 
yarar sağladığını ve bu kişilerin niyetleri üzerinde de ayrıca 
düşünmek gerekir.

Sağlıkları, çevreleri ve sosyal yaşantılarının geleceğinden endi-
şe duyan yöre halkıyla, çatışarak verimli ve etkin bir madencilik 
sürdürmenin mümkün olması düşünülemez. Bu sorunu çöz-
mek amacıyla madenciler ve yöre insanları arasında çevre ve 
insanı önceleyerek karşılıklı anlayışa dayalı bir mutabakatın da 
sağlanması gereklidir.

Bir madencilik faaliyeti için yerel toplumun güveninin kazanıl-
ması ve rızasının oluşturulması önemlidir. Maden firması işletme 
açmakla yöre halkının bir parçası ve komşusu olmaktadır. Hep 
birlikte hem yörenin kalkınması hem de toplumun ortak yararları 
için yaklaşım ve düşünceleri oluşturmalı, bunları uygulamalıdır. 

Ülkemizin maden ihtiyacını karşılayabilmek, dışa bağımlılığı azal-
tabilmek için sürdürülebilir bir maden üretimini gerçekleştirmek 
zorundayız. Bunun için faaliyetleri yasaklamak, üretimi engelle-
mek yerine, sürdürülebilir bir çevre, insan sağlığı ve sürdürülebi-
lir bir üretim zincirini iyi yöneterek amacımıza ulaşabiliriz.

Günümüz koşullarında madencilikten vazgeçemeyiz. Bu 
nedenle insan ve çevre sağlığına duyarlı yapılan ve yer ka-
buğumuzun derinliklerinde gömülü yer altı zenginliklerini 
arayıp bulan ve devlet adına işleten madencilere karşılıklı 
saygı çerçevesinde destek olmalıyız.

Bu sektöre emek veren herkesin de bu topraklarda yaşadığı-
nı, aynı havayı soluyup, aynı suyu içtiğini ve kendi yaşamına, 
çevresine, geleceğine herkes kadar değer verdiğinin unutul-
mamasını, madencilik gibi bu sektöre yön veren kanunların da 
birçok sektörden daha kapsamlı ve zorlayıcı olduğunu, mün-
ferit olay ve durumların tüm sektöre mal edilmemesini, farklı 
ajanda ve niyetlerle sağlıklı tartışma ve bilgi alışverişi ortam-
larını imkansız kılan ve konuları çözümsüzlüğe götüren yakla-
şımlar yerine,  yapıcı ve bu topraklarda yaşayan herkesi ileriye 
taşıyacak yaklaşımların kucaklanmasını, herkesin doğru bilgi 
edinme hakkının engellenmesini sağlayacak manipülasyon ve 
kasıtlı yayılan yanlış bilgilere itibar edilmemesini, madencilik 
metot ve teknolojilerinin günden güne geliştiği ve bu nedenle 
sosyal medyada ve basında yer alan doğru bilgiler kadar bir-
çok bilginin de eksik ya da geçmişe ait olduğunun bilinmesini, 
doğru ve bilimsel açıklamalar için sektör STK’larımız ile ileti-
şime geçilmesini, daha iyi bir gelecek yaratmamız için fırsata 
dönüştürebileceğimize olan umudumuzla tüm kamuoyundan 
saygıyla rica ediyoruz. 
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Yeni Sandvik Leopard DI650i keşfedin:
ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK/DI650i

LEOPARD™ DI650i
Şimdi senin zamanın!
Yeni Leopard DI650i DTH yüzey delici, size uzun süreli verimlilik sunarken,
ana komponent sağlamlığı  ve güvenilirliği ile birlikte, üstün stabilite özelliği 
ve son teknolojinin entegre edildiği otomasyonlu donanımı ile aradığınız her 
şeyi tek bir makinada sizlere sunuyor. Mevcut otomasyon sistemi, kolay bakım 
olanağı ve olağanüstü hareket kabiliyeti ile yeni Leopard DI650i, üst sınıf bir 
delici olduğunu ispatlıyor. 
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Yer Altı Kömür Madenciliğinde 
Kullanılan Makine ve 
Ekipmanların Seçimi

Dünya ekonomisinde büyüme ve 
gelişmişlik seviyesinde en büyük 
kriterlerden biri olan öz kaynak kul-
lanımı, bu kaynakların işlenebilme-
si ve ihracata dönmesi noktasında 

maden üretimi, başroldeki kaynaklar arasındadır.

Gelişmiş ülkeler sanayi devrimi öncesinde, madencilik faaliyetleri-
ni arttırırken hammadde konusunda sorun yaşamayacak seviyeye 
gelmiştir. Artık mamül bazlı sanayi üretimi gerçekleştiren ülkeler, 
ürünlerin ihracatı ve teknolojinin pazarlanması noktasında inovatif 
çalışmalara yönelmiş, teknoloji ve Know How’ı yönetir olmuşlardır.

Ülkemizde madencilik konusunda konvasyonel sistemlerle il-
gili oluşmuş bir kültür olmasına rağmen teknolojik sistemler 
son 10 yılda yaygınlaşmıştır.

Teknolojik madencilik sistemlerinde ise bir dönem kopyala/
yapıştır modelleri denenirken bu tür sistemlerin maden jeo-
lojik yapısı ile uyumluluk problemleri çok fazla olmuştur. Bu 
nedenle uyumluluk düzenlemeleri ile üretim faaliyetleri aynı 
anda yapılmaya çalışılırken iş ve iş güvenliği kayıpları birinci 

sırada olmak üzere, maden sahasının üretim ve kullanım ve-
rimliliğinde düşüşler meydana geldi. Böylece ülkemizin bu tarz 
kritik zenginliklerinin verimli kullanılamaması ve işletilememe-
si, dışa bağımlılık noktasında açıklar vermemize sebep oldu.

Peki Ne Yapılmalıdır?
Kömür madenlerinden örnek vermemiz gerekirse; yer altı kö-
mür madencilik sistemleri konusunda ülkemizde yapılmış bir-
çok çalışma mevcuttur. Kamu iştiraki olarak yapılan modern 
yer altı kömür işletmeciliği bu anlamda öncü olurken kamu 
iştirakinin devamı olarak yapılan özel teşebbüsler son 15 yılda 
madencilikte modern tarzda iş ve iş güvenliğini ön planda tu-
tan işletmecilik tarzını ortaya koymuştur.

Bir maden işletmesi planlanmadan önce yapılan etütlerin iyi 
analiz edilmesi gerekmektedir. Maden sahasında jeolojik yapı 
hakkında hüküm verilmesini sağlayacak bir dizi araştırma ya-
pılmalıdır. Saha sondajları, sismik araştırmalar, su ve gaz son-
dajları gibi etütlerin sonuçları ele alınmalıdır.

Elde edilen veriler ışığında, kömür rezervinin belirlenmesi, kö-
mür kalınlığı, derinliği, yapıların eğimleri, dayanımları ortaya 
konulmalıdır. Bu veriler ilk olarak kömür rezervini belirlerken 
yapılacak toplam üretimin yıllık dağılımını nominal olarak or-
taya koyar. Yıllık üretim verisi ve diğer veriler, üretim yöntemi-
mize karar vermemizde yardımcı olur. Rezerve nasıl ulaşılaca-
ğımızı ortaya koymamızı sağlar.

Üretim Yöntemine Göre Makine Seçimi
İnce damar kömür ocaklarında kalınlığa, sertliğe, kömür içindeki ara 
kesmelere, ara kesme kalınlığına, taban ve tavan özelliklerine göre 

YER ALTI YER ÜSTÜ MADEN MAKINALARI
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ayak içi ekipmanlar belirlenir. Aylık üretim ihtiyacı ve zorluğu ekip-
man tercihini değiştirir. Eğimli, dayanımı yüksek, bir metrenin altın-
daki kalınlıklardaki ara kesmeli ayna yapısında, yürüyen tahkimatlı, 
güçlü kesici makinaların tercih edilmesi gerekir. Yürüyen tahkimat-
ların ağırlık merkezleri taban şaseye yakın, yük dağılımının düzgün 
olması için tavan şasenin kısa olduğu sistemler tercih edilir.

Kalın damarlarda ayna kesimi ilerlemeye esas olacağından çok 
yüksek dayanımı kesecek türde ilk yatırım maliyeti yüksek kesiciler 
tercih edilmemelidir. Kalın damarlı kömür işletmelerinde yürüyen 
tahkimatlar arkadan konveyörlü, kalın damar yapısından dolayı 
oluşabilecek blokajların, faylanmaların oluşturacak olduğu bozuk 
yapıların geçilmesi ve yürüyen tahkimatın hareket kabiliyetinin iyi 
olması için hareketli ön kape sisteminin olması gerekir. Yine ağırlık 
merkezi taban şasesine yakın seçilmelidir. Ayrıca kalın damarlarda 
ayna yüksekliği dahil 12-15 metre arası tek kat çalışılacağından, 
zemin yük dağılımı iyi olan yürüyen tahkimatlar seçilmelidir.

Kömür Nakliye Sistemleri
Kömür üretimi için önce desandreler sürülerek mi, yoksa kuyu 
açılarak mı kömüre ulaşılacağına karar verilir. Desandreler ile 
inilmesi planlanıyorsa; maksimum kaç derece eğim ve kaç ka-
deme inileceği ortaya konulur. Nominal üretime ve belirlenen 
eğimlere göre bantlı konveyör sisteminin dizaynı için temel 
veriler belirlenir. Ana nakliye bantları, en az süreksizliğin oldu-
ğu maksimum boyutlarda seçilmeye çalışılır. Çünkü her sürek-
sizlik, kömür nakil hızını ve boyutlandırma sürecine etki eder. 
Bu bağlamda bu tür bantlı konveyörler kontrüksiyon olarak 
sağlam galerilerdeki tektonik hareketlerden en az etkilenecek 
şekilde dizayn edilir. Bant kayışları, mukavemet sınıfının üst sı-
nırlarında seçilir. Sistem dizayn edilirken oluşabilecek arıza ve 
bakımlarda hızlı müdahale edilebilecek, kısa sürede çözülebi-
lecek sistemler düşünülmelidir. 

Kuyu ya da desandre galerisinin açılması hususunda şu unsur-
lar göz önünde bulunmalıdır: Günlük üretim kapasitesini sü-

reksiz sağlayabilme, geçilecek jeolojik yapıların özellikleri, ilk 
yatırım maliyeti, işletme maliyeti ve iş güvenliği unsurlarının 
en iyi sağlandığı şartlar. 

Üretim ayağı konveyör sistemlerinde, üretim hızına hitap ede-
cek şekilde montaj ve demontaj kolaylığı sağlayan sistemler ter-
cih edilmelidir. Bant konveyör kayışları yer altı kömür işletme-
ciliğine uygun ağır hizmet tipi olmalıdır. Bağlantı ekipmanları 
adına, çabuk bağlantı sistemleri tercih edilirken dayanım açısın-
dan da yüksek mukavemet sınırında ürünler tercih edilmelidir. 

Nakliye yolları açılırken ya da kuyular sürülürken maden saha-
sının maksimum üretim açıklığına göre yan destek birimlerinin 
de belirlenmiş olması gereklidir. Bunlar; basınçlı hava sistemle-
ri, temiz su sistemleri, pis su drenaj sistemleri, yüksek basınçlı 
hidrolik sistemleridir. 

Basınçlı Hava Sistemleri
Basınçlı hava sistemleri, maden sahası içinde açılacak galerile-
rin en uzak noktasındaki ve en yoğun basınçlı hava kullanımının 
olduğu noktaya göre dizayn edilir. Bu yolla ne kadar mesafede, 
hangi çapta ve basınç sınıfında boru hattı ile ne kadar basınçlı  
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hava gönderileceği ve kaç barla ça-
lışılacağı belirlenir. Havanın kalite-
sinin bu nümerik hesapların sonuç-
larına direk etkisi vardır. Kompresör 
çalışma ortamı için ısı ve nem oran-
larına bağlı olarak kurutma sistem-
lerinin kurulması esastır. Havadaki 
nem ve üretim sonrası hava içinde-
ki yağ, çalıştırılacak ekipmanların 
performansını ve ömürlerini direkt 
etkilemektedir. Nem, yağ için şart-
landırıcı kullanılması, nemin ayar-
lanması için kurutma sistemlerinin 
kullanılması boru hattı hesabında 
ekstra direnç getirecektir. Basınç ve 
debi hesabında bu unsurlar dikka-
te alınmalıdır.

Temiz Su Hatları
Temiz su hatları, galerilerin açılması esnasında kullanılacak 
makine ve ekipmanların ihtiyaç duyacağı soğutma suyu ihti-
yacı, üretim ayağında kullanılacak makinelerin soğutma suyu 
miktarı ve tüm tahkimat ekipmanlarının ihtiyaç duyacağı kul-
lanım miktarı ile belirlenir. Bunun yanında belirleyeceği unsur; 
kömüre ulaşım noktasındaki derinlikten dolayı oluşacak ba-
sınç, boru hattının basınç sınıfını belirleyecektir. 

Pis su drenaj sistemleri, maden sahasında yapılan sondaj ve su 
rezervi belirleme analizleri ile ortaya konulan ortalama su geliri-
ne göre dizayn edilir. Ön tespitler her zaman galeriler açılırken 
değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle drenaj sistemleri dizayn 
edilirken belli bir tolerans konularak hesaplanır. Drenaj sistemi 
en az iki alternatifli, belli toplama noktaları yapılarak, derinlik 
unsuru göz önünde bulundurularak direkt ve kademeli olarak 
tasarlanmalıdır. Tüm boru hatlarında belli mesafelerde çek valf 
ve vana ekipmanları kullanılarak sistem oluşturulmalıdır. 

Yüksek basınçlı hidrolik sistemleri, galerilerin sürülmesi sıra-
sında yardımcı tahkimatların kullanılması durumunda gerek-

lidir. Ayrıca üretim esnasında, ayak içi tahkimat sistemlerinde 
ve yardımcı tahkimatların kullanılması için de yüksek basınçlı 
hidrolik sistemleri olması gerekmektedir. 

Ocak havalandırma ekipmanları, genel havalandırma, maden 
sahasının toplam açıklığının sürüleceği galeri kesitleri, galeri-
lerdeki ekipman teşkili, üretim ayağının tasarımına göre he-
saplanarak en başta debi ve güç olarak ortaya koyulur. İlk ga-
leri açıklıkları yapılırken yine aynı yöntem ile tali havalandırma 
sistemleri kullanılır. 

Elektrik sistemleri, galeri açılma yöntemleri ve üretim yön-
temleri belirlendikten sonra üretim kapasitesine göre seçi-
len ekipmanların sarf edeceği toplam güce göre hesaplanıp 
oluşturulur. 

Galeri Açma Makinaları
İlk galeri açılmasına başlandığında, galeriyi açma makinesi se-
çimi yapılmalıdır. Galeri açma makinesi seçiminde en önemli 
kriter, geçilecek olan yapıların dayanımlarıdır. Bu dayanımın 
ortaya koyacağı kesme gücü, makinenin ana dizayn kriteridir. 
Yine bu yapı, makinenin kesici kafa tipini belirleyecektir. Ma-
den ocağındaki su rezervi, makinenin yürüyüş sistemi ve bes-
leyici dizaynını de etkileyecektir. 

Galeri açma yöntemi ve ekipmanları belirlendikten sonra üre-
tim yöntemi ve üretim ekipmanları belirlenmelidir. Üretim 
yöntemi, maden sahasında yapılan ilk etütler ve galerilerin 
sürülmesi esnasında belirlenen reel verilerle ortaya konur. Fay-
lanmalar, kömür dayanıklılık değerleri, su ve gaz içeriği, kömür 
kalınlığı, üretim yöntemini belirleyen esaslardır. 

Kömür kalınlığı, ekipmanın yükseklik kriterinin belirlenmesini 
sağlar. Kömür dayanımı, diğer tabakaların kalınlık ve daya-
nımları, ayak içi tahkimat sisteminin dayanım ve boyutlarını 
belirler. Gaz ve su içeriği yine bu ekipmanların boyut ve daya-
nımlarında etkili olduğu gibi, hızlı müdahale edilebilirliğini,  
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bu etkilerden en az etkilenebilirliğini ortaya koyar. Kalın kömür 
damarlarında arkadan kömür alma esasına uygun ekipman ta-
sarlanmasını, ince damarlarda ise aynadan kömür alınmasına 
uygun ekipmanların tasarlanmasını gerektirir. 

Zincirli Konveyör Sistemleri
Ayak içi tahkimat sistemlerinin tamamlayıcı unsuru olan 
zincirli konveyör sistemi, kırıcı ve kesici makinelerin tasarımı 
da galeri açma makinelerinde olduğu gibi benzer kriterlerle 
oluşturulur. Kömürün sertliği ve yüksekliği, kesici makinenin 
gücü ve boyutunu etkiler. Aynı şekilde zincirli konveyör sis-
temi, üretim kapasitesine, kesilen ürünün sertlik ve aşındı-
rıcı değerlerine göre dizayn edilir. Zincirli konveyör sistemi 
üzerindeki kırıcı, ayna kesiminden çıkan tüvenanın boyut, 
sertlik, aşındırıcılık ve üretim kapasitesine göre tasarlanır. 
Kırıcı sisteminde dikkat edilmesi gereken husus, tüvenanın 
zincirli konveyörden sonraki bantlı konveyörlerdeki sürek-
sizliklerin yani dönüş noktası sayısının kırıcı boyutlandırma 
mesafesine etkisidir. 

Nakliyat Sistemleri
Nakliyat sistemleri, maden işletmelerinde üretilen ürünün 
nakliyatı haricinde personel ve malzeme nakliyatı içinde teş-
kil edilmelidir. Bu sistemler karo sahasından üretim ve hazırlık 
galerilerinin sürüldüğü noktalara sevk edilecek personel sayı-
sına, hazırlık, üretim sistemlerinde kullanılacak ekipman ağırlık 
ve boyutlarına göre tasarlanmalıdır. Bu tür techizatlar, tavan 
tahkimat sistemlerine bağlı ya da yere monte edilerek tatbik 
edilebilirler. Tahrik sistemleri mekanik, hidrolik ya da elektrikli 
olabilir. Bunun belirlenme kıstası nakliyat mesafesine, galeri 
kesitlerine, tavan ve taban özelliklerine göre tercih edilerek 
oluşturulur.      

Tabana Bağlı Nakliyat Sistemleri
Karo sahası ile iletimin son noktasına kadar, tabana bağlanan ray 
sistemleri ile halatlı ya da kremayer sistemle çalışan düzenekler-

dir. Ray sistemi, nakliyat 
galerilerinin eğimlerine 
göre zemine ortalama 
bir eğimle bağlanmak 
suretiyle teşkil edilirler. 
Zemin sabitlemesi mo-
dern yöntemlerle yani 
kimyasal enjeksiyon sis-
temleri ile yapılır. Halatlı 
sistemde zemin eğimi, 
kurveler ile dereceleri, 
mesafe ve taşınacak 
malzemeler önemlidir. 
Halatlı sistemin avanta-
jı; arıza veya sistem so-
runları bağlantı nokta-
larının zeminde olması 
nedeniyle hızlı çözülür.

Hidrolik krameyer sistemlerde, ray sisteminin yere montajı 
aynı mantıkla yapılır. Tahrik ünitesi, taşıyıcı sistemin üzerin-
de olduğu için güç kayıpları en aza indirgenmiş olur. Hattın 
uzatılması işlemi, halatlı sistemlerde tek yönde ve halatın 
boyuna bağlı olarak, güç ünitesinin verebildiği güç ve dönüş 
ünitelerinin kayıpları oranında yapılabilir.   

Hidrolik krameyer sistemlerde, ray hattına ilave edilen makas 
sistemleri ile çoklu yönlerde, eğim ve güç verileri uygun oldu-
ğu sürece mesafe sınırı olmaksızın ilerletilebilir.

Tavana Bağlı Raylı İletim Sistemleri
Mantık olarak tabana montajlı sistemlerle aynı özellikleri ta-
şır. Tavana bağlı raylı iletimde, en önemli esaslar, bağlantı 
yapılan zemin ya da tahkimat ekipmanlarıdır. Bu sistemler 
ağır yük taşıyacaksa bağlantı için kullanılan tahkimat ekip-
manları tavan zeminine kimyasal enjeksiyon yöntemi kulla-
nılarak ilave sabitleme ile yük taşıma kapasitesi arttırılmalı-
dır. Bu yardımcı tahkimat sistemleri zemin özelliğine göre 
farklı teknik özellikler ihtiva eder. Yani en basit anlatımla, 
kömürde uygulanan kimyasal enjeksiyon ile kireç taşı ya da 
marnda uygulanan enjeksiyon sistemleri birbirinden farklı 
kimyasal özellikler içerir. Çünkü her yapının yük taşıma kabi-
liyeti aynı değildir. 
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Kömür Madenciliğinde Kullanılan 
Ekipmanların Tarihsel Gelişimi

YER ALTI YER ÜSTÜ MADEN MAKINALARI

Kömür madenciliğinin tarihi binlerce yıl öncesine dayanmak-
tadır. Çin'deki arkeolojik kazılar sonucu elde edilen bulgular 
M.Ö. 3490 tarihlerinde hane halkının kullanımı amacı ile yüzey 
madenciliği gerçekleştirildiğini göstermektedir. Kömürün me-
talürjik faaliyetlerde kullanımına dair en erken bulgu ise M.Ö. 
371-283 tarihleri arasında yaşayan Yunan bilim adamı Theo-
phrastus tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu elde 
edilmiştir.

İlerleyen tarihlerde ise Romalıların M.S. 2. yüzyılın sonlarına ka-
dar bütün büyük kömür sahalarını kullandıkları bilinmekteydi. 
Bu döneme kadar kömürün büyük kısmı yerel olarak kullanılır-
ken Romalılar, Yorkshire ve Londra'ya kömür tedarik eden bir 
ticaret ağı da geliştirmiş ve bu ticaret ağını zaman içerisinde 
Batı Almanya’ya kadar genişletmiştir. 

Romalıların İngiltere'yi terk etmesi ile M.S. 410 yılında ülkede 
12. yüzyılın sonlarına kadar kömür kullanımının az miktarda 
olduğuna dair bulgular bulunmaktadır. 1183 yılına gelindi-
ğinde ise Kraliyet tarafından ilk kez bir demir ustasına arazi 
verilerek kendi kömürünü üretmesi telkin edilmiştir. Bu ge-
lişme, o dönemde halkın kömür üretimine teşvik edildiğinin 
bir göstergesi olarak yorumlanmaktadır. Magna Carta'nın 
1215 yılında imzalanmasından kısa bir süre sonra İskoçya ve 
Kuzey-Doğu İngiltere’de kömür ticareti gerçekleştirilmeye 
başlandı. Bu bölgelerde kömür, deniz kıyılarında ve yüzeyde 
bulunması nedeni ile “deniz kömürü” olarak adlandırılmıştır.  
Ev tipi kullanıma uygun olmayan deniz kömürü o dönemde 

genellikle zanaatkarlar tarafından metal işleme ve eritme için 
kullanılmaktaydı. 

13. yüzyılın sonuna doğru İngiltere ve İskoçya’da kömür ticaretinin 
yaygınlaştığı görülmektedir. Aynı dönemde kömür kullanımının 
yaygınlaşması sonucu açığa çıkan duman zararlı olarak değerlen-
dirildi ve Londra'da artan kirliliğin nedenlerinden biri olduğu ve 
sağlık sorunlarına yol açtığı düşüncesi ile 1306 yılında Londra’da 
deniz kömürü kullanmalarını yasaklayan bir Kraliyet Bildirisi ya-
yımlandı. 14. yüzyıla gelindiğinde ise yerli ocakların tasarımında 
iyileştirmeler yapılması ile İngiltere, üretim gerçekleştirilen bölge-
lerde evsel ısıtma amaçlı kömür kullanımını tekrar serbest bıraktı.

Bu durum 15. yüzyılda İngiltere’de kömür talebinin giderek art-
masına rağmen kömür kullanımının maden üretiminin gerçek-
leştirildiği bölgeler ile kısıtlı kalmasına neden oldu. Ancak, 16. 
yüzyılın ortalarına gelindiğinde İngiltere genelinde odun arzının 
azalmaya başladığı ve yerli yakıt olarak kömür kullanımının ise 
hızla arttığı görülmektedir. Bu tarihe kadar gerçekleştirilen ma-
dencilik faaliyetleri yüzeyde veya yüzeye çok yakın seviyede bu-
lunan kömürü basit tekniklerle toplamak üzerineyken ekipman 
olarak sadece kazma ve nakliye araçları kullanılmaktaydı.

Dönem içerisinde görülen tek istisna, 1575'te, İskoçya’da bu-
lunan Forth Firth nehri civarında inşa edilen kömür madenidir. 
Bu maden bulunduğu dönemde benzeri görülmeyen ve çağı-
nın teknolojisinin çok ilerisinde olması ile dikkat çekmektedir. 
Bu kömür madeni yapısında drenaj ve havalandırma amaçlı 
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farklı iki kuyuya bağlanan yaklaşık 13 
metre derinlikli bir maden kuyusu-
nu bulundurmaktadır. Uygulanan bu 
yöntem orta çağın sonlarında görülen 
herhangi bir kömür madenciliği yön-
teminin çok ötesindeydi ve maden bu 
nedenle çağın endüstriyel harikaların-
dan biri olarak kabul edilmektedir. 

16. yüzyılda görülen bu sıra dışı örne-
ğe rağmen kömür madenciliğinde 17. 
yüzyılın son dönemine kadar büyük 
bir teknolojik gelişim kaydedilmedi-
ği görülmektedir. İngiliz ve Fransız 
denizcilerin kayıtlarından elde edi-
len bilgilere göre Kuzey Amerika gibi 
dünyanın diğer bölgelerindeki kömür 
madenciliğinin de 17.yüzyılın son dö-
nemine kadar gelişim göstermediği bilinmektedir.

İngilizlerin öncülüğünde gelişim gösteren kömür madencili-
ği 18. yüzyılın başlarında çağın ihtiyaçlarına uyum sağlayarak 
farklı bir çehreye büründü. Yer altı madenciliğinin ilk örnek-
lerinin görüldüğü bu dönemde kullanılan ekipmanlar sadece 
kazma, kriko ve güvenlik amacı ile kullanılan ahşap tahkimat 
olarak dikkat çekerken 1700 yıllarında aydınlatma da kullanı-

lan ilk “araç çay tabağı şekilli lamba” (Saucer-type Open Grease 
Lamps) olarak kayda geçti. İlerleyen dönemlerde ise mumların 
kullanımı yaygınlaşarak popüler bir aydınlatma aracı haline 
geldi. Mumlar bir ucunda ilmekli bir tutacak bulunan diğer 
ucu ise sivri halde bırakılan bir demir çubuğa yerleştiriliyordu. 
Bu dönemde üretim yöntemi olarak ise oda topuk yöntemi 
benimsenmekteydi. Bu yönteme göre üretim yapılacak yerin 
ortasında bir sütun bırakılarak oda duvarlarında kazı işlemi  
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gerçekleştirilmekteydi. Elde edilen kömür daha sonra nakliye 
araçlarına yüklenmekte ve insan gücü, çeşitli makara sistemleri 
veya midilliler ile taşınarak daha geniş hacimli nakliye araçları-
na aktarılarak yüzeye taşınmaktaydı. Yüzeye ulaşan kömür de-
polanacak bir hazneye daha sonra kömürü nakliye için iskeleye 
götüren araçlara aktarılmaktaydı.

18. yüzyıldan 19. yüzyıl ortalarına kadar madenlerde taşıma iş-
lerinde ise midilliler kullanılmaktaydı. Ortalama 2 metreden kısa 
boylu seçilen midillilerden, ekipman nakliyesinde ve kömür ta-
şımacılığında faydalanılıyordu. İngiltere’de 1. Dünya savaşının 
hemen öncesinde 70.000 midilli kömür madenlerde görev al-
maktaydı. 1. Dünya savaşının sonrasında sanayi devriminin de 
yardımıyla bu rakam 1932’de 32.000’e 1962’de 6.400’e 1978’de 
ise 149’a geriledi. 1990 yılında gelindiğinde ise madenlerde ça-
lıştırılan midilli bulmak neredeyse mümkün değildi. 

Sanayi devriminden sonra artan kömür tüketimine paralel ola-
rak üretim miktarı arttırıldı ve eski nakliye yöntemleri yerine 
daha verimli yöntemler aranmaya başlandı. Bu dönemlerde 
kömür madenlerinde buhar kazanlı taşıma sistemlerinin ilk ör-
nekleri kullanılmaya başlandı.

Aynı dönemde yer altı kömür maden-
lerinde oda topuk yöntemi kullanılma-
ya devam ederken kullanılan maden 
ekipmanları ihtiyaçlara göre gelişim 
göstermeye başladı. Yer altında faali-
yet gösteren madencilerin en büyük 
sorunlarından birisi olan aydınlatmaya 
çözüm bulmak amacı ile 1800 ve 1900 
yılları arasında birçok farklı tipte lam-
ba kullanıldı. İlk olarak küçük bir çay-
danlığa benzeyen yağ fitilli lambalar 
kullanılmaya başlandı. Bu dönemde 
kullanılan bir diğer lamba Sir Humphry 
Davy tarafından icat edilen Davy Lam-
bası olarak bilinirken 1800’lerin sonuna 
gelindiğinde ise karbür lambalar kul-
lanıma başlandı. Elektrikli lambaların 
kullanımı öncesi son lamba çeşidi olan 
karbür lambalar, kireç, karbon ve kat-
ran karşımı ile ortaya çıkan ve asetilen 
adı verilen bir madde yardımı ile çalış-
makta ve o dönemde mum ve gaz yağlı 

lambalardan sonra büyük kolaylık 
olarak değerlendirilmekteydi. 

1800’lü yılların ikinci yarısında kö-
mür üretim tekniklerinde de geliş-
meler yaşandı. İlk kömür kesiciler 
bu dönemde görülürken kesme iş-
lemlerinde basınçlı hava yardımı ile 
delme işlemi yapan makineleri ya da 
elektrikli kesme makineleri kullanıldı.  

Genişleme alanı ile kömürdeki parçalanma arasında bir ters 
orantı olduğundan o dönemde gerçekleştirilen kömür kesme 
çalışmalarının temel amacı, kömürün genişlemesi için daha 
fazla alan sağlamaktı. 

Yüzeyle olan iletişim yer altı madenleri için önemli bir sorun 
teşkil etmekteydi. Telefonun icadı, yer altı kömür madenciliği-
nin gittikçe yaygınlaştığı bu dönemde olası bir maden kazası 
ya da beklenmedik gelişmeler yaşanması durumunda maden-
cilerin yer yüzü ile irtibatlarının kesilmemesi ve güvenliklerinin 
sağlanması adına önemli bir ihtiyaç haline gelmişti. 1874'te 
telefonun icat edilmesinden sadece üç yıl sonra 1877 yılında 
ilk yer altı telefon hattı Kanada’nın Nova Scotia eyaletinde bu-
lunan Caledonia Madeni’nde kuruldu. Caledonia madeninde 
kurulan maden telefonları Kanada’daki ilk ticari ve endüstriyel 
telefon olarak bilinirken aynı zamanda dünyadaki kömür ma-
denlerinde kullanılan en eski elektrikli telefon olma özelliğini 
de taşımaktaydı.  

Telefonun yer altı kömür işletmelerine entegre olması ile 
başlayan 1900’lü yıllarda kömür madenciliği açısından belki 
de en önemli gelişme metanometrelerin icadı oldu. Hava- 

76





www.madencilikturk iye.com
1 Eylül 2019

daki metan oranını ölçmeye yarayan metanometreler hava-
da gaz yoğunluğunun artmasına karşı madencileri uyarmaya 
yaramaktaydı.  

Bu araç, madencilerin binlerce patlama veya yangını önleme-
sini sağlayan ve sayısız madencinin hayatını kurtaran kullanışlı 
bir araç oldu. Metanometre muhtemelen yer altı kömür ma-
denciliğinde kullanılmak üzere geliştirilen en faydalı güvenlik 
cihazı ve kömür madenciliği endüstrisine dahil olan ya da bu 
sektörle yakından uzaktan ilgili birçok insanın yaşam kalitesini 
yükseltmeye yardımcı oldu.

Kömür madenlerinde kullanılan ilk elektrikli metanometre 
olan W8 metanometresi 1949 yılında geliştirildi. 1950 yılında 
çeşitli el tipi elektronik metanometreler geliştirildiği bilinse 
de ilk bağımsız çalışan genel amaçlı metanometre, 1961 yı-
lında piyasaya sunuldu. 1966'da C4 isimli metanometre ta-
nıtıldı ve daha sonra ismi D6 olarak değiştirildi. D6 isimli bu 
metanometre günümüzde kullanılan el tipi elektronik meta-
nometredir. 

Yine bu dönemde havadaki metan gazına çözüm arayışı kap-
samında yaşanan bir diğer gelişme, 1849 yılında ilk mekanik 
havalandırma sisteminin kullanılması olarak öne çıkmaktadır. 
Bu tarihten itibaren 1900’lü yıllara kadar madenlerde metan 
gazını havalandırma amacı ile farklı yöntem ve tekniklerle 57 
farklı havalandırma sistemi denenmiş fakat standart bir uygu-
lama benimsenememiştir.

Madenlerde önemli bir dönüm noktası da 1900’lü yılların so-
nunda kullanımı yaygınlaşan elektrikli lambalar olarak dikkat 
çekmektedir. Yer altında faaliyet gösteren madencilerin hare-
ketlerini kolaylaştıran elektrikli lambaların ilk versiyonları ağır 

bir batarya gerektirmesi nedeni ile 
yaygınlaşmazken yapılan çalışmalarla 
bataryaların ağırlıklarının taşınmaya 
uygun hale getirilmesi ile elektrikli 
lambalar madencilik faaliyetlerinde 
madencilere büyük rahatlık kazan-
dırdı.

Mekanizasyonun gelişmesi maden-
cilik yöntemlerinde de değişiklik 
yaratırken önceki yıllarda sadece ge-
nişleme alanı açmak için kullanılan 
maden kesicileri 1900’lü yılların ikinci 
yarısından itibaren üretimde daha et-
kili bir şekilde kullanılmaya başlandı. 
Uzunayak adı verilen bu yöntemde 
tambur adı verilen dönen çelik dişli 
bir kesicinin kömür yüzeyinde kazı iş-
lemi gerçekleştirmesi sonucu kömür 
duvardan koparılarak bir taşıma ban-
dına düşürülür ve yüzeye gönderilir. 
Uzunayak madenciliğinde, genellikle 

tek bir büyük kesici kullanılmaktadır. Yer altındaki şaftlar veya 
odalar geleneksel kömür madenlerinden daha küçük olabil-
mektedir. Bu nedenle makineleri çalıştırmak için daha az sayı-
da iş gücü gerektirmektedir. Günümüzde uzaktan kumandalı 
ayak adı verilen yöntemle kesici tamburlar uzaktan kumanda 
ile yönetilebilmekte bu şekilde hem verimlik artırılmakta hem 
de gerekli iş gücü azaltılmaktadır. Uzun ayak yönteminde tam-
burlu kesici ile birlikte “Yürüyen Tahkimat” olarak adlandırılan 
sistemde her biri 30 – 40 ton taşıma kapasiteli hidrolik destek-
ler kullanılmaktadır. 

Mekanizasyonun gelişmesi ile kömür üretim kapasitelerinin 
artması ve üretilen malzemenin taşınması noktasında yeni çö-
zümler aranmasına neden oldu. Bu dönemde sanayi devrimi 
sonucu ortaya çıkan buharlı motorlar madenlerde hali hazırda 
kullanılmaktaydı. Daha pratik çözüm arayışı, kömür madenci-
lerinin madenlerde elektrikli motora sahip lokomotifler kullan-
masının önünü açtı. 1887 ve 1888 yıllarında çeşitli üretimler 
yapılmasına rağmen 1889 yılında Jeffrey Co. ve General Elect-
ric başarılı üretimler gerçekleştirmelerine rağmen 1891 yılında 
Hunt Co. tarafından Brock Coal şirketi için üretilen ilk lokomotif 
madenlerde kullanılan ilk elektrikli lokomotif oldu. 
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Madencilik Sektöründe Kullanılan 
En Büyük Makineler

İnsanoğlunun üzerinde çalıştığı en büyük malzeme olan yer 
yüzünü işlemek ve şekillendirmek amacı ile yürütülen ma-
dencilik faaliyetlerinde bu boyuttaki bir malzemeye yakışır 
büyüklükte ekipmanlar kullanılmaktadır. Yapısı gereği devasa 
boyutlara ulaşabilen maden işletmelerinde kullanılan birçok 
farklı makine arasından kendi kategorisinde sahip olduğu üs-
tün özelliklerle kendisine isim yapan makinaları sizin için derle-
dik. Günümüze kadar madencilik faaliyetlerinde doğrudan ya 
da dolaylı yoldan kullanılan bu mühendislik harikalarını ve öne 
çıkan özelliklerini yazımızda bulabilirsiniz:

Bagger 293- Döner Kovalı Ekskavatör
20. yüzyılın başlarında geliştirilmeye başlanan döner kovalı 
ekscavatörler büyük ölçekli açık ocak madenlerde kullanılmak-
tadır. Almanya’nın batısında ki Rhineland’da bulunan Hamba-

ch Linyit Madeninde kullanılan ve 1998 yılında Alman Takraf 
firması tarafından üretilen Bagger 293 isimli döner kovalı ek-
skavatör 96 metre yüksekliği ve 14 ton ağırlığı ile tarihteki en 
büyük ve en ağır kara aracı olma özelliği ile Guiness Rekorlar 
Kitabına girmiştir. 6.600 litre hacimli 18 adet kovası bulunan 
Bagger 293 hiç durmaksızın çalışması halinde günde 240.000 
m3 kazı yapabilmektedir. Bu rakam 96 olimpik boyuttaki yüz-
me havuzunu ya da 3 milyon küveti doldurmak için yeterlidir. 
0,53 kilometre/saat hıza ulaşabilen ve ağırlığı nedeni ile geçtiği 
yollara büyük zarar veren Bagger 293, 22 kilometre uzaklıktaki 
bir madene taşınması 3 hafta sürmektedir. Bu devasa maki-
nanın bir diğer dezavantajı ise faaliyet göstermek için ihtiyaç 
duyduğu enerji miktarı olarak dikkat çekmektedir. Bagger 293 
tek başına 2.500 eve yeterli olacak elektriği tüketmektedir. 

Big Bertha – Tünel Açma Makinası
Dünyanın en büyük tünel açma makinesi (TBM), Seattle'ın 
ilk kadın belediye başkanı Bertha Knight Landes’ın isminden 
esinlenerek Bertha olarak adlandırılmış ve daha sonrasında Big 
Bertha olarak anılmaya devam etmiştir. 17,37 metre çapında-
ki "Big Bertha", Seattle'ın merkezinden geçen yaklaşık 3 kilo-

Dünyanın en büyük açık ocak madeni (Bingham Canyon Madeni)

YER ALTI YER ÜSTÜ MADEN MAKINALARI
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metrelik bir yer altı karayolu projesi olan “SR 99” projesi için 
Washington Eyaleti Ulaşım Departmanı (Washington State De-
partment of Transportation) tarafından yetkilendirilen Seattle 
Tunnel Partner şirketinin talebiyle Hitachi Zosen tarafından 
üretildi. 100 metre uzunluğa ve 6.100 ton ağırlığa sahip olan 
TBM, 41 parça halinde deniz yolu ile taşınmış ve montajı 2013 
yılında Seattle’da gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında kesici uçta 
gerçekleştirilen bakım çalışmaları nedeni ile faaliyetlerine ara 
veren Big Bertha, 2017 yılında görevini başarıyla tamamlamış 
ve inşasında kullanıldığı tünel 2018 yılında trafiğe açılmıştır.

Big Muskie- Halatlı Ekskavatör
1966 yılında üretimine karar verilen ve aktif olduğu dönemde 
dünyanın en büyük halatlı ekskavatörü olan Big Muskie, Bucy-
rus Erie tarafından üretildi. Makinenin kurulumunun devasa 
boyutu nedeni ile sahada gerçekleştirilmesinin daha uygun 
olacağını düşünen firma, Ohio'daki bir kömür madeninde 
gerçekleştirilecek montaj için gerekli bileşenleri 340 vagon ve 
260 kamyon yardımıyla gerçekleştirebildi.  Sahada kurulumun 
daha kolay olması planlanmasına rağmen Big Muskie’nin kuru-
lumu 200.000 adam/saat sürdü ve makine ancak 1969 yılında 
faaliyete geçebildi.

13 tondan fazla ağırlığa ve yaklaşık 72 metre yüksekliğe sahip 
olan Big Muskie’nin üzerinde 100 metrelik ikiz bom ve 12 met-
rekarelik bir garajın hacmine denk yaklaşık 160 metreküplük 
bir kova bulunmaktaydı.

Big Muskie, 1976 yılında kömür madeninde gerçekleştirdiği 
çalışmalarda saat başı yaklaşık 7.000 metreküp yük taşıdı. 22 
yıllık faaliyet süresi düşünüldüğünde bu devasa makinenin 
tek başına Panama Kanalı'nın yapımı sırasında taşınan top-
rak miktarının yaklaşık iki katı kadar toprak taşıdığı görül-
mektedir.

Günümüz şartlarında yaklaşık 160 milyon dolar maliyet-
le üretilebilecek olan makine 1991 yılında faaliyetlerine 
son verdi ve 1999 yılında parçalanıp hurda olarak satı-
şı gerçekleştirildi. Devasa makinadan geriye kalan tek 
parça makinanın kovası olup Ohio'da bulunan Maden-
cilerin Hatıra Parkı’nda (Miners Memorial Park) sergilen-
mektedir. 
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P&H 4800XPC Elektrikli Halatlı Ekskavatör
Komatsu’nun yakın tarihlerde seri üretimine başladığı 1,270 
ton ağırlığa sahip olan P&H 4800XPC isimli elektrikli halatlı 
ekskavatör, kategorisinde ki en yüksek taşıma kapasitesine 
sahip olma özelliğini taşımaktadır. 2011 yılında beş önemli 
maden ülkesinde yapılan çalışmalardan elde edilen veriler 
ışığında geliştirilen ve yaklaşık 123 ton taşıma kapasitesine 
sahip olan P&H 4800XPC, 327 ve 363 tonluk kapasiteye sahip 
maden kamyonlarını 3 hamlede doldurulması hedeflenerek 
tasarlandı. 

P&H 4100XPC modelinin kendini ispatlamış yapısı temel alı-
narak geliştirilen 4800XPC, 2 megavat kapasiteli bir rüzgâr tri-
bünü inşası için kullanılacak çimento ve çelik için gerekli olan 
582 ton kömürü yüksek kapasitesi ile 6,5 dakikada yükleyebil-
mektedir. 

CAT 6090 FS Hidrolik Maden Ekskavatörü 
Yaklaşık 10 metrelik yüksekliği, 9 metrelik genişliği 9 metre 
uzunluğu ile 1000 ton ağırlığa sahip olan CAT 6090 FS mev-
cut hidrolik ekskavatörler içerisinde en büyüğü olarak öne 
çıkmaktadır. CAT’in alanındaki tecrübesi ile üretilen makine 
52 metreküplük kepçesi ile 93,6 tona kadar malzeme taşıma 
kapasitesine sahiptir. 6090 FS yüksek taşıma kapasitesi ile en 
yüksek kapasiteli maden kamyonlarını 3 – 4 hamle ile doldur-
mak üzere tasarlanmıştır.

BelAZ 75710 Maden Kamyonu
Belarus firması BelAZ tarafından ilk olarak 2013 yılında bir Rus ma-
dencilik firmasının talebi ile üretilen BelAZ 75710, 2 adet 2.300 bey-
gir gücü kapasiteli motoru ile yaklaşık 450 ton malzeme taşıma ka-
pasitesine sahiptir. Aynı zamanda yaklaşık 21 metre uzunluğa 8,16 
metre yüksekliğe ve 10 metre genişliğe sahip olan BelAZ 75710’u 
bu özellikleri ile boyut olarak dünyanın en büyük ve en fazla malze-
me taşıma kapasitesine sahip kamyonu olarak bilinmektedir.

Komatsu P&H L-2350 Lastik Tekerlekli Yükleyici
Komatsu tarafından üretilen bir diğer dev makine olan P&H 
L-2350, lastik tekerlekli yükleyiciler içerisinde en büyüğü ola-
rak dünya rekorunu elinde bulundurmaktadır. 72.574 kg mal-
zemeyi 7,3 metre yüksekliğe kaldırabilme kapasitesine sahip 
olan P&H L-2350, 320 ton ila 400 tondan fazla taşıma kapasiteli 
kamyonları yüklemekte kullanılmaktadır. 

Bu özellikleri ile kömür ve demir cevheri başta olmak üzere sert 
kaya madenciliği faaliyetlerinde birincil yükleme aracı olarak 
kullanılan makine dev ekskavatörlere yapılacak yatırımın daha 
ufak bir kısmına maden işletmesinde büyük verimlilikle çalışa-
cak bir alternatif sunmaktadır. Lastik tekerleri sayesinde sık yer 
değişikliğine gerek duyulan işletmeler için ideal olarak tanım-
lanan P&H L-2350 kullanıcılarına yakıt tasarrufunun yanı sıra 
çok yönlü yapısı ile kolaylık sağlamaktadır. 
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Komatsu D575A Dozer
Komatsu D575A 4,8 metre yüksekliği, 11,71 metre uzunluğu 
ve 1.150 beygir gücüne sahip motoru ile dünyanın seri üreti-
mi gerçekleştirilen en büyük dozeri olma özelliğini taşımak-
tadır. Daha çok madencilik faaliyetlerinde kullanılan D575A, 
3,63 metre yüksekliğinde ve 7,39 metre genişliğindeki bıçağı 
ve yaklaşık 2 metrelik derinlikte kazı yapabilme kapasitesi ile 
geçiş başına yaklaşık 70 metreküp malzemeyi taşıyabilme ka-
pasitesine sahiptir.

9.434 metrekare zemin temas alanına sahip olan D575A, 
genellikle açık ocak madenlerde kullanılmasına rağmen 
büyük inşaat çalışmalarında kullanıldığına dair örneklerde 
mevcuttur. Komatsu tarafından 1991 yılından bugüne üre-
timi devam ettirilen D575A ABD, Kanada, Avustralya gibi 
ülkelerde bulunan açık ocak madencileri tarafından talep 
görmektedir.

Metso Lokotrack LT200E – Mobil Kırıcı/Eleyici
Devasa ekipmanların birçoğu malzeme taşıma ve kazı iş-
lemlerinde kullanılsalar da Metso’nun 2015 yılında Kaza-
kistan’da ki bir bakır madeni için ürettiği Lokotrack LT200E 
gibi ürünler kırma ve eleme gibi daha spesifik işlemlerde 
kullanılabilmektedir.  Saatte 2500 ton kırma kapasitesine 
sahip olan Lokotrack LT200E yaklaşık 17 metrelik boyu, 2 
metrelik genişliği ve 3,5 metrelik yüksekliği ile en büyük 
mobil kırıcı olma özelliğini taşımaktadır. LT200E, 850 ton-
luk ağırlığına rağmen maden işletmesinde ihtiyaç duyulan 
bölgelere kolaylıkla taşınabilmesi ile kullanıcılarına kolaylık 
sağlamaktadır.

Takraf ES 3750 – Zincir Kovalı Ekskavatörler
Açık ocak maden işletmelerinde yapılan çalışmalarda, özellik-
le zemin seviyesinin su altında ya da farklı seviyelerde olduğu 
madenlerde zincir kovalı ekskavatörler kullanılmaktadır. Bu 
devasa makinaların en büyüğü Takraf firması tarafından üreti-
len ES 3750 modelidir.  Bu model Saatte 14.500 metreküp kazı 
kapasitesine sahip olması ile dikkat çekmektedir. 
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3dpa2kvQmVydGhhXyh0dW5uZWxfYm9yaW5nX21hY2hpbmUp

2. wsdot.wa.gov/Projects/Viaduct/About/Tunneling

3. mining.komatsu/product-details/4800xpc#!overview

4. equipmentjournal.com/construction-equipment/komatsus-new-elect-

ric-rope-shovel/

5. mining.komatsu/product-details/l-2350

6. wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL-

3dpa2kvS29tYXRzdV9ENTc1QQ

7. heavy.world/largest-walking-dragline/

8. metso.com/products/crushing-plants/mobile/jaw/lt200e/ 

9. popularmechanics.com/science/environment/g211/extreme-dig-

ging-machine-pictures/

10. australianmining.com.au/features/the-largest-machines-in-mining/

11. s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/C10000625

12. cat.com/en_US/products/new/equipment/hydraulic-mining-shovels/

hydraulic-mining-shovels/18490663.html

13. tenova.com/product/bucket-chain-excavators/

84





www.madencilikturk iye.com
1 Eylül 2019

Programlanabilir Mantık Kontrollü 
Jig Tesisi ve Divriği Demir 
Cevherlerinde Uygulanması

Çelik sektörünün ana hammaddesi demirdir ve endüstriyel 
olarak çok önemlidir. Demir, doğada bileşikler ve genellikle 
oksitler halinde bulunur ve bileşiklerine göre isim alırlar. Başlı-
ca demir mineralleri; manyetit (Fe3O4), hematit (Fe2O3), limonit 
(2Fe2O3.2H2O), götit (Fe2O3.H2O) ve siderit (FeCO3)’tir. Ülkemiz-
de, Sivas Divriği demir yatakları manyetit ve hematit üretimi 
açısından en önemli yataklardır. 

2008 yılında imzalanan sözleşme ile Erdemir Madencilik San. 
ve Tic. AŞ’ye ait yer altı ve yerüstü demir madenlerinin üreti-
mini gerçekleştirmekte olan Çiftay, bu faaliyetleri ile Türkiye 
demir cevheri üretiminin %34’ünün ve Türkiye demir cevheri 
ihtiyacının %13’ünün karşılanmasını sağlamaktadır.  

Divriği / ÇİFTAY Jig Tesisinin Kuruluşu
2017 yılında Sivas ili Divriği ilçesi Erdemir Madencilik San. ve 
Tic. AŞ sahası içinde kurulmuş olan, Çiftay İnşaat Taahhüt ve 
Ticaret AŞ’ye ait PLC destekli jig tesisi; Erdemir Madencilik sa-
halarından geçmişte üretilen hematit cevheri artıklarının (toz, 
elek altı 10 mm ve parça elek altı 32, elek üstü 10 mm) tekrar 
işlenebilir olması düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Hematit cev-
herleri için ilk kullanılan yöntem olan triyajdan sonra manye-
tik ayırıcılar kendini göstermiştir. Manyetik ayırıcıların hematit 
üretimini artırmasıyla birlikte üretilen hematitin %20-25’lik 
(manyetik özellik göstermediğinden) kısmı artığa karışmıştır. 
Geçen üretim yılları içinde oluşan zenginleştirme artıklarının 

içindeki hematit, kayda değer bir rakama ulaşmış ve ekonomi-
ye kazandırılması ihtiyacı doğmuştur. Artık kompozisyonun-
daki kireçtaşı – siyenit – serpantin – limonit vb. yan kayaçlar-
dan hematiti ayıran en belirgin özelliğin yoğunluk olması  

YER ALTI YER ÜSTÜ MADEN MAKINALARI
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Production Master 2.3M
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sebebiyle yoğunluk farkıyla ayırma yapan tesisler araştırılmış 
ve en uygun tesisin PLC (Programable Logic Control / Prog-
ramlanabilir Mantık Kontrolü) destekli jig makinasının olacağı, 
laboratuvar jig deneyleriyle ortaya konmuştur. 

PLC Destekli Jig Makinası Kullanılmasının Nedenleri 
Jig makinalarının kullanımına 1870’li yıllarda başlanmıştır. 
Basitçe; yüzeyi delikli ve deşarj kısmına eğimli bir panelin su 
içinde yukarı aşağı hareket ettirilmesiyle pulsasyon ve ardın-
dan özağırlık farkına göre sınıflandırmanın yapılması olarak 
tanımlanabilir. Zaman içerisinde birçok jig makinası tipi or-
taya çıkmış, daha etkin şekillerde pulsasyon yaratma fikirle-
ri denenmiş ve denenmektedir. Tabii olarak jiglerde ayırma 
yapabilmek için ilk şart etkin pulsasyondur. Ancak yaratılan 
pulsasyon etkisi ve cevherin artıklardan ayrılması işlemi sürekli 
şekilde devam ederken su içindeki tüm kütle yukarı aşağı ve 
deşarj noktasına doğru hareketlidir. İşte bu hareketli ortam 
içerisinde yatak oluşturmuş cevheri ve artık malzemeyi birbi-
rinden net biçimde ayırmak 
oldukça zordur. Ne kadar 
etkili ayırma yapılmış olursa 
olsun cevher ve artık net bi-
çimde kesilemiyorsa cevher 
içine artık karışacak aynı şe-
kilde artığa cevher kaçacak 
ve proses başarısız olacaktır. 
Bu noktada bulunan çözüm 
cevher yatağı şamandıraları 
olmuştur. Pulsasyon etkisiyle 
hareketlenen şamandıralar, 
zenginleşmiş cevher yata-
ğı üzerine kalacak şekilde 
konumlandırılmışlardır. Ha-
reket ultrasonik sensörlerle 
sürekli olarak PLC modülüne 
aktarılmaktadır. Cevher yata-
ğı belirlenen kalınlığa ulaş-
tığında PLC modülü cevher 
kapaklarına açılma komutu 
iletirler ve zenginleşmiş cev-
her açılan kapaklardan bant-
lara düşerek harman alanına 
ulaşır. 

Günümüzde ÇİFTAY, tüm mühendislik tasarımı altyapısını (jig 
makinası hariç) inşaatını ve çelik konstrüksiyonunu öz kaynak-
ları ve personeliyle hazırladığı bu tesise 210 ton/saat besleme 
yapabilmekte ve %27 oranıyla cevher geri kazanımı yapabil-
mektedir. Beslemedeki hematit tenörü %31-35 ve zenginleş-
tirilmiş cevherdeki tenör ise %60-62 ye kadar çıkabilmektedir 
(Max %65). 

Jig Makinası Nasıl Çalışır 
Genel işleyiş olarak jig makinaları; yan kayaçlar ile karışık olan 
cevheri yoğunluk farkı prensibiyle seçme işlemine tabi tutarak 
üretim yapar. Bu işlem suyla dolu bir ya da birden fazla tanka 
periyodik olarak düşük basınçlı (0,2-0,4 bar) ve yüksek debili 
hava verilmesi ve ardından bu etkiyle su içinde pulsasyon yara-
tılması ile oluşur. Bu etki, jigleme işleminin yapılacağı yüzeyin 
altından (bu yüzey susuzlandırma elek panelleri şeklindedir ve 
0,5-1,5 mm göz aralığına sahiptir) karışık cevhere iletilir.  Düz-
gün biçimde, panel yüzeyi üzerine yayılı olan karışık cevher, 
suyun pulsasyon etkisiyle yoğunluk ve kütle farkına göre sıra-
lanır (Şekil 1).

İlk iki su tankı boyunca pulsasyon hareketi etkisiyle atık-
lardan ayrılan cevher, öz ağırlığı nedeniyle jig paneli 
üzerinde kalır. Bu aşamada atık üst kısımda toplanır. Bu 
sırada pulsasyon hareketi yukarı aşağı olmasına rağmen 
cevher ve artığı, deşarj kısmına doğru sürükler. Ancak 
zenginleşmiş cevher ilerleyişi sırasında ürün kısmındaki 
üçgen şeklindeki sete rastlar ve Şekil 1’de gösterildiği gibi 
apic ürün ceketine dolar. Aynı işleyiş ara ürün kısmında 
da meydana gelir. 

Şekil 1 Jig genel görünüm
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CANADA’S RENEWABLE  
ENERGY FOR MINES
World-class experience and customized  

Canadian companies are meeting the mining industry’s energy demand with 
customized and flexible renewable energy solutions. Canadian firms are behind 
groundbreaking projects for mining operators, including Teck Resources, Barrick 
Gold, Glencore, and TMAC Resources, and are using this experience to export 
solutions to international mining centres including Africa, Asia, Australia and 
South America.

INTEGRATING RENEWABLE ENERGY FOR MINES IN  
REMOTE LOCATIONS
Canada’s North has proven to be the ultimate test bed for renewable energy 
projects for mines in remote and harsh conditions looking to reduce costs and 
reliance on diesel fuel. Glencore’s Raglan Mine project, led-by TUGLIQ Energy 
and using cutting-edge Canadian renewable energy and storage providers Hatch, 
WSP, Electrovaya and Hydrogenics, is the world’s first wind project to integrate 
multiple energy storage technologies. Along with Raglan’s wind-storage hybrid, 
Rio Tinto’s Diavik Diamond Mine has been operating a 2.3 MW wind project in 
Canada’s Northwest Territories since 2012. Working with Canadian specialist 
independent power producer TUGLIQ Energy, TMAC Resources is currently 
assessing wind and storage options for its Nunavut mine to save money, reduce 
diesel use and meet environmental objectives.

As Canada becomes the first major mining jurisdiction to implement a national 
carbon pricing system, additional Northern Canadian mines will move forward 
with projects to save money by driving diesel and carbon emission reductions. 

The Government of Canada has committed $2.3 billion to create a research and 
development (R&D) framework that solidifies Canada as a global leader in renewable 
energy solutions including specific funding initiatives to support renewable energy in 
the mining sector.

These programs enable new low-carbon and renewable energy solutions for mines to 
achieve commercialization and be exported to the global mining sector. They also focus 
on innovative diesel-reduction technologies for off-grid mining applications.

Collaboration with indigenous partners and surrounding communities is a core 
strength of Canadian companies and a key aspect of successful renewables and mining 
partnerships. Alternative and clean energy projects for mines that have a direct benefit 
to local communities helps attract financing from development and multilateral banks. 
Many Canadian renewable energy firms bring experience working with aboriginal and 
First Nations partners on energy projects which can add social license and financial 
benefits for renewable energy projects for mines.

Canadian renewable energy  
developers, technology suppliers and 
consultants with mining applications  

CANADA SUPPORTS RENEWABLE ENERGY APPLICATIONS FOR MINES 

3G Energy 
Renewable energy project developer 
BluEarth Renewables 
Wind, hydro and solar independent power producer 
Canadian Solar  
Solar developer and panel manufacturer
CarbonFree Technology 
Solar development and financing
Carmanah Technologies Corp.
Solar lighting and power systems
Grasshopper Solar 
Solar developer and panel supplier
Golder Associates
Engineering and consulting services 
Hatch
Engineering, procurement and consultation for hybrid systems 
Heron Canada 
Developer and supplier of remote microgrids 
H.H. Angus & Associates Ltd. 
Engineering and consulting services
Isla Power
Renewable energy developer
Innergex
Hydro, wind and solar energy developer 
JCM Power
Private equity for clean power projects 
Knight Piesold
Engineering and consulting services
L&A Energy Consulting Ltd
Engineering and consulting services
Phoventus
Engineering and consulting services
Potentia Renewables 
Renewable energy developer
Northland Power
Thermal and renewable energy independent power producer 
S2E Technologies
Renewable energy design and implementation advisory services 
TUGLIQ Energy
Developer specializing in remote power systems
Windiga Energy
Renewable energy developer
WSP
Engineering and consulting services



MINING’S RISING ENERGY DEMAND
According to the Research Centre for Energy 
Resources and Consumption, energy demand by 
the global mining sector is expected to increase 
significantly over the next 20 years from around 
8% of global primary energy in 2016 to 15-20% by 
2035. Canadian renewable energy technologies 
and developers are expected to play a lead role 
in meeting mining’s growing power demands with 
flexible, proven and low-carbon energy solutions.

Key attributes of Canadian renewable 
energy technology suppliers and 

 

developers:
 

Strong knowledge and understanding of the 
resource sector

 

Project development and technology 
integration experience for mines 

 

Experience working in remote locations

 

Customizable and “bankable PPA” 
development expertise

 

A flexible and collaborative approach to 
partnership opportunities

 

World-leading and proven technologies and 
renewable energy integration capabilities

 

Experience working with aboriginal 
communities

 

Multilingualism and multicultural

  

CANADIAN COMPANIES WORKING GLOBALLY

energy technologies and projects to mining, Canadian firms are world-leaders. 
Here are some examples of such companies. 

CANADIAN SOLAR
Founded in 2001, Canadian Solar is one of 
the world’s largest and foremost solar power 
companies. As a leading manufacturer of 
solar photovoltaic modules and provider of 
solar energy solutions, Canadian Solar also 
has a geographically diversified pipeline 

of utility-scale power projects in various stages of development. Canadian 
Solar has successfully delivered over 26 GW of premium quality modules to 
over 100 countries around the world and specializes in customized microgrid 
solutions for remote applications. Furthermore, Canadian Solar is one of the 
most bankable companies in the solar industry, having been publicly listed on 
NASDAQ since 2006.  
www.canadiansolar.com

ISLA POWER 
Isla Power Inc. is a Canadian company 
focused on developing hybrid renewable 
energy generation and storage solutions 
- integrating solar, wind or storage with 
fossil fuel sources - for both on-grid and 

Isla Power designs, builds, and finances commercial and utility-scale projects 
under corporate power purchase agreements, and partners with local utilities 
and developers to connect high-quality renewable energy projects with global 
equity and debt financiers. 
www.islapower.com

KNIGHT PIÉSOLD
Knight Piésold is a consulting engineering 
firm specializing in the mining and 
power sectors. The company has taken a 
leading role in identifying, designing and 
directing the development of renewable 
energy projects worldwide, and works 

with mining companies to integrate renewable energy systems into existing 

grid operations that are faced with expensive logistical challenges and 

the mine’s life and leaving a legacy resource to the community.
www.knightpiesold.com

NORTHLAND POWER
Established in 1987, Toronto-Ontario, Northland Power Inc. (TSX:NPI.CA) was 
one of Canada’s first independent power producers. The company is dedicated 
to developing, building, owning and operating clean and green power projects 
in Canada, Europe, Asia and other selected jurisdictions. Its facilities produce 
electricity from clean-burning natural gas and renewable resources such as 
wind, solar and biomass. Northland has fully developed in-house engineering 
expertise and currently has operating facilities that generate 2,029 MW of 

under construction.
www.northlandpower.ca

CONNECT WITH US

CANADIAN TRADE 
COMMISSIONER SERVICE

The Canadian Trade Commissioner 
Service is a key resource for anyone 
interested in doing business with 
Canada. Our global network of trade 

available to connect you to Canadian 
companies and research organizations. 
For more information, we encourage 
you to contact one of Canada’s Trade 
Commissioners located in your market.

www.tradecommissioner.gc.ca
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Madencilik ile İlgili Süregelen 
Tartışmalara İlişkin Maden 
Jeologları Derneği Açıklaması

DEĞERLENDIRME

Son günlerde ülke gündemimizde madencilik konusunda pek 
çok tartışma çeşitli ortamlarda sürdürülmektedir, ancak ma-
dencilik faaliyetleri ile ilgili pek çok yanlış bilgi de yetkin olma-
yan ve konunun uzmanı olmayan kaynaklardan Türk Kamuo-
yuna yansımış durumdadır.

Maden Jeologları Derneği (MJD) kamu yararına faaliyet göste-
ren ve uzmanlık alanında  kamuoyunun doğru bilgilendirilme-
sini kendisine görev edinmiş bir kurum olmanın sorumluluğu 
ile aşağıdaki hususlarda görüş ve bilgilerini paylaşmaktadır.

“Madenler ihtiyaç duyduğumuz hammadde gereksiniminin 
yegane kaynağıdır”

Öncelikli olarak, madencilik; insanlık tarihi kadar eskidir ve 
insanı diğer tüm varlıklardan ayırarak, yer kabuğundan elde 
ettiği hammaddelerle medeniyetler kurmasını sağlayan bir 
faaliyettir. İnsanın yeryüzünde varlığını devam ettirebilmesi 
madenciliğe bağlıdır. Medeniyetimiz için gereken hammad-
delerin tamamının yegane kaynağı yer kabuğudur.

İnsan nüfusunun katlanarak çoğalması ile ihtiyaç duyulan 
hammadde gereksinimi de her gün artmaktadır. Geleneksel 
yöntemlerle yapılan eski madencilik anlayışı bu talebi karşıla-
yamaz hale gelmiştir. 1700’lü yıllardan itibaren Jeoloji Bilimi 
maden oluşumlarının sistematiğini çözmeye başlamış ve ma-
den kaynaklarının yer kabuğunda nasıl bulunacağına dair bir 

alt disiplin olan "Ekonomik Jeoloji - Maden Jeolojisi" de aynı 
çerçevede gelişmeye başlamıştır. Bu tarihlerden itibaren "Mo-
dern Madencilik" yani jeolojiye dayalı madencilik uygulanma-
ya başlanmıştır. Yer kabuğunda çok düşük oranlarda yer alan 
(düşük tenör) madenlerin işletilmesi Maden Mühendisliği ve 
Cevher Hazırlama Mühendisliğindeki gelişmelerle mümkün 
hale gelmiş, cevher kütlesinin küçük bir yüzdesini oluşturan 
veya tonda birkaç gram olan madenler bile işletilmeye başlan-
mıştır. Çok büyük kütlelerden elde edilen küçük miktarlarda 
maden cevherinin doğal bir sonucu olarak maden pasası ve 
atığı konusu, üzerinde daha çok çalışılması gereken bir konu 
olarak ortaya çıkmıştır.

“MJD ülkemizde çevreye ve sosyal dokuya uyumlu, verimlili-
ği esas alan madencilik anlayışını benimser”

1980’li yıllarda tüm dünyada artan "Çevre Bilinci", bilgi pay-
laşımında oluşan hız ve gelişmeler sonucunda madencilikte 
de radikal bir değişim yaşanmaya başlamıştır. Çevreyi koru-
ma ve maden sahasının izolasyonu amacıyla, maden işletme 
çalışmaları "Kapalı Sistemler" olarak, "Proje Alanı" içerisinde 
çevreden yalıtılarak gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Geliş-
tirilen yöntemlerle, maden pasa ve atığı maden sahası içe-
risinde depolanmaya, herhangi bir yeraltına sızma durumu 
olmaması için geçirimsiz yüzeyler oluşturulmaya ve maden 
faaliyetleri tamamlandıktan sonra da rehabilite edilmeye 
başlanmıştır. 
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Açıklamamızın bundan sonraki kısmında yer alan bilgiler ülke-
mizde ideal olarak yapılan madencilik faaliyetleri baz alınarak 
verilmektedir. Modern yöntemlerle, çevreyi, maden içinde ve 
yakınında bulunanları, sonuç olarak yaşadığımız dünyayı da 
gözeterek gerçekleştirilen madencilik çalışmalarının ülkemiz-
de çok sayıda örnekleri bulunmaktadır. Bu çalışma anlayışının 
ortaya konmasının, beklenen seviyeye henüz gelemeyen bazı 
madencilerimiz için de bir rehber olacağı umudundayız.

Ülkemizde çevreye ve sosyal dokuya uyumlu madencilik yak-
laşımı, 1990’lı yıllardan itibaren Ulusal Çevre Mevzuatında yer 
almaya başlamıştır. Karşılıklı etkileşim sayesinde, çevre mevzu-
atımızın modern ve dünya koşullarına uygun hale getirilmesin-
de, pek çok standarta bağlı olarak gelişen maden projelerimi-
zin önemli bir katkısı olmuştur. Standartların oluşturulması ve 
denetlenmesi konusunda tarihsel sürece tanıklık etmekteyiz.

“Çevresel duyarlılığı olmayan projelerin günümüzde finans-
man bulması ve desteklenmesi söz konusu değildir”

Konunun yönlendirici etkenlerinden biri maden çalışmalarının 
finanse edilmesidir. 1990’lı yıllardan itibaren "Özel Sektör" eliy-
le işletilen madenlerin çok büyük bir kısmı, özkaynak yerine çe-
şitli finans kurumlarından kredi alınarak finanse edilmektedir. 
Bu kurumlar, kredi isteğiyle kendilerine ulaşan projeleri, Ulus-
lararası Finansman Kurumu (IFC-International Finance Corpo-
ration) kriterlerine göre değerlendirmektedirler. Bu kriterlerin 
içerisindeki en önemli başlıklardan biri "Çevre ve Sosyal Doku-
ya Uyumluluk" zorunluluğudur. Başka bir deyişle; Çevre ve sos-
yal dokuya duyarlılığı olmayan hiçbir proje ülkemizde ve dün-
ya finans alanında ihtiyacı olan maddi desteği elde edemez.

“Maden Rezervi kavramındaki değişim ve projelere yansıması”

Madenciliğin en temel kavramı "Maden Rezervi"dir. Rezerv 
maden varlığının içerisinde, işletilebilir ve üretilebilir olan kı-
sımdır. 1980’li yıllara kadar rezerv tespiti konusunda aşağıdaki 
unsurlar belirleyici rol oynamaktadır;

1. Üretilebilir olmak: Bilinen ve ulaşılabilir teknoloji ile yer ka-
buğundan çıkarılabilmesi ve işlenebilmesi.
2. İşletilebilir olmak: Üretim masrafları çıkarıldıktan sonra karlı 
olması.
3. İşletildiği ülkenin mevzuatına uygun olması.

1980’li yıllardan sonra tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, 
yukarıda belirttiğimiz bu üç unsura bir tane daha eklenmiştir;
4. Çevreye ve Sosyal Dokuya uygun olması.

Finans gereksinimleri, uyulması gereken standartlar ve çevre 
duyarlılığının yarattığı denetimler sayesinde, rezerv belirleme 
konusundaki bu unsur kesinlikle hafife alınamaz. Maden pro-
jelerinde bu ifadenin doğrudan karşılığı olan; pasa alanı, atık 
depolama alanı, arıtma tesisi, geri dönüşüm, kapama projesi, 
rehabilitasyon gibi hususlar somut olarak bu zorunluluk çer-
çevesinde ele alınmaktadır. Bu yaklaşım bir maden projesi için 
yatırım ve üretim maliyetlerinin katlanarak artması demektir 
ve projenin ilk gününden itibaren dünya standartlarına uygun 
olması, denetlenebilir ve sürdürülebilir olması sağlanmalıdır.

"Sosyal Kabul kavramı”

Konunun çevre ile ilgili boyutunu bu ana hatları ile belirttikten 
sonra, sosyal boyutuna da belli başlı unsurları ile değinmeliyiz. 
Madencilikte toplumla etkileşim “Sosyal Kabul” olarak kavram-
laştırılmıştır. İlk adımda coğrafi olarak en yakın yöre insanın-
dan başlayarak, etkileşimde bulunulacak tüm sosyal paydaşlar 
tespit edilir ve bunlarla iletişime geçilerek proje konusunda 
bilgilendirme gerçekleştirilir. Gelen geri bildirimler ile proje 
yeniden şekillendirilebilir. Tedarik ve istihdam politikaları sos-
yal paydaşların en fazla yarar göreceği şekilde oluşturulmaya 
çalışılır. Ticari ve sosyal konular gibi çok sayıda uygulama dev-
reye girer.

“Madenler oluştukları yerde işletilmek zorundadır”

Madencilikle ilgili olarak çok temel bir gerçek, madenlerin ne-
rede olacağı üzerinde insan iradesinin olmamasıdır. Dolayısıy-
la gereksinimi karşılayacak miktarda cevher nerede bulunursa 
orada işletilmek zorundadır. Bununla birlikte tüm maden pro-
jelerinin bir "maden ömrü" vardır ve ömür/işletmenin süresi 
cevherin miktarıyla sınırlıdır.  Unutmamak gerekir ki "Maden 
Projeleri Geçici Faaliyetlerdir".

“Maden ömrü; madenler geçici faaliyetlerdir”

Yukarıdaki gerçekler çerçevesinde; süreç öngörüsü ve proje 
sunumu hazırlanırken, maden projesinin sınırlı ömrü ve pro-
jenin bitimini de kapsayacak bir süre için bölgedeki refah  
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artışının sürdürülebilir olması ile ilgili projeler geliştirilir. Eski 
madencilik anlayışında yapıldığı gibi madenler biter bitmez 
madencinin her şeyi olduğu gibi bırakıp çekip gittiği dönem 
bitmiştir. Modern yaklaşımda rezerv kavramı ile gelen 4. unsur 
yani "çevreye ve sosyal dokuya uyum" bu konuda da maden-
ciye yaptırım getirmektedir. Maden cevheri bittikten sonra, 
madenlerde "Kapama" dönemi başlamaktadır. Bu dönem tüm 
alanın rehabilite edilmesi sürecini de kapsar, hatta kapama 
çalışmaları maden işletmesi devam ederken başlatılmakta-
dır. İşletmesi bitirilen alanlar, tüm faaliyetlerin tamamlanması 
beklenmeden kademeli olarak rehabilite edilmeye başlanır, 
bu işin çevreyle ilgili kısmıdır. Sosyal boyutuna yukarıda deği-
nilmiştir. Maden işletme dönemi boyunca yaşanan yerel refah 
düzeyinin arttırılmasına yönelik maden firmasının katkıları da 
kapama süreci kapsamında değerlendirilmektedir. Bu yaklaşı-
ma bağlı olarak maden üretiminin biteceği süreç için büyük 
refah düşüşünün yaratacağı muhtemel hususlar hesaplanarak, 
paydaşlar için gelecekte de iş olanakları sağlanması amacıyla 
plana eklemeler yapılmaktadır. Sonuç olarak “Çevre” kavramı 
gibi “Sosyal Kabul” ve toplumla ilişkilerin de maden projelerin-
de somut karşılıkları bulunmaktadır.

“Maden projeleri/işletmeleri sürekli denetlenen ve şeffaf 
olarak yönetilen işletmelerdir”

Yanlış anlaşılan başka bir husus, maden işletmelerinin izinle-
rini aldıktan sonra kendi başına kalan ve şirket insiyatifinde 
yönetilen işletmeler olarak algılanmasıdır. Oysa hiçbir maden 
işletmesi günümüzde kişisel kararlarla var olamaz, denetim 
unsurlarından bağımsız hareket edemez. Maden işletmesinin 
gereksinim duyduğu büyük finansal destek, borsalara bağlı 
hareket zorunluluğu ve bir toplum içinde yer almasının getir-
diği sorumluluklar doğrudan şirketlerin denetlenebilir ve şef-
faf olmasını sağlamaktadır.

“Madencilikte önemli olan madenin cinsi ve/veya nerede ol-
duğu değil, nasıl işletildiği olmalıdır”

Şirket içi yapılanmalar güncel sistem mekanizmalarının bir 
yansıması niteliğindedir. Tüm şirketlerde, teknik ve idari birim-
lerin dışında çevre, iş sağlığı ve güvenliği, halkla ve kamuyla 
ilişkiler gibi bölümler süreç boyunca görevlerini yürütürler. 
Son olarak, bugün özellikle "Metalik Maden Yatakları" üzerin-
deki projelerin çok kapsamlı projeler olduklarının, çizimleri ile 
birlikte binlerce sayfa tuttuğunun, sadece jeoloji ve maden 
mühendisleri değil, içerisinde çevre mühendisleri ve sosyal 
bilimcilerinde bulunduğu onlarca farklı uzmanın bir araya ge-
lerek gerçekleştirdiği bilimsel ve teknik projeler olduğunun 
bilinmesi gerekmektedir.

Oluşumları, arama metodları ve işletme yöntemleri iti-
barıyla birbirlerinden farklı olan madenlerin hepsi için 
çevre ve sosyal duyarlılık prensibi geçerlidir. Günümüzde 
ülkemizde bu anlayışla işletilmekte olan ve işletme ömrü 
tamamlanmış çok sayıda maden bulunmaktadır. Yukarı-
da sayılan temel prensipler gözetildikten sonra madenin 
açık veya yer altı işletmesi olmasının, mermer veya taş 
ocağı olmasının, altın ya da bakır işletmesi olmasının bir 
farkı yoktur. Temel mesele çevresel ve sosyal etkilerin ön-
ceden öngörülmesi ve bunlara karşı önlemlerin projede 
yer almasıdır. MJD bu anlayıştaki tüm maden projelerini 
nerede olursa olsun destekler, ülkemizin yeraltı zengin-
likleri olan madenlerin toplumsal refahımıza katkısının 
önemini vurgular.

Maden Jeologları Derneği olarak, çevre ve sosyal doku 
ile uyumlu modern madencilik yaklaşımını tümüyle be-
nimsediğimizi ifade ederek bildirimizi sonlandırmaktayız. 
Hepimizin üzerine düşen görev, tüm projelerin ülkemizin 

maddi ve toplumsal çıkarlarına 
uygun olarak, dünya standartları 
ve onaylanmış kriterler kapsa-
mında, denetlenebilir ve verimli 
birer proje olarak sürdürülmesini 
sağlamaktır. Derneğimiz, bugün 
ve gelecekteki tüm madencilik 
çalışmalarında projelerin, ülkemiz 
için yararının ve çevreye/topluma 
uyumunun takipçisi olacaktır. Bu 
amaçla kamuoyunun doğru bil-
gilendirilmesi, bilinçli, sorunlarını 
ifade eden paydaşların rahatsız-
lıklarının giderilmesi, standartla-
rın ve denetim mekanizmalarının 
oluşturulması konularında göreve 
hazır olduğumuzu arz ederiz. 

Türk Halkına Saygılarımızla,

Maden Jeologları Derneği (MJD)
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Türkiye’de Uçucu Küllerin
Kullanılabilirliği

DEĞERLENDIRME

Uçucu kül; yakıt olarak kö-
mür ve linyit kullanılan termik 
santrallerde, kömür kullanı-
larak demir, kağıt ve üretim 
yapan ısı ve kazan tesislerinde 

yan ürün veya atık olarak ortaya çıkmaktadır. Yan ürün olarak 
kullanılabilen bu atıkların sanayileşmenin artması, büyük mik-
tarlara ulaşması ile ekonomik ve çevresel etkilerden dolayı so-
run oluşturmaktadır. 

Son yıllarda Türkiye linyitlerinin %88‘ini (55 milyon ton) oluştu-
ran düşük kaliteli kömürlerin temiz ve verimli bir şekilde yakı-
labilmesini sağlayan en önemli yakma teknolojisi olarak CFBB 
(dolaşımlı akışkan yataklı kazan) sistemleri öne çıkmaktadır. 
Bu çalışmada yukarı resimdeki Varaka Kağıt Fabrikası Enerji 
Santrali (şekil 1) içine kurulan çalışır durumda 40 MW kapasi-
tesindeki termik santralin yanma ve emisyon akışı incelenerek, 
yan ürün olarak ortaya çıkan külün %80‘inin başta olmak üzere 
diğer mühendislik uygulamalarında kullanıldığı bilinirken ül-
kemizde bunun çok az bir bölümünden faydalanılması, hem 
çevre hem de ekonomik kayıp olması bakımından bu konuya 
yönelik çalışmaları zorunlu kılmaktadır. Ayrıca kullanılabilir 
atıkların değerlendirilmesi ile depolama ve diğer nedenlerden 
oluşan çevre kirliliğinin azaltılması mümkün olurken bu şekil-
de farklı mühendislik uygulamalarıyla da ek ekonomik faydalar 
sağlanacaktır. 

Bu konuya ilişkin Türkiye‘de uçucu külle ilgili ilk çalışma, 1964 
yılında DSİ Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı tara-

fından yapılmıştır. Çalışmalar özellikle uçucu külün çimento 
ve katkı maddesi olarak kullanılması üzerinedir. Çimento harcı 
ve beton numuneleri üzerinde yapılan deneyler sonucu külün 
hidratasyon ısısını düşürdüğü, çimento harcında ise beton 
dayanımlarının yüksek sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. Bu 
verilerle Eskişehir ilindeki Gökçekaya Barajı inşaatında kullanı-
lan uçucu kül, barajın inşasında beton katkı malzemesi olarak 
kullanılmıştır. 

1968 yılından sonra TSE 639 ve 640 ile uçucu külün çimen-
to ve betonda katkı malzemesi olarak kullanılmasına ilişkin 
standart yayınlamıştır. Mühendislik uygulamalarında uçucu 
külün zemin iyileştirmesi, dolgular ve diğer zemin yapıla-
rında kullanılmasında getireceği yenilikler ve mühendislik 
özelliklerine ilişkin standart belirlenmiş ve uygulamaya 
geçmiştir. 

Ortaya çıkan bu atık malzemelerden en önemlisi, yanma 
sonucu ortaya çıkan gazlarla beraber taşınan, çok ince kül 
parçacıklarıdır. Uçucu kül, toz halinde veya öğütülmüş taş 
kömürü veya linyit kömürünün yüksek sıcaklıklarda yan-
ması sonucu oluşan ve baca gazları ile sürüklenen silis ve 
alüminosilisli toz halindeki yanma kalıntısıdır. Oluşan baca 
gazları ile birlikte taşınan çok hafif uçucu küller, bacadan 
önce bulunan elektrostatik veya mekanik yöntemlerle tu-
tulurlar. Şekil 2 ve 3’deki gösterilen termik santral ünitele-
rinde bulunan bu küller daha sonra toz tutucuların altında 
bulunan haznelerde biriktirilirler ve düzenli olarak santral 
dışına alınırlar.

Cihangir Caymaz
Jeoloji Mühendisi 

cihangir.caymaz@agamaden.net 
Albayrak Grubu Maden Koordinatörlüğü

Şekil 1: Varaka Kağıt Fabrikası Enerji Santrali (Balıkesir, 2018) Şekil 2: Varaka Kağıt Fabrikası Termik Santral Üniteleri
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Uçucu Küllerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Uçucu külün fiziksel ve kimyasal özellikleri; kömür cinsi, yan-
ma sistemi, filtre sistemi gibi birçok etkene bağlıdır. Kömür 
kaynağı genel olarak hem ortaya çıkacak olan uçucu kül mik-
tarına etki etmekte hem de kömürün kimyasal bileşimini etki-
lemektedir. 

Uçucu küller genel olarak gri olmalarına karşın, içinde yan-
mamış karbon miktarının fazla olması durumunda daha koyu 
renkli olabilmektedir. Tipik olarak küresel şekilde olan uçucu 
kül parçacıklarının çapları 1-150 mm arasında değişim gös-
termekle birlikte %75‘inin fazlasının çapı 45 mm‘den daha 
küçüktür. 

Bu küresel parçacıkların içi dolu, camsı veya boş olabilmekte-
dir. İçleri boş olan kül parçacıkları toplam külün ağırlık olarak 
%5‘ini, hacim olarak yaklaşık %20‘sini oluşturmaktadır. Uçucu 
küllerin yoğunlukları 19,5-27,0 kN/m3 mertebesindedir. Uçucu 
küller, doğal zeminlerle karşılaştırıldıklarında daha düşük öz-
gül ağırlık değerlerine sahip, silt boyutunda oldukça üniform 
malzemelerdir.

Uçucu Küllerin Mineralojik Özellikleri
Uçucu küller, gözenekli veya dolu, camsı küresel taneler ile 
yanmamış mineralleri içeren, süngerimsi ve köşeli aglomera 
tanelerden meydana gelmektedirler. Uçucu küllerde en fazla 
bulunan mineraller silikat (SiO2), multit (3Al2O3 2Si02), hema-
tit (Fe3O4), kalsit (CaCO3) ve gibsittir. Uçucu küllerin bir kısmı 
SiO2 ve Al2O3‘den meydana gelirken diğer bir kısmı alkali ele-
mentlerin yaptıkları camsı bileşiklerden oluşmaktadır. Uçucu 
küllerin %66-88‘i arası camsı yapıda, %70-88‘i arası SiO2 ve 

Al2O3, geri kalan kısmı ise; demir, kalsiyum, magnezyum, sod-
yum, potasyum, titanyumdan meydana gelmektedir (Gürel , 
2019). 

Sonuç
Uçucu küller inşaat sektöründe şekil 4’de görüldüğü üzere yapı, 
çimento, agrega, beton, tuğla, seramik, cam ayrıca geoteknik 
sektöründen zemin iyileştirme, zemin dolgu, enjeksiyon, katı 
atık depolama tesislerinde sızdırmazlık malzemesi gibi alanlar-
da kullanılmaktadır. Uçucu küllerin geoteknik sektöründe çok 
büyük kullanım potansiyelinin olduğu da bilinmektedir (Al-
kaya,2009). Bununla birlikte uçucu küllerin zararlı ortamlarda 
dayanıklılık ekonomi ve çevreye etkisinin incelemesi amacıyla 
daha çok araştırmaya ihtiyaç duyduğu görülmektedir (Aytekin, 
2009).

Türkiye‘de ve dünyada bu atığın değerlendirilmesi durumun-
da; enerji tasarrufu sağlanması, daha ucuz ve kaliteli malzeme 
üretilmesi, atık malzemenin geri dönüştürülmesiyle ülke eko-
nomisine katkı sağlanmasının yanı sıra hem doğal hammadde 
ile ekolojik dengenin korunması hem de çevre kirliliğinin ön-
lenmesi mümkün görünmektedir. 
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Akın Akbulut 
Maden Yüksek Mühendisi 

Sosyolog

Maden Mühendisliği Bölümlerinin 
Kontenjan, Tercih, Yerleşen Öğrenci 
Kapsamında Değerlendirilmesi

Çağlara ismini veren madenler 
gibi maden mühendisliği de en 
az çağlar kadar eski ve kadim bir 
mühendislik dalıdır. Beslenme, 

barınma ve korunma içgüdülerinin insanları harekete geçir-
mesiyle, madenler, madenleri işletenler - çalıştıranlar, maden-
lerin işletme yöntemleri, madenlerin ve madenlerden elde 
edilen ürünlerin ticareti, çağlar ötesinden günümüze kadar 
insan hayatını şekillendiren temel unsurlardan biri olmuştur. 
Madenlerle ilgili aktörler, onların faaliyetleri ve yeni arayışlarda 
zamanla madenlerin mühendislik disiplinini ortaya çıkarmıştır.

Medeniyetlerin tarih sahnesindeki rollerinin hızlı değişimi ve 
gelişmişlikleri, uygarlık safhalarını kısa, orta veya uzun yıllarda 
tamamlamaları; madencilik faaliyetlerini, ne sürede tamamla-
dıkları, madenlerini ne ölçüde uç ürünlere çevirebildikleri ile 
doğru orantılıdır. Modern hayatın tüm gereksinimlerinin kar-
şılanması amacıyla cevherin, hammaddenin çıkarılmasını ve 
işlenmesini temel alan bu mühendislik dalı insanlık tarihinin 
her safhasında önemli bir yer işgal etmiştir. 

Ülkemizde maden mühendisliği, tercih edilme anlamında 
özellikle son on yılda çok ciddi bir düşüş eğilimindedir. Doğal 
olarak bölümün tercih edilmesindeki düşüşe paralel olarak 
üniversite kontenjanlarında da önemli ölçüde azalmalar göz-
lemlenmiş ve hatta bazı bölümler kapanmıştır. 

Bu makale ile ülkemizde maden mühendisliğinin tercih edil-
me oranındaki düşüşe dikkat çekerek, farkındalık oluşturmak 
amaçlanmıştır. 2008 – 2018 yılları arası maden mühendisliği 
eğitimi veren üniversiteler, açılan ve kapanan bölümler, kon-
tenjanlar ve yerleşen öğrenci sayıları incelenerek, tercih edilir-
liği sayısal veriler üzerinden irdelenmiştir. 

Sektörde Maden Mühendisinin İş Alanları, Görev 
Yetki ve Sorumlulukları 
Maden mühendisinin ana görevlerini; mühendislik disiplini 
altında, uygun bilimsel metotlar ile can-mal emniyetini sağ-
layarak işletme güvenliğini riske atmayacak ve/veya riskleri 
minimize edecek biçimde, çevreye duyarlı, ekonomik - ve-
rimli bir şekilde maden rezervlerinin işletilmesini - kazanımı-
nı sağlayarak, devamında tesis ve proses boyutunda, cevher 
hazırlama ve zenginleştirme çalışmaları ile nihai uç ürün elde 
edilene kadarki olan süreçler de dahil olmak üzere farklı mes-
lek grupları ile koordineli çalışarak alanını yönetmek şeklinde 
özetleyebiliriz.

Maden mühendislerinin çalışma alanlarını genel olarak, ma-
den işletmeciliği (madenin çıkarılması) aşamasında, açık ocak 
işletmeciliği, yer altı ocak işletmeciliği, göl madenciliği, deniz 
madenciliği, çözelti madenciliği, gaz madenciliği vb. olarak 
sınıflandırabiliriz. Ayrıca cevher hazırlama - zenginleştirme 
tesisleri de maden mühendislerinin öncelikli çalıştığı alan-
lar arasındadır. Bu alanlar dışında maden mühendisleri, del-
me-patlatma, kaya ve zemin mekaniği araştırmaları, su ve te-
mel sondajı, zemin iyileştirme, kalite kontrol ve eksper olarak 
da çalışmaktadır. Yeni gelişmekte olan derin deniz madenciliği 
ve uzay madenciliği gibi konular da şüphesiz ileride maden 
mühendislerinin çalışma alanları arasında olacaktır. 

Agrega ve çimento, kil endüstrisi (tuğla, kiremit, seramik vb. 
gibi), cam, boya ve kimya endüstrisi gibi sektörlerde de maden 
mühendisleri üretim ve kalite alanlarında çalışmaktadırlar. Ma-
den mühendisleri kazı ve hafriyat bilgilerinden dolayı da tünel, 
metro, baraj, otoyol yapımı aşamalarında da çalışmaktadırlar. 
Bunun yanında aldıkları temel mühendislik eğitimi nedeni ile 
finans, pazarlama gibi alanlarda da iş bulabilmektedirler. 

Maden mühendisleri, öncelikli olarak maden işletme faaliye-
tinde bulunulan maden ruhsatlarında daimi nezaretçi (daimi 
nezaretçi olabilecek nitelikteki maden mühendisi) ve/veya tek-
nik eleman olarak görevlendirmektedir. 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) yetkilen-
dirilen, Maden Kanunu kapsamında MAPEG’e verilmesi gere-
ken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamaya yetkili, 
YTK (Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler) bünyesinde de ana omurga-
yı oluşturmaları yanı sıra bu yapılarda Koordinatörlük görevini 
de yerine getirmektedirler 

Kamuda ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TKİ Genel Müdürlüğü, TTK Ge-
nel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, MTA 
Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,  
EÜAŞ, DSİ Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Be-
lediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkan-
lıkları, Üniversiteler ve Yüksek Okullarında çalışabilmektedir.

3213 Sayılı Maden Kanununun 31. Maddesinde;  
“(1) Kaynak tuzlaları hariç olmak üzere maden ruhsat sahalarında-
ki işletme faaliyetleri, maden mühendisi nezaretinde yapılır. Ma-
den ruhsat sahalarındaki işletme faaliyetlerinde asgari bir maden 
mühendisi daimi olmak üzere, işletme tekniği, büyüklüğü ve  
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yapısal durumu göz önüne alınarak diğer meslek disiplinlerinden 
mühendis istihdam edilmesi zorunludur. Daimi nezaretçi ile var-
diyalı çalışan işletmelerde işletmenin büyüklüğü ve niteliği esas 
alınarak her vardiyada zorunlu olarak istihdam edilecek maden 
mühendisi ve görevlendirilecek diğer mühendislerin görev, yetki 
ve sorumlulukları, atanma usul ve esasları, eğitimi, çalışma usul ve 
esasları Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen istihdam şartlarını sağlamadan ma-
den işletme faaliyetinde bulunulması hâlinde 30.000 TL idari 
para cezası uygulanarak maden işletme faaliyetleri durdurulur. 
İstihdam şartlarının sağlanması hâlinde faaliyete izin verilir.” 
hükümleri bulunmaktadır. 

Madencilik sektörü çok tehlikeli işler sınıfına girmekte olup iş 
sağlığı ve güvenliği açısından da oldukça yüksek risk taşımak-

tadır. Maden Kanunu, maden mühendislerini maden işletme-
lerinde ciddi yetkiler ile donatarak bir o kadarda sorumluluk 
yüklemiş olup Maden Kanunu’nun tarihsel süreci içerisinde, 
Fenni Nezaretçilik, Teknik Nezaretçilik, Daimi Nezaretçilik 
ve Teknik Eleman gibi kritik görevler vererek önemli bir mis-
yon yüklemiştir. 

Maden Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile madencilik fa-
aliyetlerinin maden mühendisleri tarafından takibine daha 
çok önem verilmiş ve işletme faaliyetinde bulunulan her 
maden ruhsatına en az bir daimi nezaretçi atama zorunlu-
luğu getirilmiştir. Bunun yanı sıra ruhsat sahasında faaliyet 
gösterilen ocak sayısı, üretim yöntemi, çalışan işçi sayısı ve 
vardiya sayısına bağlı olarak görevlendirilen daimi neza-
retçi ve/veya teknik eleman sayısında da artış olabilmek-
tedir. 

2007 - 2018 Yılları Arasında Üniversitelerde Maden Mühendisliği Kontenjanları ve Yerleşen Öğrenci 
Sayılarının Değerlendirilmesi

Üniversite Adı

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Adana Bilim ve Teknoloji Üni.
Maden ve Cevher Hazırlama Müh. 21 4

Afyon Kocatepe Üni. 52 52 62 62 62 62 67 67 67 67 72 18 41 9 11 7 11 11 10 5 10 3 10 2

Aksaray Üni. 41 0 11 3

Atatürk Üni. (Oltu) 57 0

Zonguldak Bülent Ecevit Üni. 62 62 72 72 72 72 77 77 77 77 82 21 41 10 11 9 11 7 10 1 10 3 10 1

Çanakkale Onsekiz Mart Üni. 41 13 21 21 21 21 15 2 10 3 10 1

Cumhuriyet Üni. 62 62 72 72 72 72 77 77 77 54 82 14 52 6 11 6 10 2 10 0

Cumhuriyet Üni. (İÖ) 41 41 72 72 72 72 77 52 77 7

Çukurova Üni. 62 62 72 72 72 72 77 77 77 77 82 41 52 22 31 13 31 17 20 8 10 5 10 3

Çukurova Üni. (İÖ) 52 52 72 72 72 72 77 77 77 57 82 4

Dicle Üni. 41 41 52 52 52 52 52 57 57 57 62 36 52 19 31 15 26 11 25 7 10 2

Dokuz Eylül Üni. 62 62 72 72 72 72 77 77 77 77 82 82 82 82 82 82 82 82 80 75 80 54 80 36

Dokuz Eylül Üni. (İÖ) 77 77 82 82 82 82

Kütahya Dumlupınar Üni. 62 62 72 72 72 72 77 77 77 77 82 29 52 15 21 12 21 21 15 4 10 4 10 2

Kütahya Dumlupınar Üni. (İÖ) 41 41 72 72 72 72 77 77 77 43 82 8 41 2

Eskişehir Osmangazi Üni. 62 62 72 72 72 72 77 77 77 77 82 82 72 72 52 52 52 52 40 32 30 19 30 16

Eskişehir Osmangazi Üni. (İÖ) 41 41 72 72 72 72 77 77 77 77 82 54 72 34

Hacettepe Üni. 52 52 62 62 62 62 67 67 67 67 72 72 72 72 62 62 62 62 60 62 60 62 60 62

İnönü Üni. 41 41 52 52 52 52 57 52 57 57 62 14 41 15 21 9 21 17 15 0

İnönü Üni. (İÖ) 57 57 57 23 62 4

İstanbul Üni.  (Cerrahpaşa) 41 41 52 52 52 52 52 52 52 52 67 67 62 62 62 62 62 62 60 62 60 62 60 59

İstanbul Teknik Üni. 62 62 72 72 72 72 36 36 36 36 41 41 41 41 36 36 41 41 62 62 60 61 60 61

İstanbul Teknik Üni. (İngilizce) 36 36 36 36 41 41

Karadeniz Teknik Üni. 41 41 52 52 52 52 57 57 57 57 62 62 52 52 41 41 41 41 40 13 20 9 20 11

Karadeniz Teknik Üni. (İÖ) 52 52 57 57 57 57 62 17

Konya Teknik Üni. 10 1
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Muğla Sıtkı Koçman Üni. 47 47 47 47 54 44 41 20 31 26 31 31 30 6 10 11 20 9

Niğde Üni. 31 31 41 41 57 57 57 48 62 6 21 0 11 5

Niğde Üni (İÖ) 57 7

Ortadoğu Teknik Üni. 52 52 57 57 57 57 57 57 57 57 62 62 62 62 52 52 52 52 60 62 60 61 60 60

Selçuk Üni. 52 52 62 62 62 62 67 67 67 67 72 70 62 27 31 16 26 26 30 4 10 4

Selçuk Üni. (İÖ) 31 31 62 62 62 62 67 67 67 67 72 2 62 1

Süleyman Demirel Üni. 62 62 72 72 72 72 77 77 77 77 82 22 41 9 11 11 11 11 15 3 30 3 30 4

Süleyman Demirel Üni. (İÖ) 31 31 72 72 72 67 77 77 77 30 82 4

Şırnak Üni. 41 4 11 1 15 0

Uşak Üni. 21 6 11

Toplam

Tablo 1: 2007-2018 Yıllar İtibarıyla Maden Mühendisliği Eğitimi Verilen Üniversiteler, Kontenjan ve Yerleşen Öğrenci Sayıları

2007 Yılı: 2007 yılında 16 üniversitemizde maden mühendis-
liği eğitimi için kontenjan açılmış olup 6 üniversitemizde ikin-
ci öğretim (Cumhuriyet Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, 
Dumlupınar Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, 
Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi) mevcut-
tur. 2006 yılındaki ani düşüşün ardından, 1105 kontenjanın 
tamamı dolmuştur. 

2008 Yılı: 2008 yılında 17 üniversitemizde maden mühen-
disliği eğitimi için kontenjan açılmış olup 6 üniversitemizde 
ikinci öğretim (Cumhuriyet Üniversitesi, Çukurova Üniversi-
tesi, Dumlupınar Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniver-
sitesi, Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi) 
mevcuttur. Toplam 1480 kişilik kontenjanın tamamı dol-
muştur. 

Bütün üniversitelerin kontenjanlarında artış görülmüş, ayrıca 
Niğde Üniversitesinde Maden Mühendisliği Bölümüne ilk kez 
öğrenci (31 kişi) alınmıştır.

2009 Yılı: 2009 yılında 17 üniversitemizde maden mühendis-
liği eğitimi için kontenjan açılmış olup 7 üniversitemizde ikin-
ci öğretim (Cumhuriyet Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, 
Dumlupınar Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Süleyman 
Demirel Üniversitesi) mevcuttur.

Toplam 1542 kişilik kontenjana, 1537 öğrenci yerleşmiştir. 
Örgün öğretimde açılan kontenjanların tamamına yerleşim 
olmuştur. Genel kontenjanın sadece 5 tanesine yerleşim ol-
mamıştır. (Karadeniz Teknik Üniversitesi ikinci öğretime öğ-
renci (52 kişi) almıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi ikinci 
öğretiminde 72 kontenjana karşılık 67 yerleşen öğrenci ol-
muştur.)

2010 Yılı: 2010 yılında 18 üniversitemizde maden mühendis-
liği eğitimi için kontenjan açılmış olup 8 üniversitemizde ikin-
ci öğretim (Cumhuriyet Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, 
Dumlupınar Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, 
İnönü Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Selçuk Üni-
versitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi) mevcuttur.

Toplam 1762 kişilik kontenjana, 1737 öğrenci yerleşmiştir. 
Örgün öğretimde açılan kontenjanların tamamına yerleşim 
olmuştur. Genel kontenjanın 25 tanesine yerleşim olmamış-
tır (Cumhuriyet Üniversitesi ikinci öğretiminde 77 kontenjana 
karşılık 52 yerleşen öğrenci olmuştur.).

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde maden mühendisliği Bö-
lümüne ilk kez öğrenci (47 kişi) alınmıştır. İnönü Üniversitesi 
ikinci öğretime öğrenci (57 kişi) almıştır. İstanbul Teknik Üni-
versitesi eğitim dili İngilizce olmak üzere ikinci 36 kişilik ayrı bir 
kontenjan açmış ve öğrenci almıştır.

2010 yılı maden mühendisliğine en fazla öğrencinin yerleştiği 
yıl olup bu bağlamda önemlidir. 

2011 Yılı: 2011 yılında 18 üniversitemizde maden mühendisli-
ği eğitimi için kontenjan açılmış olup 10 üniversitemizde ikinci 
öğretim (Cumhuriyet Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz 
Eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi 
Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Niğde Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniver-
sitesi) mevcuttur. Toplam 1896 kişilik kontenjana, 1609 öğrenci 
yerleşmiştir. Genel kontenjanın 287 tanesine yerleşim olmamıştır. 

• Cumhuriyet Üniversitesi’nde 77 kontenjana karşılık 54 yerle-
şen öğrenci, aynı üniversitenin ikinci öğretiminde 77 kontenja-
na karşılık 7 yerleşen öğrenci,
• Çukurova Üniversitesi’nin ikinci öğretiminde 77 kontenjana 
karşılık 57 yerleşen öğrenci,
• Dumlupınar Üniversitesi’nin ikinci öğretiminde 77 kontenja-
na karşılık 43 yerleşen öğrenci,
• İnönü Üniversitesi’nin ikinci öğretiminde 57 kontenjana kar-
şılık 23 yerleşen öğrenci,
• Niğde Üniversitesi’nde 57 kontenjana karşılık 48 yerleşen 
öğrenci, aynı üniversitenin ikinci öğretiminde 57 kontenjana 
karşılık 7 yerleşen öğrenci,
• Süleyman Demirel Üniversitesi’nin ikinci öğretiminde 77 kon-
tenjana karşılık 30 yerleşen öğrenci olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi tekrar ikinci öğretime öğrenci 
almıştır. 
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2012 Yılı: 2012 yılında 19 üniversitemizde maden mühendis-
liği eğitimi için kontenjan açılmış olup 8 üniversitemizde ikin-
ci öğretim (Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 
Dumlupınar Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, 
İnönü Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Selçuk Üni-
versitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi) mevcuttur.

Toplam 1966 kişilik kontenjana, 999 öğrenci yerleşmiştir. 2012 
yılı maden mühendisliği bölümünde en çok kontenjanın açıl-
dığı yıl olmuştur. Genel kontenjanın 967 tanesine yerleşim 
olmamıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, ODTÜ, Selçuk Üni-
versitesi dışındaki üniversitelerin kontenjanları ciddi anlamda 
boş kalmıştır.

• Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde 72 kontenjana karşılık 18 
yerleşen öğrenci,
• Bülent Ecevit (Karaelmas) Üniversitesi’nde 82 kontenjana 
karşılık 21 yerleşen öğrenci,
• Cumhuriyet Üniversitesi’nde 82 kontenjana karşılık 14 yerle-
şen öğrenci, 
• Çukurova Üniversitesi’nde 82 kontenjana karşılık 41 yerleşen 
öğrenci, aynı üniversitenin ikinci öğretiminde 82 kontenjana 
karşılık 4 yerleşen öğrenci,
• Dicle Üniversitesi’nde 62 kontenjana karşılık 36 yerleşen öğ-
renci,
• Dumlupınar Üniversitesi’nde 82 kontenjana karşılık 29 yerle-
şen öğrenci, aynı üniversitenin ikinci öğretiminde 82 kontenja-
na karşılık 8 yerleşen öğrenci,
• Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin ikinci öğretiminde 82 
kontenjana karşılık 54 yerleşen öğrenci,
• İnönü Üniversitesi’nde 62 kontenjana karşılık 14 yerleşen 
öğrenci, aynı üniversitenin ikinci öğretiminde 62 kontenjana 
karşılık 4 yerleşen öğrenci,
• Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ikinci öğretiminde 62 kon-
tenjana karşılık 17 yerleşen öğrenci,

• Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 54 kontenjana karşılık 
44 yerleşen öğrenci,
• Niğde Üniversitesi’nde 62 kontenjana karşılık 6 yerleşen öğ-
renci,
• Selçuk Üniversitesi’nde 72 kontenjana karşılık 70 yerleşen 
öğrenci, aynı üniversitenin ikinci öğretiminde 72 kontenjana 
karşılık 2 yerleşen öğrenci,
• Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 82 kontenjana karşılık 22 
yerleşen öğrenci, aynı üniversitenin ikinci öğretiminde 82 kon-
tenjana karşılık 4 yerleşen öğrenci, 
• Atatürk Üniversitesi Oltu Yerbilimleri Fakültesi Maden Mü-
hendisliği Bölümü’nde ilk kez 57 kişilik kontenjan açılmış olup 
öğrenci yerleşmemiştir. Takip eden yıllarda da kontenjan açıl-
madığı tespit edilmiştir.

Cumhuriyet Üniversitesi ve Niğde Üniversitesi ikinci öğretime 
öğrenci almamıştır.

2013 Yılı: 2013 yılında 22 üniversitemizde maden mühendisli-
ği eğitimi için kontenjan açılmış olup 4 üniversitemizde ikinci 
öğretim (Dokuz Eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Es-
kişehir Osman Gazi Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi) mevcuttur.

Toplam 1340 kişilik kontenjana, 737 öğrenci yerleşmiştir. Ge-
nel kontenjanın 603 tanesine yerleşim olmamıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve ODTÜ dışındaki 
üniversitelerin kontenjanları ciddi anlamda boş kalmıştır.

• Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde 41 kontenjana karşılık 9 
yerleşen öğrenci,
• Bülent Ecevit (Karaelmas) Üniversitesi’nde 41 kontenjana 
karşılık 10 yerleşen öğrenci,
• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 41 kontenjana kar-
şılık 13 yerleşen öğrenci,
• Cumhuriyet Üniversitesi’nde 52 kontenjana karşılık 6 yerle-
şen öğrenci, 
• Çukurova Üniversitesi’nde 52 kontenjana karşılık 22 yerleşen 
öğrenci, 
• Dicle Üniversitesi’nde 52 kontenjana karşılık 19 yerleşen öğ-
renci,
• Dumlupınar Üniversitesi’nde 52 kontenjana karşılık 15 yerle-
şen öğrenci, aynı üniversitenin ikinci öğretiminde 41 kontenja-
na karşılık 2 yerleşen öğrenci,
• Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin ikinci öğretiminde 72 
kontenjana karşılık 34 yerleşen öğrenci,
• İnönü Üniversitesi’nde 41 kontenjana karşılık 15 yerleşen 
öğrenci, 
• Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 41 kontenjana karşılık 
20 yerleşen öğrenci,
• Selçuk Üniversitesi’nde 62 kontenjana karşılık 27 yerleşen 
öğrenci, aynı üniversitenin ikinci öğretiminde 62 kontenjana 
karşılık 1 yerleşen öğrenci, 
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• Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 41 kontenjana karşılık 9 
yerleşen öğrenci, 
• Şırnak Üniversitesi’nde 41 kontenjana karşılık 4 yerleşen öğ-
renci,
• Uşak Üniversitesi’nde 21 kontenjana karşılık 6 yerleşen öğ-
renci,
• Niğde Üniversitesi’nde 21 kontenjana karşılık yerleşen öğ-
renci olmamıştır.
• Aksaray Üniversitesi’nde Maden Mühendisliği Bölümü’nde 
ilk kez 41 kişilik kontenjan açılmış olup öğrenci yerleşmemiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve 
Şırnak Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümlerine ilk kez 
öğrenci alınmıştır. Niğde Üniversitesinin 21 kişilik, Aksaray 
Üniversitesinin de 41 kişilik örgün öğretim kontenjanın boş 
kalması diğer dikkat çekici noktalar olmuştur.

Çukurova Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ikinci öğretime 
öğrenci almamıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi eğitimi İngilizce olan kontenjanını 
kapatmış ve öğrenci almamıştır.

2014 Yılı: 2014 yılında 22 üniversitemizde maden mühen-
disliği eğitimi için kontenjan açılmış olup toplam 683 kişilik 
kontenjana, 545 öğrenci yerleşmiştir. Genel kontenjanın 138 
tanesine yerleşim olmamıştır. İkinci öğretimlerin hepsi ka-
panmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve ODTÜ dışındaki 
üniversitelerin kontenjanları ciddi anlamda boş kalmıştır.

• Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde 11 kontenjana karşılık 7 
yerleşen öğrenci,
• Aksaray Üniversitesi’nde 11 kontenjana karşılık 3 yerleşen 
öğrenci,
• Bülent Ecevit (Karaelmas) Üniversitesi’nde 11 kontenjana 
karşılık 9 yerleşen öğrenci,
• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 21 kontenjana kar-
şılık 21 yerleşen öğrenci,
• Cumhuriyet Üniversitesi’nde 11 kontenjana karşılık 6 yerle-
şen öğrenci, 
• Çukurova Üniversitesi’nde 31 kontenjana karşılık 13 yerleşen 
öğrenci, 
• Dicle Üniversitesi’nde 31 kontenjana karşılık 15 yerleşen öğ-
renci,
• Dumlupınar Üniversitesi’nde 21 kontenjana karşılık 12 yer-
leşen öğrenci, 
• İnönü Üniversitesi’nde 21 kontenjana karşılık 9 yerleşen öğ-
renci, 
• Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 31 kontenjana karşılık 
26 yerleşen öğrenci,

• Niğde Üniversitesi’nde 11 kontenjana karşılık 5 yerleşen öğ-
renci,
• Selçuk Üniversitesi’nde 31 kontenjana karşılık 16 yerleşen 
öğrenci,
• Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 11 kontenjana karşılık 11 
yerleşen öğrenci, 
• Şırnak Üniversitesi’nde 11 kontenjana karşılık 1 yerleşen öğrenci,

2014 yılında, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde Maden 
ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü ilk defa 21 kon-
tenjan açmış olup 4 öğrenci tarafından tercih edilmiştir. Daha 
sonra ilgili bölüm öğrenci almamıştır. Uşak Üniversitesi’nde 11 
kontenjana karşılık yerleşen öğrenci olmamıştır.

2015 Yılı: 2015 yılında 17 üniversitemizde maden mühendis-
liği eğitimi için kontenjan açılmış olup toplam 602 kişilik kon-
tenjana, 565 öğrenci yerleşmiştir. 37 kontenjan boş kalmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ha-
cettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üni-
versitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi, ODTÜ ve Selçuk Üniversitesi dışındaki üniversite-
lerin kontenjanları ciddi anlamda boş kalmıştır.

• Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde 11 kontenjana karşılık 11 
yerleşen öğrenci,
• Bülent Ecevit (Karaelmas) Üniversitesi’nde 11 kontenjana 
karşılık 7 yerleşen öğrenci,
• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 21 kontenjana kar-
şılık 21 yerleşen öğrenci,
• Çukurova Üniversitesi’nde 31 kontenjana karşılık 17 yerleşen 
öğrenci, 
• Dicle Üniversitesi’nde 26 kontenjana karşılık 11 yerleşen öğ-
renci,
• Dumlupınar Üniversitesi’nde 21 kontenjana karşılık 21 yer-
leşen öğrenci, 
• İnönü Üniversitesi’nde 21 kontenjana karşılık 17 yerleşen 
öğrenci, 
• Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 11 kontenjana karşılık 11 
yerleşen öğrenci, 

Aksaray Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Niğde Üniver-
sitesi, Uşak Üniversitesi ve Şırnak Üniversitesi’nde kontenjan 
açılmamıştır.

2016 Yılı: 2016 yılında 17 üniversitemizde maden mühendis-
liği eğitimi için kontenjan açılmış olup toplam 597 kişilik kon-
tenjana, 410 öğrenci yerleşmiştir. 187 kontenjan boş kalmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üni-
versitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve ODTÜ dışındaki üni-
versitelerin kontenjanları ciddi anlamda boş kalmıştır.

• Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde 10 kontenjana karşılık 5 
yerleşen öğrenci, 
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• Bülent Ecevit (Karaelmas) Üniversitesi’nde 10 kontenjana 
karşılık 1 yerleşen öğrenci,
• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 15 kontenjana kar-
şılık 2 yerleşen öğrenci,
• Cumhuriyet Üniversitesi’nde 10 kontenjana karşılık 2 yerle-
şen öğrenci,
• Çukurova Üniversitesi’nde 20 kontenjana karşılık 8 yerleşen 
öğrenci, 
• Dicle Üniversitesi’nde 25 kontenjana karşılık 7 yerleşen öğ-
renci,
• Dumlupınar Üniversitesi’nde 15 kontenjana karşılık 4 yerle-
şen öğrenci, 
• Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 40 kontenjana karşılık 
32 yerleşen öğrenci,
• Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 40 kontenjana karşılık 13 
yerleşen öğrenci,
• Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 30 kontenjana karşılık 
6 yerleşen öğrenci,
• Selçuk Üniversitesi’nde 30 kontenjana karşılık 4 yerleşen öğ-
renci,
• Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 15 kontenjana karşılık 3 
yerleşen öğrenci, 

Aksaray Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve 
Şırnak Üniversitesinde kontenjan açılmamıştır. İnönü Üniver-
sitesi’nde 15 kontenjana karşılık yerleşen öğrenci olmamıştır.

2017 Yılı: 2017 yılında 16 üniversitemizde maden mühendis-
liği eğitimi için kontenjan açılmış olup toplam 490 kişilik kon-
tenjana, 366 öğrenci yerleşmiştir. 124 kontenjan boş kalmıştır.

Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi ve ODTÜ dışındaki üniversitelerin kontenjanları 
ciddi anlamda boş kalmıştır.

• Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde 10 kontenjana karşılık 3 
yerleşen öğrenci,
• Bülent Ecevit (Karaelmas) Üniversitesi’nde 10 kontenjana 
karşılık 3 yerleşen öğrenci,
• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 10 kontenjana kar-
şılık 3 yerleşen öğrenci,
• Çukurova Üniversitesi’nde 10 kontenjana karşılık 5 yerleşen 
öğrenci, 
• Dicle Üniversitesi’nde 10 kontenjana karşılık 2 yerleşen öğ-
renci,
• Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 80 kontenjana karşılık 54 yerle-
şen öğrenci,
• Dumlupınar Üniversitesi’nde 10 kontenjana karşılık 4 yerle-
şen öğrenci, 
• Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 30 kontenjana karşılık 
19 yerleşen öğrenci,
• Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 20 kontenjana karşılık 9 
yerleşen öğrenci,
• Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 10 kontenjana karşılık 
11 yerleşen öğrenci,

• Selçuk Üniversitesi’nde 10 kontenjana karşılık 4 yerleşen öğ-
renci,
• Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 30 kontenjana karşılık 3 
yerleşen öğrenci, 

İnönü Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, 
Uşak Üniversitesi ve Şırnak Üniversitesi’nde kontenjan açıl-
mamıştır. Cumhuriyet Üniversitesi’nde 10 kontenjana karşılık 
yerleşen öğrenci olmamıştır. SDÜ’de 2017 yılında Yerbilimleri 
Mühendisliği kurulmuştur.

2018 Yılı: 2018 yılında 16 üniversitemizde maden mühendis-
liği eğitimi için kontenjan açılmış olup toplam 495 kişilik kon-
tenjana, 328 öğrenci yerleşmiştir. 167 kontenjan boş kalmıştır.

Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa), İs-
tanbul Teknik Üniversitesi ve ODTÜ dışındaki üniversitelerin 
kontenjanları ciddi anlamda boş kalmıştır.

• Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde 10 kontenjana karşılık 2 
yerleşen öğrenci,
• Zonguldak Bülent Ecevit (Karaelmas) Üniversitesi’nde 10 
kontenjana karşılık 1 yerleşen öğrenci,
• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 10 kontenjana kar-
şılık 1 yerleşen öğrenci,
• Çukurova Üniversitesi’nde 10 kontenjana karşılık 3 yerleşen 
öğrenci, 
• Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 80 kontenjana karşılık 36 yerle-
şen öğrenci,
• Dumlupınar Üniversitesi’nde 10 kontenjana karşılık 2 yerle-
şen öğrenci, 
• Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 30 kontenjana karşılık 
16 yerleşen öğrenci,
• Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 20 kontenjana karşılık 11 
yerleşen öğrenci,
• Konya Teknik Üniversitesi’nde 10 kontenjana karşılık 1 yer-
leşen öğrenci,
• Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 20 kontenjana karşılık 
9 yerleşen öğrenci,
• Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 30 kontenjana karşılık 4 
yerleşen öğrenci,

Dicle Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, 
Aksaray Üniversitesi, Niğde Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi’n-
de kontenjan açılmamıştır. Şırnak Üniversitesi’nde 15 konten-
jana karşılık yerleşen öğrenci olmamıştır. 

Sonuç
Veriler değerlendirildiğinde, ülkemizde maden mühendisliği-
nin üniversitelerde tercih edilme durumunda özellikle 2012 yılı 
itibarıyla ciddi bir düşüş görülmektedir. Bilinirliği yüksek olan 
ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi, İTÜ ve İstanbul Üniversitesi gibi 
üniversitelerin kontenjanları yoğun olarak tercih edilmekte 
olup buna karşın diğer Anadolu üniversitelerindeki kontenjan-
lar giderek azalmış ve hatta bazı bölümler kapanmıştır.  
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Grafik 1: 2007-2018 Yıllar İtibariyle Maden Mühendisliği İçin Açılan Kontenjan Ve Yerleşen Öğrencilerin Sütunsal Gösterimi

Grafik 2: 2007-2018 Yıllar İtibariyle Kontenjan ve Yerleşen Öğrenci Sayılarının Çizgisel Grafikle Gösterimi

Maden mühendisliği bölüm sayısının geçmiş dönemlerde 
çok fazla olması, ayrıca ikinci öğretim eğitiminin de olması, 
bölümün hak ettiği değeri düşürmüş ve bölüme olan ilgiyi 
azaltmıştır. 

Münferit olarak, madencilik faaliyetleri esnasında veya so-
nucunda gelişen durumların (madenciliğin çevre ve doğaya 
etkileri gibi) görsel ve yazılı medyada, çoğu zamanda haber 
kaygısı ile subjektif bir bakış açısıyla verilmesi, toplumda ma-
dencilik sektörü ile ilgili negatif bir algı oluşmasına neden 
olmuştur. 

Meydana gelen elim maden kazalarının, toplum ve bu bölümü 
tercih etmeyi düşünen adaylar üzerinde de etkili olduğu düşü-
nülmektedir. 

Tercih ve kontenjanların azalma sebeplerinden birisi de ada-
yın başarı sıralamasındaki yeridir. 2016 yılından itibaren ma-
den mühendisliğini tercih edecek adayın ilk 240.000 adayın 
içerisine girebilmesi şartı aranmıştır. 2019 yılında ise bu ra-
kam ilk 300.000 adayın içerisine girebilmesi şeklinde değiş-
tirilmiştir.   

Ayrıca ekonomik anlamda, yüksek pu-
anlarla girilen ve maddi anlamda geti-
risi yüksek olabilen diğer bazı meslek 
disiplinleri ile karşılaştırıldığında, iş ve 
para kazanma kaygısının da etkili oldu-
ğu bir gerçektir.

Açılan üniversite ve bölümlerin çeşitli-
liği ve fazlalığı da maden mühendisli-
ğinin tercih edilebilirliğine negatif etki 
etmiştir. 

Bu bilgiler ışığında analiz yapmak gere-
kirse tercih ve kontenjan oranlarındaki 
düşüşün nedenlerini, sosyolojik, ekono-
mik, kültürel ve üniversiteye giriş sına-
vındaki değişiklik olarak dört başlık altın-
da toplanabileceği sonucuna varılmıştır.

Tercih ve kontenjanlardaki düşüş eğili-
minin uzun yıllar devam etmesi duru-
munda; maden işletmeciliği (tüvenan 
üretime yönelik), tesis – proses kapsa-
mında, projelendirme – danışmanlık 
vb. alanlarında sektörde fiili olarak çalı-
şacak olan maden mühendisi sayısının 
azalacağı ve ihtiyacın artacağı düşünül-
mektedir. Ayrıca, maden mühendisliği 
bölümlerinden mezun olan öğrencile-
rin belli bir yüzdelik diliminin de ma-
dencilik sektöründe çalışmayarak farklı 
sektörlere kayması, bölümde okurken 
tekrar sınava girerek başka bölümlere 

geçiş yapan öğrenci sayısı da dikkate alınmalıdır. 

Öncelikle ülkemiz açısından stratejik öneme sahip madenlerimi-
zin verimli ve güvenli bir şekilde işletilebilmesi açısından genç-
lere sektörün önemi hakkında bilgilendirmeler yapılmalıdır. 

Genç beyinlerin sektöre çekilmesi, buna paralel olarak üniver-
sitelerimizdeki eğitim kalitesini daha yüksek noktalara taşıya-
rak, yabancı dil ağırlıklı, uzun süreli staj ve sektör ile birlikte 
eğitim gerçekleştirerek, özellikle sektörde tecrübeli maden 
mühendislerinin bölümlerde uygulamaya yönelik ders ver-
meleri sağlanarak, teorik ve pratik bilginin harmanlanmasının 
sağlanması da ayrıca önemlidir.

Uluslararası düzeyde, dünya madencilik sektöründe aktif ola-
rak çalışıp söz sahibi olabilecek maden mühendislerinin yetiş-
tirilmesi hedeflenerek bölümün tercih edilebilirliğinin arttırıl-
ması gerekmektedir.  

Kaynaklar 

1. mevzuat.gov.tr

2. osym.gov.tr 
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INOVASYON

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Maden Mühendisi

kahraman@email.arizona.edu

Modern Yaşam ve Madenler 

Tarih boyunca insanların daha iyi 
bir hayat için doğayla mücadelesi 
süre gelmiştir. Bu mücadele tek 
taraflı olmamış, bazen doğa ve 

bazen de insanlık etkilenmiştir. Felsefe olarak bazı yerel 
halkların doğaya yaklaşımları bugünkü modern toplumdan 
önemli ölçüde farklı olmuştur. Örneğin bir Kızılderili toplu-
munda insan doğanın veya toprağın sahibi değildir ancak 
onlardan faydalanabilir. Ancak dünya üzerinde bu tür yerel 
ve ilkel kabileler modern toplumlarla karşılaştıklarında ge-
nellikle (birçok defa haklı oldukları) savaşları kaybetmişler-
dir. Bunun arka planında modern toplumların kullandıkları 
teknoloji ürünleri bulunmaktadır. Modern toplum hayat 
şartlarını iyileştirmek için bilimi, mühendisliği ve teknolo-
jiyi –özellikle son birkaç yüzyıldır– yoğun bir biçimde kul-
lanmaktadır.

Hidroelektrik santraller akarsu yapılarını, otoyollar ormanları 
ve yaban hayvanlarını, fabrikalar ve termik santraller havayı 
etkilemiştir. “Doğayla savaş halindeyiz, eğer kazanırsak kaybe-
deceğiz.” bu sözler Kanadalı Astrofizikçi Hubert Reeves’e ait. 
İlk bakışta çarpıcı bir mesaj olarak görünen bu sözler, üzerinde 
derinlemesine düşünüldüğünde belli yönleriyle modern haya-
tı karşılamamaktadır. Her ne kadar madencilik faaliyetleri doğa 
üzerinde genellikle gözle görülen değişikliklere yol açsa da di-
ğer birçok sektörün faaliyetlerinin de ekolojik denge üzerinde 
ciddi etkileri olduğu bir gerçektir. Modern çağda ortalama bir 
hayat sürdürülmesi için insanların yaşayabilecekleri bir barına-
ğa, makul hıza sahip bir ulaşım aracına, iletişime ve bunların 
hepsini mümkün kılacak enerjiye ve metallere/minerallere ih-
tiyaç duymaktadır. Sorun halihazırdaki bu konfordan ne kadar 
vazgeçileceği meselesidir. Öte yandan madencilerin de üre-
timlerini yaparken doğaya en az etki çalışmalarının yollarını 
bulmaları gerekmektedir.

Bundan birkaç yıl önce Amerika Maden Mühendisleri Odası 
(SME) tarafından Denver şehrinde yaptırılan bir sokak röporta-
jıyla başlamıştı SME yıllık toplantısı. Madencilikle ilgili çok basit 
genel kültür sorularına ortalama insanların verdikleri cevaplar 
aslında bir maden şehrinde bile halk nezdinde sektörümüzün 
pek tanınmadığını ortaya koymuştu. Bu sadece Amerika kıta-
sında değil, küresel durumun da bir bakıma aynasıdır. Özellikle 
son dönemlerde bir altın madeni projesinin medya ve sosyal 
medyada yol alması sonrasında sektörün ülke çapında büyü-
teç altına alındığı bir dönemden geçiyoruz. Normal şartlarda 
madencilikle ilgili en asgari bilgilere sahip olmayan büyük 
kitlelerin konuyla ilgili nitelikli bir tartışma yapmak yerine, po-
püler yaklaşımların tezlerini savunduklarını düşünüyorum. Bu 
tezleri sosyal medya üzerinden savunurken kullandıkları elle-
rindeki akıllı cihazların veya protesto amaçlı seyahat edenlerin 
binip gittikleri araçların hammaddelerinin ne kadarının ma-
dencilik faaliyetlerinden elde edildiğini bilmeden geliştirilen 
tepkiler; oksimoron bir durum.

Madencilik faaliyetleriyle üretilen metaller ve mineraller her ne 
kadar modern hayatın sürdürülmesi için kritik öneme sahip ol-
salar da toplumlar bu tür faaliyetleri kendi yakınlarında isteme-
mektedirler. Bu durum İngilizce de ‘Not In My Backyard’ veya 
‘NIMBY’ terimiyle ifade edilir. Güney Amerika ülkesi Peru’da 
dünyanın en büyük altın üreticilerinden Newmont’un Conga 
projesi yerel halkın gösterileri sonunda 2016 yılında durdu. 
Burada ilginç noktalardan biri bu ülkenin ihracatının %65’inin 
maden ürünleri olmasıdır. Yine yakın geçmişte çok da uzak ol-
mayan bir Avrupa ülkesi olan Almanya’da döner kepçeli ekska-
vatörlerle üretimin yapıldığı ve geniş alanlara yayılan Hambach 
linyit ocağının ocak sınırı sebebiyle Hambach ormanlarındaki 
ağaçların kesilecek olması 2018 yılı sonlarına doğru benzer bir 
protesto eylemi başlattı. Elbetteki ormanlar için gösterilen du-
yarlılık önemsiz değil ancak aynı firma olan RWE’ya ait yalnız- 
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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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ca bir kaç km ötedeki Inden madeni yapılan linyit üretiminde 
kullanılan 3870 hektarlık alanın, şu ana kadar 2160 hektarını 
rehabilite etmiş; bunun 1795 hektarı tarımsal alana, 265 hek-
tarı ormanlık alana dönüştürülmüştür. Yani insanların ilk aklına 
gelen olmamış; madencilik faaliyetleri sonrasında alan tekrar 
doğal görünümüne kavuşmuştur. 

Özellikle bu tür protestoların yapılanması incelendiğinde 
sosyal medyanın önemli bir platform olduğunu görüyoruz. 
Burada dikkat çeken nokta ise yanlış veya yalan bilginin çok 
hızlı bir biçimde yayılabilmesi ve kullanıcıların teyit aramaksı-
zın bu tür bilgileri yaymaya devam etmesidir. Popüler kişilerin 
de bir toplumsal sorumluluk ve reklam amacı güderek bu tür 
organizasyonlara destek vermeleri işin boyutunu büyütmek-
tedir. Çünkü bir tarafta çevre, diğer tarafta çevre düşmanları 
(!) vardır. Bu noktada maden sektörünün daha akıllı adımlar 
atması ve sistemli bir mekanizma geliştirmesi gerekmektedir. 
Bu adımlardan ilki metallerin ve minerallerin hayatımızdaki 
yerini ve üretimini anlatacak bir ünitenin ilköğrenimde hayat 
bilgisi-sosyal bilgiler gibi temel dersler arasına alınmasıdır. 
İkinci olarak –özellikle sosyal medyada- madencilikle ilgili 
meşhur yanlışları ve yeni yanlışları düzelten bir mekanizmanın 

Şekil 1. Hambach Madeni ve Hambach Ormanı (Kaynak: DW)

kurulması hususudur. Böyle bir mekanizma sürekli olarak web 
üzerindeki sektör ile ilgili veri akışını izlemeli ve gereken nokta-
larda proaktif bir biçimde bu tür yanlışları düzeltmelidir. Kamu 
spotu tarzında kısa ve bilgilendirici kısa filmler ve animasyon-
ların hazırlanması, klasik ve sosyal medya üzerinden dolaşıma 
sokulması bir ihtimal de olsa meşhur yanlışları ortadan kaldıra-
bilir. Meşhur yanlışlar diyorum; çünkü yirmi yıldan fazladır altın 
üreten bir ülkede halen ulusal basın maden araması yapılırken 
siyanür kullanılmaktadır diye haber yapıyor. Son olarak maden 
sektörünün diğer birçok sektöre göre yerleşim alanlarına uzak 
mesafede olması sebebiyle ortalama bir vatandaşın çok da 
bilgi sahibi olmadığı bir sektördür. Bunun değişebilmesi için 
maden işletmelerinin haftada belli gün ve saatlerde yöre halkı-
nı veya diğer ilgili vatandaşları işletmeyle ilgili bilgilendirmesi 
ve madende mümkün olan yerleri gezdirmesi yararlı bir önlem 
olacaktır. Unutulmamalıdır ki bilinmeyen her zaman ön yargı-
ları beraberinde besler, bunu önlemenin yolu bir tanışıklığın 
sağlanmasıdır.

Madenler modern hayatın ana bileşenlerindendir. Metallere 
ve minerallere talep oldukça bunlar maden sektörü tarafından 
üretilecektir. Kullanılan bütün nihai ürünlerde aslında bir şe-
kilde madenlerin tüketildiğini ve bu sebeple geri dönüşümün 
payının arttırılması, ihtiyaç dışı tüketimin azaltılması ve sürdü-
rülebilirliğin toplumların gündemine girmesi daha doğru bir 
tartışma konusu olacaktır. Aynı şekilde maden şirketleri açısın-
dan da ‘doğaya minimum zarar’ prensibine uygun üretim ve 
zenginleştirme için yeterli yatırımların yapılması bir diğer kritik 
noktadır. Hali hazırda maden endüstrisi sosyal medyayı sadece 
kamuoyunu bilgilendirme (tek yönlü) gibi çok kısıtlı bir şekilde 
kullanmaktadır veya nerdeyse hiç kullanmamaktadır. Bunun 
yerine sosyal medya proaktif bir biçimde; paydaşları anlamak, 
dinlemek, ilgisini çekmek için ve bunların yanı sıra kurumların 
algılanışı, sıkıntılı durumların erken ikazı ve bu tür durumlara 
hızlı yanıt verilmesi, destekçi ağının yaratılması ve önceki hata-
lardan ders çıkarma amaçlı kullanılabilir. 

Maden karşıtlığıyla çevre bilincinin aynı şey olmadığına ve ih-
tiyaç fazlası tüketimin azaltılmasına çevremizi ikna etmeliyiz. 
Çünkü modern yaşam, madenler olmadan sürdürülemez. 
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MADEN HUKUKU

Maden Yasası’nda Değişiklikler 
Getiren 7164 Sayılı Yasa-IV

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

3213 sayılı Maden Yasası’nın Dev-
let hakkı başlıklı 14’üncü mad-
desi ilk fıkrasında 7164 sayılı Yasa 
ile değişikliğe gidilmemiş, ikinci 

fıkrasındaki, “Ocak başı satış bedeli, ilan edilen emsal fiyattan 
düşük olamaz.” şeklindeki bir cümle, “Ruhsat sahipleri tarafın-
dan Devlet haklarının beyanında kullanılan ocak başı satış fiya-
tı, Genel Müdürlükçe ilan edilen ocak başı satış fiyatından daha 
düşük olamaz.” şekline çevrilmiştir.

Devlet hakkı oranlarını içeren 4. fıkrada; II-b Grubu madenlerde 
% 4’ten % 4,5’e IV. Grup madenlerden, radyoaktif mineraller ve 
diğer maddeler dışında % 2’den % 3’e çıkarılmıştır.

Ek beşinci fıkra da; “Ruhsat sahibi tarafından beyan edilen ocak 
başı satış fiyatı Genel Müdürlük tarafından denetlenir ve eksik 
beyanlar tamamlattırılır. İşletme izni olan maden ruhsatların-
dan her yıl en az ruhsat bedeli kadar Devlet hakkı alınır. Ancak 
kaynak tuzlaları, lületaşı ve oltutaşı için düzenlenen ruhsatlar-
dan alınacak Devlet hakkında bu şart aranmaz.” kuralı getiril-
miştir. Bu kuralla getirilen en büyük değişiklik “ruhsat taban 
bedeli” yerine “ruhsat bedeli” olmuştur.

Yukarıda alıntısı yapılan Yasa değişikliği sonucu Devlet hakkı 
oranları ve ruhsat taban bedeli yerine getirilen ruhsat bedeli 
konusunda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün Ruh-

sat Sahiplerinin Dikkatine başlıklı duyurusunda; “Genel Müdür-
lüğümüz Makam Olur’u ile görevlendirilen 2018 Yılı Ocak Başı 
Satış Fiyatı Belirleme Komisyonu, çalışmalarını tamamlayarak 
tüm maden grupları bazında 2018 Yılı Ocak Başı Satış Fiyatla-
rını belirlemiş olup, maden grupları bazında belirlenen ocak 
başı satış fiyatları ektedir.”, denilerek, 2018 yılı Devlet Hakla-
rının, 7164 sayılı Yasayla değişik 3213 sayılı Maden Yasası’nın 
14’üncü maddesinde belirtilen Devlet Hakkı oranları dikkate 
alınarak hesaplanacağı, ilan edilmiştir. 

7164 sayılı Yasa’nın 50’nci maddesinde; 14’üncü maddesiyle 
değiştirilen 3213 sayılı Kanunun 14’üncü maddesine bağlı ekli 
(3) sayılı tabloya ilişkin değişiklik 01.01.2019 tarihinden geçerli 
olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddelerin ise yayımı ta-
rihinde yürürlüğe gireceği, kural altına alınmıştır. (3) sayılı tab-
loda belirtilen (Altın, gümüş, platin, bakır, kurşun, çinko, krom, 
alüminyum, uranyum oksit) madenlerinin dışında olan diğer 
madenler hakkında 7164 sayılı Yasa ile yapılan değişikliğin, 
7164 sayılı Yasa’nın yayımı tarihi olan, 28.02.2019 tarihinden 
itibaren yürürlük kazanacağı tartışmasızdır. 

3213 sayılı Maden Yasası’nın 29’uncu maddesi uyarınca, ruh-
sat sahibi, her yıl Nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde 
gerçekleştirdiği işletme faaliyetlerini Genel Müdürlüğe bildirir 
ve Devlet haklarını Haziran ayı sonuna kadar öder. Bir başka  
anlatımla 2018 yılında yapılan faaliyetler sonucu olan Devlet  
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hakları 2019 yılı Haziran ayı sonuna kadar ödenir. 2018 yılında 
yapılan faaliyetlere 2019 yılında yürürlüğe giren Yasa hüküm-
leri uygulanamaz.

Bu durumda, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafın-
dan, 2018 yılı Devlet haklarını ve bunun yanında ruhsat taban 
bedeli yerine ruhsat bedeli konusunda geriye dönük olarak iş-
lem yapılması istemesinin yasal dayanağı yoktur. 

Ne yazık ki, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün du-
yurusu, 30.05.2019 kabul tarihli ve 12.06.2019 gün 30799 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 7176 sayılı Yasa’nın 9’uncu 
maddesiyle kaldırılmıştır. 7176 sayılı Yasa’nın 9’uncu madde-
siyle, 3213 sayılı Maden Yasası’na Geçici 43’üncü madde ek-
lenmiş ve söz konusu maddede; “14.02.2019 tarihli ve 7164 
sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmün-
de Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Devlet 
hakkı oranlarına ilişkin olarak bu Kanunda yapılan değişiklikler 
2018 yılı Devlet hakkı beyan, tahakkuk ve tahsilatlarında uy-
gulanmaz.” denilmiştir.  

6. fıkrayla; IV. Grup (c) bendi madenlerin yurt içinde entegre 
tesislerde kullanılarak metal hale getirilmesi halinde ödenme-
si gereken Devlet hakkının % 75’i alınmaz, kuralı getirilmiştir. 
Değişiklik ile “kendi entegre tesisi” yerine “entegre” tesisi ve 
Devlet hakkının % 50’si yerine, % 75’i alınmıştır. Böylece ruhsat 
sahibinin entegre bir tesisi olmasa da yurt içinde olmak şar-
tıyla başkasının entegre tesisini kullanarak IV. Grup (c) bendi 
madenleri metal halinde getirmesi sonucu Devlet hakkının % 
75’inin alınmayacağı anlaşılmaktadır.

8. fıkraya eklenen cümlelerde; altın, gümüş ve platin dışındaki 
diğer madenler 14’üncü madde kapsamında belirtilen özel indi-
rimlerden sadece birinden faydalanabilecekler, Yasa’nın 9’uncu 
maddesindeki teşvik tedbirlerinden faydalanamayacaklardır.

14’üncü maddenin 9. fıkrası; “Bu yerlerin Devlet ormanları-
na rastlaması ve Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen iznin 
beş hektarı geçmemesi halinde, bu alandan ağaçlandırma 
bedeli dışında başkaca bir bedel alınmaz. Sahanın rehabilite 
edilerek teslim edilmesinden sonra talep edilmesi halinde 
teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin verilir.” şeklini 
almıştır. 

Bununla bağlantılı olarak 10. Fıkra da değiştirilmiş; bir ruhsat 
sahasında defaten verilen iznin beş hektarı geçmesi halinde, 
beş hektarı aşan kısım için orman mevzuatı hükümlerine göre 
fon bedelleri hariç diğer bedeller alınır denilerek, % 30 fazla 
Devlet hakkı alınmaz ibaresi kaldırılmıştır.

Ruhsatın ilk verilişi ve temdit edilmesi halinde verilen orman 
izni beş hektarı geçmiyorsa; ağaçlandırma bedeli, beş hektarı 
geçiyorsa beş hektarı aşan kısım için fon bedelleri hariç diğer 
bedellerin alınacağı, 11. fıkrada öngörülmüştür.  

14’üncü maddenin 13. fıkrası değiştirilmiş ve Devlet hakkı öde-
melerinin ne oranda ilgili kurumlara yatırılacağı konusu düzen-
lenmiştir.

Maddenin 14. fıkrasına eklenen cümlelerde; Kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait olmayıp, 

a- IV. Grup (c) bendi madenlerin yurt içinde entegre tesislerde 
kullanılarak metal haline getirilmesi durumunda Devlet hakkı-
nın % 75’inin alınmayacağı ruhsatların,

b- Yeraltı işletme yöntemi ile üretim yapılması durumunda 
Devlet hakkının % 50’sinin alınmayacağı ruhsatların,

c- Ürettiği madeni yurt içinde ve kendi tesisinde işleyip ek katma 
değer sağlayanlardan, bu tesislerde üretimde değerlendirilen  
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maden miktarı için Devlet 
hakkının % 50’si, IV. Grup 
(c) bendi madenlerden al-
tın, gümüş ve platin için ise 
Devlet hakkının % 40’ının 
alınmayacağı ruhsatların, 

d- Ruhsat sahiplerinin ken-
di çimento üretim tesisinin 
hammadde ihtiyacını te-
darik ettiği ruhsatların,

e- Altın, gümüş ve/veya 
platin işletme izni olan 
ruhsatların,

f- İlgili mevzuat kapsamında yeminli mali müşavir tasdikine 
tabi olan ruhsatların,

Devlet hakkı beyan formunu yeminli mali müşavirlerin tasdiki 
ve ruhsat sahibinin imzası ile verilmesi zorunlu hale getirilmiş-
tir. Bu zorunluluğa uymayanlar Devlet hakkı beyanı vermemiş 
sayılacaktır. 

18. fıkrada, Hammadde Üretim İzni verilen alanlarda yapılan 
çalışmalara uygulanan idari para cezalarında, faaliyeti yürüt-
tüğü tespit edilen gerçek ya da tüzel kişilere veya bu kişilerin 
tespit edilememesi halinde Hammadde Üretim İzni sahibine 
idari para cezası verileceği, kural altına alınmıştır.  

Maddeye eklenen 20. fıkrada; Hammadde üretim izni talep 
edilen alanın 20 kilometre yakınında Maden ve Petrol İşleri Ge-
nel Müdürlüğü tarafından tespit edilen pasa, artık ve atık olma-
sı durumunda bunlar projede kullanılabilecektir. Bu pasa, artık 
ve atığın projede kullanılması için fiziksel ve kimyasal özellikle-
rinin uygun olmadığının uzman kuruluş raporu ile belgelendi-
rilmesi halinde hammadde üretim izni istenebilecektir. 

3213 sayılı Yasa’nın Buluculuk başlıklı 15’inci maddesi ilk fık-
rasına, 7164 sayılı Yasa ile “Ulusal Maden Kaynak ve Rezervas-
yon Raporlama Koduna göre” ibaresi eklenmiştir.

Üçüncü fıkrasına da, “Buluculuk hakkı hesabında kullanılacak 
ocak başı satış fiyatı, Genel Müdürlük tarafından her yıl belir-
lenerek ilan edilen ve Devlet hakkı ödemelerinde esas alınan 
ocak başı satış fiyatından daha düşük olamaz.” cümlesi ilave 
edilmiştir.  

Genel Müdürlük tarafından belirlenerek ilan edilen madenin 
ocak başı satış fiyatı ile madenin piyasa fiyatı arasında fark 
olması halinde ortaya çıkan ihtilaflar ilave edilen bu cümle ile 
ortadan kalkmış olmaktadır.

15’inci maddeye bir fıkra eklenmiştir. Söz konusu fıkra ile üçün-
cü kişiler Genel Müdürlük ile ihalelik sahalarda ya da üçüncü 

kişiler ruhsatlı sahalarda sözleşmeler yaparak, ruhsat sahasın-
da veya ihalelik sahada görünür rezervi tespit etmeye ve/veya 
geliştirmeye yönelik yaptıkları faaliyetler sonucunda, tespit et-
tikleri ve/veya geliştirdikleri görünür rezervde pay sahibi olabi-
leceklerdir. Görünür rezervi geliştirme hakkına yönelik yapılan 
sözleşmeler istenirse Genel Müdürlükçe maden siciline bilgi 
amaçlı işlenebilecektir. 

Eklenen bu fıkra ile araştırma faaliyetinde bulunacak gerçek 
ya da tüzel kişilerin özellikle ihale edilecek sahalarda yaptıkları 
çalışmalar sonucu görünür rezervi ortaya çıkaracağı ve ihale-
lik sahanın daha yüksek bir bedelle ihalesinin sonuçlanmasını 
sağlayabilecekleri düşünülebilir. 

İlk müracaat ve ruhsatlandırma başlıklı Yasa’nın 16’ncı mad-
desinin sadece 6. fıkrasında değişiklik yapılmıştır. Daha önce 
hak sahiplerinin işletme ruhsat taban bedeli ile müracaatların-
da ruhsatlar birleştirilebilirken, değişiklikle ruhsat sahiplerinin 
ruhsat bedellerini ödeyerek müracaatta bulunmaları ve birleş-
tirmeye konu tüm ruhsatlarda işletme izni koşulu getirilmiştir. 
Bunun dışında ruhsat birleştirilmesi yapılamayacaktır. Kamu, 
kurum ve kuruluşlarına bu hüküm uygulanmayacak,  birleştir-
me sonucu ortaya çıkan alan, maddede belirtilen alan sınırla-
masını geçemeyecektir.

a- Alan sınırlamasına getirilen bir istisnada ancak işletme ruh-
satı safhasında görünür maden rezervinin mücavir ruhsat alan-
larında bir bütünlük teşkil etmesi, ortak işletme yapılmasının 
zorunlu veya üretimin entegre tesisi beslemeye yönelik olması 
halinde alan kısıtlaması aranmayacaktır.

b- Alan sınırlamasına ve ruhsat safhasına getirilen ikinci istis-
na; mevcut işletme ruhsat alanında uygun ve yeterli yer bu-
lunamaması halinde zorunlu tesis ve altyapı tesisleri için biti-
şik alandaki ruhsat sahası ile safhasına bakılmaksızın ve alan 
sınırlaması aranmaksızın birleştirme yapılarak işletme ruhsatı 
düzenlenecektir.

c- I. ve II. Grup ruhsatlar, istisna dışı olup, birleştirme sonucun-
da alan sınırlamasını geçemeyeceklerdir.

Arama faaliyeti başlıklı 17’nci maddede 7164 sayılı Yasa ile de-
ğişikliğe gidilmemiştir.

Not: Yazının kaleme alınmasından sonra, Maden ve Petrol İş-
leri Genel Müdürlüğü internet sitesinde, 2018 yılı Devlet Hakkı 
Ödemesi hakkında duyuru yayımlanmış, 2018 yılı Devlet hak-
kının, 6592 sayılı Yasayla değişik 3213 sayılı Maden Yasası’nın 
14’üncü maddesinin 5. fıkrası kapsamında, “en az ruhsat taban 
bedeli kadar” ödenmesi kararlaştırılmıştır. 

Daha önce yapılan ve yasal dayanağı olmayan uygulamadan 
dönülmesi sevindirici olup, Maden ve Petrol İşleri Genel Mü-
dürlüğü’nün yeni yönetim kadrosunun güzel bir yaklaşımı 
olmuştur. 
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Ağu.19 Keles krible +40 mm 203 KLİ 2.766

Ağu.19 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

471 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 5.019

Ağu.19 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

471 Manisa-Soma ( ELİ ) 5.167

Ağu.19 Kısrakdere krible +20 mm 529 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.957

Ağu.19 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

359 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Ağu.19 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

23.Ağu.19 Altın 1495,10 16,58 1282,45 USD/tr. oz

23.Ağu.19 Gümüş 17,01 9,67 15,51 USD/tr. oz

23.Ağu.19 Platinyum 859,00 7,93 795,88 USD/tr. oz

23.Ağu.19 Rodyum 3680,00 49,59 2460,00 USD/tr. oz

23.Ağu.19 Palladyum 1473,00 15,96 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

23.Ağu.19 Alüminyum 1739,00 -6,71 1864,00 USD/ton

23.Ağu.19 Bakır 5668,00 -4,96 5964,00 USD/ton

23.Ağu.19 Çinko 2247,00 -10,46 2509,50 USD/ton

23.Ağu.19 Kalay 15900,00 -18,36 19475,00 USD/ton

23.Ağu.19 Kurşun 2068,00 2,99 2008,00 USD/ton

23.Ağu.19 Nikel 15780,00 49,01 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

)

27.May.19 Antimuan 7246,25 -7,22 7810,00 USD/ton

27.May.19 Bizmut 9,99 11,12 8,99 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

4.Tem.19 Uranyum 24,30 -11,31 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)

Ağu.19 18/150 PARÇA (DÖKME) 710 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6500

Ağu.19 18/150 PARÇA (DÖKME) 710 KOZLU MÜ. LAVUARI 6600

Ağu.19 18/150 PARÇA (DÖKME) 710 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6900

Ağu.19 18/150 PARÇA (DÖKME) 850 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7400

Ağu.19 18/150 PARÇA (DÖKME) 650 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

7.Mart.19 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 240-250 USD/dmt

7.Mart.19 Krom cevheri (CIF-Çin) 44-46% Konsantre 220-230 USD/dmt

7.Mart.19 Krom cevheri (CIF-Çin) 42-44% Konsantre 200-210 USD/dmt

7.Mart.19 Krom cevheri (CIF-Çin) 42-44% parça 220-225 USD/dmt

7.Mart.19 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 210-220 USD/dmt

7.Mart.19 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 190-195 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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1 Eylül 2019

11 – 14 Kasım  Flotation ‘19, Güney Afrika,  min-eng.com/flotation19/
13 – 15 Kasım  ICPC 2019 — XIX International Coal Preparation Congress 
& Expo 2019, Hindistan, icpc2019.in/
18 – 19 Kasım  4th International Conference on Shaft Design and Con-
struction, Kanada, shaft2019.cim.org/
19 – 20 Kasım  SMC19 — Smart Mining Conference 2019, Almanya, 
smartmining.academy-rwth.de/
25 – 26 Kasım  Mining Geology: 2020 and Beyond — International Min-
ing Geology Conference 2019, Avustralya, mininggeology.ausimm.com/
2 – 4 Aralık  28th International Symposium on Mine Planning & Equip-
ment Selection, Avustralya, scieng.curtin.edu.au/MPES2019/
3 – 4 Aralık  European Mining Convention 2019, İrlanda, europeanmining-
convention.com/

ETKINLIK TAKVIMI

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

5- 8 Eylül  Uluslararası Katılımlı Sedimantoloji Çalışma Grubu, Elazığ, jmo.org.
tr/etkinlikler/calistay/index.php?etkinlikkod=139
1 – 3 Ekim  Paleontoloji – Statigrafi Çalıştayı, Antalya, jmo.org.tr/etkinlikler/
calistay/index.php?etkinlikkod=140
3 – 4 Ekim  Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Sempozyumu 2019, Adana, madenisg.org/
3 – 5 Ekim  Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019, 
Denizli, muhjeoder.org.tr/sempozyum/Index.php/muhjeo/muhjeo2019
7- 11 Ekim  7. Uluslararası Yer bilimleri Kolokyumu, İzmir, iesca.deu.edu.tr/ocs/
index.php/iesca/2019
23- 26 Ekim  8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı MİNEX 
2019, İzmir, minex.izfas.com.tr/
23 – 26 Ekim  7. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi, 
IMMAT, İzmir, immat.org.tr
23 – 26 Ekim  5. Uluslararası Blok Mermer Fuarı, Bursa, blokmermerfuari.com 

23 - 26 Ekim  Natural Stone 15. Uluslararası Doğaltaş ve Mermer Teknolojil-
eri Fuarı, İstanbul, cnrnaturalstone.com
1 – 2 Kasım  II. Çevre Jeolojisi Çalişta, Ankara, jmo.org.tr/etkinlikler/calistay/
index.php?etkinlikkod=142
6 – 8 Kasım  12. Uluslarlarasi Enerji Kongresi ve Fuar, Ankara, enerjikongresi.com 
13 – 14 Aralık  10. Uluslararası Doğal Taş Kongresi ve Sergisi`ne (MERSEM 
2019), Bursa, mersem.org.tr/

2 – 5 Eylül  AEGC2019 — 2nd Australasian Exploration Geoscience Confer-
ence, Avustralya, 2019.aegc.com.au/
3- 5 Eylül  13th International Conference on Mine Closure, Avustralya, 
mineclosure2019.com
4 -5 Eylül  Future of Mining EMEA 2019, İngiltere, emea.future-of-mining.com
16 – 17 Eylül  Mining Investment Oman, BAE, mininginvestmentoman.com
19 -20 Eylül  SMART MINING 2.0, Kanada, ikonnect.world/SmartMining2/
16 – 20 Eylül  34. Extemin / Perumin 2019, Peru, kallman.com/shows/peru-
min-extemin-2019
18 – 20 Eylül  25th Central Asian International Mining Exploration & Min-
ing Equipment Exhibition, Kazakistan, miningworld.kz
18 – 21 Eylül  Mining Indonesia 2019, The 19th International Mining&Min-
erals Recovery Exhibition, Endonezya, mining-indonesia.com
18 – 22 Eylül  10th Congress of the Balkan Geophysical Society, Bulgar-
istan, bgs2019.org/
8  - 10 Ekim  Minex Russia 2019, Rusya, minexrussia.com/2019/en/
9 – 11 Ekim  4th International Mining Symposium WISSYM 2019, Almanya, 
wismut.de/www/webroot/en/wissym-2019.php
9 – 11 Ekim  China Mining Congress & Expo 2019, Çin, chinaminingtj.org/en/
11-14 Ekim  9th International Flotation Conference, Güney Afrika, min-
eng.com/flotation19/
15- 17 Ekim  EAMEC — Eastern Africa Mining and Energy Conference, 
Kenya,  ametrade.org/eamec/
14 - 16Ekim  Nigeria Mining Week, Nijerya, nigeriaminingweek.com
21 -22 Ekim  Future of Mining Americas 2019, ABD, americas.future-of-min-
ing.com
23 – 25 Ekim  9th International Symposium on Ground Support in Mining 
and Underground Construction, Kanada, groundsupport2019.com/
28 – 29 Ekim  East and Central Africa Mining Forum, Ruanda, miningforu-
mafrica.com
28 -31 Ekim  International Mining and Resources Conference (IMARC), 
Avustralya, imarcmelbourne.com
30 Ekim – 2 Kasım  China Coal & Mining Expo 2019, Çin, chinaminingcoal.com
5 – 7 Kasım  Mining & Minerals Expo 2019, Ukrayna, iec-expo.com.ua/en/
mieen-2019.html

2020
1-4 Nisan  Marble, İzmir, marble.izfas.com.tr/index.php/tr/
6 – 10 Nisan  Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, jmo.org.tr/etkinlikler/
kurultay/
9-11 Eylül  11. Cevher Hazırlama Sempozyumu, Ankara, imps2020.com/
10 – 13 Aralık  Tüyap Maden Türkiye Fuarı, İstanbul, madenturkiyefuari.
com/en/

2020
18-20 Ocak  CIME China Mining Expo, Çin, en.bjminexpo.com/
21-23 Ocak  Saudi Mining and Minerals 2020, Suudi Arabistan, sau-
di-mining.com/
3-6 Şubat  Mining INDABA 2020, Güney Amerika, miningindaba.com
23 – 26 Şubat  MineXchange 2020 — SME Annual Conference & 
ExpoSociety for Mining, Metallurgy & Exploration (SME), ABD, smean-
nualconference.com/
1-4 Mart  PDAC 2020, Kanada, pdac.ca/convention
10 -14 Mart  CONEXPO-Con/AGG, ABD, conexpoconagg.com
12-13 Mart  MiningTech Africa, Güney Afrika, miningtechafrica.com
17-19 Mart  Mining Investment Asia, Singapur, mininginvestmentasia.
com/
23-24 Mart  Future of Mining Australia, Avustralya, australia.fu-
ture-of-mining.com/
1-3 Nisan  SLME (Sierra Leone Mining & Energy), Sierra Leone, slminin-
gandenergy.com/
21-23 Nisan  Mining World Russia, Rusya, miningworld.ru/
8-10 Nisan  Mongolia Mining 2020, Moğolistan, mongolia-mining.com/
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