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Heran Erişebilir Olacak 
Bilgi Parmaklarınızın Ucunda

Sandvik’in otomasyondaki uzmanlığı, 
uzun yıllar sürekli araştırma, geliştirme ve 

son kullanıcılar ile yakın işbirliğinin bir 
sonucudur. Size, ekipmanlarınızın 
ve madencilik operasyonunuzun 

performansını optimize edebilmek 
için en gelişmiş endüstri 
çözümlerini sunuyoruz.

Madencilik Türkiye dergisinde 
yayınlanan yazıların sorumluluğu 

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

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

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

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

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

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

işlem başlatılacaktır.

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

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

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

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

edilmez.
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EDITÖRDEN

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

Türkiye tarihinde 1990 ve 1993 yıllarında iki kez gerçekleştirilen Madencilik Şurası’nın üçüncüsü-
nün 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Şura öncesi sektörel paydaşların çalışmaları da 
devam ediyor. Şu ana kadar Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı tarafından çeşitli hazırlık toplan-
tıları düzenlenirken Kasım ayı içerisinde Ankara’da geniş katılımlı bir de Çalıştay organize edildi.

Ankara’da gerçekleştirilen Madencilik Şurası Hazırlık Çalıştayı’nda beş komisyon kurulduğunu 
gördüm. Bu komisyonlar aşağıdaki şekilde belirlenmiş durumda: 

• Türkiye’nin Maden Potansiyeli ve Değerlendirilmesi
• Madencilik Eğitim ve Tanıtımı
• Ulusal Madencilik Politikası ve Yasal Düzenlemeleri
• Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Boyutuyla Madencilik
• Madenciliğin Finansmanı ve Teşvikler 

Komisyonların çalışmalarını en başarılı şekilde gerçekleştireceklerinden şüphe yok. Ancak çalış-
ma konuları arasında gördüğüm bir eksikliği dile getirmek istiyorum. Madenciliği Destekleyici 
Hizmetler…

Madencilik faaliyetleri pek çok destekleyici hizmet aracılığı ile yürütülmektedir. Hizmet sektörü 
olarak bir araya getirdiğimiz bu başlık altında makine, ekipman, yazılım, donanım üreticileri ve 
satıcıları, jeoloji, jeofizik, çevre ve benzeri alanlarda danışmanlık firmaları, sondaj ve inşaat mü-
teahhitleri, harita, iş güvenliği, laboratuvar ve analiz hizmetleri ve daha niceleri toplanmaktadır. 

Madencilik sektörü şekillendirilirken belirlenen başlıklar çok yerinde olmakla birlikte Hizmet Sek-
törünün de bu başlıklar arasında yer bulması gerektiğine inanıyorum. 

Geçtiğimiz yıllarda TOBB Türkiye Madencilik Meclisi çatısı altında, Dama Mühendislik şirketinin 
kurucusu Sayın Sabri Karahan’ın önderliğinde Madenciliği Destekleyici Hizmetler Alt Komitesi 
kurulmuş, yapılan çalışmalarda hizmet sektörünün madenciliğin gelişmesindeki önemi ortaya 
konmuş ancak hizmet sektörünün yaşadığı sıkıntılar nedeniyle madencilik sektörüne katkı sağla-
makta zorlandığı da görülmüştür. 

Yine aynı alt komite üyelerinin çabaları ile 2019-2023 yıllarını kapsayacak 11. Kalkınma Planı içe-
risinde Hizmet Sektörünün de irdelenmesi sağlanmış, TOBB’daki çalışmanın devamı burada da 
sürdürülmüştür. 

Madencilik Şurası ile Türk Maden Endüstrisi’nin şekillendirilmesinde önemli rol oynayacağına 
inandığım Madencilik Şura’sında Madenciliği Destekleyici Hizmetler Komisyonu’nun da kurul-
masını ve bu başlıkta da çalışılmasını tavsiye ediyorum. 

Güçlü bir hizmet sektörü Türk Maden Endüstrisi’nin ayaklarını yere daha sağlam basmasına katkı 
sağlayacaktır. 

BARKOM’un “yenilenen” gücü;
BDU 800 EXC
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sizi ileriye 
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Alamos Gold Kirazlı’daki Faaliyetlerini Durdurdu 

Kirazlı Projesinde Bugüne Kadar Yapılan 
Her Faaliyet Yasaldır 

Ekim 2019

Kasım 2019

TÜRKIYE’DEN HABERLER

Çanakkale-Kirazlı’da çalışmalarını sürdüren Alamos Gold inşaat 
faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan 
açıklamaya göre 13 Ekim’de süresi dolan İşletme Ruhsatı’nın 
yenilenmemesinden dolayı projedeki çalışmalara ara verildi. 
Şirketin madencilik ruhsatının iptal edilmediğinin fakat ruhsat 
yenilenene kadar başka inşaat faaliyeti yürütemeyeceğinin ak-
tarıldığı açıklamada, şirketin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
ile ruhsatın yenilenmesi için görüşmelere devam edeceği de 
bildirildi. Projedeki tüm yükümlülüklerini yerine getiren şirke-
tin ilerleyen günlerdeki gelişmeleri kamuoyu ile paylaşması 
bekleniyor.
Şirketin Sosyal Sorumluluk Çalışmaları ise Devam Ediyor
Alamos Gold’un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik, şir-
ketin burs programı kapsamında, paydaş köylerde eğitim 
gören öğrencilere, 112 yeni öğrenci bursu daha sağlandığını 
açıkladı. Bununla birlikte, şirketin burs programının başla-
dığı 2012 yılından bu yana toplamda 489 eğitim bursu sağ-
lanmış oldu. İlkokul-üniversite aralığında eğitim gören öğ-
rencilere yıllık olarak sağlanan burs imkânı olumlu tepkiler 
alırken şirketin burs desteği sağladığı iki kız öğrenci, eğitim 
hayatlarını tamamlamalarının ardından Doğu Biga Maden-
cilik’te çalışmaya başladı. Doğu Biga Madencilik’in burs im-
kânı sağladığı tüm öğrenciler, Kirazlı projesine komşu olan 
köylerde yaşıyor.
Şirket ayrıca 30 çalışanının mekanik ve elektrik temel prensip-

leri, yangın güvenliği, ilk yardım, sağlık ve emniyet, çevre yöne-
timi, parçalama yöntemleri ve sabit tesis operatörlüğü konula-
rında 4 ay süren bir eğitimi tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı sertifikalarını aldığını da 
duyurdu. Onaylı sertifika sahibi olan firma çalışanları, Çanakka-
le ve Bayramiç’e bağlı Kirazlı, Karacalar, Cazgirler, Yukarışapcı, 
Karaibrahimler ve Aşağışapcı köylerinde yaşıyor.
Doğu Biga Madencilik yöre insanının günlük hayatını kolay-
laştıran yatırımlara da imza atıyor. Bölgede toplamda yaklaşık 
75 milyon TL’lik alt yapı yatırımına imza atan şirket, bunlar 
arasında önemli bir yer tutan gölet çalışmalarında sona gelin-
diğini duyurdu. Çan ilçesine bağlı Kumarlar köyü yakınların-
da yapılan 3,8 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip 
Altınzeybek-2 göleti, hem civar köylere içme-kullanma suyu 
sağlayacak hem de yörede kuru tarımdan sulu tarıma geçil-
mesine imkan verecek. Gölet, içme, kullanma ve sulama suyu 
temininin yanı sıra Doğu Biga Madencilik tarafından işleti-
lecek olan Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni projesine de kuru 
mevsimde su sağlayacak. Planlanan 6 yıllık maden işletmesi-
nin sonuçlanmasının ardından ise gölet, tamamen yöre halkı-
nın kullanımına bırakılacak. Göletin yeni yılın hemen başında 
devreye alınması planlanıyor.
Doğu Biga Madencilik, 2010 yılından bu yana bölgedeki 
yaşam kalitesini ve yerel ekonomiyi geliştirmeye katkıda 
bulunuyor. 

Altın Madencileri Derneği (AMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ha-
san Yücel, Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi’ne yönelik 
açıklamalarda bulundu. Derneğin projeye karşı olduğu iddia-
larına yanıt veren Yücel, yaptığı açıklamada “Kirazlı projesinin 
ruhsat sürelerinin uzatılması gerektiğine inanıyoruz” dedi.
Kanadalı Alamos Gold Şirketi’nin Kirazlı’daki projeyi hayata 
geçirecek nitelikte olduğunu vurgulayan Yücel açıklamasın-
da; “Kirazlı projesine AMD’nin karşı olduğu söylentisi yayılıyor. 

AMD olarak özellikle altını çiziyoruz ki; Kirazlı projesinde bugüne 
kadar yapılan her faaliyet yasaldır. Kirazlı Projesi Kazdağları Milli 
Parkı sınırları içerisinde değildir, 40 kilometre uzaklıktadır. Kirazlı 
projesi Atikhisar Barajı su toplama havzasında değildir. Kirazlı’da 
yapılması gereken tek şey daha başarılı bir ağaç kesim planıydı. 
Ülkenin yer altı kaynakları siyaset üstü bir mesele olup herkesin sa-
hiplenmesi gerekir. Kirazlı projesinin ruhsat sürelerinin uzatılması 
gerektiğine inanıyoruz” dedi. 

Oriole Resources Muratdere Projesinden 
%1,2 Net İzabe Geliri Elde Edecek Kasım 2019

Oriole Resources, Muratdere Bakır-Altın-Molibden Projesi ile il-
gili son gelişmeleri içeren bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan 
güncellemeye göre daha önce Pragma Finansal Danışmanlık 
Ticaret AŞ’nin %100 iştiraki olan Lodos Maden Yatırım Ticaret 
AŞ ile gerçekleştirilen görüşmelerin sonuçlandığı ve taraflar 
arasındaki anlaşma uyarınca şirketin projedeki hisselerinin 
Lodos Maden’e aktarılacağı, Oriole Resources’ın ise gelecekte 
projede gerçekleştirilecek üretimden %1,2 oranında ‘Net İzabe 
Geliri (Net Smelter Return)’ elde edeceği belirtildi. 
Oriole Resources CFO’su Bob Smeeton konu ile ilgili olarak yaptığı 

açıklamada: “Ortağımızın Muratdere Projesi’ni maden geliştirme saf-
hasına ulaştırmak adına gerçekleştirdiği çalışmalardan memnuniyet 
duyuyoruz. Hisselerimizin %1,2 oranında net izabe gelirine dönüştürül-
mesi ile bize değerli ve satış potansiyeli taşıyan bir varlık sunulmuş oldu. 
Bu gelir şirketimiz için önemli bir varlık olma özelliği kazandı.” dedi.
16 yıl faaliyet göstermesi planlanan madenden yaklaşık 68 bin ton 
bakır, 32 bin ons altın ve 955 bin ons gümüş üretilmesi bekleniyor. 
Lodos Maden projede bir sonraki aşamaya geçmek için ÇED baş-
vurusunun sonucunu beklerken başvurunun onaylanması sonrası 
projede inşaatın 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. 
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Bor Karbür Tesisi’nin Temeli Bandırma’da Atıldı 

Madencilik Sektörü, Enerji 
Maliyetlerinde İndirim Bekliyor 

Ekim 2019

Kasım 2019

Türkiye’de bir ilk olacak olan Bor Karbür Tesisi’nin temel atma 
töreni T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 
katılımıyla Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gerçekleştirildi. İlk 
etapta 1000 ton/yıl kapasiteyle devreye girecek olan ve yatırım 
tutarı yaklaşık 70 milyon dolar olan tesiste, zırh üretimi ve nük-
leer başta olmak üzere farklı sektörlerde kullanılan bor içerikli 
ürünler üretilecek. TRBOR Bor Teknolojileri AŞ adı altında faali-
yet gösterecek şirketin yüzde 33 hissesi Eti Maden İşletmelerin-
de yer alırken şirkette pay sahibi olan bir diğer kuruluş ise T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nın yüzde 100 
iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ’dir.
Fatih Dönmez’in “Rezerv Kadar Pazar” hedefi kapsamında te-
melini attığı Bor Karbür Bandırma Tesisleri için düzenlenen 
törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Eti Maden Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer ve Çinli CMEC 
Şirketi Başkan Yardımcısı Fung Yanshui ile çok sayıda davetli 
katıldı. 
Törende konuşan Bakan Dönmez; “Bugün ileri teknoloji bor üre-
timinde ilk adımını attığımız bor karbür tesisimiz, milli enerji milli 
savunmaya en büyük desteği verecek, gücümüze güç katacak. 
Bandırma’daki tesisimizde üreteceğimiz bor karbür düşük yoğun-
luğu ve yüksek ısıya dayanma özelliği ile savunma sanayimizin 
yerlilik oranının artırılmasına da büyük oranda katkı sunacak. 
Bor karbür yüksek sertlik ve mukavemet/yoğunluk oranının kritik 
olduğu taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, top namlusu, askeri 
kıyafetler ve personel koruyucu yeleklerin zırhlanması gibi askeri 

amaçlı malzemelerde yoğunlukla kullanılacak. Bunun yanı sıra 
aşınmaya dayanıklı makine ve seramik parçalarının üretiminde 
ve nükleer uygulamalarda da bor karbürü kullanacağız. Yaptığı-
mız bu stratejik dönüşümle ülkemize sağlanan katma değer; bor 
karbür gibi ürünlerde 150 katına, bu ürünlerin kullanıldığı zırh ya-
pımında 500, nükleer gibi sektörlerde ise 2000 kata kadar çıkabi-
liyor. Yatırım tutarı 70 milyon dolar olan tesisi, 24 ay gibi kısa bir 
sürede tamamlamayı planlıyoruz inşallah. Tesisimizde 250 kişiyi 
de istihdam edeceğiz." 
Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer törende gerçekleş-
tirdiği konuşmada bor madeninin yirmi yıllık dönüşümüne 
vurgu yaparak şunları söyledi: “20 yıl önce yaptığımız satış-
larda ton başına 150-200 dolar kazanıyorduk. 20 yıl içinde gel-
diğimiz noktada boru rafine ürün olarak satar duruma geldik. 
Böylece 150-200 dolar olan rakamı 500-600 dolarlara çıkardık. 
Eti Maden olarak bugün 32 tesiste 17 çeşit ürün satıyoruz. Bugün 
burada açılışını yaptığımız tesis, ülkemiz için son derece önemli 
bir tesistir. Bor karbür yeryüzünde elmastan sonra gelen en sert 
ve dayanıklı malzemedir. Bu tesis sayesinde elde edeceğimiz 
bor karbür tozlarıyla kişisel zırhlama, helikopter koltukların ve 
tanklarda zırhlanma yapılabilecek. Böylece 20 yıl önce bir birim 
değer kazandığımız boru dörde, oradan 200’e, bu ürünlerle 2 
bine, nükleer santral için kullanılacak malzemeyle 4 bin katına 
çıkaracağız. En iyi savunma üretimdir diyor ve Eti Maden’in en 
iyi bildiği iş olan üretimle geleceğe doğru adımlar attığımızı be-
lirtmek istiyorum.” 

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, 
madenciliğin, otomotiv, kimya ve ilaç başta olmak üzere diğer 
sektörlerdeki sanayi kuruluşlarının ham maddesi olduğunu ve 
denizcilik sektöründe olduğu gibi madencilik sektöründe de 
enerji maliyetlerinde ÖTV’nin indirilmesini ya da tamamen kal-
dırılması gerektiğini belirtti.
Elektrik, akaryakıt ve enerji maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle 
madencilik sektörünün rekabet gücünün zayıfladığını savunan 
Dinçer, “Denizcilik sektöründe olduğu gibi madencilik sektöründe 
de enerji maliyetlerinde ÖTV’nin kaldırılmasını gerekli bir unsur 
diye görüyoruz çünkü bu yapıldığında daha çok üretimi daha kısa 
zamanda yapabileceğiz. Böylelikle hem dünya pazarlarındaki 
rekabet şansımızı artıracağız hem de kendi iç pazarımızdaki sa-
nayilere ham maddeyi daha kolay sağlayacağız. Türkiye’nin 27 
milyar dolar civarında hammadde ithalatı var. Bunlar metalik 
ve endüstriyel hammaddeler. Bu açığı kapatabilmemiz için üreti-
mi artırmamız lazım. Üretimi de artırmamız için rekabet edebilir 
şartlarda olmamız gerekiyor. Bundan dolayı enerji maliyetlerinde 
ÖTV’nin indirilmesini veya tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Ken-
di kaynaklarımızı üretelim ki bu hammaddeleri yurt dışından ithal 
etmek zorunda kalmayalım.” ifadelerini kullandı.
Millî Gazete’de yer alan habere göre Dinçer, enerji maliyet-

leriyle ilgili mali konularda uzman uluslararası bir kuruluşa 
çalışma yaptırdıklarını aktarırken maliyetlerin düşmesi ha-
linde ülke ekonomisine sağlayacağı yararları ortaya koyacak 
bir rapor hazırlığının sürdüğüne değindi. Dinçer, hazırlanan 
raporun da Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulacağını da 
sözlerine ekledi.
Madencilikte enerji maliyetlerinin birçok ülkede Türkiye’den 
daha düşük olduğunu dile getiren Dinçer, enerji maliyetle-
ri az olunca madencilik faaliyetlerinin de yoğun bir şekilde 
gerçekleştirilebildiğini vurguladı. Dinçer sözlerini şu cüm-
lelerle tamamladı: “Ayrıca hammaddeyi bizden alıp oradaki 
işleme tesislerinde bizden ucuza işleyebiliyorlar. Dolayısıyla biz 
de diyoruz ki enerji maliyetlerini düşürebilirsek işleyemediğimiz 
hammaddeleri kendi ülkemizde işleyerek daha büyük katma 
değer ortaya koyabiliriz. Bunun yolu da diğer sektörlerin ham-
maddesini oluşturan madencilik sektör için enerji maliyetlerinin 
düşürülmesinden geçiyor ayrıca Türkiye’nin 27 milyar dolarlık 
hammadde ithalatını madencilik sektörü olarak kısa, orta ve 
uzun vade planlamalarıyla tamamını neredeyse yok edebiliriz. 
Çünkü bunların içinde kömür, altın, bakır ve diğer metalik ve 
endüstriyel maddeler var. Bunların tamamını aslında kendi kay-
naklarımızla sağlayabiliriz.” 
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Ege İhracatçı Birlikleri Ekim Ayında 
İhracat Rekoru Kırdı Kasım 2019

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 1 milyar 255 milyon 634 bin dolarla 
tarihinin en yüksek Ekim ayı ihracatını gerçekleştirdi. Bu ihracat 
rakamı ile birlikte EİB’in 80 yıllık tarihinde Ekim aylarında kayda 
alınan en yüksek ihracat rakamı gerçekleşmiş oldu. EİB’in Ekim 
ayındaki ihracatı, 2019’un Mayıs ayındaki 1 milyar 306 milyon 
doların ardından aylık bazdaki en yüksek ikinci ihracat rakamı 
olarak da kayıtlara geçti.

Ocak-Ekim döneminde 11 milyar 55 milyon dolarlık ihracata 
imza atan Ege İhracatçı Birlikleri, 12 aylık dönemde ise 13 milyar 
282 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.
Türkiye genelinde madencilik sektörünün ihracatı Ekim ayında 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 gerilerken, Ege Maden İh-
racatçıları Birliği, yüzde 24’lük ihracat artışıyla 92,8 milyon do-
larlık ihracat gerçekleştirdi.

Çin’in Stoklarındaki Artış, Krom 
Fiyatların Düşmesine Neden Oldu 

Ulusal Maden Tatbikatı 
TKİ Tunçbilek İşletmesinde Gerçekleştirildi 

320 Adet Ruhsat MAPEG Tarafından İhaleye Açılıyor 

Kasım 2019

Kasım 2019

Kasım 2019

Geçtiğimiz Temmuz ayında son iki yılın en düşük seviyelerine 
gerileyen krom fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Bu dö-
nemde Güney Afrika tarafından gerçekleştirilen krom satışların-
da fiyatların düşmesi nedeni ile Türkiye’de krom fiyatlarında is-
tediği seviyeyi koruyamadı ve fiyatları düşürmek zorunda kaldı. 
Kasım ayı itibari ile Türkiye’den gerçekleştirilen %46-48’lik krom 
konsantresi fiyatı düşüş göstererek ton başına 215 -220 do-
lar, %40-42’lik parça krom cevheri fiyatı ise düşerek ton başına 
195-200 dolar oldu. %38-40’lık parça krom cevheri satış fiyatı 
180- 185 dolar olurken %36-38’lik parça krom cevheri fiyatı ise 
165-170 dolar aralığında gerçekleşti. Türkiye’den gerçekleştirilen 
krom cevheri sevkiyatlarının düşük tenörlü parça krom cevhe-
rine yoğunlaştığı görülürken Türk ihracatçıların mevcut düşük 
fiyatlar üzerinden yüksek tenörlü krom satışı gerçekleştirmek 

istemedikleri ifade edildi. Yüksek tenörlü krom satışlarında Türk 
satıcıların talep ettikleri fiyatlarda kesintiye gitmelerine rağmen 
Çinli krom ithalatçılarının çok daha düşük fiyat talebinde bulun-
maları nedeni ile tarafların anlaşmakta zorluk çektikleri belirtildi.
Çin’in düşük fiyat vermesindeki bir diğer unsurun ise ülkenin krom 
stoklarının 3 milyon tonu aşkın seviyelere yükselmesi olduğu be-
lirtildi. Çin’in krom cevheri ithalatı 2019 yılının ilk dokuz ayında 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla artış göstererek 11 milyon 
tondan 11,4 milyon tona yükseldi. Bu dönem içerisinde Çinli alıcı-
ların krom stoklarını arttırması ile Nisan ayında düşüşe geçen krom 
fiyatları Temmuz ayında geçtiğimiz iki yılın en düşük seviyelerine 
geriledi. Çin’in stoklarında yaşanan bu artış piyasalarda ki hareket-
liliğin azalmasına yol açarken Türk üreticileri de yakından ilgilendi-
ren küresel krom fiyatlarında da düşüş yaşanmasına neden oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından organize 
edilen ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü-
nün üstlendiği ulusal maden tatbikatı; Kütahya Valiliği, AFAD, 
UMKE, Kütahya Emniyet Müdürlüğü, Tavşanlı ilçesindeki Afet 
Koordinasyon Kurulu’nun katılımı ile birlikte Garp Linyitleri İş-
letme Müdürlüğü Tunçbilek Ömerler Yer Altı Ocağı’nda 13 Ka-
sım 2019 Çarşamba günü gerçekleştirildi.
ETKB Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı’nın da canlı olarak Ba-
kanlık Acil Durum Kriz Yönetimi Merkezinden izlediği tatbi-

kat, bu kapsamda ülkemizde ilk kez bu ölçekte gerçekleştiril-
di. Yapılan bu tatbikat ile Bakanlığın Soma ve Ermenek gibi 
yer altı kazalarının ardından insiyatif alarak yapmış olduğu 
çalışmalar, tatbikatlar ile acil durum bilincinin geliştirilmesi 
hedeflendi.
2019 yılında ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen ‘Maden Kurtar-
ma Yarışmasına’ da katılarak acil durumlara karşı hazırlıklara ve-
rilen önemi gösteren TKİ, kömür sektöründe faaliyet gösteren 
diğer üreticileri de tatbikata davet etti. 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) 6592 Sayılı 
Kanun’la Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu’nun hükümleri 
uyarınca hukuki durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması 
sonucu müracaat olmayan 320 adet maden sahasının ihaleye 
açılacağını duyurdu.
Ayrıca bir diğer duyuru ile ilan edilen 35 adet maden sahası da 
ihale edilmek suretiyle Maden Kanunu’nun 30. maddesine göre 
aramalara açılacağını duyurdu.

MAPEG ayrıca, 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Ka-
nunu Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinin 9. maddesinin 1. fık-
rası hükmü gereğince ruhsat sahaları arasında küçük alan olarak 
2 adet II. Grup, küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat 
sahipleri arasında Maden Kanunu’nun 30. maddesine göre 18 
Aralık 2019 tarihinde saat 14:00 da ihale edileceğini duyurdu.
İhalelerin detaylı bilgilerine linkten ulaşabilirsiniz: 
mapeg.gov.tr/Ihaleler.aspx
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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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Bakan Varank: “Ülkemizi Altın Sektöründe Öncü 
Ülkelerden Biri Yapmak İstiyoruz” 

2018 Yılı Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi 
İlk 100 Sıralaması Açıklandı

Kasım 2019

Kasım 2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tasarruf Mev-
duatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Koza Altın İşlet-
meleri AŞ’nin Kaymaz Altın Madeni’ni ziyaret etti. Maden-
deki üretim faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Varank, cevher 
çıkarma işleminin gerçekleştirildiği açık ocak sahasını ve 
altın döküm tesisini gezerek incelemelerde bulundu. Ma-
den ziyaretinde Varank’a Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 
AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, TMSF Başka-
nı Muhiddin Gülal, TMSF Başkan Yardımcısı İsmail Güler, 
Koza Altın İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altın-
taş ve Kaymaz Altın Madeni İşletme Müdürü Kemal Öcal 
da eşlik etti.
Maden ziyareti sırasında Türkiye’nin dünyanın önde gelen 
altın üreticisi ülkelerinden birisi olduğunu söyleyen Va-
rank, Koza Altın’ın Türkiye’de önemli altın üretim tesisleri 
bulunduğunu belirtti. Çevresel duyarlılığa verdikleri öne-
mi vurgulayarak sadece üretimin değil, çevre hassasiye-
tinin de sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olduğunu 
dile getiren Varank, herkesin bu tesisleri gezerek maden-
deki işlemlerin çevreye duyarlı bir şekilde yapıldığına ve 

azami hassasiyetin gösterildiğine şahitlik edebileceğine 
dikkat çekti.
Yerli üreticilerin göstereceği çabalarla altın üretimi konusun-
da ülkemizde daha fazla değer açığa çıkarılabileceğini belir-
ten Varank, Türkiye’yi altın sektöründe öncü ülkelerden biri 
yapmak istediklerini yineledi. TMSF’ye geçtikten sonra şirke-
tin kârının arttığını belirten Varank, madenlerin ülkemiz için 
önemi hakkında şu cümleleri kullandı: “Madenlerin ülkemiz 
açısından çok değerli, bunlardan maksimum seviyede faydalan-
mamız gerekiyor.”
Faaliyetlerini İzmir (2 adet maden), Eskişehir, Kayseri ve 
Gümüşhane’de bulunan toplam 5 madende sürdüren 
Koza Altın, geçtiğimiz yıl 8,2 ton altın üretimi gerçekleştir-
di. Şirketin bu yıl toplam 10,8 ton altın üretimi hedeflediği 
belirtildi. 2016 yılında TMSF’ye devrinden sonra şirketin 
kârının yaklaşık %220, şirketin öz kaynaklarının ise %124 
artışa ulaşıldığı belirtildi. Koza Altın tarafından devlete 
ödenen vergilerin ise şirketin devrinden itibaren yüzde 
127 artışla geçtiğimiz yıl 336,6 milyon lira olarak gerçek-
leştiği kaydedildi. 

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2018 Vergilendirme Dönemi 
Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması’nı açık-
ladı. Türkiye'nin 2018 yılı kurumlar vergisi rekortmeni 10 
milyar 610 milyon TL vergi tahakkuk ettirilen Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankası oldu. Ağırlıklı olarak en büyük ban-
kacılık, sigorta ve finans kuruluşlarının yer aldığı sıralamada 
madencilik sektörüne doğrudan bağlı birçok firma (Metal 
maden üretimi, çimento üretimi, beton üretimi, cam ve se-
ramik sanayi, demir-çelik) her sene olduğu gibi kendisine 
yer buldu.
2018 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli 
İlk 100 Sıralaması’nda maden ve madencilikle ilişkili şirketler 
sıralamasında birinci sırada İskenderun Demir Çelik yer alırken 
ikinci sırada Ereğli Demir Çelik, üçüncü sırada ise Eti Maden İş-
letmeleri yer aldı.
İskenderun Demir Çelik 2017 yılı Vergilendirme Dönemi Ku-
rumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması’nda yer almaz-
ken 2018 yılında 1 milyar 174 milyon 689 bin TL ile listede 6. 
sırada yer aldı.
Ereğli Demir Çelik’in 2018 yılında tahakkuk ettiği vergi tutarı 
2017 yılına göre yüzde 240 artarak 966 milyon 350 bin olurken 
şirket, 2018 yılı için tahakkuk ettiği vergi tutarı ile listede 7. sı-
rada yer aldı.
Eti Maden’in 2017 yılına göre tahakkuk ettiği vergi tutarı 2018 
yılında yüzde 93 oranında önemli bir artış sağlarken şirket bu 
artışla sıralamada 16. sıradan 10. sıraya yükseldi.

Koza Altın İşletmeleri, 2018 yılında sıralamada 15 sıra birden 
yükselerek 20. sırada (2018 yılı tahakkuk ettiği vergi tutarı 283 
milyon 97 bin TL) kendisine yer bulurken Soda Sanayi AŞ ise 
2017 yılında yer almadığı listede 2018 yılında kendisine 25. sı-
rada (2018 yılı tahakkuk ettiği vergi tutarı 206 milyon 194 bin 
TL) yer buldu. 
2018 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli 
İlk 100 Sıralaması’nda kendisine yer bulan maden ve maden-
cilikle ilişkili şirketler aşağıdaki gibidir: 

2018 2017
2018 Yılı 

Tahakkuk Ettiği 
Vergi Tutarı (TL)

İskenderun Demir Çelik 6   1.174.689.183

Ereğli Demir Çelik 7 15 966.350.079

Eti Maden İşletmeleri 10 16 694.492.251

Koza Altın İşletmeleri 20 35 283.097.917

Soda Sanayi AŞ 25 - 206.194.430

Çayeli Bakır İşletmeleri 49 98 129.472.465

Trakya Cam 55 62 122.871.918

Erdemir Madencilik 73 - 95.400.060

Eti Krom AŞ 88 43 81.367.170

Borçelik Çelik Sanayi 97 55 73.112.482
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Alacer Ardıç Projesi İçin Kaynak Tahminini Güncelledi

Ariana Resources Yeni Bir Ortaklık için 
Mutabakat Zaptı İmzaladı  

Kasım 2019

Kasım 2019

Çöpler Altın Madeni ile Türkiye’deki faaliyetlerine devam eden 
Alacer Gold, Çöpler Madeni’ne komşu Ardıç Projesi’nde yaptı-
ğı sondaj çalışmaları sonucu elde ettiği verilere göre projedeki 
kaynak tahmininde pozitif yönlü artış duyurdu. Güncelleme 
sonrası projedeki belirlenmiş (Indicated) kaynak miktarı %28 
artarak 1,60 g/t Au ortalama tenör ile 816.600 ons altın, çıkar-
sanmış (Inferred) kaynak miktarı %519 artarak 2,1 g/t ortalama 
tenör ile 593.900 ons altın oldu. Şirket arama çalışmaları kap-
samında, kaynak tahmini için gerçekleştirilecek sondajlardan 
ziyade mineralizasyonun kapsamını belirlemeye odaklandığını 
aktarırken sahada bulunan 7 adet karotlu sondaj kulesi ile ara-
ma çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.
Kaynak tahmininin, KB-GD doğrultulu yaklaşık 1,4 km uzunlu-
ğunda bir bölgeyi kapsadığı belirtilirken bu bölgede kaynak 
tahmini yapılabilmesi için yeterli sondaj çalışması gerçekleşti-
rildiği aktarıldı. Alacer Gold, gerçekleştirilen yüzey haritalama 
çalışması sonucu hedefteki mineralizasyonun 2 km'den daha 

uzun olabileceğinin altını çizdi. Güncellenen kaynak tahminde 
göre bölgede ağırlıklı olarak oksit cevheri bulunurken bir mik-
tarda sülfit cevheri bulundu. Şirket hem oksitli hem de sülfitli 
cevherin Çöpler Projesi’nde bulunan cevher işleme tesisinde 
değerlendirilebilme potansiyeli bulunduğunu da belirtti. 
Son veriler ile Ardıç Projesi’nin önemli bir keşif değeri kazandığı-
nı belirten Alacer CEO’su Rod Antal:” Mineralizasyonun kapsamını 
ortaya çıkartmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gerçekleşti-
rilecek ek sondaj çalışmaları ile kaynağın daha da artmasını umu-
yoruz. “dedi. Ardıç Projesi’nin madene komşu sahalardan önemli 
miktarda ek oksitli cevher üretimi sağlayacak olması nedeni ile 
şirketin orta vadeli büyüme planlarında önemli bir yere sahip 
olduğunu belirten Antal projede sürdürülen çalışmalar ile ilgili: 
“Çalışma ekibimiz madencilik faaliyetleri için başlangıç çalışmala-
rını sürdürürken arama ekibimiz ise eş zamanlı olarak yeteri kadar 
araştırılmadığını düşündüğümüz güney doğu bölgesinde maden 
arama çalışmalarına devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de altın arama ve üretim faaliyetlerine devam eden 
Ariana Resources, büyük bir Türk inşaat ve mühendislik şirketi 
ile karşılıklı mutabakat anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Şirket 
gerçekleşen anlaşmanın nihai olmadığı ve değişikliğe uğraya-
bileceğini kaydederken anlaşmanın içeriğinde dikkat çeken 
noktalar ise şu şekilde oldu:
Anlaşmaya göre Ariana Resources ve Proje-A İnşaat tarafından 
yüzde 50 ortaklıkla kurulan Zenit Madencilik’in %53 hissesi 
50 milyon dolar karşılığında anlaşmaya taraf olan şirkete ak-
tarılacak. Hisseler iki şirket arasında eşit olarak bölüşülecek ve 
anlaşma sonrası Ariana Resources ve Proje-A İnşaat, Zenit Ma-
dencilik in %23,5’er hissesine sahip olacak. Bunun yanında Ari-
ana Resources’ın %100 iştiraki olan Grater Ponties Exploration 
B.V.’nin tamamına sahip olduğu Salınbaş Projesinin %17’lik his-
sesi de 5 milyon dolar karşılığında anlaşmaya taraf olan şirkete 
aktarılacak. Şirket, Salınbaş Projesine 8 milyon dolarlık yatırım 

yapacak ve banka kredilerini organize ederek projeyi üretim 
aşamasına getirecek. Türk inşaat ve mühendislik şirketinin an-
laşmada yer alan şartları gerçekleştirmesinin ardından Salınbaş 
Projesini elinde bulunduran Greater Ponties şirketi Zenit Ma-
dencilik bünyesine katılacak.
Nihai anlaşma imzalanmadan önce tarafların kendi bünyelerin-
de detaylı bir çalışma gerçekleştirecekleri belirtilirken sürecin 
en geç Şubat 2020 sonunda tamamlanması hedefleniyor.
Nihai anlaşmanın imzalanmasının şirketin seviye atlaması için 
önemli bir dönüm noktası olacağını aktaran Ariana Resources 
Genel Müdürü Kerim Şener:” Anlaşma varlıklarımızın değerinin 
ve arama ve geliştirme ekiplerimizin başarısının bir göstergesidir.” 
dedi. Anlaşmanın gerçekleşmesi ile Türkiye’ye odaklanan önemli 
bir maden arama, geliştirme ve üretim şirketinin ortaya çıkacağını 
vurgulayan Şener, gerçekleşmesi muhtemel ortaklık ile Türkiye’de 
ki varlıklarının tam kapasite ile değerlendirilebileceğini kaydetti.  

Türkiye Varlık Fonu 
Madencilik Projelerine Yatırım Yapacak Ekim 2019

Türkiye Varlık Fonu (TVF) petrokimya, madencilik ve yerli kay-
naklardan enerji üretimi projelerinde özel sektör veya yabancı 
sermaye iş birliğine dayanan “sıfırdan yatırım” projelerine yatı-
rım yapacak. 2020-2022 dönemini kapsayan ve “Değişim Baş-
lıyor” ana temasıyla uygulanacak Yeni Ekonomi Programı’nda, 
TVF’nin enerji sektöründeki yatırımlarda yer almasına ilişkin 
planlar dikkati çekti. AA muhabirinin TVF yetkililerinden aldığı 
bilgiye göre, enerji sektöründe girdi maliyetleri ve ithalatı azalt-
maya yönelik projeler desteklenecek.
Maden arama ve sondaj çalışmaları hızla devam ettirilerek bu-

lunan rezervler TVF öncülüğünde yeni iş modelleri ve finans-
man mekanizmalarıyla ekonomiye kazandırılacak.
Bu kapsamda fon, özel sektör veya yabancı sermaye iş birliğine 
dayanan sabit sermaye yatırımlarıyla petrokimya, madencilik 
ve yerli kaynaklardan enerji üretimi projelerine destek verecek. 
Böylece TVF ilk kez kamu dışı sektör oyuncularıyla birlikte enerji 
yatırımında yer alacak.
TVF’nin bu çerçevede yapacağı petrokimya, madencilik ve yerli 
kaynaklardan enerji üretimi projeleri arasında öncelik projeler, 
“sıfırdan yatırım” şeklinde yapılacak. 
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Atık Barajlarında Ulusal Standartların 
Belirlenmesi Amacı ile Çalışma Başlatıldı

Avustralya NTE Projeleri İçin Yeni Bir Birim Kurdu   

Endonezya Devleti Vale Endonezya’nın 
%20 Hissesini Satın Alacak

DÜNYADAN HABERLER

Kasım 2019

Kasım 2019

Kasım 2019

Yıl içerisinde Brezilya’da yaşanan maden kazası sonrası faaliyet-
lerine başlayan Uluslararası Atık Barajı Değerlendirme Girişimi 
(The Global Tailings Review Initative), madenlerde güvenliği 
arttırmayı ve atık barajlarında uluslararası standartlar oluştur-
mayı amaçlayan  çalışmalar kapsamında 6 hafta sürmesi planla-
nan ve kamu katılımını amaçlayan bir çalışma başlattı. 
Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde 300 kişinin ölümüne neden olan 
maden kazasının tekrarlanmaması için madenlerdeki atık alanlarının 
inşası ve bakımı konusunda uluslararası standartlar oluşturulması 
gerektiğini düşünen ve 2019 yılının Mart ayında faaliyetlerine baş-
layan girişim, Uluslararası Maden ve Metaller Konseyi (International 
Council on Mining and Metals) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
(UN Environment Programme) tarafından destek görüyor.  
Çalışmalar kapsamında kamu görüşlerinin toplanacağı bu ev-
rede elde edilecek eleştiri, geri bildirim ve öneriler ile oluşturu-
lacak taslak ile çalışmanın daha da zenginleşeceğini ifade eden 
girişimin başkanı Uzman Brune Oberle, taslağın tüm dünyadaki 
atık yönetimini güçlendirme isteğinin bir tezahürü olduğunu 
kaydetti. Bunun yanında Oberle, taslağın oluşturulmasının 

benzeri girişimlerin önünü açacağına dair görüş belirtti.
Aynı konuda bu çalışmaya paralel olarak farklı bir organizasyon 
tarafından gerçekleştirilen, 726 şirketin katılımı ile benzer bir ça-
lışma yapıldı. Atık depolama tesislerini incelemeyi amaçlayan ça-
lışma kapsamında Nisan ayından bu yana yapılan incelemelerde 
her on tesisten bir tanesinde stabilite sorunları olduğu ortaya çı-
karılırken elde edilen verilerin yeterli örnek seviyesine ulaşmadı-
ğı bu nedenle yapılan çalışmanın henüz kapsamlı olmaktan uzak 
olduğu kaydedildi. Katılımcıların yarısına yakının sunduğu veriler 
ile yapılan çalışmanın daha kapsamlı hale getirilmesi planlanıyor. 
Atık alanlarının inşası ve bakımı üzerine henüz uluslararası bir 
standart bulunmuyor. Girişim tarafından gerçekleştirilen çalış-
ma sonucu şirketlerin, oluşturulacak standartlar bütünü ile atık 
barajlarının uygun şartlarda inşa edilmesi ve bakımının gerçek-
leştirmesi yoluyla yeni felaketlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. 
Girişim aynı zamanda şirketlerin atık barajları konusunda daha 
şeffaf olmasını ve bilgilerin halk ile paylaşılması gerektiğinin al-
tını çiziyor. Oberle, yapılacak çalışmalar sonucunda hazırlanacak 
standartların 2020 yılı içerisinde yayınlanacağını belirtti. 

Avustralya’nın Doğal Kaynaklar ve Kuzey Avustralya Bakanı 
Matt Canavan, yaptığı açıklamada kritik maden projeleri için 
yatırım, finansman ve pazar erişim güvenliği sağlamayı amaç-
layan Kritik Mineral Yatırımlarını Kolaylaştırma Ofisi (Critical Mi-
nerals Facilitation Office) kurulacağını açıkladı. Kurulacak ofisin 
1 Ocak 2020 tarihinde faaliyetlerine başlayacağı ve asıl odağı-
nın nadir toprak elementleri olacağı belirtildi.
Kurulacak ofis ile ilgili açıklamalarda bulunan Canavan şu cüm-
leleri söyledi: “Avustralya Hükümeti, kurulacak özel bir proje ko-
laylaştırma ofisi ile yeni finansal seçenekler sunmak ve savunma 
sanayisinde son teknolojiyi kullanmak için gerekli olan ve stratejik 
öneme sahip nadir toprak elementleri ve kritik olarak tanımlanan 
maden projelerinin geleceğini güvence altına alacak.” 
Bakanın yaptığı açıklamada, ülkenin kritik mineralleri üretme ve işle-
me kabiliyetini arttıracak projelerin finansal destek almaya uygun ola-
rak değerlendirileceği bilgisi yer aldı. Canavan, ayrıca projelerin EFA 
ve Kuzey Avustralya Altyapı Tesisleri (NAIF) aracılığıyla çifte finansman 
erişimine imkân sağlayacak değişikliklerin yapılacağını söyledi.

Canavan, nadir toprak elementlerine verdikleri önem ile ilgili şu 
cümleleri kullandı: “Nadir toprak elementlerimizi ve kritik maden 
varlıklarımızı Avustralya'nın ve teknoloji odaklı endüstrilerimizin 
yararı için geliştirmeye kararlıyız. Adayların hem EFA hem de NAIF 
aracılığıyla finansman sağlamasına izin vererek, kritik maden 
sektörümüz için fırsatları arttırıyoruz. Bu, binlerce Avustralyalı için 
istihdam yaratacak, yeni ticaret ve imalat fırsatları sunacak.” 
Avustralya Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya istina-
den, Avustralya Maden Konseyi (Minerals Council of Australia) 
CEO'su Tania Constable, Kritik Mineral Yatırımlarını Kolaylaş-
tırma Bürosu'nun kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını 
kaydetti. Kurulacak ofisin Avustralya’nın nadir toprak ele-
mentleri ve yüksek performanslı metallerin tedarikinde lider 
pozisyonda olma potansiyelini ortaya çıkarmaya yardımcı ola-
cağına dikkat çeken CEO, ülkenin dünyanın daha hızlı, daha 
kompakt ve daha güçlü teknoloji için ihtiyaç duyduğu kritik 
mineralleri tedarik etmek ve geliştirmek için gerekli koşulları 
taşıdığını kaydetti. 

Endonezya Devleti’nin maden şirketi, Mining Industry Indone-
sia’nın, Vale Endonezya'nın %20 hissesini 2020 haziran ayında 
500 milyon dolara satın alacağı belirtildi.
Şirketin Genel Müdürü Ogi Prastomiyono yaptığı açıklamada, 
"Koşullu hisse alım sözleşmesinin Aralık ayı ortasında gerçekleş-
mesini bekliyoruz. Süreç birtakım şartların yerine getirilmesini 

gerektiriyor ancak anlaşmanın en geç Haziran 2020 tarihinde ta-
mamlanmasını hedefliyoruz." dedi.
Endonezya madencilik yönetmelikleri uyarınca, yabancı serma-
yeli madencilik şirketleri faaliyetlerine başladıktan sonraki 10 yıl 
içerisinde şirketlerdeki hisselerini %49 veya daha altına düşür-
meleri gerekiyor.
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2020’de Ekonomik Gelişmelerin Madencilik 
Sektörünün Yararına Olması Bekleniyor

Kanadalı Altın Üreticisine Ait Konvoy 
Saldırıya Uğradı

Çin Kömür Kullanımını Arttırmayı Planlıyor 

Kasım 2019

Kasım 2019

Kasım 2019

Ernst&Young tarafından 21.si yayınlanan Küresel Sermaye Gü-
ven Endeksi’ne (Global Capital Confidence Barometer) katılım 
gösteren madencilik ve metal sektörü yöneticilerinin %63’ü, 
2020 yılında küresel ekonominin madencilik faaliyetlerinin ya-
rarına olacağına dair görüş belirtti. 
Raporda, kazançların artması ile birlikte gelir gider dengeleri-
nin güçlenmesi ve azalan borçlar gibi unsurların 2020 yılı için 
olumlu bir beklenti yarattığı bilgisi yer aldı. Raporda dikkat çe-
ken bir nokta ise küresel ekonomide yavaşlama yaşanacağını 
düşünenlerin sayısının %45 gibi azımsanmayacak bir rakam 
olmasına rağmen bu durumun madencilik sektörüne yansıma-
sının pozitif olacağına yönelik bir beklenti olduğuydu.
Çevresel uygulama ve düzenlemeler dair çekinceler ve politik 
belirsizlikler gibi olumsuz etkenler bulunmasına rağmen karbon 
salınımını azaltmak adına yapılacak çalışmaların madenciliğe 
olumlu etkisinin daha fazla olacağı aktarılırken yenilenebilir ener-
ji kaynakları ve elektrikli araçlar gibi teknolojilerin hayatımıza en-
tegrasyon sürecinde belirli emtialarda talep artışı yaşanmasının 
kaçınılmaz olduğu ve bu gelişmelerin madencilik sektörüne yön 

verecek en önemli unsurlar arasında yer aldığı ifade edildi. 
Ernst&Young, günümüzde iç içe geçmiş halde olan küresel 
ekonomik yapının madencilik sektörü için birçok negatif tara-
fı olduğunu ve yöneticiler tarafından yakından takip edilmesi 
gerektiğine dikkat çekerken şirketin yaptığı çalışmaya katılan 
yöneticilerin özellikte ABD’nin uyguladığı ticari koruma önlem-
lerinin maden ve metal sektöründe ticaret, birleşme ve satın 
alma gibi aktiviteleri zorlaştırdığına dair görüş belirtti.
Katılımcıların birçoğu iklim değişimini önleme amaçlı karbon sa-
lınımı azaltma çabalarının talebi olumlu etkilemesini madencilik 
adına olumlu değerlendirirken %16’lık bir kısım ise karbon sa-
lınımını önleme odaklı yönetmeliklerin madencilik gelişimi aç-
sından en önemli engellerden biri olduğuna dair görüş belirtti. 
Rapora göre maden şirketlerinin karbon emisyonunun azaltıl-
masında çok önemli bir role sahip olduğuna dikkat çekilirken 
birçok maden şirketinin gerçekçi hedefler belirleyerek bunları 
uygulamaya başladığı belirtildi. Aynı zamanda lityum ve nikel 
gibi artan talepleri karşılamak adına birçok maden üreticisinin 
üretim arttırma planları olduğuna da dikkat çekildi. 

Kanadalı altın üreticisi SEMAFO şirketinin çalışanlarını taşıyan 
ve askeri eskort tarafından eşlik edilen bir konvoy Burkina Fa-
so'nun doğusunda saldırıya uğradı. Saldırı sonucu 37 kişinin 
öldüğü, 60 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
SEMAFO şirketinin çalışanlarını taşıyan araçların yer aldığı konvo-
ya gerçekleştirilen saldırı, şirketin Est bölgesindeki madenlerinin 
birinden yaklaşık 40 km uzaklıkta meydana geldi. Yerel yönetici-
lerden Yarbay Saïdou T.P. Sanouhas, saldırı sonrası yaptığı açık-
lamada 37 kişinin öldüğünü ve 60 kişinin yaralandığını teyit etti.
Madenlerinde bir tehlike olmadığını belirten şirket yetkilisi 

konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Bongou Madeni hala 
güvende ve yaşanan bu durum operasyonlarımızı etkilemiyor. Ça-
lışanlarımızın, müteahhitlerimizin ve tedarikçilerimizin emniyetini 
sağlamak için tüm düzeylerdeki yetkililerle iş birliği içerisindeyiz.”
Kanada hükümeti ise yaşanan saldırıyı kınadı. Kanada Dışişleri, Ti-
caret ve Kalkınma Dairesi sözcüsü Angela Savard, "Kanada, Kana-
dalı maden şirketi SEMAFO’nun işçilerine ve aynı zamanda yerel gü-
venlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırıyı kınamaktadır." dedi.
Ağustos 2018'de aynı bölgede bir SEMAFO konvoyu daha sal-
dırıya uğradı. 

Çin'in kömür kullanımını azaltacağına ve 100'den fazla projeyi 
iptal edeceğine dair yaptığı açılamaların ardından geçen 4 yılın 
sonunda ülkenin fosil yakıtlarına olan ilgisi tekrar canlandı.
Termik santraller üzerine çalışma yürüten Global Energy Mo-
nitor tarafından yayınlanan rapora göre Çin, toplam kapasi-
tesi 149 GW olan termik santralleri faaliyete geçirmeye ha-
zırlanıyor. Bu değerin şu anda Avrupa Birliği'nin tüm kurulu 
kapasitesine denk olması ön plana çıktı. Raporda Çin’de inşa-
atı devam eden ve inşaatına başlanmak üzere olan tesislerin 
kapasitesinin yaklaşık 149 GW olduğu belirtilirken bu rakamın 
dünyanın geri kalanında yaklaşık 105 GW seviyelerinde olması 
dikkat çekti.
Kömürün ülkenin toplam enerjisindeki payı 2012 yılında 
%68'den %59'a düştü fakat bu tarihten sonra fosil yakıtın tü-

ketimi, yerel enerji talebine paralel olarak artmaya devam etti. 
Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan Çin, iç talebi 
karşılamak için sadece 2019 yılının ilk dokuz ayında 40 yeni kö-
mür madenine onay verdi.
2018 yılında ise Çin’in kömür enerjisi ile ürettiği enerji miktarı 
25,5 GW artış gösterirken, dünyanın geri kalanında toplam ka-
pasite   2,8 GW düşüş gösterdi.
Paris iklim Anlaşması’nda belirtilen hedeflere ulaşmak, küresel 
kömür kullanımının 2030 yılına kadar %70 oranında azaltılması 
ve 2050 yılına kadar tamamen durdurulması gerektiğine dikkat 
çeken raporun yazarlarından Christine Shearer, “Çin’in 2035’e 
kadar enerji tedarik zincirinde kömürün payını arttırma planı, 
emisyon azaltma çalışmalarının tam karşısında duruyor ve küre-
sel iklim hedeflerini tehlikeye atıyor.” ifadelerini kullandı. 
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EOS Sondaj Yerli ve Milli Üretimde 
Hız Kesmeden Devam Ediyor

RAM Mühendislik Sondaj 
Müteahhitliğine Hızlı Bir Giriş Yaptı

Zitron Havalandırma Eğitimlerinin İlki 
Çanakkale’de Gerçekleştirildi

EOS Sondaj, karotlu ve karotsuz 
sondajda faaliyet gösteren firmalar 
tarafından tercih edilmeye başlandı. 
Şirketin ürünlerinin tercih edilmesin-

deki en önemli unsurun; yerli ve milli üretim gerçekleştiren bir 
firma olarak öne çıkması gösteriliyor. 

Şirketin müşterilerinden aldığı geri dönüşler de olumlu yönde 
olurken bu olumlu geri dönüşlerin sebebi olarak EOS Sondaj’ın 
ürünlerini müşterilerine erken teslim etmesi en önemli unsur 
olarak öne çıkıyor. Birçok firmanın teslim sürelerinin uzun ol-
ması ve malzeme garantisi vermemeleri, EOS Sondaj ile diğer 
firmalar arasındaki farkı oluştururken şirket emin adımlarla yo-
luna devam ediyor. 

Firma üretim alanındaki yatırımlarını her geçen gün arttırırken 
müşterilerinin taleplerine hızlı ve kaliteli geri dönüş sağlamak adı-
na ekip olarak çalıştıklarını, ilerleyen zamanlarda da yeni atılımlar 
ile de sektöre destek olmaya devam edeceklerinin bilgisini verdi.

eosmakina.com

RAM Mühendislik, sondaj müteahhitliği 
alanında adından söz ettirecek projelere 
imza atmaya başladı. Şirket yetkilileri, son-
daj müteahhitliği konusunda madencilik 
sektörüne uzak olmayan deneyim sahibi 
bir ekiple çalıştıklarını özellikle belirtirlerken 
Türkiye’de tamamlamış oldukları projelerin 

yurtdışında kendilerine referans oluşturduğunun bilgisini verdi. 

Şirket hali hazırda Orta Asya ve Afrika’da devam eden proje-
leri olduğunu belirtirken yakın zamanda Balkanlar’da yeni bir 
projeye başlayacaklarını, bunun için de makine parkurundan 
6 sondaj makinesini hazırladıklarını, yeni projenin kendilerini 
fazlasıyla heyecanlandırdığını belirtiyorlar. 

Firma yetkilileri, Türkiye’de madencilik sektörüne yönelik ge-
rekli yatırımlar yapıldığında ve teşvikler yeterli duruma gel-

diğinde, maden sondaj çalışmalarının hızlanacağı görüşünü 
savunurlarken 2020 yılı başlangıcı ile birlikte RAM Mühendislik 
isminin sektörde fazlasıyla duyulacağını ve önemli projelerde 
yer alacaklarını belirtiyorlar. 

Zitron Havalandırma Sistemleri tarafından organize edilen 
Türkiye’nin belli başlı illerinde gerçekleşecek olan ‘Havalandır-
ma Eğitimleri’nin ilki 16-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Ça-
nakkale’de gerçekleştirildi.

Çanakkale, Edirne ve Tekirdağ’daki maden işletmelerinden ge-
len yönetici ve maden mühendislerinin katılımıyla gerçekleşen 
etkinlikte, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ab-
dullah Fişne ve Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. 
Kemal Barış sunumlar gerçekleştirdiler. Eğitim aralarında ve ak-

şam yemeğinde işletmelerin güncel sorunları, havalandırmadaki 
gelişmeler ve örnek uygulamalar konuşulurken eğitim sonunda 
katılımcılar ve öğretim görevlileri tarafından yapılan değerlendir-
mede, eğitimin son derece faydalı ve öğretici olduğu vurgulandı.

Zitron Havalandırma Sistemleri tarafından organize edilen ‘Ha-
valandırma Eğitimleri’ ilerleyen günlerde, Trabzon’dan Kayse-
ri’ye, Zonguldak’tan Manisa’ya, Kütahya’dan Elazığ’a kadar 
yurdun farklı yerlerinde de devam edecek. 

zitron.com.tr
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Yılmaden Holding İkinci Arama “Kurultai”ni Düzenledi
Orta Asya Türk devletlerinde, 
toplumlar ve toplumları yöneten 
hükümdarlar, devlet işlerini gö-
rürken danışmak, alıp uygulaya-

cakları kararları topluma benimsetmek, alınacak neticelerin so-
rumluluğunu paylaşmak ve en doğru olanı yapmak için düzenli 
olarak "kurultai" adı verilen meclis toplantıları düzenlerlerdi.

Yılmaden Holding bünyesindeki maden arama ekibi aynı he-
deflerle yıllık "kurultai"ler düzenliyor. Bu yıl İkinci Arama Ku-
rultai, 23 Ekim 2019 tarihinde Elazığ'daki Eti Krom tesisinde 
organize edildi. 

Kurultai kapsamında, Yılmaden bünyesinde görev alan ve çe-
şitli coğrafyalarda çalışan 52 jeolog bir araya geldi. Maden Je-
ologları Derneği adına Mesut Soylu ve Erdem Yetkin, “Metalik 
Maden Aramacılığı’nda Genel Prensipler, Uluslararası Raporla-
ma ve QA/QC” eğitimlerini arama ve maden jeologlarına su-
narken, Prof. Dr. Vedat Toprak ise “Morfoloji ve Yapısal Jeoloji 
ve Jeoloji Haritası Yapımı Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken 
Hususlar” konusunda bilgi aktardı.

Kurultai’nin ikinci bölümünün açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Yılmaden Holding CEO’su Alp Malazgirt, ilham veren konuş-
masında jeologları şu şekilde tanıttı: “Sizleri şöyle tanımlıyorum 
doğada çok fazla gözlem yapan, pusulalarını, çekiçlerini kullana-
rak ölçüm yapan kişiler olarak. En önemlisi de madenciliği nasıl 
yapabileceğimizi anlayan insanlar olarak tanımlıyorum. Maden 
arama jeoloğu hakkında konuştuğumda, düşünebilen, görselleş-
tirebilen, gözle görünmeyen bir şeyi tasvir edebilen insanlardan 
bahsediyorum. Kendileri, gerçekten hayal gücü gelişmiş insanlar-
dır. Neredeyse filozoflar gibidirler, çok fazla düşünürler.” 

Konuşmasına modellemenin önemi ile devam eden Malazgirt, 
ekonomik ve finansal zorluklar karşısında arama çalışmaları-
nın getirileri ve doğruluğu iyileştirilmeli sözlerini sarf ederken 
sektörün de modellemeye doğru kayacağını ifade etti. Ekibin-
den modelleme yetkinliklerinin geliştirilmesini talep eden Ma-
lazgirt, “Bu konferanstan, sizden çok fazla beklentim var. İyi bir 
hayalperest olun, iyi bir filozof olun, bundan 20-30 yıl sonra nasıl 
madencilik yapacağımızı anlamak için iyi bir matematikçi olun.” 
diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kurultai'de konvansiyonel arama yöntemlerine (yarma, galeri, 
sondaj vb.) alternatif olarak, daha kısa zaman ve düşük mali-
yetlerle yeni yatakların bulunmasına olanak sağlayacak yeni 
yaklaşımlar ortaya koymak için "Guleman Ofiyoliti Kökensel 
Araştırma Projesi" tanıtıldı. Projenin olumlu sonuçlarının sadece 
Guleman ofiyolitine ışık tutmanın yanında, aynı zamanda ülke-
miz maden aramacılığında da yeni ufuklar açacağı düşünülüyor.

Geniş katılımlı toplantının son oturumunda arama stratejisini 
gözden geçirmek, başarılı uygulamaları paylaşmak, yeni ma-

den arama teknolojilerini ve metotlarını tanıtmak ve 2020 yı-
lındaki maden arama hedeflerini konsolide etmek için projeler, 
Yılmaden üst yönetime sunuldu. 2019 hedeflerine ulaşılmasın-
da önemli katkılar yapan maden arama ekibi üyelerine teşek-
kür plaketleri verildi. 

Kendi bünyesinde düzenlediği Arama Kurultai’nın yanı sıra 
faaliyet gösterdiği alanlarda çeşitli etkinliklere de katılım gös-
termeye dikkat eden Yılmaden, 30 Ekim 2019 tarihinde Antal-
ya’da düzenlenen Krom Çalıştayı’na katılım sağladı. Çalıştayda, 
Eti Krom Genel Müdürü Hasan Giray’ın yaptığı açılış konuşma-
sının ardından gerçekleştirdiği sunumunda, “Kromda Maden 
İşletme Yöntemleri”ni ve çok değerli tecrübelerini, birikimleri-
ni katılımcılarla paylaştı. 

Yılmaden’in İsveç’teki iştiraki olan Vargön Alloy’un Metalürji 
Müdürü Annelie Papadopoulos Çalıştay’da “Yüksek Karbonlu 
Ferrokrom Üretimi”ni anlatırken Krom Cevheri Satış ve Pazar-
lama Direktörü Yaşar Özdirek ise “Dünyada Krom Kullanımı, 
Pazarı ve Gelecek Beklentileri” konusunda kapsamlı bir sunum 
gerçekleştirdi. Son konuşmacı olarak Yılmaden Holding Kı-
demli Finans Direktörü Tolga Ergüven bankacılık kariyerinde 
yıllar içerisinde biriktirdiği değerli deneyimlerini “Krom Yatı-
rımlarının Finansmanı” sunumunda paylaştı.

Yılmaden ayrıca Uluslararası Cevher Hazırlama Konferansı 
IMPC 2019’da da yer aldı. Konferans kapsamında, AR-GE Mer-
kezi’nin üzerinde çalıştığı alanlardan biri olan “Sıfır Atık” hedefi 
doğrultusunda olivin mineralinin refrakter olarak kullanılması 
projesini, kimya yüksek mühendisi Şeyma Yüksel Sağman ve 
Eti Krom AR-GE Merkezi Müdürü Ali Keskin poster sunumu ola-
rak aktardı.

Şirket, IMPC 2019’da maden ve metal sektörünün tüm araş-
tırmacılarına “Fikirlerinizi hep birlikte gerçeğe dönüştürelim!” 
sloganı ile Eti Krom Ar-Ge Merkezi’nde ortaklaşa çalışmaya da-
vet ederken Mineral Proses Direktörü Dr. Cemil Acar, Eti Krom 
AŞ Ar-Ge Merkezi ile birlikte yürüttüğü projeyi bilimsel makale 
olarak katılımcılara sundu. 

Şirket, gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda yarattığı de-
ğeri, faaliyet gösterdiği bölgedeki yerel ve ulusal paydaşlarla 
paylaştığını, bu sene de Türkiye’de en yüksek kurumlar ver-
gisi ödeyen ilk 100 şirketin içerisinde yer aldığını kamuoyuna 
duyurdu.

Şirket ayırca, 23-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Paphos, Güney 
Kıbrıs’ta düzenlenen 2019 Sürdürülebilir Endüstriyel Süreçler 
Zirvesi’nde (Sustainable Industrial Processing Summit & Exhi-
bition) Yılmaden Holding CEO’su Alp Malazgirt’in gösterdiği 
liderlikten dolayı, endüstriyel sürdürülebilirlik alanında en yük-
sek ödüle layık görüldüğünü kamuoyuyla paylaştı. 

yildirimgroup.com

YILMADEN
HOLD NG A.S.
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Bakan Yardımcısı Kalaycı: 
“Gelecek yıl sorunları konuşmayacağız”
Madenlerin insan hayatındaki 12 bin 500 yıllık vazgeçilmezliğine 
dikkati çekmek amacıyla “Hayatımız Maden” mottosuyla Ege Ma-
den İhracatçıları Birliği (EMİB) ev sahipliğinde düzenlenen ve ma-
dencilik sektörünün önemli isimlerini bir araya getiren Hayatımız 
Maden Çalıştayı’nın üçüncüsü 16 Kasım 2019 tarihinde İzmir’de 
gerçekleştirildi. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Şeref Kalaycı, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, İstan-
bul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer ve Ege Maden 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya’nın açılış 
konuşmalarıyla başlayan Çalıştay’a katılım oldukça yüksek oldu.

Kaya açılış konuşmasında, madencilikte ülke olarak dışa bağım-
lılık konusuna değinirken “Ülkemizin gerçekleştirdiği toplam it-
halatın yaklaşık yüzde 75’ini enerji, hammadde ve ara mal kalem-
leri oluşturuyor. İhtiyacımız olan enerji kaynaklarını ve metalleri 
dışarıdan satın almak için çok büyük bedel ödüyoruz. İthâl kömür, 
demir cevheri, altın, bakır, kurşun, çinko ve birçok maden ve metal 
için her yıl yaklaşık 25 milyar dolar harcıyoruz. Öz kaynaklarımız 
ise hala toprağın altında yatıyor. Bu yer altı kaynaklarının çıkarılıp 
ekonomiye kazandırılmasının milli bir görev olduğuna inanıyor, 
madenlerimizi işleterek milletimizin yararına sunmak istiyoruz. 
‘İnadına Üretim, İnadına İhracat’ diyoruz.” ifadelerini kullandı.

2019 yılının ilk çeyreğinde madencilik sektörünün yüzde 9,2 
küçüldüğünü ifade eden Kaya, 82 milyonun insanın ev sahi-
bi olduğu madenlerin, madenciler olarak kiracıları olduklarını 
belirtirken 2019 yılının Ocak-Ekim (İlk 10 aylık dönemde) dö-
neminde Türkiye’ye 3,6 milyar dolar döviz kazandırdıklarını 
vurguladı. Madencilik sektörünün 15 milyar dolar ihracat raka-
mına ulaşacak potansiyele sahip olduğunu da belirten Kaya, 
bu potansiyeli ortaya çıkarmak için konunun tüm taraflarını 
Hayatımız Maden Çalıştayı’nda buluşturduklarını ve bir yol ha-
ritası belirlediklerini de sözlerine ekledi.

Maden sahalarında devletin ilgili kurumlarınca verilen izinler da-
hilinde ve yine bu kurumların gözetim ve denetimi altında çalı-
şan birçok maden işletmesi bulunduğunu belirten Kaya, “Ülkemi-
zin maden ihtiyacını karşılayabilmek, dışa bağımlılığı azaltabilmek 

için sürdürülebilir bir maden üretimini gerçekleştirmek zorundayız. 
Bunun için çevre ile dost, insan sağlığını üretiminin merkezine otur-
tan ve sürdürülebilir bir üretim zincirini iyi yöneterek amacımıza 
ulaşabiliriz. Çalıştay’ın bu anlamda da sektöre ve ülkemize büyük 
fayda sağlayacağına inanıyoruz.” ifadelerini dile getirdi.

EMİB Başkanı Kaya’nın ardından kürsüye çıkan İMİB Başkanı 
Aydın Dinçer, madencilik sektörünün yaşadığı tüm sorunlara 
kısa ve etkili bir şekilde değinirken ülkemiz maden ihracatının 
5 milyar dolar seviyelerinde gerçekleştiğini ancak madencilik 
faaliyeti ile üretilen trona, bor gibi kimya sektöründe gözüken 
bazı ürünlerin de üretime katılmasıyla maden ihracatının 7 mil-
yar dolara yükseleceğini sözlerine ekledi.

YÖK, üniversite bölüm başkanları ve ilgili bakanlıkla yürüttükleri 
çalışmalara değinen Dinçer, “YÖK ile birlikte madencilik ve jeoloji 
fakültelerinin öğrencilerine asgari ücret ile burs vererek, çok daha 
nitelikli öğrencileri üniversitelere bu sektörün geleceğine emanet 
etmek üzere çekmeyi planlıyoruz. 29 Kasım’da YÖK ve üniversite bö-
lüm başkanlarımızla İstanbul’da, bakanlıklarımızın da yetkililerinin 
katılacağı müfredat ile ilgili bir çalışmada hep birlikte bulunacağız. 
7+1 yani yedi sömestr okulda, bir sömestr sanayide veya madende 
çalışan öğrencileri mezun etmek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile 
görüşmelerimizi başlatıyoruz ve liseler ile orta okullarda, madenci-
liği ve yerli kaynakların öneminin daha çok bahsedilmesi yönünde 
müfredata eklemeler yapılmasını sağlayacağız.” dedi.

Çalıştay’ın üçüncü açılış konuşmacısı Bakan Yardımcısı Kalaycı 
konuşmasında, madenlerin insan ve toplum yaşamının önemli 
bir parçası olduğunu belirtirken toplumların refahı ve ekono-
mik kalkınması için şart olduğunu ve gelişmiş ekonomilerin 
bugün geldikleri noktada madencilik faaliyetlerinin büyük rol 
oynadığını söyledi. Yaşamı fonksiyonel hale getiren araç ve 
gereçlerin tümüne yakınının madenciliğin sonucu olduğunu 
da söyleyen Kalaycı, “Ülkemizde çok çeşitli madenler var ancak 
karmaşık jeolojik yapımız maden aramayı zorlaştırıyor. Dünya-
da yer altı kaynakları sıralamasında 132 ülke arasında üretim 
değerimizle 28., maden çeşitliliği bakımından da 10. sırada yer 
alıyoruz. Ülkemiz metalik madenler, enerji hammaddeleri ve jeo-
termal kaynaklar açısından zengin. Yerli kaynakların ekonomiye 
kazandırılması ve değer zincirinin oluşturulması bakanlığımızın 
temel hedefidir. Madencilikte temel amacımız yerli sanayinin ge-
liştirilmesi ve bu kaynakların istihdama ve uç ürünlere yönelik de-
ğerlendirilmesidir. Bu bağlamda yeni ortaklık ve yeni finansman 
alternatifleri geliştirmek zorundayız. Ayrıca yeni maden kanunu 
çalışmalarımız da devam ediyor. Bu kanunu madencilik sektörüy-
le beraber çalışarak, el ele çıkaracağız.” ifadelerini kullandı.

Özel sektörün yurt dışı faaliyetlerini bildiklerini ve Bakanlık ola-
rak yakından takip ettiklerini de belirten Kalaycı, “Biz de Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak yurt dışında maden işletmeci-
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Jeometalurji Semineri 
ODTÜ Jeoloji Bölümünde Gerçekleştirildi

3. Madencilik Şurası Hazırlıkları Devam Ediyor

ODTÜ Jeoloji Topluluğu’nca gerçekleştirilen ve Dr. Barış G. Yıl-
dırım konuşmacı olduğu Jeometalurji semineri 23 Ekim 2019 
tarihinde ODTÜ Jeoloji Mühendisliği’nde gerçekleştirildi. Se-
minere MTA’dan Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanı Cahit 
Dönmez ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Muhasebe Stan-
dartları Daire Başkanı Uğur Yaylaönü de katılım gösterdi.

Yıldırım, katılımcılara Kolin’in yatırımları ve madencilikte jeo-
metalurjinin önemini yaklaşık 2 saat süren seminerde anlatma 
fırsatı bulurken öğrencilere kariyerleri ile ilgili önemli tavsiye-
lerde de bulundu.

liği yapmak üzere şirketimizi kurduk, yurt dışında maden sahala-
rı satın aldık. Yurt dışında faaliyet gösterecek şirketimizin genel 
müdürü bu hafta Özbekistan’da satın aldığımız sahalarda sondaj 
öncesi ön incelemeleri yapıyor. Başka ülkelerde de maden sahaları 
satın aldık ve bunları genişletmek istiyoruz.” dedi.

Sektörün yaşadığı sorunları sektör temsilcilerinden dinledik-
lerini, bunlar için çalışmalar yürüttüklerini de sözlerine ekle-
yen Kalaycı, “Gelecek yıl dördüncüsü yapılacak olan Hayatımız 
Maden Çalıştayı’nda artık sorunları konuşmayacağız.” sözle-
riyle konuşmasını sonlandırırken sektöre de büyük bir müjde 
vermiş oldu.

Açılış konuşmalarının ardında üç oturumun gerçekleştiği Ça-
lıştay’da ilk oturum “Ülkemiz Madenciliğinde Başarı Öyküleri” 
başlığıyla düzenlendi. Moderatörlüğünü Ege Maden İhracatçı-
ları Birliği TİM Delegesi Prof. Dr. Faruk Çalapkulu’nun yaptığıı 
oturumda Maden Bilimcilerinin Duayeni Dr. Sadrettin Alpan’ın 
video mesajı katılımcılara izlettirildi. Oturumda Atay Holding 
İcra Kurulu Başkanı Av. H. Sadun Oğan “Sürdürülebilir Maden-
cilik”, Çayeli Bakır İşletmeleri Dış İlişkiler Müdürü Dr. Ercan Balcı 
“Paydaşlarla İlişkiler ve Toplumsal Kabul: Çayeli Bakır Örneği”, 
Tüprag Metal Madencilik İş Sağlığı İş Güvenliği ve Çevre Müdü-
rü Göksel Alpaslan “Madencilikte İş Güvenliği ve Sosyal Sorum-
luluk” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi.

“Yaşamın Temeli Maden” başlıklı ikinci oturumda 17. ve 18. 
dönem milletvekili, TÜMMER kurucu üyesi, maden mühendi-
si Metin Balıbey, “Geçmişten Geleceğe Doğaltaş Kullanımı ve 
Kültürü” başlıklı konuşmasını gerçekleştirirken Balıbey’in ar-
dından, ESAN Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler Genel Mü-
dürü Serpil Demirel “Endüstriyel Minerallerin Geleceği”, Demir 
Export CEO’su Ramazan Yön “Türkiye’de Metal Madenciliği”, 
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Uygun “Niçin Kömür?”, Agrega Üreticileri Birliği Çevre - İSG Ko-
mite Başkanı Sevgi Üçkan “Sürdürülebilir Çimento ve Agrega 
Üretimi” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi.

“Sürdürülebilir Madencilik İçin Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat” 
başlıklı üçüncü oturumda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
(MAPEG) Genel Müdür Cevat Genç “Maden Mevzuatı”, Özyeğin 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa To-
paloğlu “Maden Mevzuatının Yatırımları Etkisi”, Maden Mühendisi 
M. Oğuz Güner “Madencilik ve Çevre”, Türkiye Madenciler Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi B. Barış Ünver ise “Madencilikte Orman İzin-
leri” başlıklı konuşma ve sunumlarını katılımcılarla paylaştı.

Gerçekleştirilen oturumların ardından teşekkür ve kapanış ko-
nuşmalarıyla son bulan Çalıştay, madencilik sektöründeki tüm 
paydaşları bir araya getirirken sektörde faaliyet gösteren 15 
STK’yı da aynı çatı altında buluşturmuş oldu. 

İlk ikisi 1990 ve 1993’te gerçekleştirilmiş olan Madencilik Şu-
rası’nın 3.sünün 2020 yılında gerçekleştirilebilmesi için ha-
zırlık çalışmaları başladı. 2020 yılında üçüncüsünün gerçek-
leştirilmesi planlanan Madencilik Şûrası’nın Hazırlık Çalıştayı 
20 Kasım 2019 tarihinde ETKB Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızın Genel Müdürleri, yöneti-
cileri ve personellerinin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek 
odalarımızın başkanları ile üniversitelerimizin ve özel sektö-
rün temsilcilerinin katılımı ve Yurt Madenciliğini Geliştirme 
Vakfı’nın katkılarıyla, MTA ev sahipliğinde Ankara’da gerçek-
leştirildi.

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı tarafından geçtiğimiz ay-
larda gerçekleştirilen çeşitli toplantıların akabinde kurulan 
çalışma komisyonlarının hazırladığı raporların irdelendiği Ça-
lıştay’da Şura’yı şekillendirecek çeşitli tartışmalar yapıldı. Şura 
çalışmaları için kurulan komisyonlar ise şu şekilde: 

• Türkiye’nin Maden Potansiyeli ve Değerlendirilmesi
• Madencilik Eğitim ve Tanıtımı
• Ulusal Madencilik Politikası ve Yasal Düzenlemeleri
• Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Boyutuyla Madencilik
• Madenciliğin Finansmanı ve Teşvikler 
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TKİ öncülüğünde Yerli Kömür 
Üretiminin Arttırılması Hedefleniyor
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu ve özel sektörün ka-
tılımıyla organize edilen “Kamu-Özel İşbirliği ile Yerli Kömür 
Üretiminin Arttırılması Çalıştayı” TKİ Genel Müdürlüğü Soma 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılışta konuşan TKİ Genel Müdürü 
Ömer Bayrak Dünya ekonomisindeki eğilimlerin enerji dünya-
sında da birtakım değişimleri zorunlu kıldığını, gelirlerde artış 
ve çoğu gelişmekte olan ekonominin ağırlıklı kentsel alanla-
rında olması beklenen 1,7 milyarlık ek nüfusun küresel enerji 
talebini 2040 yılına kadar yüzde 25’ten fazla artırmasının bek-
lendiğini söyleyerek; “Ülkelerin artan enerji taleplerine dönük 
çözüm arayışları da sektörümüzü doğrudan etkilemektedir. Ener-
ji gündeminde yenilebilir, nükleer enerji gibi alternatif kaynaklar 
sıklıkla yer alsa da ülkemizin zengin linyit kaynaklarının değer-
lendirilmeye devam etmesi, enerjide dışa bağımlılığın azaltılma-
sında önemli bir rol oynamaktadır. Ucuzlayan yenilenebilir enerji 
teknolojileri, dijital uygulamalar ve elektriğin rolündeki artışın 
bir araya gelmesi, dünyanın sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 
çoğuna ulaşılabilmesine yönelik değişimin itici gücü olmaktadır. 
Dünyada elektrik ihtiyacı, enerji ihtiyacından iki kat fazla artış 
kaydetmektedir. Türkiye de büyüyen ekonomisi ile her geçen yıl 
elektrik talebinde önemli artışlar kaydetmektedir. Elektrik üreti-
mindeki kaynak dağılımını incelediğimizde yerli kömür 2019 Eylül 
ayında %16’lık bir paya sahip olmuştur. TKİ Kurumu olarak satış-
larımızın yarısından çoğunu gerçekleştirdiğimiz sektörün elektrik 
santralleri olması sebebiyle, dışa bağımlılığın azaltılmasında his-
settiğimiz sorumluluk da artmaktadır.” dedi.

2018 yılının sektörde rekorların yaşandığı bir yıl olduğunu vur-
gulayan Bayrak, kamu ve özel sektör olarak tüm kömür üretici-
lerinin hep birlikte tüvenan kömür üretimini 101,5 milyon ton 
olarak gerçekleştirdiğini aktarırken TKİ’nin ise tüm ruhsatlar 
dâhil yaklaşık 30 milyon ton kömür üretimiyle son yılların en 
yüksek rakamına ulaştığının altını çizdi. 

Dünyada ve ülkemizde gelişen çevre bilinci ve yaptırımlar 
paralelinde kömür kalitesine en uygun, maliyet etkin, daha 
temiz, verimli ve çevreye uyumlu teknolojilerin belirlenip kul-

lanılması yolu ile çevreye zararlı emisyonların azaltılmasının 
da zorunluluk arz ettiğini belirten Bayrak, TKİ’nin dünyada 
temiz kömür teknolojileri alanında ortaya çıkan gelişmeleri 
yakından takip ettiğini, kömür yakma teknolojilerindeki hızlı 
gelişim, kömür madenciliğindeki teknolojik gelişmeler karşı-
sında zamanında ve doğru adımları atmaya devam edeceği-
nin de altını çizdi.

TKİ’nin köklü bir kömür üreticisi olduğunu ve sektörün nabzını 
yakından takip ettiğini belirten Bayrak, TKİ’nin bu sayede özel 
sektör ve kamu arasında bir köprü görevi gördüğünü söyledi. 
Düzenlenen Çalıştay’ın da bu amaca hizmet ettiğini, ayrıca 
sektörün sorunlarının çözümü için bir araç ve sektördeki yatı-
rımların artması için bir motivasyon olmasını da temenni ede-
rek konuşmasını sonlandırdı.

Açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye çıkan T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Ka-
laycı, “Göreve başladığımdan bu yana inceliyorum, ülkemizde 
madencilik dünya standartlarında yapılıyor. Ama sektör kendini 
anlatamamış, tanıtamamış. Bu yüzden de olumsuz söylemlerle 
halk farklı taraflara kolaylıkla çekilebiliyor.” diyerek sektörün 
önemli eksikliğine dikkat çekti.

Kalaycı son dönemde sondaj yapmakta zorlanılmaya başlan-
dığını, halktan ve yerel yönetimlerden tepki aldıklarını, böyle 
giderse madencilik değil, sondaj bile yapılamaz hale gelinece-
ğini, bu yüzden de iyi uygulamaların görünür kılınmasının ne 
kadar önemli olduğunu dile getirdi: Kalaycı, “Ülkemizde genç 
nüfusu aktif tutmak için ekonomimizin büyümesi, ekonominin 
büyümesi için de enerjiye ihtiyacımız var. Enerjiyi de yerli kaynak-
larımızdan üretmeliyiz. Kömürün elektrik üretimindeki oranı yüz-
de 15. İthal kömüre geçen yıl 4,5 milyar dolar ödenmiş. Buradan 
görülüyor ki yerli kömüre ağırlık vermeliyiz.” diyen Kalaycı “Bu 
tip Çalıştaylar’da teknolojik gelişmelerimizin ve son gelişmelerin 
tartışılması çok önemli, Bakanlık olarak bu Çalıştay’ın çıktılarını 
mutlaka değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı. Kalaycı ayrıca 

“Maden üreticileri ve STK’lar bizim 
paydaşlarımızdır.” ifadelerini kul-
lanırken “Paydaşlarımız Bakanlı-
ğımıza kolaylıkla ulaşabilir.” söz-
leriyle konuşmasını sonlandırdı.

Çalıştay’da Kömür Üreticileri Der-
neği (Kömürder) Başkanı Gökalp 
Büyükyıldız ve Yurt Madencili-
ğini Geliştirme Vakfı’ndan Oğuz 
Güner de açılış konuşmalarını 
gerçekleştirirken etkinlikte yerli 
kömür üretiminin arttırılmasına 
yönelik konular işlendi. 
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Madencilik ve Çevre Çalıştayı MTA 
Ev Sahipliğinde Ankara'da Gerçekleştirildi

Madencilik ve çevre konularının konunun uzmanlarınca kap-
samlı olarak ele alınıp tartışıldığı “Madencilik ve Çevre Çalışta-
yı” 21 Ekim 2019 tarihinde MTA'nın ev sahipliğinde Ankara’da 
gerçekleştirildi. Çalıştaya; ilgili kamu kurumlarından, özel sek-
törden, sivil toplum kuruluşlarından ve üniversitelerden tem-
silciler katılarak güncel gelişmeler ışığında konuya ilişkin ayrın-
tılı değerlendirmeler yaptılar.

MTA Genel Müdür Yardımcısı Dr. M. Emrah Ayaz yöne-
timindeki Çalıştay’da Maden Jeologları Derneği Başkanı 
Ahmet Şentürk, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı 
Aydın Dinçer, Stratejik İletişim Danışmanı ve YERMAM Yö-
netim Kurulu Üyesi Sevda Güner Kaya, Türkiye Madenciler 
Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, Yurt Madenciliğini Geliştir-
me Vakfı Ankara Temsilcisi M. Oğuz Güner birer sunum 
gerçekleştirdiler.  

Çalıştayda gerçekleştirilen sunumlarda ve tartışmalarda; ül-
kemizin sürdürülebilir büyümesi, küresel etkinliğinin güçlen-
dirilmesi ve toplumumuzun refah düzeyinin artırılması için 
çevreye duyarlı uygulamalarla madencilik sektörünün gelişti-
rilmesinin kaçınılmaz olduğu ve günlük yaşantıda kullandığı-
mız araç ve gereçlerin tamamına yakın bir bölümünün doğru-
dan ya da dolaylı olarak maden ve enerji kaynaklarından elde 
edildiği vurgulanırken yer altı zenginlikleri bakımından önemli 
bir potansiyele sahip olan ülkemizde, milli çıkarlarımız ve top-
lumumuzun refahı için madencilik sektörünün desteklenmesi 
gerektiğinin altı çizildi.

Çalıştay kapsamında madencilik faaliyetlerine yönelik olarak, 
ülkemizin ve milletimizin çıkarlarına hizmet edecek ve çevresel 

hassasiyetler gözetilecek şekilde çeşitli öneriler ortaya konula-
rak aşağıdaki sonuç bildirgesi hazırlandı:

1. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesi ve toplumumuzun refa-
hı için, madenciliğin gerekliliğinin ve öneminin toplumumuza 
her türlü iletişim araçları vasıtasıyla anlatılması,

2. Madencilik faaliyetleriyle ilgili olarak toplumumuzun ye-
rinde ve zamanında bilgilendirilmesi ve bilgi kirliliğinin gide-
rilmesi, sürekli bilgilendirme politikası oluşturulması, iletişim 
kanallarının toplumun her kesimine ulaşacak şekilde çeşitlen-
dirilerek planlanması ve buna pozitif madencilik algısı oluştu-
rulana kadar devam edilmesi, 
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3. Madencilik sektörüyle ilgili kamu, özel sektör ve Sivil Top-
lum Kuruluşlarını (STK) içeren ortak bir komisyonun oluştu-
rulması, sorunların netleştirilerek çözüm önerilerinin ortaya 
konulması, ortak hareket edilerek çözüme ilişkin uygulamala-
rın takip edilmesi, maden sahalarının ve uygulama süreçleri-
nin bütün boyutlarıyla yer alacağı bir iletişim dilinin ön plana 
çıkartılması,

4. Madencilik faaliyetlerini engellemeye yönelik maksatlı, 
istismar edici ve engelleyici unsurların belirlenerek bertaraf 
edilmesi, engellemeye yönelik algı oluşturma amacıyla söy-
lenen “yerin üstü daha değerlidir” gibi söylemler karşısında, 
Ülkemizin enerji ve maden ihtiyaçlarının karşılanabilmesi 
amacıyla “yerin üstü de altı da değerlidir” gibi söylemlerin 
vurgulanması,

5. İşletilmiş sahalardaki rehabilitasyon çalışmalarının, iyi örnek 
uygulamaları ile birlikte toplumumuzla daha etkin bir şekilde 
paylaşılması (özellikle saha ziyaretleri ve basın-yayın aracılığı 
ile), sektörün en iyi uygulamalarından oluşturulacak şablonlar 
ile madencilik çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

6. İşletilmiş maden sahalarının durumuna göre, güneş ve rüz-
gar enerjileri gibi yenilenebilir enerji uygulamalarının da teşvik 
edilmesi ve uygulama sonuçlarının topluma yansıtılması,

7. Madencilik faaliyetlerinin çevre yönüyle daha fazla takip 
edilmesi ve denetlenmesi, uygulamalardaki kararlılığa ve sü-
rekliliğe olan güven ortamının topluma yansıtılarak çevreye 
duyarsız olan işletmelere uygulanan yaptırımların kamuoyu ile 
sık sık paylaşılması,

8. İletişim stratejisi ve farkındalık toplantılarının, madencilik 
sektörüne yönelik olarak da düzenlenmesi,

9. Madencilik sektörü ilgili iletişimin, arama ve sondaj faaliyetle-
rinden itibaren başlatılması ve arazi ekiplerinin bilgilendirilerek 
sahalara gönderilmesi,

10. Madencilik sektörünün özellikle Valiliklere 
bağlı birimlere ve Yargıya anlatılması, maden-
cilik karşıtı açılmış olan davaların olabildiğin-
ce en kısa sürede sonuca bağlanmasına yöne-
lik tedbirlerin alınması,

11. Rehabilitasyon faaliyetlerine, eğer müm-
künse üretim aşamasından itibaren baş-
lanması ve ilgili kurumlara ödenen uyum 
bedellerinin, rehabilitasyon gerçekleştikçe 
işletmeciye kademeli olarak geri ödenmesi,

12. Üniversitelerin ilgili bölümlerine mev-
zuat eğitimlerinin (ÇED, Çevre Kanunu, İlgili 
Yönetmelikler, Çevre ve Maden Hukuku gibi 
derslerin) verilmesi,

13. Milli Eğitim kapsamında; yerbilimleri (doğal kaynaklar, dep-
rem vb.) ve madencilik konularının ilkokul düzeyinden itibaren 
aşamalı olarak genişletilecek biçimde müfredata alınması,

14. Halkın Katılım Toplantısı öncesinde maden firmalarının, halk-
la iletişim kurabileceği tüm kanalları (web adresi, broşür, tanıtım 
bürosu vb.) kullanması, “Halkın Katılım Toplantısı” ifadesindeki 
katılım kavramı, toplumda bir oylama olarak algılanabildiğinden 
“Halkın Bilgilendirme Toplantısı” ifadesinin kullanılması,

15. Maden atık/artıklarının ocak, fabrika veya atölyelerde tas-
nif edilmesinin zorunlu hale getirilmesi, tasnif edilen atık/ar-
tıkların standartlarının veya kalitelerinin belirlenerek bir portal 
üzerinden yayınlanması ve hammadde olarak kullanabilecek 
sektöre kullanımlarının zorunlu hale getirilmesi,

16. “Madencilik ve Çevre Çalıştayı” gibi toplantıların, katılımcı 
sayıları da arttırılacak şekilde yaygınlaştırılması, yönündeki ça-
lışmalar önem arz etmektedir. 
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Maden Jeologları Derneği (MJD) 8. Yaşını Kutladı 

Madencilik sektöründe görev alan jeologları aynı çatı altında 
toplamak ve ortak bir ses olmak amacıyla 11 Kasım 2011 tari-
hinde kurulan Maden Jeologları Derneği (MJD)’nin 8. kuruluş 
yıldönümü, 09 Kasım 2019 Cumartesi günü Ankara’da gerçek-
leştirilen etkinlikler ile kutlandı. Arazi çalışmaları nedeniyle sık 
sık bir araya gelemeyen ve madencilik sektöründe değişik ka-
demelerde çalışan jeologlar ve sektör paydaşları, bu etkinlikle 
bir araya gelme fırsatı yakaladılar.

Etkinlik, başta MTA ve Etibank’ı kurarak ülkemizde modern 
madenciliği başlatan, Cumhuriyetimizin kurucu lideri Musta-
fa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, mesleğimize 
katkı verenleri ve hayatını kaybeden meslektaşlarımızı anarak 
başlatıldı.

Derneğin pek çok üyesinin ve sektörün önemli isimlerinin ka-
tıldığı etkinlik; sırasıyla  MJD Kadın Komisyonu Başkanı Yonca 
Yıldırım Çörtenlioğlu, MJD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Şentürk, Altın Madenciler Derneği Koordinatörü Muhterem 
Köse, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 
İbrahim Halil Kırşan, ODTÜ Öğretim Üyesi ve Hidroder Başka-

nı Prof. Dr. Hasan Yazıcıgil, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt ve YERMAM Başkanı Semih De-
mircan’ın açılış konuşmaları ile başladı.

Yapılan etkinlik hakkında görüş belirten Ahmet Şentürk, “Bu yıl 
kuruluş yıldönümü etkinliğinin kapsamının genişletilmesi çok 
olumlu geri dönüşler sağladı. Bundan cesaret alarak önümüz-
de ki yıllarda daha kapsamlı etkinlik faaliyetleri düzenlemeyi 
planlıyoruz. Tüm paydaşlarımızın bize sağladıkları maddi ve 
manevi destekten dolayı minnetlerimizi sunar, onların bize 
olan inançlarını boşa çıkarmayacağımızı belirtmek isteriz.

Kurulduğu günden bu yana maden jeologlarının sektördeki 
öneminin farkına varılmasına katkı sağlayan ve çalışmalarıyla 
üyelerine güven veren Maden Jeologları Derneği’nin 8. yaşını 
en içten dileklerimizle kutlar, nice yıllar aktif faaliyetlerini sür-
dürebilmesini dileriz.” ifadelerini kullandı.

“En İyi Endüstri Pratikleri” Konferansı Düzenlendi
Her yıl üyelerini ve madencilik sektörünün paydaşlarını bir ara-
ya getiren MJD, bu yıl kuruluş yıldönümü etkinliklerinin kapsa-
mını genişleterek, “En İyi Endüstri Pratiklerinin” anlatıldığı bir 
konferansa imza attı.

MJD kurulduğu günden bu yana geçen 8 yıllık dönemde, ülke-
mizde madenciliğin dünya standartlarında ve günümüz koşul 
ve değerlerine uygun olarak yapılmasını kendine hedef edinir-
ken ülkemiz madenciliğiyle ilgili pek çok hususun düzeltilmesi 
ve geliştirilmesi hususlarında önemli katkılar sundu. MJD’nin 
sektöre katkılarından başlıcaları; maden potansiyel, kaynak ve 
rezerv kavramlarının dünyada anlaşıldığı şekilde mevzuatımız-
da yer alması, metalik maden aramacılığı ile ilgili aşamaların 
revize edilmesi, UMREK - YERMAM oluşumlarına verilen katkı-
lar şeklinde sıralanabilir. Bütün bunlar MJD’nin kurulduğu  
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günden bugüne kadar ülke madenciliğinin dünya standart-
larına getirilmesi, hatta önüne geçmesi ile ilgili hedefinin bir 
parçası olarak öne çıktı.

Bu yılki konferans konusu olan “En İyi Endüstri Pratikleri” de 
MJD’nin ana hedeflerinin bir tamamlayıcısı olarak özellikle se-
çilirken bu pratiklerin ülkemizde benimsenmesi adına da katkı 
sağlaması amaçlandı.

MJD, madencilik sektörüne karşı son zamanlarda kamuoyunda 
karşılaşılan olumsuz tepkileri, madencilikte ki sektörel daralma-
yı ve mevzuatta ki tıkanıklıkları “En İyi Endüstri Pratiklerini” reh-
ber alarak aşacağı kanaatinde olurken tüm sektör paydaşlarının 
özellikle bu konuda bilinçlendirilmesinin, daha sonra da bun-
ların içselleştirilmesinin en etkin çözüm olacağını düşünüyor.

Ülkemizde 2000’li yılların başından bu yana özellikle pek çok 
metalik maden projesinde sektörün en güzel örnekleri hayata 
geçirilirken MJD bu örneklerden yola çıkarak “Metalik Maden-
lerde En İyi Endüstri Pratikleri”ni temel aldı ve konferans su-
numlarını belirledi. Arama aşamasından başlayarak kapamaya 
kadar geçen süreçteki en iyi pratiklerin ana hatları ile vurgu-
lanması hedeflenirken, bu çalışmalar yapılan sunumlarla katı-
lımcılara anlatıldı.

Tüm bu düşünceler göz önünde bulundurarak organize edilen 
konferansta, MJD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bayram 
Artun’un oturum yöneticiliğinde ilk konuşmacı Ahmet Şen-
türk oldu. Şentürk sunumunda, maden projelerinin aşamaları, 
aramadan kapanışa kadar geçen sürede maden projelerinin 
bilimsel faaliyetlerden mühendislik faaliyetlerine dönüşüm sü-
reçleri, arama projelerinde değer artışı ve gelir amaçlı gerçek-
leştirilmesi, bu aşamalarda yer alan yatırımcı profili, her aşa-
manın kendine özgü finansman ihtiyacı gibi konulara değindi. 
Ayrıca maden projelerinin mevzuata bağımlı projeler olmasına 
değinilen sunumda, sürdürülebilir madencilik için “En İyi En-
düstri Pratiklerinin” önemi vurgulandı.

Yapılan ilk sunumun ardından “Maden Arama ve Geliştirme 
Projelerinde Endüstri Pratikleri” konulu sunumunu yapmak 
üzere Ahmet Tukaç kürsüdeki yerini aldı. Tukaç, arama faali-

yetlerinin gelir getirmeyen faaliyetler olduğuna dair anlayışın 
yanlış olduğunu ifade ederken öncelikle yatırımcı açısından 
maden arama projelerinde ‘risk faktörünün’ yüksekliğini işaret 
etti. Bu anlamda yatırımcının doğru şekilde bilgilendirilmesi-
nin ve bilinçlendirilmesinin önemi vurgulanırken yatırımcının 
korunması, yatırımların boşa harcanmaması için özellikle ma-
den jeologlarının sorumluluğundaki artış vurgulanırken bu 
sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda “En İyi Arama 
Dönemi Pratikleri” detaylandırılarak katılımcılara aktarıldı. 

Önemli bir unsur olarak ‘ekonomik jeoloji’ prensiplerine her 
aşamada sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğine vurgu yapan 
Tukaç, arama projelerinin geliştirme aşamalarında uygulan-
ması gerekli pratikleri, örnekler vererek dinleyicilerle paylaştı. 

Tukaç’ın sunumunun ardından “Maden Arama ve Geliştirme 
Projelerinde Kalite Güvence / Kalite Kontrol” konulu sunumu-
nu gerçekleştiren Erdem Yetkin ise kalite güvencesi ve kontro-
lünün “En İyi Pratiklerin” uygulanmasında sigorta niteliğinde 
olduğunu belirtti. Arama aşamasının bir anlamda maden var-
lığının ispat süreci olduğunu belirten Yetkin, bunun için saha-
da yapılan çalışmaların standart çalışmalar olmasının yanında 
“Maden Arama ve Geliştirme Projelerinde Kalite Güvence ve 
Kontrolün” rolüne değindi. Sonuç olarak elde edilen verilerin  
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geçerliliğinin buna bağlı olduğunu ifade eden Yetkin, bu veri-
lerin doğruluğu ve güvenilirliğinin yatırımcı için hayati öneme 
sahip olduğunun altını çizdi. 

Yetkin’in ardından “Maden Planlamasında ve Operasyonların-
da En İyi Endüstri Pratikleri” konulu sunumunu gerçekleştiren 
Semih Demircan, “En İyi Endüstri Pratiklerinin” uygulandığı en 
önemli aşamalar olarak, geliştirme-üretim ve kapama aşama-
larını ön plana çıkarırken, arama aşamasında “En İyi Pratikler” 
ne kadar iyi uygulanırsa, maden geliştirme ve üretim aşama-
larında başarının o kadar artacağını ifade etti. Hatta arama 
aşamasının düzgün gerçekleşmediği takdirde projelerin nasıl 
olumsuz şekilde sonuçlanacağını da anlatan Demircan, maden 
planlama anlayışının ülkemizde çok sayıda projede uygulandı-
ğını ve uygulanmaya da devam ettiğini söyledi. Güzel örnek-
lerin yanında, iyi planlanmamış projelerinde ülkemizde azım-
sanmayacak ölçekte olduğunu belirten Demircan, pek çok iş 
kazasının, verimsiz üretimin, çevre problemlerinin ve sosyal 
sıkıntıların bunların sonucu olduğunu sözlerine ekledi. Maden-
lerin bir kaynak tahminine dayalı şekilde işletmeye açıldığı ve 
içinde hep bir belirsizliğin bulunduğu da ifade eden Demircan, 
bu riskten yatırımcıyı en iyi koruyan rehberin “En İyi Endüstri 
Pratikleri” olduğunun altını çizdi.

Demircan’ın ardından “Maden Projelerinde ve İşletmelerinde 
En İyi Çevre ve Sosyal Uygulamalar” konulu sunumunu ger-
çekleştiren Özgür Ararat, maden projelerinin sadece jeoloji 
ve maden mühendisliğinin uygulama alanı olduğuna dair an-
layışın yanlış olduğunu belirtirken pek çok disiplinin maden 
projelerinde birlikte hareket ettiğinin altını çizdi. Günümüz 
‘rezerv kavramının’ en önemli bileşeni olarak ‘çevreye ve sos-
yal dokuya duyarlı’ olma zorunluluğunu dile getiren Ararat, 
hatta bu anlayışın ‘sürdürülebilir madencilik’ için vazgeçilmez 
olduğunu da sözlerine ekledi. Çağdaş anlamda madencilik için 
zorunluluk olarak vurgulanan, projelerde yer alan çevresel ön-
lemler ve sosyal politikaların, proje finansmanları için ön koşul 
olduğunu da dile getiren Ararat, “En İyi Pratik” olarak da IFC ve 
EBRD kriterlerini gösterdi.

Kadın Meslektaşlar ve MJD Kadın Komisyonu
Sektörde kadınların aktif rol almasına verdiği önemi bu etkin-
likte de ön plana çıkaran MJD, madencilik ve kadın kelimeleri-
nin toplumda çoğunlukla yan yana düşünülmediğini, toplum-
da ki bu yanlış algının sonucu olarak da meslekteki kadınların 
sayısının düşük kaldığını ancak bu yanılgıya en büyük ispat 
olarak; sektörde hali hazırda faaliyet gösteren kadın meslek-
taşlarının varlığını gösteriyor. MJD Yönetim Kurulu, bu düşün-
celerden yola çıkarak dernek üyesi kadın meslektaşlarının insi-
yatif alması gerektiğini ve bu düşünce kapsamında da dernek 
çatısı altında 2019 yılında bir ‘Kadın Komisyonu’ kurulmasına 
karar verdiklerini açıklıyor.

Komisyonun kısa zamanda organize olması ve çalışmalara 
başlaması ile mevcut kadın meslektaşların farkındalığı, üniver-
sitelerde halen okuyan kız öğrencilerin sektörde yer almaları 
yönünde önemli işler yapıldığı ön plana çıkarılırken bu yıl ki 
MJD etkinliğinde ‘Kadın Meslektaşlar’ ve ‘Kadın Komisyonu’ 
özellikle vurgulandı. Ayrıca ‘Kadın Meslektaşların Fotoğrafları’ 
da sergilenmek üzere etkinlikte kendilerine yer buldu.

MJD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şentürk ve derneğin bir 
önceki Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tukaç bu yıl ki davette; 
MJD Yönetim Kurulu adına, Türk madencilik sektörünün ge-
lişmesinde önemli yeri olacağına inandıkları ve sonuna kadar 
destekledikleri MJD Kadın Komisyonuna plaket takdim ederek 
çalışmalarında başarılar dilediler. 

38





www.madencilikturk iye.com
1 Aralık 2019

MINEX 8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve 
Teknolojileri Fuarı İzmir’de Gerçekleşti

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TMMOB 
Maden Mühendisleri Odası iş birliğiyle düzenlenen MINEX 8. 
Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, 23-26 Ekim 
2019 tarihleri arasında Fuarizmir’de, 250'si yabancı 345 firma-
nın katılımıyla gerçekleşti.

Fuar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ma-
den İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya ve TMMOB Maden 
Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel’in açılış ko-
nuşmalarıyla başladı. Soyer konuşmasında, “Madencilik sektö-
rünün ekonomiye katkıları şüphesiz çok fazla ve tek bir zerresini 
ıskalamamak gerekiyor. Dünyanın en güzel coğrafyalarından biri 
olan bu topraklarda ekonomik refahı yükseltirken diğer taraftan 
doğaya uyumlu zarar vermeyen bir anlayışın hâkim olmasını 
temenni ediyoruz.” ifadelerini kullanırken Mevlüt Kaya, gerçek-
leştirdiği konuşmada, “Madencilik gelişirken makine teknolojisi 
ile birlikte gelişiyor ve birbirini tamamlıyor. Bu kapsamda artık 
ülkemiz makine ithal eden değil ihraç eden ülke konumuna geldi. 
MINEX fuarımız da artık T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından teşvik 
gören fuarlar listesine alındı. İnanıyoruz ki bu fuar da tıpkı Marble 
İzmir Fuarı gibi sektöründe öncü ve bir dünya markası halini ala-
cak. 81 milyonun sahip olduğu değerler üzerinde bizler birer kira-
cıyız. Ev sahibi olan bu topraklarla ilişkimizi doğru kurgulamamız 
lazım. Sürdürülebilir, ‘önce insan ve çevre’ sloganıyla bizim bunu 
tüm sektörlerimizle birlikte insanlarımıza anlatmamız gerekiyor. 
Yurt dışında yürütülen bölgesel projeler eğer o bölgeye ait taşla-
rın en az yüzde 25’i kullanılmazsa iptal ediliyor. Bu sebeple yerel 
yönetimlerin desteği çok büyük önem taşıyor.” dedi.

Konuşmasında madencilik faaliyetleri ve maden üretiminin 
bireysel ve toplumsal gereksinimlerin karşılanmasında temel 
öneme sahip olduğuna değinen Ayhan Yüksel ise “İnsanlığın 

ortak değerleri olan yer altı ve yer üstü kaynaklarının bir gramı 
bile kaybedilmeden üretilmelidir. Madencilik faaliyetlerinde 
amaç insanın refah ve mutluluğudur. Planlama, arama, üretim 
ve pazarlama gibi her aşamasında insan onuruna ve emeğine 
saygı hareket noktası olmalıdır. Kamu yararı öncelikli olarak ko-
runmalıdır. Günümüzde mineral ihtiyacı sürekli olarak artarken 
kaynaklar da aynı oranda azalıyor. Bu nedenle madencilikteki 
gelişmeler minimum üründen maksimum faydayı temel alır. Bu-
nun yanında sektörümüzde çevre konusu göz ardı edilerek faa-
liyetlerin yürütülmesi mümkün değil. Çünkü madencilik bilim ve 
tekniği çevre dostu teknoloji ve yöntemleri geliştirmiş durumda. 
Bu konuda yapılması gereken sektör bileşenlerinin yöre halkıyla 
barışık çevre politikaları belirlenerek yaşama geçirilmelidir.” söz-
lerini sarf etti.

Yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerin yer aldığı MINEX’te bu 
yıl İran ve Orta Doğu ülkelerinden gelen ziyaretçilerin fazlalı-
ğı dikkat çekerken fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 7. 
IMMAT Kongresi, dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını 
sektör temsilcileri ile buluşturdu.

Kongreye Almanya, Amerika, Çin, İngiltere, İran, İspanya ve 
Ukrayna başta olmak üzere birçok ülkeden bilim insanları ka-
tılırken üretimin her aşamasında kullanılan yöntemleri derin-
lemesine inceleyen uzmanlar, gelişen teknolojik koşullarda 
maksimum verimliliği elde edebilmek adına madenciliğin di-
jitalleşmesi ve tam mekanize sistemlerin üretim süreçlerindeki 
etkilerine dikkat çekti.

Fuara katılan bazı firmalarımızın kendi hizmet alanlarında-
ki beklentilere göre yaptığı değerlendirmeler ise şu şekilde 
oldu:
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Aygün Akkoyun – Pazarlama ve İletişim Müdürü
Minex Fuarı sektörün enerjisini tam olarak hissedebildiğiniz, sek-
törün tüm temsilcileri ve paydaşlarını bir araya toplayan önemli 
bir etkinlik. Uzun yıllardır bu fuara katılım sağlıyoruz. Minex Fua-
rı’nın bu yıl beklentimiz doğrultusunda başarılı geçtiğini söyle-
yebiliriz. Fuar süresince sektörde hizmet veren çeşitli firmalarla 
tanışma fırsatı bulurken mevcut müşterimiz ile de karşılıklı görüş-
meler yaptık, onları görme fırsatı yakaladık. Bizim için çok önemli 
ve çok verimli bir buluşma noktası oldu. Bir sonraki fuarın hem 
katılımcılar hem de ziyaretçiler açısından daha verimli olmasını 
arzu ediyoruz. Bu sektörün bir parçası olmaktan çok mutluyuz.

Ata Önuçak – Genel Müdür Yardımcısı 
Minex Fuarı’na her dönem katılan bir firma olarak, fuarı bu sene 
gerek katılımcı gerekse ziyaretçi olarak değerlendirdiğimizde; 
geçmiş senelere göre daha zayıf geçtiğini söyleyebiliriz. Yerli ziya-
retçilerin azlığının yanında yabancı ziyaretçilerin fazlalığı da ayrı-
ca dikkat çekici bir noktadır. Fuarın bu şekilde geçmiş olması tabi 
ki yurt içi piyasalar, yatırım azlığı ve ekonomik belirsizliklerin etkisi 
oldukça fazladır. Önümüzdeki dönemlerde bu fuarların daha yo-
ğun ilgi göreceğini ümit ediyoruz. Tabi ki bu durum gelecek dö-
nemlerdeki ekonomik ve sektörel pozisyonla da paralel olacaktır.

Abdullah Buhur – Laboratuvar Müdürü
Minex Fuarı’nın umduğumuzdan iyi geçtiğini söyleyebilirim. 
Fuarın ilk günü sakin geçmesine karşın diğer üç gün oldukça 
yoğun ziyaretlerin olduğunu söyleyebilirim. Böyle fuarlarda bi-
zim beklentimiz; ulaşamadığımız firmalara ulaşmak ve mevcut 
firmalarımız ile de bir araya gelerek ilerideki çalışmalarımıza 
yön vermektir. Bizim gibi hizmet sektöründe olan firmaların 
elimizde nihai bir ürünümüz olmadığı için tam olarak neler 
yaptığını birebir anlatması çok önemli, dolayısı ile bu fırsatları 
böyle fuarlarda yüksek oranda yakalama şansınız söz konusu ki 
bizim bunu yakaladığımızı düşünüyorum. Bununla beraber ya-
bancı katılımcı sayısının artırılması için fuar organizatörlerinin 
daha fazla çalışma yapması gerektiğini ve yurt dışında benzer 
organizasyonlarda bulunup katılımcı portföyünün genişletil-
mesinin sektöre daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Ceren Aydoğan – Satış Mühendisi
2019 Minex Fuarı’na EOS SONDAJ olarak ilk katılımımız. Fuar ka-
tılımcılarının çalışma alanlarına göre sınıflamasını yaparsak eğer 
bizim gibi karotlu ve karotsuz sondaj ekipman üreticisi firma ola-
rak tek katılımcıydık. En büyük farkımız zaten yerli ve milli üretim 
yapan bir firma olmamız. Yerli konuklar kadar yabancı konuklar 
da bulunmaktaydı. Bunun için fuar yetkililerine teşekkür etmek 
gerekir. Fuar beklentilerimizin üstünde geçti. Yapılan görüşme-
lerin devamlılığı olacağı konusunda eminiz. Hem katılımcılar 
hem de ziyaretçiler açısından karşılıklı fikir alışverişleri, yeni dü-
şüncelerin oluştuğu verimli görüşmeler yapıldı. Biz EOS Sondaj 
olarak kalıplaşmış, alışkanlık haline gelmiş tercihleri değiştirmek 
üzere kurulmuş ve yola çıkmış bir firmayız. İlerlediğimiz bu yolda 
Minex Fuarı bizim için önemli basamaklardan birini oluşturdu. 

Pawel Karp - İhracat Satış Müdürü
Bizim açımızdan madencilik sektörünün istikrarlı gelişimi göz 
önüne alındığında Türkiye uluslararası gelişimimizde ana 
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hedeflerimizden birisidir. Yıllardan beri Türkiye’de madencilik 
fuarlarına katılıyoruz ve bu vesile ile yerel şirketlerle ilişkileri-
mizi güçlendirme şansı bulduğumuz için memnuniyet duyu-
yoruz. Bu yıl iş ortağımız olan Albacore ile birlikte katıldığımız 
etkinlikte, standımızda ağırlanan ziyaretçi sayısı bizi oldukça 
etkiledi. Ziyaretçilerimiz arasında gelecekteki müşterilerimizin, 
yatırımcılarımızın ve arkadaşlarımızın yer almasını umuyoruz.  

Togan Yürür – Satış/Pazarlama/İş Geliştirme Direktörü
Minex 2019 İzmir Fuarı her zaman olduğu gibi bizler için çok 
yoğun ve güzel geçti. Özellikle bu fuarda standımızda sergi-
lediğimiz GHH LF 3 yer altı kepçesine ve fuar alanı girişindeki 
prestij alanda sergilediğimiz Normet RBO yer altı makinesine 
ilgi gerçekten çok büyük ve memnun ediciydi. 2019 yılı içinde 
bünyemize kattığımız önemli yeni markalarımız GHH ve Mine 
Master’ın bu fuarda gerçek anlamda güzel bir sunumunu yap-
ma şansı yakaladık. Bizleri yalnız bırakmayıp, göstermiş olduk-
ları yoğun ilgi ve önem sebebiyle değerli müşterilerimize ve 
partnerlerimize çok teşekkür ederiz. Sayelerinde bir fuarı daha 
hep beraber başarı ile tamamladık. Doğru yolda ilerlediğimizin 
bir göstergesi olan bu durumun ekip olarak hep beraber haklı 
gururunu yaşıyoruz. 

Gökhan Nasuh – Genel Müdür
Geçtiğimiz yıllarda yerinin değişmesiyle güç kaybı yaşadığını 
düşündüğümüz Minex Fuarı’na 2 kez ara verdikten sonra bu 
sene tekrar katıldık. Öyle görünüyor ki organizasyona dair ek-
siklikler giderilmiş ve sektörün ilgisi tekrar kazandırılabilmiş. 
Ancak sondaj sektörü özelinde gerek katılımcı gerekse ziyaret-
çi anlamında bir zayıflama olduğu çok açıktı. Bu sorunun da 

halledilmesiyle Minex Fuarı’nın eski popülerliğine kavuşaca-
ğını düşünüyorum. Bizim için yine de oldukça faydalı geçen 
fuar süresince maden firmalarına yeni arz etmeye başladığımız 
raise boring ürünlerini anlatma ve tanıtma fırsatı bulduk. Öyle 
görünüyor ki önümüzdeki yıllarda sondaj ekipmanlarının yanı 
sıra madencilik ekipmanları nedeniyle de bu fuarda daha etkin 
biçimde yer almaya devam edeceğiz.

Nilgün Solak – Genel Müdür
Halihazırda fuara uzun zamandır katılım sağlıyoruz. Ancak bir 
önceki fuarda düşen ziyaretçi sayısı bu sene daha da düşmüş 
olarak gözlemledik. Mevcut görüşme halinde olduğumuz müş-
terilerimiz ve potansiyel yeni müşterilerimiz ile görüşme sağ-
ladık. Ancak fuar ile yeni tanışma fırsatı yakaladığımız firma/
kişilerden yeni bir proje görüşmesi yapabileceğimizi öngörmü-
yoruz. Bu sebeplerle Minex’in giderek değer kaybettiğini söy-
lemek isteriz.

Mehmet Kaybal - CEO
MEKA Olarak 85 ülkede 3000’den fazla projede çözümlerimiz 
ile müşterilerimizin daha iyi bir dünya inşa etmelerine katkı-
da bulunuyoruz. Minex 2019’dan beklentimiz madencilik fa-
aliyetleri için özel olarak geliştirilmiş çözümlerimizin özellikle 
yerli ziyaretçilerimiz tarafından birinci elden incelenmesini 
sağlamaktı. Fuar’da özellikle yeni nesil konik kırıcımız, yatay 
eleğimiz, mobil çeneli kırıcımız ve susuzlandırma ünitemiz bü-
yük ilgi gördü. Sergilediğimiz ürünlerle ilgili yerli ve yabancı 
ziyaretçiler tarafından çok olumlu geri dönüşler aldık. İzmir’de 
müşterilerimizle birlikte sıcak bir dostluk içerisinde vakit geçir-
mekten, ürünlerimizi en ince detayına kadar konuşmaktan  
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çok keyif aldık. Bu fuar nedeniyle madenlerdeki MEKA çözüm-
lerinin sayısının artacağına yürekten inanıyoruz.

Minex 2021 öncesinde bu sene katılımın sınırlı olduğu Kara-
deniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 
katılımın arttırılması için çaba gösterilmesini umuyoruz. Tüm 
dünyanın olduğu gibi tüm Türkiye’nin de MEKA’nın zorlu işle-
rin üstesinden gelmek için tasarlanmış çözümleri ile tanışması 
için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Ceren Aydoğan – Satış Mühendisi
2019 Minex Fuarı’nda RAM MÜHENDİSLİK olarak sondaj mü-
teahhitliği hizmeti veren tek firmaydık. Fuara ziyaretçi olarak 
gelenler daha çok makine, ekipman üreten firmalara alışkın ol-
dukları için markamızla bir fark yaratmış olduk. İlk fuarımız olma-
sına rağmen çok fazla görüşme yaptık ve ziyaretçi sayımız fazla 
oldu. Yaptığımız görüşmelerin sonuçlarını fuar sonrası almaya 
başladık. Sözleşme imzalama aşamasına geldiğimiz sonuçlar 
oldu diyebiliriz. Bundaki en önemli sebep insanların tüm ihti-
yaçlarına cevap veriyor olmamız. Sondaj ile ilgili tüm hizmetle-
rin şirketimiz bünyesinde bulunması tercih edilmemizi sağladı 
ve sağlıyor. Bundan sonraki fuarda katılımcı sayısının artacağını 
düşünüyoruz. Maden alanında faaliyet gösteren firmalar yeterli 
desteği gördüğünde sektörün canlanacağını ve 2 sene önceki 
hareketli dönemi tekrar yaşayacağımızı düşünüyoruz. 

Burak Özgür (Satış Müdürü - Madencilik) ve Oğuz Arslan 
(Satış Müdürü - İnşaat)
Açık ocak ve yer altı maden sektöründe önemi bir makine 
ve ekipman sağlayıcısı olan firmamız; Minex Maden Fuarı’nı, 
sektörden müşterilerimiz ile buluşabildiğimiz, yeni haber ve 

gelişmeler ile ilgili bilgi aktarımında bulunabildiğimiz çok 
önemli bir organizasyon olarak görmektedir. İşimizin doğa-
sı gereği müşterilerimizin bizleri ofis ve maden sahalarında 
ağırlamalarından farklı olarak, bu tür organizasyonlar saye-
sinde müşterilerimizi bizler de misafir edebilmekte ve bölüm 
bazında tüm yetkililerimizin hep beraber stantlarda hazır bu-
lunması suretiyle güncel ya da gelecekteki planlarla ilgili tüm 
konuların tartışılabildiği bir ortam sağlanabilmektedir. Bu 
sebeplerden dolayı, bu yıl da Sandvik olarak bu organizasyo-
na katılma kararı alarak, sektördeki değerli maden üreticileri 
ile tekrardan buluşma şansı yakaladığımız için çok mutluyuz. 
Her zaman olduğu gibi bu fuarda da makine ve ekipman 
sağlayıcısı olduğumuz maden firmalarından sürekli kontak-
ta bulunduğumuz kişilerin ziyaretlerine ek olarak, firmaların 
çeşitli bölümlerinden özellikle daha önce tanışma fırsatı bu-
lamadığımız insanlarla da bir araya gelebilme şansı yakaladık 
ve sektör ile ilgili çok değerli sohbetlerde bulunduk. Bu yıl 
düzenlenen fuarda, birçok firmanın özellikle yeni personelle-
rini bu fuara katılması için teşvik etmiş ve desteklemiş oldu-
ğunu duymak bizleri çok mutlu etti. Maden sektörü, Türkiye 
için önemli bir iş kolu ve bu iş kolunun geleceği için maden 
firmalarının sektöre yeni katılan genç insanları teşvik etmesi 
gerçekten çok değerli bir durum. Bu tür fuarlar sayesinde ka-
tılımcılarımıza fikren ve fiilen destek verebilmeyi hedefliyor, 
bu tarz organizasyonların maden sektörünün geleceği için 
daha da gelişerek devam etmesini diliyoruz.

Mehmet Emin Yılmaz (Şirket Müdürü)
Biz ekip olarak Minex organizasyonunu çok beğeniyoruz ve 
eksiksiz katılıyoruz. Bu sene ziyaretçi sayısı düşük olmasına 
rağmen niteliği gayet tatmin ediciydi. Özellikle Teknima için 
tasarım, üretim ve test aşamaları tamamlanmış yeni ürünle-
rini tanıtma fırsatı bulduk. Tüm sahalardan gelen ziyaretçile-
rin yeni ürünlere fazlasıyla ilgili olması bizi çok memnun etti. 
Devam eden yıllarda tabi ki ziyaretçi sayısında artış olması 
ve fuar esnasında kullanılan dış saha reklam alanlarının daha 
organize bir şekilde katılımcılara tahsis edilmesi iyi olacaktır. 
Organizasyonun yapıldığı fuar merkezini, etrafındaki geniş 
alanları iyi değerlendirebilirsek daha ilgi çekici bir organizas-
yon sağlanmış olur. 

RAM Sondaj Mühendislik

Teknima

Sandvik
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Yeni ve çok yönlü slurryMAX™
ile verimliliğinizi arttırın
Daha uzun aşınma ömrüne sahip, tesisinizde kolayca ve güvenle kurulabilen, en 
üst seviye çamur verimliliğine sahip, ayrılabilir gövdeli bir pompa arıyorsanız; yeni 
slurryMAX™, çok çeşitli astar ve fan malzeme seçenekleri ile sizler için geliştirildi.

SlurryMAX ™ Pump serisi, millMAX ™ ‘in başarısı 
üzerine geliştirilmiş ve patentli özellikleri yeni 
bölünebilir gövde tasarımına dahil edilmiştir. Çoklu 
astar ve fan malzeme seçenekleriyle, çok yönlü 
slurryMAX’ımız madencilik, agrega ve cevher 
hazırlama endüstrilerindeki  uygulamaların pek 
çoğuna yanıt verebilmektedir. 

SlurryMAX enerji maliyetlerinizi düşürecek, 
salmastra suyu gereksinimlerini ortadan kaldıracak 
ve toplam elde etme maliyetinizi düşürecektir. 
Özetle, yeni slurryMAX, kendi çeşitleri arasında en 
verimli ve en dayanıklı olan pompadır.

flsmidthminerals.com / info@flsmidth.com

FLSmidth Mining-Turkey

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266  
Tepe Prime İş Merkezi B Blok No:17 06510 
Çankaya, Ankara - Türkiye 
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Dünya Madencilik Kongre-
si’nin 100. International Orga-
nizing Committee (IOC) Top-
lantısı Türk Milli Komitesi’nin 
de dâhil olduğu, 16 ülkeden 

38 IOC üyesinin katılımı ile 15 Eylül 2019 tarihinde Peru’nun 
Arequipa şehrinde gerçekleştirildi.

Toplantı’nın açılış konuşmasını ev sahibi ülke Peru’nun Ener-
ji ve Maden Bakanlığı adına Louis Rivera yaptı. Rivera konuş-
masında, “Peru Madencilik Sektörü” ile ilgili bilgi verirken 33 
milyon nüfuslu Peru’nun 225 milyar dolar olan GSMH’sında 
madenciliğin payının %10 olduğunu ve maden ürünlerinin 
%61’inin ihraç edildiğini, Peru’nun bu operasyonlarıyla dünya 
madenciliğinde ön saflarda olduğunu belirtti.

Dünya Madencilik Kongresi’nin 
100. IOC Toplantısı Peru’da Gerçekleştirildi

Rifat Kont
Dünya Madencilik Kongresi

Türk Milli Komitesi
Yönetim Kurulu Başkanı

Üretim Rezerv

Altın 6. sıradan 4. sıradan

Bakır 2. sıradan 10. sıradan

Gümüş 2. sıradan 17. sıradan

Çinko 2. sıradan 12. sıradan

Kurşun 4. sıradan 7. sıradan

Molibden 4. sıradan 4. sıradan

Peru’nun üretim ve rezerv bakmından dünyadaki sıralaması

Peru madenciliğinde ölümcül kazaların 2017 yılına nazaran 
azaldığını ifade eden Rivera, bugüne kadar 48 farklı projede 
59 milyar dolarlık yatırım yapıldığını, 2018 itibariyle kişi başına 
milli gelirin 6.890 dolar olduğunu ve 2030 yılında da bu gelirin 
iki katına çıkacağını ifade etti.

World Mining Congress / International Organizing Committee 
(WMC/IOC) Başkanı Prof. Dr. Marek Cala söz alarak toplantıyı 

tertipledikleri için Peru Milli Komitesi’ne teşekkür ederken 
katılanlara hoş geldiniz mesajı verdi ve Dünya Madencilik 
Kongresi’nin kuruluşunun 61.yılında 100. IOC Toplantısı’nın 
yapıldığını belirtti. Cala ayrıca, 16-19 Nisan 2019 tarihlerinde 
Maden Mühendisleri Odası’nın Antalya’da düzenlediği IM-
CET-2019 (Türkiye Uluslararası Maden Kongresi ve Sergisi) 
etkinliğinin çağrılı konuşmacısı ve panelisti olarak IOC Genel 
Sekreteri Jacek Skiba’yı davet etti ve misafirperverlik gösterdi-
ği için Türk Milli Komitesi’ne teşekkür etti. Ayrıca Moğolistan 
Milli Komitesi’nin kendisini ve Jacek Skiba’yı ülkelerine davet 
ettikleri ve IOC Toplantısı düzenlemeye talip oldukları için de 
memnuniyetini ifade etti. Katkı olarak Cala, kongrelerde eğiti-
me önem verilmesi gerektiğini vurgularken genç öğrencilere 
organizasyonlarda olanak sağlanmasını talep ederek sözlerini 
sonlandırdı.

WMC Peru Milli Komitesi’nden Miguel Cardozo, 16 Eylül 2019 
tarihinde başlayan PERUMIN – 34. Peru Madencilik Kongresi 
hakkında bilgiler verirken Peru’nun dünyanın beşinci büyük 
maden ülkesi olduğunu ve 1954’ten itibaren Peru madencili-
ğinin büyük atılım gerçekleştirdiğini söyledi. PERUMIN’in ana 
temasının “Yeni Vizyon ve İnovasyon” olduğunu da belirten 
Cardozo Kongre’de, birçok ülkeden yetkililerin konuşmacı ol-
duğunu, teknoloji forumu düzenlendiğini ve 75’i yabancı 502 
tebliğ sunulduğunu, Kongre’ye eş zamanlı olarak bir de sergi 
düzenlendiğini ifade etti. (1400 stant ve 55 ülkenin inovasyon 
pavyonu katılım sağladı). Cardozo ayrıca, PERUMIN Kongre-
si’ne 14 Eylül 2019 itibariyle 20.000 kayıt geldiğini de sözlerine 
ekledi. 

Cardozo, Peru jeolojisinin mineralleşmeye çok uygun olduğu-
nu belirtirken birçok epitermal ve damar tipi maden yatağının 
mevcudiyetinden bahsetti. Peru’daki en büyük rezervin ise 218 
milyon ton ile bakır rezervi olduğunu ifade eden Cardozo, Pe-
ru’da 2019 yılında altın üretiminin düştüğünü, bakır üretiminin 
ve yatırım eğiliminin arttığını ve 2019 yılında madencilik faa-
liyetleri için ülkede toplamda 21 milyar dolarlık yatırım yapıl-
masının beklendiğini belirtti. Cardozo ayrıca 6 milyona yakın 
çalışan bulunan Peru’da, çalışan nüfusun %18’inin madencilik 
sektöründe istihdam edildiğini, yoksulluğun giderek azalmak-
ta olduğunu ve maden gelirlerinin arttığını da sözlerine ekledi.

Kongre’nin açılışında söz alan Avusturya IOC üyesi Prof. Dr. L. 
Weber, 2017 yılı dünya maden istatistikleri konusunda bilgiler 
verirken 2017 yılında dünyada 17,2 milyar ton cevher (2000 
yılında 11,3 milyar ton) üretildiğini ve bunun yarısının Asya kı-
tasından çıkarıldığını belirtti. İstatistiki bilgileri gönderen ülke-
lere katkılarından dolayı teşekkür eden Weber, 2018 yılı üretim 
rakamlarının Aralık 2019’a kadar Avusturya Milli Komitesi’ne 
ulaştırılmasını talep etti (Maden istatistikleri bilgileri World Mi-
ning Data 2019 sitesinden temin edilebilir). 
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Hindistan Milli Komitesi adına söz alan Dr. N.P. Narayanan ve B. 
Akala, WMC Güneydoğu Asya Merkezi’nin faaliyetleri hakkında 
bilgiler verirken Olga Remorenko ise Kazakistan’da 2018 yılın-
da yapılan 25. Dünya Madencilik Kongresi ve Sergisi sonuçları 
hakkında bilgiler verdi.

Avustralya delegesi Dr. Huo Guo 2021’de Brisbane Convention 
Center’da yapılacak 26. Dünya Madencilik Kongresi ve Sergi-
si’nin hazırlıkları ile ilgili katılımcıları bilgilendirirken bir video 
sunumu gerçekleştirdi. Guo, 102. IOC Toplantısı’nın 18 Tem-
muz 2021 yılında, 26. WMC’nin ise 20-22 Temmuz 2021 tarih-
lerinde yapılacağını, 9 ana tema ile ilgili tebliğler sunulacağını, 
50 ülkeden iki bine yakın delegenin katılımının beklendiğini de 
sözlerine ekledi.

Peru delegesi Alberto Brocos ise Kongre’de, 2024 yılında Peru 
Lima’da Convention Center’da yapılacak 27. Dünya Madenci-
lik Kongresi’nin hazırlıkları hakkında bilgi verirken Kongre’ye 
1.300 delegenin ve 800 şirketin katılacağını, 10 adet yaban-
cı konuşmacı olacağını ve 73 adet sergi standı bulunacağını 
söyledi.

Kongre’da yapılan diğer çalışmalar ve alınan kararla ise şu şe-
kilde oldu:

• Astana’da yapılan 99. IOC Toplantı tutanağı okunarak kabul 
edildi.
• Genel Sekreter Jacek Skiba yıllık rapor ile ilgili bilgi vererek 
WMC web sayfasının yenilenmekte olduğunu belirtti ve yıllık 
üyelik aidatlarının ödenmesini üye ülkelerden rica etti.
• Yeni üyelerin kabulü ile ilgili alt komitenin raporu Avusturya 
delegesi tarafından sunuldu. Buna göre iki yeni üyenin başvu-
rusu onaylandı.
• 103. IOC Toplantısı’nın talibi, zamanlaması ve yeri konusu 
tartışmaya açıldı. Moğolistan temsilcisi 103. IOC Toplantısını 
Temmuz 2022’de Ulan Batur – Moğolistan’da organize etmeye 
talip olduklarını belirtti. Moğolistan’ın bu teklifi oylamaya su-
nuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

• Rus delegesi, Rusya’nın maden ve enerji kaynaklarının 55,2 
trilyon ruble olduğunu, ülkede 100.000’den fazla maden şirke-
ti bulunduğunu, tabii kaynaklar ihracatının ülkenin tüm ihra-
catının %69’unu teşkil ettiğini belirterek, 2027 de 28. WMC / 
108. IOC Toplantısı’nı düzenlemeye talip olduklarını bildirdi. 
Yapılan oylama sonucunda Rusya’nın talebi oy birliği ile kabul 
edildi.
• Weber, özel görev grupları (Task Force) faaliyetinin olumlu 
yönde devam ettiğini ifade etti.
• Cala tarafından yeni hazırlanmakta olan WMC web sayfası 
taslağı sunularak üye ülkelerden katkı beklendiği belirtildi.
• IOC / WMC statüsü değişikliği ile ilgili metin, üye ülkelerin 
ve Türkiye’nin önerileri doğrultusunda tartışmaya açılarak, 
bazı değişiklikler ile nihai metin oylanarak kabul edildi. Ni-
hai metnin WMC’nin web sayfasında yayınlanmasına karar 
verildi.

Yeni statüde;

• WMC Kongresi ve IOC Toplantısı düzenlenmesi ile ilgili yeni 
kıstaslar getirildi.
• WMC Kongresi ve IOC Toplantıları’na katılmayan ülkelerle 
ilgili alınacak kararlar belirlendi.
• Her ülkenin talep ederse ücretsiz beşinci IOC üyesi aday gös-
termesi uygun bulundu.

WMC / IOC Toplantı Yerleri ve Zamanları:
• 101. IOC Toplantısı / 2020 Moskova – Rusya (Kesin tarih daha 
sonra bildirilecek)
• 102. IOC Toplantısı / 18 Eylül 2021 Brisbane – Avustralya
• 26. WMC Kongre ve Sergisi / 20 Eylül 2021 Brisbane – 
Avustralya
• 103. IOC Toplantısı / Temmuz 2022 Ulan Batur – Moğolistan
• 104. IOC Toplantısı / 2023 (Talip ülkeler bekleniyor)
• 105. IOC Toplantısı / 2024 Lima – Peru
• 27. WMC Kongre ve Sergisi / 2024 Lima – Peru
• 108. IOC Toplantısı / 2027 Rusya
• 28. WMC Kongre ve Sergisi / 2027 Rusya 
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Heran Erişebilir Olacak Bilgi 
Parmaklarınızın Ucunda
Sandvik’in otomasyondaki uz-
manlığı, uzun yıllar sürekli araştır-

ma, geliştirme ve son kullanıcılar ile yakın işbirliğinin bir sonu-
cudur. Size, ekipmanlarınızın ve madencilik operasyonunuzun 
performansını optimize edebilmek için en gelişmiş endüstri 
çözümlerini sunuyoruz.

Sandvik OptiMine®, yer altı madencilik faaliyetlerinizde 
daha fazla şeffaflık ve kontrol sağlamak için güçlü bir plat-
form sunuyor. Yer altı madenciliği uygulamaları için tasar-
lanan OptiMine®, operatörlerle madencilik ekipmanları için 
gerçek zamanlı görüntüleme, görev yönetimi sağlama ve 
Sandvik ekipman filonuzdan önemli performans verileri 
toplama yeteneğine sahiptir.

Modüler bir çözüm olarak OptiMine® aşağıdaki modüllerle bir-
likte operasyonel gereksinimlerinizle büyüyebilir:

• My Sandvik Verimlilik
• Konum Takibi
• Planlayıcı
• Görev Yönetimi
• 3D Maden Görüntüleyici
• Delgi Planı Görüntüleyici

OptiMine®’ın yer altı madencilik operasyonunuza sunabile-
ceği optimum performans, artırılmış verimlilik ve güvenlik-
ten faydalanmak için operasyonel gereksinimlerinize en uy-
gun OptiMine® modülünü seçebilirsiniz.

KAPAK KONUSU

Sandvik OptiMine®, Otomasyon ve 
Dijitalleşme Çözümleri

OptiMine® Modülleri
My Sandvik Verimlilik: Ekipman Performans Analizleri
• Sandvik yer altı ekipman filonuzun erişilebilirliğini kazanın.
• Sandvik yer altı ekipmanından üretim ve makine bilgilerini 
toplayın.
• Bilgilerin otomatik olarak anında aktarılmasıyla Sandvik fi-
lonuzun durumu ve performansı hakkında daima güncel bir 
fikire sahip olmanızı sağlamaktadır.
• Maden ağına bağlantılı, web tarayıcısı olan herhangi bir ci-
hazdan raporları kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz 
• Bilgiler diğer maden IT sistemleriyle entegre olarak çalışabil-
mektedir. 
• Bilgilerin açık, kolay okunabilir raporlarla sunulması veya ya-
zılımla birleştirilmesi mümkündür.
• Stratejinizi desteklemek için veri odaklı kararlar verebilme 
bilgisine sahip olmasını sağlar.
• Piyasadaki diğer sistemlerden daha fazla bilgi detayı sunar.
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Avantajlar
• Ekipman durumunu çevrimiçi izlemek ve sorunları düzeltmek 
veya önlem almak için hızlı bir şekilde harekete geçebilirsiniz.
• Ekipman veya bakım/onarım ihtiyaçlarının yanlış kullanımı-
nı tespit edebilirsiniz.
• Durum izleme ile tahmini bakım planlamanızı geliştirebilirsiniz.
• Ekipman kullanımı ile yüzdenizi ve verimliliğinizi arttırabilirsi-
niz.
• Hataları ve verimsizlikleri belirleyerek madencilik sürecini 
optimize edebilirsiniz.

OptiMine® Konum Takibi: Ekipmanların Konumunu 
Takip Edin
• Konum tespiti, herhangi bir ek altyapıya ihtiyaç duymayan 
konum izleme ünitesinde lokal olarak yapılır. İster bir kontrol 
odasında ister madende yer altında olsun, yer takip uygula-
ması ile filonun 2 ve 3 boyutlu modelleri üzerinde sürekli ola-
rak durumun ve konumun farkında olması sağlanmaktadır.
• Doğru konum verileri ile madencilik operasyonlarında verimlik 
arttırılabilir. Durumsal farkındalık, ekipmanların konumunun sü-
rekli ve güncel bilgisine sahip olunmasıyla önemli ölçüde geliş-
tirilmektedir.
• Trafik tıkanıklıklarını tanımlayarak verimliliğin arttırılmasına 
yardımcı olur. Ayrıca yer altı trafik bilgisi, güvenliği önemli ölçü-
de arttırabilir. Acil bir durumda, ekipman hemen konumlandı-
rılabilir ve bu da gerektiğinde madeni tahliye etmeye yardımcı 
olur. 
• Yüksek hassasiyetli, lazer tarayıcı donanımı mevcuttur.
• Donanım tüm mobil ekipmanlara ve hafif araçlara kurulabilir.
• Wi-Fi kapsama alanlarında gerçek zamanlı konum izleme ya-
pılabilir.

Avantajlar
• Diğer üretici firmaların ekipmanları dahil olmak üzere filonu-
zu gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz.
• Durumsal farkındalık ve üretkenliği geliştirebilirsiniz.

• Doğru ve gerçek zamanlı bilgilerden pozisyona dayalı karar-
lar verebilirsiniz.
• Yüksek hassasiyetli lazer tarayıcı donanımını herhangi bir 
ekipmana kolayca takabilirsiniz.

OptiMine® Programlayıcı & Görev Yönetimi: Planlama, 
Yönetme, Değiştirme ve İzleme Görevleri
• Programlayıcı, madencilik faaliyetlerini kolay bir şekilde 
planlamayı, kontrol etmeyi ve takip etmeyi sağlamaktadır. 
Arayüz içerisinde bir aktiviteyi sürükleyebilir, araçta istediğiniz 
yere bırakabilir ve aktivitelerinizi kısa aralıklarla kontrol edebi-
lirsiniz.
• Daha fazla operasyonel görünürlük ve yönetim ile verimlilik 
arttırılabilir
• Görev yönetimi tarafından alınan zamanlanmış görevler yer 
altında bulunan çalışanların ortamdaki herhangi bir değişikli-
ğe kısa sürede yanıt vermelerini ve uyum sağlamalarını kolay-
laştırmaktadır. 
• Kritik vardiya bilgileri elektronik olarak toplanabilir ve daha 
fazla işlem için gönderilebilir
• Donanım tüm mobil ekipmanlara ve hafif araçlara kuru-
labilir.
• Çalışanlar, bir tablet uygulamasıyla iş görevlerini kolayca yö-
netebilir ve gerektiğinde acil düzeltici önlemler alabilir. Böyle-
ce devam eden vardiya sonuçlarının optimize edilmesi için bu 
kaynaklardan yararlanılabilir.

Avantajlar
• Lokasyona göre görevler oluşturabilirsiniz
• Ekipmanı ve operatörleri bir görev için ayarlayabilirsiniz
• İlerlemeyi ve görev durumunu izleyebilirsiniz
• Programı, vardiya boyunca gereken şekilde hızlı bir şekilde 
güncelleyebilirsiniz
• Görevlerin güncellenmesini ve takibini yapabilirsiniz
• Gecikmeler hakkında rapor düzenleyebilirsiniz
• Ekipman, kişi ve kaynakların konum bilgilerini görüntüleye-
bilirsiniz
• Etkili bilgi paylaşımı için operatörler ve kontrol odaları ara-
sında metin mesajları gönderebilirsiniz. 

OptiMine® 3D Maden Görüntüleyici: Madeninizi 3D 
Görüntüleyin
• Optimine® 3D Mine Görüntüleyici, madeninizin üç boyutlu 
bir modelini ofisinize taşır. 
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• Madenin hem içerisi hem de dışarısı görülebilir ve incelenebilir.
• Maden hakkında bilgiler kolayca incelenebilir ve bir bakışta 
anlaşılabilir, durumsal farkındalık geliştirilir. 
• Sistem, kullanıcıların veriler ile daha etkili bir şekilde iletişim 
kurmasını ve yorumlamasını sağlar.
• 3D Maden Görüntüleyici, operasyon planlama, problem-
li alanları analiz etme ve madencilik gelişimini takip etmede 
paha biçilemez bir araçtır. Aracın en önemli faydalarından biri, 
kullanıcıların daha etkin bir şekilde iletişim kurmasını ve mev-
cut durumun ve gelecek planların verilerini bir maden orta-
mında yorumlamalarıdır.
• 3D Mine Görüntüleyici bir galerinin gelişimini gösterir ve ta-
rama verileri geçmişini en yeni tarama sonuçlarıyla karşılaştırır.

Avantajlar
• Diğer OptiMine® işlem yönetimi araçlarına entegre edebilirsiniz
• Otomatik sapma tanıma özelliğine sahip tarama ve planların 
karşılaştırması için kullanımı kolay araçlara sahip olabilirsiniz
• 3D tarama verilerinin otomatik ortam modelleri oluştarabilirsiniz.

OptiMine® Delgi Planı Görüntüleyici
• Gerçek zamanlı delgi verileri üretim kontrol sisteminde anın-
da görülmektedir.
• OptiMine® Delgi Plan Görüntüleyici, uzun delik delgisi ve bulon-
lama operasyonları için kullanımı kolay bir görselleştirme aracıdır.
• Sistemde, delgi sonuçlarını uzun delik delme ve bulonlama 
planlarıyla karşılaştırmak ve gerekli araçları değerlendirmek için 
delgi plan ve sonuçları bilgilendirici bir şekilde görselleştirilmiştir.
• Kullanımı kolay ve kullanıcı dostu bir web arayüzü, hem planlı 
hem de gerçek delgi bilgilerinin her yerde, her zaman ve her-
hangi bir cihazda kullanılabilir.
• Delgi planları otomatik olarak ekipmanlara aktarılır ve ger-
çek zamanlı delme verileri üretim kontrol sisteminde hemen 
görülebilir.
• Uzun delgi operasyonlarında, Drill Plan Visualizer mevcut 

planları ve gerçek delgi sonuçlarını, mevcut olduğunda ölçü-
len delgi verileri (MWD) dahil, bir 3D formatta gösterir. Delgi 
sonuçlarının daha ayrıntılı bir analizi için MWD verileri de 2D 
grafiklerde görünmektedir.

Avantajlar
• Delgi planlarını kolayca yükleyebilir ve hataları önlemek için 
planları kontrol edebilirsiniz
• Madencilik faaliyetlerinizi optimize etmek için “delinmiş” so-
nuçlardan yararlanabilirsiniz
• Kararları daha hızlı hale getirip ve delgi operasyonlarının 
planlamasını iyileştirebilirsiniz
• 2D MWD veri görselleştirmesi ile kaya özelliklerini tanımla-
yabilirsiniz. 

Sandvik, Dünyanın önde gelen maden teknolojisi şirketlerin-
den Newtrax’ı bünyesine kattı. Detaylı bilgi için newtrax.com 
sitesine bakabilirsiniz.

rocktechnology.sandvik
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Madencilik; verimlilik, hassasiyet 
ve güvenliğin ön planda olduğu 
bir disiplindir. Artan rekabet ve 
azalan kaynaklar, maden işletme-
lerini; iş akışlarını optimize etme-
ye ve dijital dünyayla tam entegre 
hale getirmeye zorlarken, üretim 
maliyetlerinin azaltılarak iş ve işçi 

sağlığı önlemlerinin arttırılması yönünde politikalar üretmek 
durumunda bırakmaktadır.

Teknolojinin madenciliğin her alanında kendisine yer bulma-
sı maden işletmelerinin daha akılcı, güvenli ve hızlı çözümler 
üretmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. Hexagon, sahip olduğu 
ürün portföyüyle, madencilik alanında kullanılan teknolojilerin 
entegrasyonu ve maden ömrü boyunca gerekli olan her alan-
da kullanılabilmesi konusunda küresel ölçekte faaliyet göste-
ren günümüzün en büyük teknoloji kuruluşudur. 

Sektör içerisinde kullanılmakta olan kısmi çözümler, daha gü-
venli ve üretken bir madencilik için yeterli düzeyde başarılı ve 
etkin sonuçlar vermemektedir. Hexagon`un üretkenlik ve ve-
rimlilik konularında getirdiği yeni yaklaşımlar ile kısmi çözüm-
ler üzerinden ilerleme mecburiyeti ortadan kalkmıştır. Böylece 
İşletmelerin sadece alanında uzmanlaşmış ve yeterliliğini geç-
miş projelerle ispatlamış tek bir teknoloji üreticisi ile ortak çalı-
şarak; işletmenin gerekli tüm parçalarını birbirine uyumlu, tam 
entegre ve optimize bir platform aracılığı ile gerçek zamanlı 
sonuçlar üretebilen bir sistem üzerine oturtulması mümkün 
hale gelmiştir. 

Hexagon`un Madencilik portföyüne genel bakış:

Maden Planlama
HxGN MinePlan (MineSight), Hexagon firmasının 50 yılı aşkın 
tecrübesiyle, madencilikte aktif olarak kullanılan üretilmiş ilk 
ve en tecrübeli yazılımdır. Dünya üzerinde 650`den fazla nok-
tada kullanılan MinePlan (MineSight) madenciliğin tüm alanla-
rını bünyesinde barındıran tam entegre tek yazılımdır. 

Haritacılık, sondaj veri tabanı, QA/QC, jeolojik modelleme, je-
oistatistik, rezerv hesapları, raporlama gibi alanların yanında 
CAD çözümleri, uzun/orta/kısa vadeli planlama, detaylı üretim 
hesapları, cevher kontrolü, otomatik raporlama, patlatma delik 
tasarımı ve parçalanma (Fragmantasyon) analizleri gibi alanları 
içermektedir.

Yer altı veya açık işletmeler için tam entegre çözümler su-
nan HxGN MinePlan, veri taşıma ve verilerin insan kaynaklı 

Selçuk Akıncı
Hexagon Mining

Bölge Müdürü,  EMENA
Selcuk.Akinci@hexagon.com

Akıllı Madencilik 
Hexagon ile Şekilleniyor

TANITIM

hatalar nedenli silinmesi ve zaman kaybı gibi sorunları ta-
mamen ortadan kaldırmaktadır. Sahip olduğu gelişmiş içe-
rik ile işletmelerin farklı kısmi yazılım gereksinimlerini de 
ortadan kaldırabilen tam bir çözüm paketi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Böylece; birbiriyle uyumlu ve tam performans 
ile çalışan bir teknoloji yaklaşımı sunarak bu alandaki gerekli 
teknoloji yatırımlarının en düşük oranda tutulmasını müm-
kün hale getirmiş ve firma kârlılıklarında tatmin edici artışlar 
sağlamıştır.

Maden Operasyon
Yer altı veya açık maden işletmeleri için filo takip ve makina 
kılavuz, operatör destek ve makine – ekipman performans 
sistemleri Hexagon`un MineOperate portföyü içerisinde yer 
almaktadır. Tüm bu çözümler planlama çözümleriyle entegre 
şekilde çalışarak gerçek zamanlı veri üretmektedir.

MineOperate mobil ekipmanlar üzerinden gerçek zamanlı 
veriler toplayarak çalışma adımlarınız için otomatik üretim çö-
zümleri üretmektedir. Günlük üretim faaliyet ve ekipman ve-
rimlilik verileri anlık olarak elde edilmekte ve sürekli iş gelişimi 
için kullanılmaktadır. 

HxGN MineOperate UG Pro, yer altı madenciliği için geliştirilmiş; makina, işçi ve detaylı operasyon takibi 
yapan tek modüler sistemdir.
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HxGN MineOperate OP Pro, yer üstü madenciliğinde; filo ve 
ekipman takibi yaparak organizasyonu optimize etmekle bir-
likte ekipman verimliliğini de arttırarak işletmelerin karlılığına 
katkı yapmaktadır.

Maden Güvenlik
Operasyonlarda yaşanan kazalar tüm maden işletmelerini ilgi-
lendiren sorunların başında gelmektedir. Maden işletmelerin-
de yaşanan kazalar çoğunlukla ekipmanlarda hasar ve kaynak 
kaybına bazı durumlarda ise hayati tehlikelere neden olmak-
tadır. Hexagon`un güvenlik portföyü madenlerde yaşanan 
kazaların önüne geçilerek hayati tehlikelerin yanı sıra ekipman 
güvenliğini de ön plana çıkarmaktadır.

The HxGN MineProtect portföyü dünyanın en çok kullanılan 
güvenlik sistemleri olup, araç kaza önleme sistemleri, yorgun-
luk ve dikkat kaybı nedeniyle oluşan kazalar, kişisel güvenlik 
ekipmanları, takip radarları ve araç otomatik kontrol sistemle-
rinden oluşmaktadır.

HxGN MineProtect Kaza önleme sistemleri 2019 içerisinde global olarak 
30.000`den fazla aracı korumaktadır.

Otomatik kabin üniteleri ve taşınabilir kişisel güvenlik takip 
sistemleri; ekipmanlarınızı ve çalışanlarınızı anlık olarak koru-
maktadır. Entegre güvenlik sistemleri; kör noktalar, operatör 
yorgunluğu, araç büyüklüğü, görüş azlığı ve yüksek yoğunluklu 
trafik nedeni ile gerçekleşebilecek olan kazaları; gerçek zamanlı 
raporlama ve ikaz uygulamalarıyla önceden engellemektedir.

Hexagon yakın zaman içerisinde tanıtılan GeoMonitoring bile-
şeniyle birlikte şev stabilitesi ve toz kontrolü üzerine çözümler 
de sunmaktadır. GeoMonitoring bileşeni; radar, total station 
ve GNSS GPS aracılığıyla gerçek zamanlı olarak şev stabilitesi 
verileri elde ederek bu bilgileri güvenlik sistemleri içerisinde 
kullanmaktadır. 

Açık işletmelerde yapılan patlatma, kırma, taşıma vs gibi gün-
lük işlemler çok yüksek miktarda toz ortaya çıkartmaktadır. 
Gözle görülen veya görülmeyen bu tozlar insan ve diğer canlı-
ların sağlığına karşı tehlike oluşturmaktadır. Hexagon`un Lidar 
teknolojisi ile birlikte toz ve tehlikeli madde açığa çıkışı kolay-
ca takip edilebilmektedir. Bu sistem; 360 derecede; dikeyde 
15 km ve yatayda 6 km’lik alanı çok kolay bir şekilde tarayarak 
görüntüleyebilmektedir.

Maden Analitik ve Raporlama
Günümüzde gelişen teknolojiler ile birlikte, Maden İşletmelerin-
de gerçek zamanlı bilgi aktarımı; küresel çapta uygulanan üretim 
yöntemleri ve iş güvenliği kriterleri açısından vazgeçilmezdir. Ya-
şadığımız çağda, operasyonlardaki tüm alanların dijital çözümlerle 
birlikte yürütülmesi kaçınılmaz olup dijitalleşme tam olarak gerçek-
leştirilebilmesi amacıyla bilginin yönetilmesi için atılan adımlar çok 
önemlidir. Bununla birlikte bu alanda da verilerin optimizasyonu 
çok önemlidir. Firmaların etkin olarak kullanabileceğinden fazla 
veri elde etmesi karışıklık ve kaynak israfından öteye gitmeyecektir.

HxGN MineEnterprise; işletme içerisindeki tüm veri tabanlarını 
bünyesinde bulunduran bir merkezi veri sistemi oluşturarak 
elde edilen verileri yönetmek için tasarlanmış bir sistemdir. Bu 
sistem başarılı bir maden yönetimi için verileri anlamlandıra-
rak amaca uygun olarak kullanıma kazandırır. Tüm bu faydala-
rının yanı sıra tamamen entegre olan sistem ile tek bir platform 
üzerinden anlık olarak çalışmaların yönetilmesine imkân verir.

HxGN MineEnterprise modülleri sayesinde, tablet üzerinden çev-
rimiçi günlük çalışma adımları kontrol edilebilir. Buna ek olarak; 
HxGN MineEnterprise modülleri lokasyon yönetimi, delme ve pat-
latma işleri, malzeme hareketleri, ekipman ve makina idaresi, kesti-
rim uygunluğu (hedeflenen-gerçekleşen), stok takibi, nakliyat ana-
lizleri ve yönetimi gibi konular üzerinden kullanıcının kontrolünü 
sağlayan sistemlerdir ve gelecekte oluşabilecek sorunların önceden 
tespit edilip müdahale edilerek önlenmesini mümkün kılmaktadır.

Maden Ölçüm ve Mühendislik İşleri
Arama, tasarım ve inşaat, operasyon ve geri kazanım gibi iş-
lemlerin hepsi hassaslığı onaylanmış ölçüm çözümlerine ve 
otomatik bir sisteme ihtiyaç duyarlar. Hexagon Geosystem, bu 
alanda dünyanın en gelişmiş ve büyük paketi olarak çok uzun 
süredir birçok farklı sektörde hassas ölçüm veya veri üretme 
alanlarında başarıyla çalışmaktadır.

IDS GeoRadar çözümü şev stabilitesi ve toprak kaymalarının iz-
lenmesi için yüksek hassasiyette sofistike radar çözümleri üret-
mekte ve ayrıca; madenlerin tamamını kapsayabilen panoramik 
menzili ile de patlatma işlerinin görüntülenmesi ve dilüsyon 
(etki azaltılması – blok tenör değerleri) çözümleri sunmaktadır.

Split Engineering`in parça boyutu analizleri, delme ve patlatma işlemleri arasındaki geçişi tamamlayarak 
patlatma işlerinin verimliliğinin ve üretim maliyeti karlılığının artırılmasını sağlar.

hexagonmining.com
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Strateji: Uzun vadede, önceden belirle-
nen bir amaca ulaşmak için izlenen yoldur. 
Stratejik Maden Planı: Maden ömrü 
boyunca, her dönemde (aylık-yıllık 
vs.) belirlenen kısıtları gerçekleştirecek 
üretim hedeflerine ulaşmak üzere ya-
pılan maden işletme planıdır.
Dinamik Stratejik Maden Planı: Bir kez 
olmayan, değiştirilebilen, güncellene-
bilen stratejik maden planıdır.

Kendi işletmelerinde madencilik yazılımı kullanan firmalarımız; 
açık ocak optimizasyonu yapılabiliyor da neden yer altı işletme 
optimizasyonu yapılamıyor sorusunu sıkça sordular.

Sektöründe önder Micromine maden arama, işletme ve planla-
ma yazılımının kısa süre içerisinde çıkacak yeni versiyonu 2020 
ile buna cevap veren bir çözümü “Stope Optimisation” modü-
lü ile gerçekleştiriyor.

Sonuç olarak, aşağıda belirttiğimiz bileşenleri içeren entegre 
bir çözümü gerek fizibilite çalışmalarında gerekse maden işlet-
me planlarında geliştirmek mümkün olmuştur. 

1.Açık Ocak Optimizasyonu ile açık ocak işletme yöntemiyle 
üretilebilecek cevher belirlenir. 
2.Stope Optimisation (Yer Altı İşletme Optimizasyonu) ile 
yer altı işletme yöntemiyle üretilebilecek cevher belirlenir.
3.Stratejik Maden Planı (Scheduling Optimisation), projede 
belirlenen cevher ton ve tenör de üretim hedeflerini, istenen 
periyotlarda (aylık veya yıllık) maden ömrü boyunca gerçekleş-
tirmeyi hedefleyen işletme planıdır. Şimdi hem açık ocak işlet-
mesi hem de yeraltı işletmesi için yapılabilmektedir.
4.Açık Ocak Stratejik Maden Planı, açık ocak optimizasyonu 
ile belirlenen hacimde oluşturulan maden bloklarının içerdiği 
cevher ton ve tenör, pasa miktarı hesaplanır ve periyodik üre-
tim hedeflerini gerçekleştirmek üzere işletme sıraları belirlenir.
5.Yer Altı İşletmesi Stratejik Maden Planı, stope optimizasyo-
nu ile belirlenen “stope”ların içerdiği cevher ton ve tenör, pasa 
miktarı hesaplanır ve periyodik üretim hedeflerini gerçekleştir-
mek üzere işletme sıraları belirlenir.
6.Açık Ocak Tasarımı, maden bloklarının stratejik maden planı 
ile belirlenen üretime alma sıraları esas alınarak oluşturulur.   
7.Yer Altı İşletme Tasarımı, “stope”ların stratejik maden planı 
ile belirlenen üretime alma sıraları esas alınarak oluşturulur.  
8.Operasyonel Maden Planı, açık ocakta maden bloklarının 

Yer Altı Maden İşletmelerinde 
Optimizasyon, Stratejik ve 
Operasyonel Maden Planlama 

yeraltı işletmesinde “stope”ların işletilmesi için bir takvim oluş-
turulması, mevcut ekipman gücü ile stratejik planda belirtilen 
işin belirtilen periyotta yapılabilirliği araştırılır, stratejik plana 
uygun takvim ve ekipman ve diğer işgücü belirlenir.

Yeni Stope Optimizasyon
Stope optimizasyonunda aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi 
bir kaynak blok model baz alınır. Element (Au, Ag, Cu, Pb, Zn 
vd.) tenör ve yoğunlukları ve malzeme tipleri (yüksek tenörlü, 
düşük tenörlü vd.), kayaç tipleri (sülfit, oksit, vd.) kaynak blok 
modelden alınır. Cevher üretim seyrelme ve kazanım oranları, 
malzeme tiplerine göre proses maliyeti ve randımanları ve ni-
hayet gelir unsuru olarak element satış fiyatı girilir.

Yeni stope optimizasyonunda stop tasarımı otomatik olarak opti-
mizasyon işlemi sırasında yapılır. Stope oluşturulmayacak bölge-
ler poligon veya yüzey modeller ile belirlenebilir. Aşağıdaki şekil-
de gösterildiği gibi stopların yerleşeceği merkez hatlar veya yüzey 
modelleri tanımlanabilir. Stope boyutları ve doğrultuları girilir. 
Stoplar arasında topuk bırakılacaksa topuk genişlikleri belirtilir.

Analiz yapmak için Gelir Ayarlama Faktörü (Revenue Adjustment Fa-
ctor – RAF) öreğin 0,2 ile 1,1 arasında 0,1 artış oranı  girilerek her RAF 
değerine karşılık gelen evreler (Stages) ve bu evrelerdeki “stope”lar 
belirlenir  (Benzerlik hatırlatması; Pit Optimisation – Nested Pits). 

Abdülgani Eşiyok
Maden Yüksek Müh.
Micromine Türkiye 

gesiyok@micromine.com 
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RAF değerinin 1 olduğu evre nihai (ultimate) yeraltı işletme 
“stope”larını içerir. Ancak evreler arası değerlendirme gerek 
tablolar halinde hazırlanan raporlar ile gerekse grafik incele-
meler ile analiz edilerek maden ömrü boyunca (Life of Mine) 
optimum yeraltı işletme “stope”ları belirlenir. 

Yer Altı İşletmesi Stratejik Maden Planı 
(Scheduling optimisation)
Stope optimizasyonu ile hem maden “stope”ları otomatik olarak 
oluşturulmuş hem de üretime alınacak optimum “stope”lar belir-
lenmiş olur. Stratejik maden planı ile optimum “stope”ların üreti-
me alım sırası belirlenir. Strateji, projede hedeflenen maliyete uy-
gun olarak, belirlenen ton ve tenör de cevher üretimini her üretim 
periyodunda gerçekleştirilecek bir maden planı hazırlamaktır. Üre-
tim periyodu aylık veya yıllık olabilir. Örneğin rezerv 12 milyon ton, 
2 ppm Au ise ve maden ömrü 10 yıl ise. Yılda 1,2 milyon ton 2 ppm 
Au içerikli cevher üretimi ve ayda 100 bin ton, 2 ppm Au içerikli bir 
cevher üretimi strateji olarak belirlenmiş olsun. Stope optimizasyo-
nu ile belirlenmiş olan optimum yeraltı işletme “stope”ları hedef 
stratejiye uygun olarak bir “solver” ile optimize edilerek üretime 
alınma sıraları belirlenir. Her bir “stope”un içerdiği cevher ton ve 
tenör ile pasa ton hesaplanır. Net tenör ve seyrelmiş tenör belir-
lenir. Üretim alım sırası “stope”a atanır. Bu bilgiler kat planlarında 
stope kenarlarını sınırlayan poligonlarla birlikte uygulama planı ha-
line dönüştürülür. Stratejik maden planı Gantt Chart ile takip edilir 
ve işletme planı simülasyonu 3 boyutlu olarak hazırlanır. Aşağıdaki 
şekilde maden işletme birinci yılı ve dördüncü yılı simülasyon ens-
tantaneleri gösterilmektedir. Gri renkli kısımlar açılan galerileri, ye-
şil renkli küpler ise üretilen “stope”ları göstermektedir.

Yeni Operasyonel Maden Planı 
(Operational Scheduling): 
Operasyonel maden planı, yukarda açıklandığı gibi belirlenen 
stratejiye uygun olarak operasyonu planlamaktır. Operasyon 
planında her şeyden önce bir takvim olmalıdır. Yılda çalışılan 
günler, vardiya sayısı, vardiyada çalışma saati belirlenir. Yapıla-
cak işler tanımlanır ve her bir işin ortalama kaç saatte gerçekleş-
tirildiği ve saatlik yapılan iş birimi ton, m3, metre gibi birimler 
ile belirlenir. Yeraltı üretiminde belirlenen işlerin bir örnek listesi 
aşağıdaki şekilde verilmektedir. Görüldüğü bu yeraltı işletme-
sinde işler yukarıdan aşağı Dolgu, Cıvatalama, Galeri Patlatma, 
Galeri Taşıma, Galeri Delik Delme, Ring Patlatma, Ring Delik Del-
me, Ölçme, Stope Malzeme Alma olarak tanımlanmıştır.

Diğer yandan bu işleri gerçekleştirilecek makine ve ekipman-
lar iş yapma kapasiteleri belirlenerek listelenen işlere atanırlar. 
Operasyonel maden planı çalıştırılır, stratejik planda belirtilen 
aylık üretimin gerçekleştirme olasılığı araştırılır. Stratejik üre-
tim hedefine erişilemiyorsa ek makine ve ekipman ihtiyacı be-
lirlenir ve tekrar operasyonel maden planı çalıştırılır. 

Operasyonel maden planında, stratejik planda oluşturulan 
“stope”lar da ince ayarlar yapmak gerekebilir. “Stope”lar daha 
alt parçalara bölünür, örneğin 20 m x 20 m x 30 m yerine 20 m 
x 20 m x 10 m olarak yeni “stope”lar oluşturulabilir.

Dinamik Stratejik Maden Planı 
(Scheduling Optimisation):
Stope optimizasyon ve scheduling optimizasyonun diğer bir 
amacı gelişen koşullara veya ortaya çıkan beklenmeyen du-
rumlara göre stratejik planın güncelleştirilmesidir. Diğer yan-
dan her iki optimizasyon kaynak blok modele dayanır. Blok 
modeldeki cevher blokları “measured”, “indicated” ve “inferred 
olarak sınıflandırılmış olmalıdır. Stratejik maden planı sadece 
“measured” ve “indicated” olarak sınıflanmış cevher blokları 
dikkate alınarak yapılmalıdır. “Inferred” olarak sınıflanmış cev-
her blokları stratejik maden planına dahil edilmesi önerilmez. 

Zaman içinde ilave arama çalışmaları ve maden işletmesinde 
yapılan üretime yönelik arama çalışmaları sonucunda gelen ek 
veriler ile “inferred” olarak sınıflanmış cevher blokları “measu-
red” veya “indicated” sınıfına dönüşebilir. Bölgesel olarak blok 
model geometrisi ve tenör içeriği değişebilir. Yeni cevher böl-
geleri keşfedilerek kaynak blok model büyüyebilir. 

Bu kadar değişiklik olduktan sonra projenin ilk yılında yapılan 
stratejik plana ne ölçüde güvenilir? Kim bu plana bağlı kalmak 
ister? Bu durumda stratejik maden planının yeni bulgulara 
uygun hale çok kısa sürede, birkaç gün veya saatte getirilerek 
güncellenebilmelidir. 

O zaman sorulacak soru, gelişen koşullara göre güncellenmiş 
kaynak blok modeli veya değişen dış koşulları (Metal fiyatlarında 
değişim) temel alan bir stratejik maden planını her istediğimiz 
an güncelleyebiliyor muyuz olmalıdır. İşletmelerimizde sık sık 
karşılaşılan bir çekişme var. Proje başında yapılan kaynak blok 
modelde belirlenen tenör de cevher alınamıyor şikayetleri işitili-
yor. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri dinamik stratejik 
maden planı yapabilen yönetmelerden uzak kalmaktır.

micromine.com
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GPS’den Öte, GNSS’den Hallice: 
QMini A7

Konumlama teknolojilerinin baş 
döndürücü gelişim hızı, günü-
müzde saha ihtiyaçlarımızın deği-

şiminde büyük rol oynamaya başladı. Yön tayininden alan tes-
pitine, birçok önemli parametrenin tespitinde zorlandığımız 
günler henüz çok uzak değilken son yıllarda hassasiyetleri 5-10 
metre bile olsa el tipi GPS alıcıları sayesinde kolaylıkla saha çe-
virebiliyor, uzaklık ve hız ölçebiliyor, bulunduğumuz konumu 
görebiliyor, rota belirleyebiliyoruz. Daha hassas GNSS alıcıları 
da imalata dayalı veriler üretmemize imkân tanıyor. Peki tüm 
bu gelişmeler ışığında, gelişen teknoloji ile yükselen beklen-
tilerimize karşın araziden alacağımız 5-10 metre doğruluklu 
konum verileri hala yeterliliğini koruyor mu?

Yüksek Hassasiyet: 20 Cm
Eğer 5-10 metre doğruluklu verileri yeterli bulmuyorsanız, 
Hi-Target QMini tam da bu noktada devreye giriyor. Toz ve su 
geçirmezlik gibi özelliklerle donatılarak arazi koşullarına adap-
te edilmiş aynı zamanda üçüncü parti yazılım uygulamaları ile 
zenginleştirilebilen android tabanlı bir akıllı telefon düşünün, 
böyle bir cihazı teknoloji mağazalarında bulmanız şaşırtıcı ol-
mayacaktır. Peki bu özelliklerin yanında konum verileri top-
lama ihtiyacınıza da hizmet edecek, 0,2 metre doğruluklu bir 
GNSS anteni ile donanmış akıllı bir telefonu bu tür mağazalar 
da bulabilir misiniz? 

Hi-Target QMini A5/A7, arazi koşullarına uygun olmasının 
yanında, yüksek konum doğruluğu da vadeden benzersiz bir 
cihaz olması ile ön plana çıkıyor. Üstelik QMini bu konum bil-
gisini kullanıcı tanımlı uygulamalarla paylaşmayı kolaylaştıran 
yardımsever bir iş arkadaşı rolünü de üstleniyor.

Arazide Doğrudan Proje Verileri ile Çalışın
Ölçme teknolojilerine dair sunduğu ürünlere ek olarak coğra-
fi bilgi üretimine ve analizlerine imkân sağlayacak ürünleri de 
ülkemizde sunmaya başlayan Hi-Target markası, QMini A5/A7 
ve QPad X5 modelleri ile hassas konum bilgisi üretebilmesine 
ek olarak android tabanlı üçüncü parti yazılımlar ile bu konum 
bilgisini kullanabilmesini sağlıyor. Bu yolla elde tutulan bir GPS 
cihazının salt noktasal veri üretmesinin yanında projeye dair 
önemli sorgulamaları yapılabilmesine imkân sağlıyor. GeoGra-
fik olarak bu cihazlarla birlikte sunduğumuz CAD yazılımları sa-
yesinde, ofiste ürettiğiniz proje verilerini doğrudan sahada da 
kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu cihazlar özellikle Netcad, 
AutoCAD gibi popüler yazılımların NCZ, DWG, DXF formatlı 
vektör verilerini ve birçok raster veriyi sahada açmayı mümkün 
kılarken QMini modellerinde 20 cm’ye kadar, QPad modelle-
rinde ise 2 cm’ye kadar hassas konum doğruluğu ile bu proje-
leri denetleme imkânı sunuyor.

CBS ile Tam Entegre, Web Servisleri ile 
Çevrimiçi Uyum
E-Devlet dönüşüm sürecinde kamu kurumları, gerekli tüm ve-
rilerini vatandaş ile internet üzerinden paylaşmaya başladı. Bu 
dönüşüm sürecinde harita temelli verilerle çalışan kurumlar 
da Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kurarak sürece dahil oldular. 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü mülkiyet verilerini web ser-
visleri ile paylaşırken, Çevre Şehircilik Bakanlığı çevresel tam-
pon alanların paylaşımına başladı. Belediyeler imar planlarına 
yönelik kent bilgi sistemleriyle vatandaşına hizmet verirken, sit 
alanları, doğa koruma bölgeleri, orman ve tabiat alanları ve bi-
limum diğer tüm tampon bölgeler bu sistemlere dahil olmaya 
başladı. 

Maden kurumlarının da ilerleyen zamanlarda imalat ve ruhsat 
takiplerini çevrimiçi haritalarla yaparak daha hızlı çözümler su-
nacağı öngörülüyor. 

Üzerinde kurulu mobil CBS yazılımı lisansı ile sunulan QMini 
A5/A7 cihazları, web servisleri ile sunulan çevrimiçi harita veri-
lerine erişebilecek altyapıya sahip olması ile ön plana çıkarken 
ruhsat kontrolü, saha çevirme, sahanın boş ya da ruhsatlı olup 
olmadığı gibi bilgilerin hassas bir şekilde anlık olarak sorgulan-
masına imkân veriyor.

Maden sahalarınızda daha etkin denetim faaliyetleri gerçek-
leştirmek ve arama sürecinden üretim faaliyetine kadar he-
men her aşamayı daha hassas takip etmek istiyorsanız mutlaka 
Hi-Target GIS ürünlerine göz atın.

geografik.com.tr
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Nadir olmakla birlikte zaman za-
man ‘ay yüzeyinde maden aranı-
yor’, ‘hızla kayan bir asteroid üze-
rinde su keşfedildi’ ve hatta ‘uzak 
bir gezegene yerleşme olasılığımız 
var’ şeklinde haber dizileriyle karşı-
laşırız. Star Wars, Star Trek ve benzer 

içerikli kitap, film ve televizyon dizilerinin bolluğu, on yıllar boyunca, 
yeryüzü eksenli varoluşumuzun sınırlamaları ötesindeki potansiyel 
konusunda ufkumuzu genişletmiştir. Kendi gezegenimizde mevcut 
kaynakları henüz tüketmemiş olsak da (Interstellar/Yıldızlararası filmi-
ni hatırlayın), yıldızları izlemeyi ve hayal kurmayı seviyoruz.

Elon Musk ve Şubat 2018’de Tesla Roadster otomobilinin uzaya 
gönderilmesiyle sonuçlanan SpaceX gelişmeleri ya da 2018 yılı 
Kasım ayı sonunda Mars’a kusursuzca iniş yapan NASA InSight 
modülü ile ilgili haberlerle ilgileniyor olmamızın tek sebebi, bi-
lim kurgu ile sınırlı değil. 1969’da NASA’nın Neil Armstrong’u 
ay yüzeyinde ilk defa yürütmesinin üzerinden henüz çok vakit 
geçmedi. O halde, önümüzdeki birkaç on yılda teknolojideki 
gelişmeler ve insanoğlunun kabiliyeti ışığında nerelere varabi-
leceğimizi bir hayal etmenizi isterim.

Peki, neden yerküre ötesindeki yer altı kaynaklarıyla ilgileniyo-
ruz? Neden uzaydaki yeraltı kaynaklarını araştırmamız gerek-
tiğine dair birçok neden önerilmiştir. Uzayda mevcut mineral 
kaynakların oldukça zengin olduğu biliniyor; hatta bu kaynak-

Sınırlar Değişiyor:
Uzayda Maden Arama Sondajı

TANITIM

lar, yeni koloniler inşa etmek veya daha uzak galaksilere keşif-
leri ivmelendirmek için bile kullanılabilir.

Henüz 1950’lerin ortalarında, Boart Longyear, uzay yarışı için 
ekipman geliştirmeye başlamıştı. Boart Longyear mühendisleri, 
1955 ve 1956’da özel bir proje ekibinin bir parçası olarak ayda 
yapılacak mineral arama çalışmalarında kullanılmak üzere son-
daj makinesi, elmas matkap, karotiyer ve tijler tasarlamak üzere 
NASA’nın ana yüklenicisi Westinghouse Electric’in alt yüklenici-
si olarak çalışıyorlardı. Proje “Apollo Keşiflerinin Işığında Yüzey 
Altı Sondaj Sistemlerinin Geliştirilmesi” olarak adlandırılmıştı. 
Westinghouse Electric’in sorumluluğu sondaj operasyonlarına 
güç sağlayacak elektrik sistemini geliştirmekti.

O güne kadar pek çok NASA projesinde yer alan Westinghouse, 
daha sonra Armstrong’un “İnsanlık için dev bir adım”ını filme almak 
için kullanılacak dar bantlı Apollo TV Lunar kamerayı da geliştirmiştir.

Karotlu sondaj projesi, aletlerin kendi atmosferimizin dışında, 
daha düşük yer çekimi kuvveti ve değişken sıcaklık şartlarında 
çalışabileceği bir yeri hayal etmeyi gerektiriyordu. Boart Long-
year ekibi, herhangi bir sirkülasyon sıvısı kullanmadan kırıntıları 
kuyu dışına taşıyabilecek, matkabı soğutmayı başararak çalışma 
sıcaklığını muhafaza edebilecek ve sorunsuz biçimde karotla-
rı yukarı almayı sağlayacak bir sondaj sistemi yaratma görevini 
üstlenmişti. Bu ekip, 30 metre derinliğe kadar sondaj yapabile-
cek “Orta Derinlikli Lunar (Ay) Sondaj Makinesini” tasarlamıştır. 

Gökhan Nasuh
Kayen Sondaj
Genel Müdür

5.300 metre delgi ve halen devam ediyor
üstelik deformasyondan eser yok!

www.kayensondaj.com

5.300 Metre

5.137 Metre
Ağrı dağının yüksekliği

Tek Bir Boart Longyear Matkabın Deldiği Toplam Metraj
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Sondaj alanında elde edilen bu başarılar on yıllar sonra tekrar kıy-
met görmüş, NASA’nın Mars Keşif Programı’nın bir parçası olan 
Mars 2020 Rover programının üstlenicisi JPL-Caltech şirketi Boart 
Longyear’ı programa davet ederek sondaj alanındaki uzmanlığın-
dan yararlanmak istemiştir. Bu proje kapsamında Boart Longyear 
mühendisleri, su gerektirmeyen “yekpare (monolitik)” emprenye 
auger elmas matkap üzerinde çalıştılar. Söz konusu matkap, kron 
kısmında emprenye elmaslar ve burgu gövdede ise tungsten ve 
metalle tek parça halinde dökülmüştür. Bu matkaplar, granit dahil 
olmak üzere çeşitli kaya türleri üzerinde başarıyla test edilmiştir.

Bu matkapların bugün kullanılmakta olduğu Mars InSight uzay 
aracı, bilim adamlarının Mars yüzeyindeki ısı farklılıklarını belir-
leme ve ölçmelerine yardımcı olmak üzere gezegen yüzeyinin 
yaklaşık 5 metre altına kadar inen enstrümanlarla donatılmış-
tır. Bu enstrümanlar NASA’nın “Mars InSight Mission” web say-
fasında, “Diğer gezegenler, ay veya asteroitlerin kayalık veya 
toprak yüzeylerinin sadece üst katmanlarında kazı yapmak 
üzere kullanılmış olan eski aletlerden daha derine inebilir,” 
şeklinde tanımlanmıştır.

Boart Longyear mühendisleri, bugün, madencilik sektöründe 
daha derin, daha kapsamlı, hatta daha verimli ve daha iyi so-
nuçlar elde edecek keşifler yapan yeni teknolojilere öncülük 
etmeye devam etmektedir. Peki; “Uzay: Son Sınır” mı? Yeryü-
zünde öğrenilen her şey, uzay ve hatta su altı keşiflerine uyar-
lanabilir ve uygulanabilir.

Teknolojide başarılan nefes kesici keşifler ve insanoğlunun 
keşfetme iştahı bugün de aynı hızla devam ediyor. Uzayda 
yolculuk ve keşif yapma olanakları, bahsedilen sınırları ortadan 
kaldırarak, bizi yerküre ötesinde gerçekleştirilecek madenci-
lik faaliyetlerinin sanıldığı kadar imkânsız olmadığı gerçeğine 
yaklaştırıyor. Henüz tam olarak keşfetmeden önce, uzaktan fiili 
sondajlar yaparak gökyüzündeki değerli elmasları keşfetme-
miz belki de mümkündür.

Detaylar için Borat Longyear’ın Türkiye Yetkili Distribütörü 
Kayen Sondaj Ltd.’ye ulaşabilirsiniz: kayensondaj.com 

Ay yüzeyinde sondaj faaliyetleri yürütmek için özel olarak ta-
sarlanmış prototiplerin Westinghouse’un 12 metre derinliğe 
sahip vakum hücresinde gerçekleştirilen test çalışmalarında  
elde edilen ön sonuçlar başarılı bulunmuştur. Her ne kadar ni-
hai test çalışması ay yüzeyinde gerçekleştirilecek reel bir keşif 
olsa da NASA bu projeden vazgeçerek başka hedeflere yönel-
diğinden sondaj projesi rafa kaldırılmıştır.

Boart Longyear, ay yüzeyinde gerçekleştirilecek sondaj çalış-
malarına ek olarak, 60’ların sonları ve 70’lerin başlarında, uzay 
koşullarına uygun auger (burgu) sondaj dizileri ve matkapları 
geliştirmek adına önemli çalışmalar yapmıştır. 14 tipte 80’den 
fazla özellikli elmas matkap, volkanik sondaj ortamında, çe-
şitli basınç ve güç uygulamaları altında, farklı hız ve yüklerle 
test edilmiştir. Bu matkaplar çelik gövde üzerine yapıştırılan 
emprenye elmas katkılı bir matrikse taneli elmasların yerleş-
tirilmesi ile elde edilmişti. Bu ilk prototiplerin başarısı bugün 
kullandığımız emprenye elmas matkapların gelişim sürecinde 
önemli bir yer tutmaktadır ve bu çalışmalar Boart Longyear’ın 
inovasyon tarihçesinde hak ettiği yeri almıştır.

Boart Longyear, ay yüzeyinde 
gerçekleştirilecek sondaj 
çalışmalarına ek olarak, 60’ların 
sonları ve 70’lerin başlarında, 
uzay koşullarına uygun 
auger (burgu) sondaj dizileri ve 
matkapları geliştirmek adına 
önemli çalışmalar yapmıştır. 
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Netcad Türkiye ve Dünyadaki Pazar 
Payını Daha da Artırmak İstiyor

1989 yılında biri harita diğeri 
elektrik-elektronik mühendisi iki 
vizyoner kardeşin yüzde yüz yerli 
sermaye ile kurduğu bir yazılım 

şirketi olan Netcad, bu sene 30. yaşını kutluyor. Türkiye’nin li-
der, dünyanın ise önde gelen GIS (Geographical Information 
Systems) şirketlerinden birisi olan firmanın, Netcad Ürün Mü-
dürü Gökhan İlçe ile Netcad’in sunduğu hizmetler, geçmiş ba-
şarıları ve gelecek planları ile ilgili söyleşi gerçekleştirdik.

İlçe, kendisiyle gerçekleştirdiğimiz söyleşi de Netcad’in beledi-
yelerde, kamu kurumlarında ve özel sektörde konum bilgisine 
bağlı tüm uygulamalarda pazar lideri olduğunu belirtirken kendi 
kategorisini yaratan, harita, kadastro, planlama, kamulaştırma, 
toplulaştırma, yol, baraj, tünel tasarımı, tarım, ormancılık, jeoloji, 
maden, çevre, şehir-bölge planlama ve alt yapı alanlarına yönelik 
çok karmaşık uygulamaları çok daha doğru, kolay ve hızlı yapma-

yı sağlayan yazılımlar üreten bir şirket olduğunu belirtti. Başarılı 
uygulamaları sonucunda 2017-18 yılları İlk 500 Bilişim Şirketi 
Araştırmasında CBS kategorisinde birinci olma başarısı gösterdik-
lerine dikkat çeken İlçe, bu lider konumu ve inovatif yaklaşımları 
sonucunda 2016 yılı sonunda Taxim Capital tarafından yatırım 
aldıklarını ve bu konuda hizmet veren dünya devlerine rağmen 
ülkemizde açık arayla pazar lideri olduklarının altını çizdi.

CBS kategorisinde 2017-18 yıllarında üst üste birinci olduklarını 
kaydeden İlçe ayrıca Türkiye Merkezli Yazılım Üreticileri sırala-
masında 8’inci olduklarını, listede yer alan bankaların kendile-
rine hizmet etmek için kurduğu yazılım şirketlerinin çıkarılması 
halinde ise Netcad’in Türkiye’nin 5’inci en büyük yazılım firması 
olduğunun görülebileceğini aktardı. İlçe, Netcad olarak hedefle-
rini şu sözlerle ifade etti: “Hedefimiz tabii ki birincilik. Organik ve 
inorganik büyümeler ile Netcad’i layık olduğu seviyeye ulaştıraca-
ğız. Ayrıca Netcad, Ar-Ge ve inovasyonun gereken öneme bir türlü 
ulaşamadığı ülkemizde, yazılım gibi bir alanda var olmuş, bu var 
oluşunu 30 yıldır büyüyerek sürdürmüş, GIS konusunda ülke lide-
ri olmuş, dünyadaki global lider firmaların pazarı ele geçirmediği 
tek ülkeyi Türkiye yapmış, sektöründe yüzde 85’lere varan bir pazar 
payı elde etmiş, bu başarısının sonunda da yatırım fonu tarafında 
yatırım yapılmaya layık görülmüş, çok değerli bir şirket. Tüm bu ba-
şarılı geçmişin en önemli öğesi Netcad’in ‘müşteriye samimiyet ve 
dürüstlük’ prensibini her şeyin merkezine oturtmasıdır. Netcad’in 
en önemli stratejisinin bu olduğunu söyleyebilirim.”

Teknolojiyi sürekli olarak iyileştirmek, çeşitli görevleri hızlı ve 
verimli yapmak için farklı çözümler geliştirmenin günlük ihti-
yaçlarımızı karşılamayı kolaylaştırdığını aktaran İlçe, gelişen 
teknolojiyi her geçen gün, günlük yaşamımızın her anında gör-
memizin mümkün olduğunu ifade etti. Madencilikte son yılla-
ra bakıldığında insan gücü yerini, iş makinelerine ve bilgisayar 

Netcad Ürün Müdürü Gökhan İlçe
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destekli yazılımlara bıraktığını belirten İlçe, 
madenlerde personel izleme sistemleri, iş 
makinelerinin günlük kazı miktarının he-
saplanması gibi gelişmelerden sonra şim-
dide nesnelerin birbiri ile konuşmasının 
madencilikte gelinen son nokta olduğunu 
kaydetti. İlçe, Netcad olarak Ar-Ge çalışma-
sını sürdürdükleri Smart Mining 1.0’a dikkat 
çekerek çalışmaları ile ilgili şu bilgileri pay-
laştı: “IoT (Internet of Things) birçok sektörde 
kullanılmaktadır. Bu teknoloji yakın zaman-
da madencilik sektöründe de kullanılmaya 
başlanacaktır. Netcad yazılım da bu gelişme-
ler doğrultusunda yeni bir ürünün Ar-Ge’sine 
başlamıştır. Smart Mining 1.0’ın IoT olarak 
çalışan sensörlerden gelen verilerin yine kendi ürünümüz olan 
Netigma üzerinden yorumlayarak işletmede çalışan her nesnenin 
birbiri ile iletişimi ve bunların raporlanmasını sağlayan bir Ar-Ge 
çalışmasıdır. Smart Mining 1.0 maden ocaklarında gelecek tek-
nolojisinin nasıl olacağı hakkında ışık tutacak bir çalışma olacak-
tır. Smart Mining 1.0 ürünümüzü 2020 yılında sahada test etmeyi 
hedeflemekteyiz.”

Ülkemizde %85 oranı ile büyük bir pazar payına sahip olan 
Netcad’in sunduğu NETPROMINE ürünü ile kullanıcıların to-
pografik arazi modeli oluşturulması, yapılmış olan sondajların 
ve jeolojik araştırmaların yardımıyla 3 boyutlu cevher yatağı 
modeli elde edilmesi, kaynak ve rezerv hesaplamaları, arazi ve 
cevher modeli kullanılarak cevher yatağının hangi yöntemle 
en verimli, ekonomik ve çevreye en az zarar verecek şekilde 
üretileceği belirlenerek üretim tasarımları gerçekleştirebile-
ceklerini aktaran İlçe, elde edilen sonuçlar neticesinde made-
nin açık ya da yer altı üretim yöntemi belirlenmesinden sonra 
açık işletme veya yer altı galeri tasarımı ile madenciliğin bütün 
süreçlerine çözüm üretilebildiğine dikkat çekti. 

Ülkemizin ilk yerli ve ilk madencilik yazılımı olan NETPROMI-
NE’nın rakiplerine kıyasla en büyük avantajının mevzuatla-
ra ve MAPEG, TUVEK, UMREK gibi standartlara uygun olması 

olduğunu vurgulayan İlçe, yazılımın dilinin Türkçe olması ve 
kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde öğrenilmesi ve projelere 
uygulanmasının oldukça kolay olduğunu kaydetti. Bu özellik-
lerinin NETPROMINE’nın tercih edilmesinin nedenleri arasında 
olduğunu ifade eden İlçe, yazılımın ülkemizde 1000’in üzerin-
de kullanıcısı ve %80 gibi bir pazar payı oluğunu belirtirken 
NETPROMINE’ın birçok üniversitenin yer bilimleri bölümlerin-
de ders olarak okutulduğunu da sözlerine ekledi. 

İlçe, madencilik sektörüne hizmet veren diğer ürünleri hak-
kında ise şunları söyledi: “Netcad, bugün mekânsal içerikli imar 
kadastro, planlama, mühendislik yazılım, ürün, proje ve eğitim 
hizmetleri alanında ülkemizin en yaygın kullanılan ve bilinen 
markasıdır. Madencilikte kullanılan NETPROMINE ürünü haricin-
de maden sektörüne çözüm üreten diğer ürünlerimiz NETPRO, 
ANALIST, EXCANET ve NETHYDRO’dur.”

Ülkemizdeki büyük pazar paylarını daha da genişletmenin ya-
nında, dünya piyasalarında da önemli bir yere gelmeyi hedef-
lediklerini aktaran İlçe, Netcad’in yurt içi ve yurtdışı hedeflerini 
şu sözlerle ile anlattı: “Netcad’in bundan sonraki büyümesi iki 
ana yönde olacak. Bunlardan ilki Efficiency-Verimlilik, diğeri ise 
Effectiveness-Etkinlik. Yani birisi yaptığınız işi doğru yapmak, 
ikincisi ise doğru işi yapmak. Netcad GIS/CAD uygulamaları ko-

nusunda büyümesine devam ederek bele-
diyelerdeki, kamudaki ve özel sektördeki 
varlığını genişletecek. Hem pazarda daha 
fazla kuruma ulaşacak, hem de bulundu-
ğu kurumlara daha fazla ürün ve proje 
sunacak. İnovasyon ise başka bir odak 
noktamız. Bu aşamada Ar-Ge çalışmala-
rına hız vererek dünyadaki yeni özellik ve 
trendleri NETPROMINE’a kazandırmaya 
devam ediyoruz. Bu amaçla dünyanın en 
önemli madencilik okulu Colorado Üni-
versitesi ile çalışmaya başladık. Kısa za-
manda dünya pazarında önemli bir yere 
sahip olabileceğimizi düşünüyorum. NET-
PROMINE yurtdışına açılım amacımızda 
lokomotif ürünlerimizdendir.” 
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Madenlerde Dijital Dönüşüm: 
ZYFRA MINING

Dijitalleşme, dijitalleştirilmiş ve-
rileri ve dijital teknolojileri kulla-
narak iş sürecini etkinleştirmeyi, 
iyileştirmeyi veya dönüştürmeyi 
ifade eder. Bu kavramın etkilerini 

ve avantajlarını istisnasız her sektörde ve hatta kendi yaşam 
alanımızda görmeye başladık. Dijital dönüşüm günlük yaşan-
tımızda hayatımızı kolaylaştırmaya devam ederken işletmeler 
açısından da çok önemli hale gelmiştir. Bu etkilerin kısa ya da 
uzun vadede önemsizleşmesi gibi bir durum söz konusu olma-
dığından, rekabet ortamında rakiplerinin gerisinde kalmak is-
temeyen işletmeler dijital teknolojilerle hızlı bir şekilde ilgilen-
meye başlamışlardır.  Robotik ise dijital ortamda kontrollerin 
sağlanması için gerekli olan bir diğer konsepttir. Mekanizmala-
rın tasarımı ve kontrol edilebilmeleri için yapılarına elektronik 
donanımlar eklenmekte ve belirli ortamlarda belirli koşullara 
göre çalışabilmeleri amacıyla makina, mekatronik, bilgisayar, 
yazılım, kontrol ve otomasyon, elektrik-elektronik gibi birçok 
mühendislik disiplini bir araya gelmektedir. Robotik uygula-
maların endüstri, tarım, nakliyat, tehlike içeren ortamlar (nük-
leer atıkların temizlenmesi, mayınların temizlenmesi v.b.) ve 
sağlık işlerinde kullanımına sıkça rastlanmaktadır.

Dijital teknolojiler ve robotik, madencilik işletmelerinde de üret-
kenliği ve iş güvenliğini arttırmak için bir süredir kullanılmakta-

dır. Maden ekipmanlarının uzaktan 
kontrolü ve dijitalizasyonu yapay 
zekâ teknikleri ile yapılmaktadır. 
Sensörleri ile çevresini algılayan 
maden ekipmanları, algıladıklarını yorumlayan, yorumlama sonu-
cu bir karar veren, verdiği kararı bir çıkış sinyali ile bildiren sistem-
ler artık “Akıllı Madencilik” konseptini ortaya çıkarmıştır. 

Dünyadaki dijital dönüşümü yakından takip eden Troya Pro-
ses olarak biz de Rus teknoloji firması Zyfra Mining’ in Türkiye 
temsilciliğini yapmaktayız. Zyfra Mining, madencilik ve meta-
lürji endüstrilerinde bilgi teknolojilerinin geliştirilmesi ve uy-
gulanması alanında çalışan uluslararası bir şirkettir. 1988'den 
bu yana, Zyfra Mining (eski ismiyle VIST Group) Rusya'da ve 
CIS ülkelerinde büyük maden şirketlerinin otomasyonunda 
lider konumdadır. Şirket aynı zamanda Afrika, Asya ve Orta 
Doğu'daki maden şirketleriyle de başarılı bir iş birliği içindedir. 

Zyfra Mining, ofisleri ve temsilcilikleriyle dünyanın birçok ülke-
sinde aktiftir. Zyfra Mining, geliştirdiği teknolojiler ile maden 
sektöründeki firmaların madencilik operasyonlarında verimlili-
ği, üretimi, çalışmaların optimizasyonu ve iş güvenliğini arttır-
mak için robotik sistemlerden oluşan dijital çözümler sunmak-
tadır. Açık ve kapalı ocak madenlerin sevkiyat işlemlerinde, 
filo ve maden ekipmanlarında, cevher hazırlama tesislerin- 
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de, delme patlama operasyonlarında ve benzer birçok çalışma 
kolu için robotik çözümler üretmektedir.

Bugüne kadar dünyada önde gelen madencilik şirketleri-
ne toplamda 70'ten fazla proje gerçekleştiren Zyfra Mining, 
uzaktan kontrollü maden ve delme ekipmanları için kestirim-
ci analizler yaparak madenciliğin dijitalleştirilmesine katkıda 
bulunmaktadır. Bu projelerden elde edilen sonuçlara dayana-
rak robotik ve dijital çözümlerin başarısı somut şekilde gözler 
önüne serilmektedir. Sistem, maden işletmesindeki kazıcıların 
ve kamyonların üretkenliğini %15'e kadar artırırken, OPEX ma-
liyetini %8’e kadar, yakıt maliyetleri %10’a ve teknolojik olma-
yan atıl zamanı %80'e kadar azaltmaktadır. 

Sevkiyat, delme-patlat-
ma ve benzeri birçok 
operasyonun otomatik 
ve eşzamanlı program-
lanmasını yaparak üre-
timin her aşamasında 
ekipman, operasyon ve 
personelin kontrolünü 
sağlamaktadır. Ekip-
manların kullanım veri-
mini %10 arttıran sistem; 
bakım, tamir, yedek par-
ça masraflarını da azalt-
maktadır. 

İnsan ağırlıklı bir endüstri 
olan madencilik çalışma-
larında iş güvenliği, kişi-
sel koruyucu malzemele-

ri, personel performansı ve yapılacak olan işin takibi özenle ele 
alınmalıdır. İş analizi ve risk değerlendirmesine olanak sağlayan 
sistem sayesinde vardiya öncesi veya sonrası çalışanların risk, 
performans ve güvenlik durumları sistem aracılığıyla görülebilir. 
Tekrar eden iş güvenliği ihlallerini %40 oranında ve yaralanma 
sıklığına bağlı kayıp zaman oranını da 2.5 kata kadar azaltarak iş-
leyiş bakımından iş sağlığı ve güvenliği ihlallerini minimize eder. 
İnsan kaynaklı oluşan üretim dışı atıl zamanın azaltılmasına ola-
nak sağlayan sistem, bunu personel yaralanmaları ve buna bağlı 
olarak üretimdeki aksamaları azaltarak başarır. 

Tehlikeli ve zorlu koşullarda insan çalıştırılamaması ve yetkin iş-
gücü eksikliği sorunlarını da insansız madencilik çalışmalarıyla 
çözen Zyfra Mining otonom ve uzaktan kumandalı ekipmanları 
ile çok amaçlı sistemlere çözüm üretmektedir. Zyfra Mining son 7 
yıldır otonom maden kamyonları, otonom delme ekipmanları ve 
farklı uygulamalar için kestirimci analizler gibi madenciliğin ge-
leceği olan teknolojilere yatırım yapmaktadır. Yükleyiciler, kep-
çeler, dozerler, greyderler ve diğer makineler için yüksek doğru-
lukta uzaktan çalıştırma ile madencilik ekipmanının ve maden 
kamyonlarının en verimli biçimde kullanılmasını sağlamaktadır. 

Madencilik endüstrisinde dünyanın lider dijital çözüm firma-
larından biri olan Zyfra Mining önde gelen madencilik firmala-
rıyla 30 yılı aşkın süredir çalışmanın getirdiği tecrübe ile her bir 
müşterisinin kendine özel şartlarını dikkate alarak verimlilik ve 
iş güvenliğini arttırıcı kapsamlı dijital çözümler sunmaktadır. 
İçlerinde Arcelor Mittal, NordGold, Norilsk Nickel, Polus, Suek 
gibi firmalara ait işletmelerin de bulunduğu 70’ten fazla ma-
dende Zyfra Mining sistemleri başarı ile çalışmaktadır.

Madencilik ekipmanlarının uzaktan kontrolü ve otonom/oto-
matik çalışması sayesinde madencilik çalışmalarından en yük-
sek verimi almanızı hedefleyen Zyfra Mining ile madeninizden 
daha fazlasını alabilirsiniz. 

zyfra.com
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Daha Verimli, Daha Üretken ve 
Daha Güvenli Stok Yönetimi için 
Akıllı Stokhol ve Liman Çözümleri

Maden şirketleri ve liman operatör-
leri, personel sağlığını ve güvenliğini 
temin etme, üretkenliği artırma ve iş-
letme maliyetlerini azaltma güçlükle-
riyle karşı karşıyadır. thyssenkrupp bu 
güçlüklere tamamen otomatik, dijital 

hale getirilmiş ve müşterilerin rekabetçi kalmalarına yardımcı 
olan akıllı stokhol ve liman çözümleriyle yanıt veriyor.

Tamamen otomatik ve dijital malzeme yönetim süreci, 
ekipman verimliliğini ve kullanılabilirliğini artırır ve böylece 
üretkenliğin artmasını ve işletme maliyetlerinin azalmasını 
sağlar. thyssenkrupp’un, malzeme yönetimine yönelik hiz-
met ve çözümleri arasında dijital bakım destek sistemleri 
(MAS), stok yönetimi sistemleri ve drone ile yapılan dene-
timler bulunur. Bu proseste yer alan tüm konveyör sistem-
leri ve taşıma makineleri tamamen otomatiktir ve merkezi 
bir kontrol odasından yönetilebilir. Aynı zamanda, çarpışma 
önleme sistemleriyle büyük ekipmanların güvenli şekilde 
çalışması sağlanır.

thyssenkrupp Industrial Solutions 
Otomasyon ve Dijitalleşme Küresel Ürün 

Müdürü Martin Krex: Hammadde 
ve malzeme yönetim sürecini daha verimli 

ve daha güvenli hale getirmek için 
sistem entegrasyonu ve dijitalleşme 

alanındaki yetkinliğimizi temel alarak 
müşterilerimize tamamen otomatik ve 

dijitalleştirilmiş bir alt yapı sağlayabiliriz.

thyssenkrupp-industrial-solutions.com

Artan Sistem Verimliliği
Dijital bakım destek sistemimiz (MAS), kullanım süresini temel 
alarak bakım görevlerini görselleştirir, planlar, organize eder 
ve bakım alanlarını görüntüler. MAS mobil cihazlar ile uyum-
lu, güvenilir bir kullanıcı doğrulama ve yetkilendirme yönetim 
sistemine sahip; şirketlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen 
bir sistemdir.

Tüm Süreç Boyunca Şeffaflık
Gerçek zamanlı olarak güncellenen ve bir-
den çok sayıda makinenin aynı stok yığı-
nında eş zamanlı olarak çalışmasına 
olanak tanıyan dijitalleştirilmiş bir 
3D stok modeli oluşturmak için, 
malzeme akışı tespit sistemiyle 

yığın tarama ekipmanlarını bir arada kullanırız. Her adım bel-
gelendiği ve görsel hale getirildiği için de tamamen şeffaf bir 
süreç ortaya çıkar. Stok yığınının 3D olarak görselleştirilmesi 
yığındaki boşlukların tespit edilmesine ve yeni malzemeyle 
doldurulabilmesine olanak tanır. Tüm stok sahası ekipmanla-
rının birbiri ile koordineli şekilde çalışması sayesinde gereksiz 
ekipman hareketleri azalır ve verimlilik artışı sağlanır.

Drone ile Verimli Denetimler
Drone tabanlı denetimler, erişilmesi güç arazilerde bile maki-
nelerin ve tesisteki ekipmanların durumları hakkında kapsam-
lı, maliyet etkin ve güvenli bilgi sağlar. Dronelerle elde edilen 
görüntüler işlenerek durum raporları, mühendislik desteği 
veya ölçümlerine yönelik 3D modeller oluşturulur. Bu yöntem, 
özellikle madencilik faaliyetlerinde ve stok sahalarında kesin 
hacim hesaplamaları yapabilmek için faydalıdır. 3D model, 
durum takibine olanak sağlamak ve sıcaklık değişimleri ile il-
gili olası hasarları ortaya çıkarmak için termal kameralarla do-
natılmış dronelerle desteklenebilir. Akıllı stok sahası ve liman 
çözümlerimiz müşterilerimize, ekipman ve sistem geçmişinin 
titizlikle belgelenmesini içeren bir raporlama ve danışmanlık 
hizmeti sunulması ile tamamlanır. Böylece bir tesisin, tek bir 
ekipmanın veya tüm işletmenin optimizasyon potansiyelini 
belirleyebiliriz. Tüm bunların yanı sıra ekipman arızalarını er-
ken aşamalarda öngörebilir ve böylece olası hasarlardan kaçı-
nılmasını sağlayabiliriz.

Malzeme taşıma süreçlerini tamamen otomatik ve dijital 
hale getirmek için sunduğumuz hizmetler; makine ve ekip-
manların hizmet dışı kalma sürelerini kısaltabileceği gibi 
stok sahalarındaki veya limanlardaki yığın taşıma faaliyet-
leri sırasında üretkenliğin ve güvenliğin artırılmasına da 
yardımcı olur. 
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 Maden sektörü için Endüstriyel Çözümler

otomasyon & optimizasyon
Hem yeni yatırımları ve hem de mevcut ekipmanların iyileştirilmesini kapsayan geniş akıllı  
çözüm portföyümüz, operasyonlarınızı bir üst verimlilik ve güvenlik seviyesine taşır. 

Maden, stokhol ve liman süreçlerini birbirine bağlıyor ve otomatikleştiriyoruz. Böylece;

• Ekipman performansını artırarak daha yüksek miktarda ürün elde edilebiliyor
• Gelişmiş çarpışma önleme sistemi sayesinde personel ve ekipman güvenliği artırılıyor
• Ekipmanlar üzerindeki stres seviyesi azaltılarak operasyon giderleri düşürülüyor 

Teknolojilerimiz ve ürünlerimiz maden endüstrisinin zorlu koşullarında yüksek verimlilik  
sağlamak üzere özel olarak geliştirilmiştir. www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com
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Meka ve Mobil Paletli Kırıcılar

MEKA 1987’de kurulmuş, beton 
santralleri, kırma ve eleme tesis-

lerinin üretimine odaklanmış olan, öncü-profesyonel bir firma-
dır. Niçin mobil paletli kırıcı bir makinanın proje ve imalatına 
MEKA bünyesinde gerek duyuldu diye düşünürsek şunu söy-
leyebiliriz: 

Hızlı şehirleşme ile artan inşaat, madencilik faaliyetleri ve en-
düstriyel projelerin çoğalması gibi faktörler artan maliyetlerle 
birleşince mobil kırıcı ve eleklere olan taleplerde artış gözlem-
lenmiştir. Türkiye’nin agrega üretimi yıllık 500 milyon tona 
yakın olan İngiltere ve Almanya pazarlarına yakın bir seviyede 
olmasına rağmen mobil kırma ve eleme makinalarının kulla-
nımı Avrupa’nın bir hayli gerisindedir. Türkiye’de ithal mobil 
kırıcılar ciddi miktarda faaliyet göstermektedir. 

MEKA Mobil Paletli Kırıcı
MEKA J serisi mobil çeneli kırıcı kompakt tasarımı ile tam ha-
reketlilik sağlamaktadır. MEKATRACK MJ1165 bir yerden bir 
yere kolay taşınılabilmekte ve hızlı şekilde ayarlanabilmekte-
dir. Mükemmel kırma kapasitesiyle kullanım maliyeti düşüktür. 
Kaporta tasarımı CE standartlarına uygun yapılmıştır. Makine 
komple hidrolik olarak çalıştırılmakta ve tahrik olarak dizel mo-
tor kullanılmaktadır. 

Makinenin detay özellikleri şunlardır:

1- 4.5 m3 Kapasiteli Izgaralı Besleyici
2- Çeneli Kırıcı
Tasarım geliştirilerek, mesnet plakası konumu yukarıya doğru 
yapıldı. Bunun sonucu geleneksel çeneli kırıcılara göre daha 
agresif kırma kabiliyetine sahip oldu. Ayrıca bu tasarım sonu-
cu malzemeyi tekrar yukarı alıp kırdığı için daha kübik bir ürün 
elde edilmektedir.
3- Ana Konveyör
a- Konveyörün yükseklik mesafesi hidrolik silindirlerle ayarla-
nabilmektedir.
b- Bant tipi; EP 500/3, 10+3 (16.7 mm), 3 katlı tekstil mal-
zemeli, ağır hizmete uygun kauçuk kaplı ve çelik tel takvi-
yelidir.
4- Yan konveyör (Bypass Konveyörü)
a- Opsiyonel olarak eklenebilmektedir. Makinanın hem sağ 
hem de sol tarafına monte edilebilmektedir.
b- Band tipi: EP 400/3, 6+2 (10.4 mm), 3 katlı tekstil malzemeli, 
ağır hizmete uygun kauçuk kaplıdır.
5- Güç paketi
a- Motor: CAT Tier 3, C9.3 Tier 4 interim veya Tier 4 final
b- Güç: 242 kw (325 HP)
c- Sistem tahriği: Direk dişli kutusuna bağlı hidrolik pompalar
6- Yürüyüş Grubu
a- 48 ton taşıma kapasiteli, standart ağır hizmete uygun paletler.
b- Merkezler arası mesafe: 3800 mm, palet genişliği: 500 mm
c- Hız:1,2 km/saat, yürüyüş hareketi manuel ya da uzaktan ku-
manda ile yapılmaktadır
7- Kaporta Tasarımı
a- Volanlar, kasnaklar ve kavramalar için sac muhafaza ile koru-
ma altına alınmıştır.
b- Yapılan muhafazalar, CE standartlarına uygun olarak tasar-
lanmış ve üretilmiştir.
8- Taşıma ölçüleri;
a- Taşıma uzunluğu: 15.3 metre (Ana konveyör aşağı pozisyonda)
b- Taşıma yüksekliği: 3.73 metre (Hava emiş filtresi sökülü)
c- Taşıma genişliği: 2.97 metre (Yan konveyör sökülü)
d- Makinanın toplam ağırlığı: 44000 kg 

mekaglobal.com
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Dünyanın Güvendİğİ 
Yüksek Verİmlİlİk Odaklı 

SORUNSUZ Çözümler
Zor şartlar ve özel gereksinimlerinizi dikkate alarak tasarlanan geniş yelpazede 

kırıcılar, elekler, yıkama sistemleri, besleyiciler ve konveyörler ile 
MEKA ekipmanları; ABD, Norveç, İngiltere, İrlanda, Avustralya, Rusya, 

Yeni Zelanda dahil 90’dan fazla ülkede sorunsuz ve sürekli üretim imkanı sunuyor.

www.mekaglobal.com

kırICILAR
KONİK, DİK MİLLİ, ÇENELİ, DARBELİ, Çekİçlİ Prİmer, Sekonder, Tersİyer KIRICI

ELEME EKİPMANLARI VE BESLEYİCİLER 
YATAY VE EĞİMLİ ELEKLER, PALETLİ, WOBLER, IZGARALI ELEKLİ VE TİTREŞİMLİ BESLEYİCİLER

YIKAMA EKİPMANLARI
YIKAMA HELEZONU ( İNCE VE KABA MALZEME İÇİN),  KOVALI YIKAYICILAR, 

SUSUZLANDIRMA ELEKLERİ, KUM YIKAMA VE SUSUZLANDIRMA ÜNİTESİ
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Köklerimizden Aldığımız Güçle 
Her Gün Bir Adım İleriye

Anadolu ismi nereden gelir hiç 
merak ettiniz mi? Efsaneye göre; 
kırmızı ebe ile sefere çıkan asker-
ler arasında Kızılcahamam sınırları 
içinde Taşlıca diye bir yerde ara-
larındaki geçen konuşmalardan 
sonra geldiği söylenir. Her ne kadar 

kulağa ve gönüle en hoş gelen efsane bu olsa da bu ve buna 
benzer efsaneler tarihçilere ve tarih bilimine göre işin aslı böy-
le değildir. Bir gerçek var ise tarihsel süreç içerisinde konum 
itibariyle (yer altı ve yer üstü zenginliği) oldukça değerli olan 
Anadolu, dünya madenciliğinin doğduğu yerdir. Maden yatak-
ları açısından bolluk göz önünde bulundurulursa madenciliğin 
Anadolu’muzda başlaması sürpriz bir sonuç sayılmaz. Günlük 
yaşantısında yaşamı kolaylaştırmak için objeler yapma çaba-
sı, tüm toplumlar tarafından sürdürülmüştür. Bu süreç insan-
ların yerleşik hayata geçiş yaptığı Neolitik çağla daha da hız 
kazanmıştır ve günümüze kadar sürmüştür. Düşünen üreten 
ve sorgulayan insanoğlu başlangıçta kolay şekillendirilen taş, 
ahşap, pişmiş topraktan yararlanmış ve çeşitli tekniklerle iste-
nilen şekli alan maden keşfi ile beraber söz konusu maddelere 
alternatif olarak madeni kullanmaya başlamıştır. Hayatını daha 
güzel kılma ve kolaylaştırma adına bu arayış en ilkel toplumlar-
dan en modernine kadar çağlar boyunca devam ede gelmiştir.

Teknolojinin tarihini eski çağlara dayandırmak mümkünse de 
egemenliğini ilan ettiği sanayi devrimi ile başlatmak, gelişen 
üretim teknolojileri bağlamında ele almak uygun olacaktır. Tek-
nolojilerin yanı sıra makinaların, teknolojik aletlerin nasıl konum-
landırıldığı üretim üzerinde belirleyici olan etkenlerdir. Maden ve 
inşaat sektöründeki işletmeler açısından makine -ekipman seçimi 
bir karar verme problemi olarak büyük önem taşımaktadır. 

Günümüz ekonomik koşullarında ve istenilen sonuca daha eko-
nomik olarak ulaşmak için şirketler makine seçiminde daha du-
yarlı olmalı ve ayrıntılı analizler yapmalıdırlar. Siz değerli madenci-

lik ve inşaat sektöründeki 
firmalara Emsamak Ma-
kine olarak kuruluşumuz 
1991 yılından beri 28 yıl-
dır bu anlamda en güven-
li ve ekonomik çözümler 
sunmaktayız. Çünkü 
makine seçimi üretim 
sisteminin üretkenliğini 
ve toplam performansı 
etkileyeceğinden küre-
sel ve bölgesel rekabet 
edebilirliği üzerinden de 

büyük katkısının olduğunun bilincindeyiz. Uygun makine seçimi 
üretim süreçlerinin iyileştireceğinden sistem esnekliğini arttıraca-
ğından madencilik ve inşaat sektörüne 4 adet rock modelimizden 
siz değerli kullanıcılar için, açık ocak işletmeleri ve taş ocaklarında 
kullanılan JD 1300 E‘yi tanıtacağım. Motor olarak Cummins (USA) 
CTTA 8.3 -C ,205 HP ,  üzerinde tabanca jet9 olup 270 kg ağırlığın-
da 20 kw gücündedir. Kompresör olarak GHH-Rand 10.5 bar ve 
7.8 metreküp/ dk.  ,Delici takım olarak T51 3.660 mm / φ 76 – 127 
ve 25 metre delme derinliğine sahiptir. En önemlisi benzer mo-
dellerle karşılaştırıldığında %20 daha az yakıt tüketimi sağlar ve 
yok denilecek kadar az elektronik olması ve mekanik özelliğiyle 
ön plana çıkması yazımın başında belirttiğim güzel Anadolu’mu-
zun bilhassa zor işletme şantiye şartlarında ,madenlerin ve inşaat ( 
yol / baraj) şantiyelerinin şehir merkezlerinden uzak olması sebe-
biyle topraklarımıza en çok yakışan iş makinası olduğunun gös-
tergesini kullanıcılarımızdan her zaman duymaktayız ve JD1300 E 
modelimizi tanıtmanın haklı gururunu yaşamaktayız.  

Delme-patlatma yöntemi ile üretim yapılan işletmede yatırım 
ve işletme maliyetlerini azaltan distribütörü olduğumuz Soo-
san Csm Junjın Rock makinasını seçiminden sonra uygun de-
lici takımın seçimi de son derece önemlidir. Delme işleminin 
verimli olması için bit özellikleri ile delme işleminin yapılacağı 
formasyonunun özelliklerinin örtüşmesi gerekir. Padley & Ve-
nables dünya çapında kaya delme, taş ocakları, madencilik, tü-
nel, inşaat sektörlerinde kullanılmak üzere İngiltere’nin önde 
gelen yüksek kaliteli sarf malzeme üreticisidir. Devam eden 
araştırma ve geliştirme programları çerçevesinde en son üre-
tim ekipmanlarına ve üretim tekniklerine devam eden yatırım-
la birleştiğinde, uygulama ne olursa olsun, en yüksek kalitede 
aletler için dünya çapında üretimlerini yapan bir firmanın Tür-
kiye ve bölge distribütörlüğünü yapmanın haklı heyecanının 
her zaman taşıyoruz. Padley & Venables'ın tamamen yeni olan 
Ninja Butonlar (karbid), çoğu sert kayalarda, üstten darbeli 
delme uygulamaları için uygun olan mükemmel küresel uçtur.

Farklı açılı yüz olukları ve daha derin yanal delikleri, delme hı-
zını arttıran uç yüzeyinden kırıntı çıkarılmasına yardımcı olur. 
Bitin açık yüz tasarımı, kayanın kırılmadan önce ucu arasındaki 
boşluğa düşmesine izin verir, bu da yönsel stabilite sağlar ve 
daha doğrusal bir delik yaratılmasına yardımcı olur. Ve toplam 
matkap çeliği tüketimini azaltır.

Daha düz delikler genellikle sapma delikleri bulunan durum-
larda maliyetli ikincil delme ve patlatma gereksinimini azaltır. 
Sarf malzemede tercih sebebi delme birim metre maliyetle-
rini düşürmesi ve performans & fiyat açısından üstünlükleri 
birinci tercih edilme sebebidir. 

emsamak.com

Erdem Günay
Emsamak Ankara Bölge 

Satış Yöneticisi

TANITIM

Erdem Günay
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Bir Yıkım Sonucu Açığa Çıkan 
Malzeme Sadece Atık Mıdır?

TANITIM

“Hiçbir şey atılmaz.” büyükleri-
mizden sıklıkla duyduğumuz bir 
öğüttü. Her şeyin farklı bir amaç 
için dönüştürülebileceğine ve 
yeniden kullanılabileceğine ina-

nan büyüklerimize göre atmak israf etmek, israf etmek ise para 
kaybetmek demekti. Bu yaklaşım bize döngüsel ekonominin 
aslında uzun zamandır var olduğunu gösteriyor.

Aynı şey, bugün yıkım süreçlerinde, özellikle bir şeyin yıkılıp, 
yeniden yapılması söz konusu olduğunda da söylenebilir. Hiç-
bir şey atılmaz. Malzeme seçilir, gerekirse işlenir ve ardından 
tekrar kullanılır. Bu işlemler başka yerlerde gerçekleştirilebile-
ceği gibi doğrudan şantiye alanında da yapılabilir. 

Yakın zamanda eski hangarını yıkıp yerine yenisini yapan 
İspanyol bir şirket de bunu çok iyi biliyor, Gerçekleştirilen yı-
kımın, bir hangarın yıkılmasından çok daha fazlası olduğunu 
belirten şirket süreci şu cümlelerle anlatıyor: “Yıkım işlemi Lego 
ile yapılmış bir binayı parçalarına ayırarak aynı parçalar ile yeni 
bir bina inşa etmek gibiydi. Yıktım sonucu açığa çıkan materyal-
lerin birçoğunu binayı yeniden yapmak için tekrar kullandık. İşin 
en büyük kısmını yeni hangarın temelinde kullanılacak atıl mal-
zemeleri kıran MB Crusher kırıcı kova yaptı. Hem de her şeyi tek 
bir iş makinesiyle, tek bir operatörle, aynı alanda, hızlı bir şekilde 
ve minimum yatırımla yaptık."

Bir yıkım sonucu açığa çıkan malzeme sadece atık mıdır? Tabii 
ki hayır. Yıkım, değişimin temellerini oluşturan ve zaman, mali-
yet gibi çeşitli adımlardan oluşan bir süreçtir. Eğer yıkım, doğru 
makinelerle doğru bir şekilde yapılırsa, bunu yapan şirket için 
büyük bir avantaj haline gelir. Sürdürülebilir bir yıkımın atık-
ların yaklaşık %80'ini çöpe gitmekten kurtardığını söylemek 
doğru olur. Seçici yıkım- yeşil yıkım veya söküm- görünüşte 

daha maliyetli, daha uzun süren, daha zahmetli olarak görül-
se de gerçekte maliyet ve zaman tasarrufu ve vergi avantajları 
sağlayan bir kavramdır.

Fransa'da bir şirket eski bir evin yıkım sürecinde açığa çıkan en-
kazın neredeyse tamamını geri dönüştürmek konusunda başa-
rılı oldu ve tüm nakliye ve atık problemlerini bir kenara bıraka-
rak açığa çıkan malzemeleri doğrudan yerinde evi inşa etmek 
için tekrar kullandı. Yerinde kullanımın bir örneği de Türkiye'de 
görüldü. Bir şirket, anayol yıkımından çıkan malzemeyi- bazalt 
ve asfalt karışımı- doğrudan yerinde ve çok düşük bir maliyetle 
dönüştürdü ve tekrar kullandı. Nasıl mi? Kullanılan ekskavatöre 
bir BF90.3 kırıcı kova takıp kazılan malzemeyi hemen sahada 
toplayıp kırarak yeniden kullanılmak üzere hazır hale getirdi.

Örneklerde görüldüğü gibi seçici yıkım, inşaatlarda döngüsel 
ekonomiye doğru atılan ilk adımdır ve açığa çıkan atıkların 
tekrar değerlendirilmesini sağlar. Sonucun kalitesi ise, yıkım 
işleminin türüne ve elde edilen malzemelerin ayrıştırılması ve 
işlenmesi için kullanılan makinelere bağlıdır. MB Crusher’ın 
ürün yelpazesi, tam olarak bu ihtiyaçlara göre tasarlanmış ve 
üretilmiştir. Örneğin, farklı boyutlarda malzemeye ihtiyacınız 
varsa, kırıcı kovanın çenelerini ayarlamak veya eleme kova-
sının panellerini hemen sahada değiştirmek yeterlidir. Farklı 
türde ve ebatlardaki malzemeleri kaldırmanız veya taşımanız 
gerekiyorsa, doğru aksesuarları MB-G kavrayıcılara takmanız 
yeterlidir.

MB ekipmanlarını kullanan herkes, inşaat sürecinde ortaya 
çıkan atıkları kaliteli malzemeye çevirerek şantiyesinde değer-
lendirebilir ve hammaddeyi kâra dönüştürebilir.

MB Crusher ekipmanları ile atık malzemeyi maksimum miktar-
da ve mümkün olan en iyi kalitede geri kazanırken şu somut 
avantajlarla elde edersiniz: elde edilen malzemenin nakliye 
maliyeti azalır, depolama ya da atık dönüşüm tesislerine haf-
riyat taşıma maliyetleri azalır, tekrar malzeme alım maliyetleri 
ortadan kalkar ve atık malzemenin yeniden kullanılması veya 
geri dönüştürülmesiyle elde edilen kâr artar.

Ayrıca, eğer iyi yönetilirse, sürdürülebilir bir yıkım projesinin 
birçok kentsel ve endüstriyel dönüşüm üzerinde önemli bir 
etkisi vardır: Nerede eski bir ev veya depo yıkılıp yenisi yapı-
lırsa, o bölge ve şehir için faydalı bir katma değer yaratılmış 
olur. Avrupa Birliği tarafından oluşturulan 2020 yılında inşaat 
atıklarının %70'inin geri dönüştürülmesi hedefi, ancak uygun 
çözümlerin doğru zaman ve yerde uygun şekilde kullanılma-
sıyla mümkün olacaktır. 

mbcrusher.com
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Flowrox Dijital Çözümler ile 
Proses Performansını Arttırın

Flowrox, eski adıyla Larox 
Flowsys, katı sıvı ayrımında, akış 
kontrolünde, elastomer teknolo-

jisinde ve teknik tekstilde 40 yılı aşkın bir tecrübeye sahiptir. 
Geçtiğimiz yıllarda Flowrox, proses performanslarını arttırmak 
için endüstriyel otomasyon ve dijital çözümler geliştirmeye 
başlamıştır.

Flowrox Dijital Çözümler, proses ile Endüstriyel Nesnelerin 
İnternetini (IIoT) birleştirebilen, yeni bir yöntemdir. Flowrox 
MalibuTM ile uzaktan erişim sağlanarak prosesin yönetilmesi, 
parametrelerin izlenmesi ve proses analiz raporlarının oluştu-
rulması bir bilgisayar veya akıllı telefon aracılığıyla çevrimiçi 
yapılabilmektedir.

Flowrox, Dijital Çözümler Kullanıcılarına;

• Herhangi bir proses ekipmanını 7/24 uzaktan izleme
• Duruşa neden olan sorunları belirleme
• Çevrimiçi raporlama
• Ekipman durumunu izleme ve sorun bildirimlerini alma
• Analitik veri araçlarını kullanarak arızayı önceden tespit etme 
gibi imkanlar sunmaktadır.

Flowrox MalibuTM olası arızaları önce tahmin etmekte ve plan-
lanmamış duruşları engellemektedir. Analitik veri araçları ve 
Flowrox servis uzmanları süreçleri optimize etmeye ve verimli-
liği arttırmaya yardımcı olmaktadır. Dijital çözüm sistemleri ça-
lışan herhangi bir proses ekipmanına entegre olabilmektedir. 
Flowrox özellikle filtrasyon için Flowrox Akıllı Filtrasyon Dijital 
Servisi’ni geliştirmiştir.

Örnek Uygulama: EKJH, Finlandiya
Finlandiya merkezli bir atık yönetim firması olan EKJH 
yeni yapılan atık su pompa istasyonu otomasyonu için 

Flowrox’u tercih etti. Flowrox MalibuTM uzaktan izleme 
sistemi ile pompa istasyonundan çeşitli veriler (pom-
palanan debi, m3 v.b.) toplanmaktadır. Veriler çevrimiçi 
olarak istasyonun birebir kopyası halinde Flowrox Mali-
buTM üzerinde görüntülenebilmektedir. Bu sayede EKJH, 
pompaların çalışmasını uzaktan izleyebilmektedir. Sistem 
herhangi bir parametrenin normalin dışına çıkması duru-
munda otomatik olarak alarm vermektedir. EKJH’ın Tesis 
Müdürü Sami Huotari konuyla ilgili olarak şunları söyle-
di: “Flowrox’u tercik ettik çünkü Flowrox bize en iyi servisi 
sağladı. Kurulumdan sonra dahi Flowrox uzmanlarından 
sürekli olarak destek almaya devam ettik. Flowrox’un çözü-
mü, EKJH'ye önemli derecede zaman tasarrufu sağlıyor, gü-
venliği ve pompa istasyonunun çalışma verimliliğini önemli 
ölçüde arttırıyor.”

En Çetin Koşullar için Flowrox Ağır Hizmet Tipi 
Vanalar ve Pompalar
Flowroxun ağır hizmet tipi pinç vanaları ve hortum pompaları 
performanslarıyla adından söz ettirmektedir. Flowrox agresif, 
abrasif ve korozif akışkanlara dirençli, en zor koşullara dayana-
bilen ve birçok madencilik uygulaması için mükemmel denile-
bilecek vanalar ve pompalar üretmektedir.

Flowrox’un sunduğu çözümler arasında öğütme/eleme, hid-
rosiklon seperasyonu, manyetik seperasyon, flotasyon, kıvam-
laştırma, filtrasyon, atık bertarafı, numune alma, dozajlama, 
arıtma gibi uygulamalar yer almaktadır.

Flowrox, 40 yılı aşkın süreçte tüm dünyada 150.000’den fazla 
ürün teslim etmiştir. Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz her tesli-
mat ve kurulum ağır şartlarda çalışmayı daha iyi anlamamıza 
yardımcı olmuştur. Daha fazla bilgi için web adresimizi ziyaret 
edebilirsiniz. 

flowrox.com 

Flowrox MalibuTM uzaktan izleme ve otomasyon sistemi tesisin optimal şekilde çalışmasını sağlar.
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Flowrox ile Proses Performansını Arttırın

Performansınızı Akıllı Çözümler ile güçlendirin

● Herhangi bir proses ekipmanını 7/24 uzaktan izleme
● Duruşa neden olan sorunları belirleme
● Çevrimiçi raporlama
● Ekipman durumunu izleme ve sorun bildirimlerini alma
● Analitik çözümleme ile arızayı önceden tespit etme

FLOWROX DİJİTAL ÇÖZÜMLER

● Pres Filtre
● Seramik Disk Filtre
● Filtre Servisi

Flowrox Dijital Çözümler, proses ile Endüstriyel Nesnelerin İnternetini (IIoT) birleştirebilen yeni bir 
yöntemdir. Flowrox MalibuTM ile uzaktan erişim sağlanarak prosesin yönetilmesi, parametrelerin 
izlenmesi ve proses analiz raporlarının oluşturulması bir bilgisayar veya akıllı telefon aracılığıyla 
çevrimiçi yapılabilmektedir.

● Pinç Vana
● Bıçaklı Sürgülü Vana
● Hortum Pompa
● Vidalı Pompa

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

Flowrox Türkiye Temsilcisi:
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ken, hem ilk yatırım hem de devam 
eden işletme ve bakım maliyetlerini 
önemli ölçüde azaltıyor”. dedi.

Thrane Teknikk adına konuşan Mi-
ron Boris, “Lebedinsky ve Mikhailovsky GOK tesisleri için pro-
ses çözümünü geliştirerek Metalloinvest ile Derrick arasındaki 
başarılı işbirliğini sağlamada ve dünyanın önde gelen tekno-
lojisine sahip Derrick ekipmanını, dünyanın önde gelen demir 
cevheri işleme Metalloinvest tesislerinde tasarlandığı gibi çalış-
tırılmasında rol aldığımız için gurur duyuyoruz. Projenin ilk aşa-
masında, zenginleştirme tesisinin dört bölümüne Derrick ince 
eleme teknolojisi getirildi. Tasarım, temin ve montaj, ayarlama-
lar ve devreye alma işlemleri sadece bir yıl gibi kısa bir sürede 
gerçekleştirildi. İlk aşamada yapılan sermaye harcaması 1,2 mil-
yar ruble'yi (18,5 milyon ABD dolarını) aştı”. ifadelerini kullandı.

Başarılı ilk aşama uygulamasının bir sonucu olarak, ince eleme 
bölümünün 3,7 milyon tondan fazla demir cevheri konsantresi 
üreteceği ve demir içeriğinin önceki %65,1 tenöre kıyasla %67 
tenöre yükseleceği öngörülüyor. 

Ağustos 2019’da başlatılan projenin ikinci aşamasında, yeni 
konsantre zenginleştirme binasında Derrick SüperStacksizer 
makinası kullanılarak konsantre üretilecektir. İkinci aşama so-
nucunda, 2022'de %68,7 demir içeriğine sahip 16,9 milyon ton 
yüksek kaliteli konsantre üretimi yapılması bekleniyor. Yeni 
konsantre zenginleştirme binasının inşası ve üretimin mo-
dernizasyonu, karmaşık cevherlerin işlenmesini sağlayacak ve 
yüksek demir içeren konsantreleri daha düşük maliyetle üre-
tecektir. İkinci aşamadaki yatırımların ise 12 milyar ruble (185 
milyon dolar) olması bekleniyor.

Derrick Hakkında
Derrick Corporation, ince eleme teknolojisinde öncü olmaya 
odaklanan, dünya çapında faaliyet gösteren bir aile şirketi-
dir.1951'den bu yana, Derrick Madencilik & Endüstri, Petrol & Gaz 
Sondajı ve İnşaat sektörlerine hizmet eden yenilikçi teknolojiler 
üretmektedir. Derrick, müşterilerine eleme verimliliğini en üst dü-
zeye çıkarmak için 7 gün 24 saat boyunca ödüllü servis hizmeti 
vermekte ve son teknoloji ürünleri sunmaktadır. Derrick’in ürün-
leri, zorlu ortamlardaki üstün başarıları ve sürekli gelişen rekabetçi 
endüstrilerdeki güvenilirlikleri ve sağlamlıkları ile ünlüdür. 

Derrick Metalloinvest'e İnce Eleme 
Teknolojisi Kazandırıyor

derrick.com

TANITIM

New York’ta (Buffalo) yerleşik 
tek yetkili Türkiye temsilcisi ol-
duğumuz Derrick® Corporation, 
9 Ekim 2019’da yeni SuperSta-

ck® titreşimli eleme makinasını Rusya'nın Kursk bölgesi Metal-
loinvest’deki Mikhailovsky GOK zenginleştirme tesisine tanıtıl-
dığını duyurdu. Rusya Zheleznogorsk Metalloinvest, dünyanın 
önde gelen sıcak briketlenmiş demir ve demir cevheri üreticisi 
ve tedarikçisi olmasının yanı sıra, yüksek kalitede çelik üreti-
minde önde gelen bir firmadır. Sekiz katlı SuperStacksizer ge-
leneksel Stacksizer eleme makinasına göre hemen hemen aynı 
kullanım alanına sahip olmasına rağmen önemli ölçüde daha 
yüksek bir üretim kapasitesi sunmakta, aynı zamanda demir 
cevheri konsantre kalitesini de artırmaktadır. 

Mikhailovsky GOK zenginleştirme tesisinde, Metalloinvest Şir-
keti Yönetimi Genel Müdür Başyardımcısı ve Satış Direktörü 
Nazım Efendiev; Derrick Corporation CEO'su Mitchell Derrick; 
Thrane Teknikk Genel Müdürü Miron Boris (Derrick Temsilci-
liği), Kursk bölgesinin baş vali yardımcısı Stanislav Naboko; ve 
Mikhailovski GOK Genel Müdürü Sergey Kretov’un katılımı ile 
yapılan resmi törende projenin lansmanı yapılmıştır. 

Projenin ikinci aşaması olan “Yeni Konsantre Zenginleştirme 
Binası İnşaatı” için Derrick ince eleme makinalarını tedarik et-
mek üzere Thrane Teknikk ile Metalloinvest 3 Eylül’ de anlaşma 
imzalamıştır.

Projenin Metalloinvest için değerini belirten Genel Müdür Baş-
yardımcısı Nazım Efendiev, “Derrick İnce Eleme Teknolojisinin 
tanıtımı, Mikhailovsky GOK'ta üretilen demir cevherini iyileş-
tirmeye yönelik kapsamlı programın önemli bir parçasıdır”. 
Konsantre kalitesindeki iyileştirmeler, işletmenin uluslararası 
standartlara uygun olarak birinci sınıf peletler üretmesini sağ-
layacaktır. Mikhailovsky GOK ürünleri en üst pazarda yer alacak 
ve yeni satış pazarlarına erişim sağlayacak. Şirket aynı zaman-
da işletmenin çevre üzerindeki etkisini de azaltacak ve üretim 
verimliliğini artıracak” dedi.

Mitch Derrick, Metalloinvest ve Derrick firmaları arasındaki yakın 
işbirliğinin 2005 yılında başladığını ve o zamandan bu yana, ilk 
önce demir cevheri konsantresi üretiminde Derrick’in beş katlı 
Stack Sizer® elekleri ile önemli verimlilik artışları sağlamak için 
Mikhailovsky ve Lebedinsky'de birlikte çalıştıklarını belirtti. Me-
talloinvest’in, Derrick’in yeni buluşu olan sekiz katlı SuperStack 
yüksek frekanslı eleklerini Mikhailovsky’de kullanma kararıyla bu 
önemli ittifakı geliştirdiği için çok mutlu olduğun ifade eden Der-
rick, “Bu yenilikçi çözüm, geleneksel Stacksizer elek makinaların-
dan iki kattan fazla kapasiteyi benzer bir kullanım alanıyla sunar-

İletişim:
Todd Burchett, Başkan Yardımcısı-Madencilik & Endüstri Bölümü
Derrick Corporation 590 Duke Road Buffalo, New York 14221
Office: +1 (716) 683-9010 E-mail: rtburchett@derrick.com
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 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

Yeni Yaş Eleme Makinası SuperStack®

5-Katlı Stack Sizer® Kapasitesinin 3 Kata Kadar Fazlası
Yüksek kapasitelerde ince boyuttaki yaş eleme Derrick® Firmasının SuperStack® Eleme 
Makinasını piyasaya sürmesi ile yeniden tanımlanmıştır. Paralel olarak çalışan 8 kat ile 
her bir katın etkin genişliğinde%35 artışla SuperStack, ilk versiyon olan 5 Katlı StackSizer® 
ın 2,5 ile 3 katına eşdeğer bir kapasiteye sahiptir. Tüm bu ilave kapasite, makine başına 
gereken kullanım alanının sadece ufak bir artışla sağlanmakta ve herhangi bir eleme 
tesisi kurulumunda ilk yatırım maliyetini (CAPEX) ve işletme maliyetini (OPEX) önemli 
ölçüde azaltmaktadır. Yüksek verimlilik, düşük işletme ve bakım maliyetleri, kolay 
işletile bilirlik ve üstün dayanıklılık sunan SuperStack, Dünyada yaygın servis ekipleri 
desteğimizle uzun yıllar çalışmak üzere üretilmiştir.
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TANITIM

İleri Jenerasyon Otomasyon ve 
Bağlantı Sistemi

Yeni nesil Sandvik otomasyon 
ve bağlantı sistemi (ACS), perfor-
mansınızı optimize etmek için size 
daha akıllı yollar sunar. Sistem, kı-

rıcı performansını aşırı yükleme olmaksızın sürekli olarak opti-
mize eder. Böylece kırıcınızdan en iyi sonucu elde edebilirsiniz. 
Hedeflenen sabit ürün boyutunda değişiklik olmaksızın, kırma 
odası aşınmasını en aza indirgemek için kırıcı ayarlarını (CSS ve 
kırıcı çalışma koşulları) otomatik olarak ayarlar.

Hydroset™ ve gelişmiş dump valfi, kırılmaz malzemelerin için-
den geçmesini sağlamak için otomatik olarak yüksek basınç 
koruması sağlar. Otomasyon sistemi, kırıcı ayarlarını gerçek 
zamanlı olarak besleme eğrisi değişimleri ve besleme malze-
mesinin sertliğindeki değişimlerle eşleşecek şekilde uyarlar. 

Akıllı Sistem Üç Temele Dayanır
İş Farkındalığı
Verilerin gerçek gücünü internet ortamında My Sandvik'te filo 
raporları sekmesi altında görüntüleyebilir, kırıcı performansını 
izlemenin yanında bu bilgileri iş performansını optimize etmek 
ve iyileştirmek için kullanabilirsiniz.

Çalışma Süresi Kesinliği 
Kırıcınız durduğunda işiniz durur. ACS ile kırıcınızın gerektiği 
gibi çalıştığını ve tehlikeli olabilecek aşırı yüklemelere ve yük-
sek basınçlara karşı korunup korunmadığını her zaman takip 
edebilirsiniz.

Ürün Kesinliği
Üç güçlü kırma programı ile hassas ayarlar oluşturulmasına im-
kân tanır. ACS, hedefiniz için daima en uygun kırıcı ayarlarına 
sahip olduğunuzu garanti eder. Bu sayede maksimum kapasi-
te ile birlikte maksimum indirgeme oranı sunar.

İnsan-Makine Ara Yüzü 
(Human Machine Interface- HMI)
Kullanıcı dostu ara yüz aracılığı ile sunulan kullanım kolaylığı, 
operatör ve yöneticilerin daha hızlı ve daha verimli bir şekilde 
sorun gidermelerini sağlar. HMI ayrıca, sistemi korumak, üreti-
mi sürdürmek ve çalışma süresini artırmak için kritik olmadığı 
takdirde kolayca atlanabilen küçük ve büyük alarmlar görün-
tüler. HMI’in en önemli özelliklerinden birisi kullanıcıların uy-
gulamayı özel ihtiyaçlarına göre özelleştirebilmesi ve güncel-
leştirebilmesidir. 
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DIŞINDA EVRİM
İÇİNDE DEVRİM

Rocktechnology.sandvik/CH800i

Sandvik CH800i dijital bağlantılı konik kırıcı serisi, akıllı kırma işleminde size bir 
devrim getiriyor. My Sandvik portalı üzerinden bağlanarak, bağlı Sandvik kırıcı 
filonuz tarafından oluşturulan verilere 7/24 erişmenizi sağlar. Böylece, gerçekleri 
temel alan kararlar alır ve çalışma süresini ve karlılığı artırabileceğiniz alanları 
görebilirsiniz. E-ticaret, gönderinizi takip etmenizi, gözlemlemelerinizi ve 
parçaları sipariş etmenizi sağlar.
 
% 65'e kadar daha güçlü ana bileşenlerle, bu premium kırıcılar daha fazla 
güvenilirlik, daha yüksek kullanılabilirlik ve daha fazla verimlilik sağlar. 
Gerçeklere dayalı karar verme zamanı.
 
Dijital kırıcı devrimine katılın!
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Manuel kalibrasyona göre 
%4 daha fazla verimlilik.

Yağlama Hattı İzleme Sistemi ve Kontrolü 
Kırıcı sorunlarının %50' si yanlış yağlama sonucunda ortaya çı-
kar. Yağlama sorunlarından kaynaklanan ve oldukça maliyetli 
olan onarımları önlemek için ACS, yağlama ve hat içi filtreyi 
HMI'ya entegre eder. Ayrıca işlevselliği optimize etmek için 
tank seviyelerini, sıcaklıkları, basıncı ve pompaları izler ve kont-
rolü tamamen kullanıcıya sunar.  

Otomatik Kalibrasyon 
Otomatik kalibrasyon, manuel kalibrasyona kıyasla size %4 
daha fazla çalışma süresi sağlayan yenilikçi bir yöntemdir 
(kırıcınızı ne sıklıkta kalibre ettiğinize bağlı olarak). Tek doku-
nuşla otomatik kalibrasyon işlevi, sistemi tam olarak önceden 
belirlenen ölçümlerinize göre ayarlar ve manuel olarak kalibre 
etme gereksinimini ortadan kaldırır.

Otomatik kalibrasyonun yararları üzerine inşa edilen 
ACS, duruş süresini azaltmak ve çalışma süresini en üst 
seviyeye çıkarmak için akıllı yeniden kalibrasyon aralık-
ları ekler. 

Otomatik Kalibrasyonun Faydaları  
ACS’nin Sunduğu 5 Önemli Avantaj 
• Yağlama izleme sistemi ve kontrolü 
• İç filtre hattı izleme sistemi
• HMI üzerinden kritik olmayan sensörleri aktif – pasif etme özelliği 
• HMI'da gelişmiş kullanıcı ara yüzü
• Aktifleştirilmesi durumunda KNOWLEDGE BOX™ ile, inter-
nette bulunan MYSANDVIK™ portalından kırıcı performans 
raporlarına erişim

Sandvik otomasyon ve bağlantı sistemi, kırıcı performansını 
izlemek ve işletme performansını gerekli olan teknolojiyi ve 
araçları size verecektir. Bu sayede verimlilik ve üretkenlik ra-
porları için yeni bilgileri ortaya çıkaracaktır.

Aynı zamanda size kırıcılarınızın en iyi şekilde kalibre edildiği 
ve kabiliyetlerinden en iyi şekilde faydalanılarak optimum per-
formans gösterdikleri bilgisini vererek çalışma süresinde kesin-
lik sağlar. Kırıcınız elinden gelenin en iyisini yapıyorsa, ürünü-
nüz de en iyisi olacaktır. Biz buna ürün kesinliğini diyoruz.

Sandvik ACS yakın gelecekte yeni araçlar ve özellikler ile geliş-
tirilmeye ve güncellenmeye devam edecektir. 

rocktechnology.sandvik
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İHA Fotogrametrisi; uzaktan ku-
mandalı, yarı otonom veya oto-
nom olarak çalışan, pilotu olmayan 
fotogrametrik ölçüm platformları-
dır. Platform, küçük veya orta boy 
bir video kamera, termal kamera, 
kızılötesi kamera veya Lidar ile 

donatılmıştır. İHA’lar uygulanan sensörlerin konumunu yerel 
veya küresel bir koordinat sisteminde kaydedilmesini ve izlen-
mesini sağlar. Bu nedenle İHA Fotogrametrisi yeni bir fotogra-
metrik ölçüm aracı olarak anlaşılabilir4,6.

Günümüzde İHA fotogrametri yöntemi özellikle madencilik fa-
aliyetlerinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle 
açık maden işletmelerinde kazı dolgu çalışmaları neticesinde, 
çalışma sahasında topoğrafya devamlı değişmekte ve sürekli 
olarak mevcut durumun haritalanması gerekmektedir. İHA fo-
togrametri yöntemi kullanılarak hali hazır haritaların oluşturul-
ması gerek zaman gerekse emek yönünden klasik yersel yön-
temlere göre büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu yüzden sık 
periyotlarla haritalama çalışmalarında İHA fotogrametri yön-
temi tercih edilmektedir. Özellikle hacim hesaplarında İHA fo-
togrametri yönteminin kolay ve doğruluğu yüksek bir yöntem 
olması yöntemin en büyük avantajı olarak değerlendirilmekte-
dir. Son yıllarda açık maden işletmeleri hacim hesaplarında bu 
yöntem oldukça yaygın kullanılmaktadır2,12,9. İHA fotogrametri 
yöntemi kullanılarak hesaplanan hacim değerlerinin doğrulu-
ğuna ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yöntemin 
başarı ile kullanılabileceği kanıtlanmıştır1,11,13.

Son yıllarda İHA fotogrametri yöntemi deformasyonların izlenme-
sinde de sıklıkla kullanılmaya başlanılmıştır10,8,7,3,6. Bu çalışmalarda 
periyodik uçuşlardan elde edilen ortofotolar ve Sayısal Yükseklik 
Modellerinden (SYM) fay-
dalanılmaktadır. Peryodik 
ortofotolar ve SYM’ler fark-
lı analizlere tabi tutularak 
kütlesel yer değiştirmeler 
belirlenmektedir.

Bu çalışmada maden iş-
letmelerinde İHA fotogra-
metrisi uygulamalarına ait 
örnekler sunulmaktadır. 
Bu örnekler; yazarların 
yürütücü ve/veya araştır-

Yavuz GÜL 
ygul@cumhuriyet.edu.tr

Maden Mühendisliği Bölümü
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Fatih Poyraz
Kemal Özgür Hastaoğlu
Harita Mühendisliği Bölümü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Madencilik Faaliyetlerinde 
İnsansız Hava Aracı 
Fotogrametrisi Uygulamaları

macı olarak yer aldığı 02.03.2017 tarih ve 2017-587-2/1 nolu 
KOSGEB tarafından Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama 
Destek Programı kapsamında desteklenen ve halen devam 
eden “İnsansız Hava Aracı (İHA) İle Açık Maden İşletmelerin-
de Yüksek Çözünürlüklü Sayısal Arazi Modelleri, Hâlihazır Ha-
ritalarının Yapımı ve Alansal Deformasyonların İzlenmesi için 
MineGeoP Yazılımının Geliştirilmesi” konulu proje çalışmaları 
ve yine yazarların Cumhuriyet Teknokent (Sivas) üzerinden yü-
rütücü ya da araştırmacı olarak çalıştığı özel sektör hizmet söz-
leşmeleri kapsamında elde edilen verilerin değerlendirilmesi 
sonucunda üretilmiştir.

İHA Fotogrametri İşlem Adımları
İHA ile fotogrametri çalışması genel işlem adımları Şekil 1’ de 
sunulmaktadır. Buna göre sırası ile sahada Yer Kontrol Nokta-
ları (YKN) tesis edilir, daha sonra uçuş planları hazırlanır ve son 
olarak elde edilen hava fotoğrafları işlenir (Şekil 1).

Genelde İHA fotogrametri uygulamalarında ilk olarak çalışı-
lacak sahaya Yer Kontrol Noktaları (YKN) tesis edilir (Şekil 2). 
YKN’lerin 3 Boyutlu koordinat değerleri GNSS (Global Navi-
gation Satellite System), Total Station vb. yersel yöntemler ile 
belirlenir. YKN noktaları hava fotoğraflarından kolaylıkla görü-
lebilecek ve konum bilgileri bilinen noktalardır. Bu yer kontrol 
noktaları fotoğraf değerlendirme aşamasında jeodezik-fotoğ-
raf koordinatları arası geçiş için mutlak yöneltme elemanları-
nın belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır6.

Daha sonra istenilen konum doğruluğu göz önünde bulundu-
rularak uçuş planları hazırlanmaktadır. Uçuş planları; bindirme 
oranları, uçuş yüksekliği, kullanılan kameranın özellikleri, ka-
mera bakış açışı, uçuş güzergahı vb. bilgiler ışığında hazırlanır. 
Uçuş planlarına göre gerçekleştirilen otonom uçuşlar doğrul-

Şekil 1. İHA Fotogrametrisi İşlem Adımları5.

DOSYA KONUSU: YAZILIM, TEKNOLOJI, AKILLI MADENCILIK
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tusunda çalışma sahasına ait hava fotoğrafları elde edilir. Son 
olarak fotogrametrik değerlendirme yazılımlarında hava fo-
toğrafları ve YKN koordinat bilgileri kullanılarak fotogrametrik 
değerlendirme işlemi gerçekleştirilir.

Maden Sahalarında İHA Uygulamaları
İHA fotogrametri yöntemi genellikle maden sahalarında hâliha-
zır harita yapımı, hacim hesapları ve deformasyon izleme çalış-
malarında kullanılmaktadır. Şekil 3’de yaklaşık 400 hektarlık bir 
maden işletme sahasına ait üç boyutlu nokta bulutu ve hâlihazır 
haritası görülmektedir. Bu sahada kot farkı yaklaşık 700 m’lere 
kadar çıkmaktadır. Böyle bir sahada yersel yöntemler kullanı-
larak hali hazır harita çalışması yaklaşık 1,5-2 ay gibi bir süreyi 
kapsamakta iken İHA fotogrametri yöntemi kullanılarak bu iş-
lem toplamda 7 günde tamamlanmıştır. Arazide sarp eğimler 
bulunduğu için her noktaya ulaşmak mümkün olmamaktadır, 
yer yer eğimin %50’nin üzerine çıkmasından dolayı yamaç ve 
şevlerde yersel yöntemle ölçü yapılması neredeyse imkânsız bir 
hal almaktadır. Fakat Şekil 3a incelendiğinde İHA fotogrametri 
yöntemi ile arazinin tamamının nokta bulutunun oluşturulduğu 
gözlenmektedir. Sonuç olarak hâlihazır harita üretiminde, İHA 
fotogrametri yönteminin kullanılması zaman, maliyet, emek ve 
doğruluk açısından çok büyük avantajlar sağlamaktadır.

İHA fotogrametri yöntemi kullanılarak çalışılan bölgenin 3B 
nokta bulutu ve SYM’si çok kısa sürelerde üretilebilmektedir. 
Klasik yersel yöntemler kullanılarak oluşturulacak SYM’lerde 
çözünürlük alım yapılan nokta sıklığına bağlı olarak değiş-
mektedir. Genellikle klasik yersel yöntemlerde alım noktaları 
arası mesafe 10 ila 20 m arasında değişmektedir. Buna bağ-
lı olarak enterpolasyon yöntemleri kullanılarak oluşturulan 

Şekil 2. Yer Kontrol Noktası (harita.gov.tr) 

Şekil 3. İHA fotogrametrisi ürünleri a) Üç boyutlu nokta bulutu b) Hâlihazır harita

SYM’lerin çözünürlükleri de 10 ila 20 m arasında oldukça 
büyük değerler olmaktadır. Bu yüzden oluşturulan SYM’ler 
arazinin gerçek yükseklik modelini yansıtmamaktadır. Özel-
likle açık maden işletmelerinde iş güvenliği açısından klasik 
yersel yöntemlerle basamak ucu ve dibinde alım yapmak bü-
yük riskler taşımaktadır. Bu duruma bağlı olarak basamaklara 
ait SYM’lerde doğru bir şekilde çıkarılamamaktadır. Fakat İHA 
fotogrametri yönteminde SYM’lerin çözünürlüğü 1 cm sevi-
yesine kadar düşürülebildiğinden istenilen çözünürlük sevi-
yesine göre uçuş planları hazırlanarak 3B nokta bulutu elde 
edilebilmektedir. 

Şekil 4’te yaklaşık 50 Hektarlık bir açık mermer ocağına ait 2 cm 
çözünürlükte nokta bulutu ve SYM sunulmaktadır. Şekil 4’de 
açıkça görüleceği üzere tüm basamaklar çok net bir şekilde 
haritalanmıştır. 

İHA fotogrametri yöntemi ile oluşturulan ortofoto harita-
lar ve SYM’ler kullanılarak istenilen alana ait hacim hesap-
lamaları da çok yüksek doğrulukla elde edilebilmektedir. 
Şekil 5’te yaklaşık 10 dönümlük bir alanı kapsayan bir stok 
sahasına ait hacim hesabı görselleri sunulmaktadır. Yaklaşık 
53.000 m3’lük bir hacim hesabı 150 m3 hata ile belirlenmiştir. 
Özetle %0,2 gibi çok düşük bir hata ile hacim hesabı gerçek-
leştirilmiştir.

Şekil 4. İHA fotogrametri yöntemi kullanılarak oluşturulan 3B nokta bulutu ve SYM

Şekil 5. İHA fotogrametrisiyle hacim hesabı a) Üç boyutlu nokta bulutu b) SYM ve hacim hesabı

Özellikle açık kömür işletmesi kül döküm sahası gibi üzerinde 
ölçüm yapmanın iş güvenliği açısından büyük riskler taşıdığı 
sahalarda İHA fotogrametrisi başarılı sonuçlar üretmektedir. 
Şekil 6’da bir açık kömür işletmesi kül döküm sahasında ger-
çekleştirilen hacim hesabı görselleri sunulmaktadır. 

Şekil 6. Açık kömür işletmesi kül döküm sahası a) Üç boyutlu nokta bulutu b) SYM ve hacim hesabı
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İHA fotogrametri yöntemi ile elde edilen ortofotolar ve SYM’ler 
kullanılarak; çalışma sahasında alan ve hacim hesaplarının yanı 
sıra basamak açısı, genişliği ve yüksekliği, genel şev açısı ve özel-
likle anlık örtü-kazı oranları gibi hesaplamalar çok kısa sürelerde 
ve çok yüksek doğrulukta gerçekleştirilebilmektedir (Şekil 7). 

Tüm bunların yanı sıra İHA fotogrametrisi ile çalışma sahasın-
daki alansal deformasyonlarında izlenmesinde mümkündür. 
Yersel yöntemler ile deformasyonlar noktasal olarak izlenebil-
mekte ve dolayısıyla tüm çalışma sahasına ait sonuçlar üreti-
lememektedir. Fakat İHA fotogrametri yöntemi kullanılarak 
gerçekleştirilen çalışmalarda deformasyonların alansal olarak 
izlenebilmesi mümkündür. Şekil 8’de bir açık krom ocağında 
oluşan deformasyon çatlaklarının İHA fotogrametrisiyle tespi-
tine yönelik görseller sunulmaktadır. 

Şekil 7. Ortofoto ve SYM kullanılarak gerçekleştirilebilen hesaplamalar.

Şekil 9’da ise bir açık mermer ocağı döküm sahasının İHA fo-
togrametrisiyle oluşturulan deformasyon haritası verilmiştir. 
Şekil 9’dan da anlaşılacağı üzere alansal deformasyonlar İHA 
fotogrametri yöntemi ile başarıyla izlenebilmektedir.

Şekil 8. Açık krom ocağında oluşan deformasyon çatlakları

Şekil 9. Açık mermer ocağı döküm sahası alansal deformasyon haritası

Sonuç
Son yıllarda özellikle açık maden işletmelerinde yaygın olarak 
kullanılan İHA fotogrametri yöntemi ile çalışma sahalarının 3D 
modelleri ve SYM’leri oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu modeller 
üzerinden alan, kübaj, dolgu miktarı ve dekapaj hesaplarının yanı 
sıra basamak açısı, genişliği ve yüksekliği, genel şev açısı ve özel-
likle anlık örtü-kazı oranları gibi hesaplamalar çok kısa sürelerde 
zahmetsizce gerçekleştirilebilmektedir. Bunun yanı sıra elde edi-
len ortofoto haritalar ve 3B modellerin yardımı ile işletmenin gün-
cel durumu görsel olarak gözler önüne serilerek ileriye yönelik 
planlamalar daha doğru, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirile-
bilmektedir. İHA fotogrametrisi ile elde edilen dönemsel ortofoto 
ve SYM’ler kullanılarak yer değiştirme miktarları da alansal olarak 
başarı ile belirlenebilmektedir. Bu husus özellikle iş güvenliği açı-
sından işletmelere büyük avantaj sağlamaktadır. 

Bu makale Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi 
ve Sergisi’ne (IMCET 2019) yazarlar tarafından sunul-
muş, çalışmanın daha geniş kitlelere ulaştırılabilmesi 
amacıyla dergimizle de paylaşılmıştır.
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DEÜ Bergama Meslek Yüksek Okulu 
İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Kemal Özfırat
DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü

Madencilikte Kullanılan İnsansız 
Hava Araçlarında Riskler ve 
Risk Yönetim Modeli

Günümüzde gelişen bilgisayar tek-
nolojisiyle birlikte, özellikle bilgisa-
yar destekli maden tasarım teknik-
leri mühendisler tarafından uygun 
cevher üretimini sağlamak adına ta-
sarım ve modelleme çalışmalarında 
sıklıkla kullanılmaktadır. Bu sayede, 
gereken hesaplamalar ve bunlara 

bağlı olarak oluşan plan, kesit vb. çizimler daha hassas olarak 
yapılabilmektedir ve gerek saha gerekse üretim planına ait olası 
değişiklikler çok kısa sürede işlenip değerlendirilebilmektedir.

Fizibilite, plan, proje ve hesaplarının yapılabilmesi için gelişti-
rilen aynı zamanda özellikle günümüzde çok hassas çalışan üç 
boyutlu (3B) dizayn programlarının en büyük zorluğu, sahaya 
ait verilerin yeterli miktarda ve kolaylıkta program içine akta-
rılamaması veya verilerin toplanması için uzun sürelere ihtiyaç 
duyulmasıdır. Bu ve benzeri zorluklardan dolayı planlama aşa-
maları uzamakta ve sekteye uğramakta ayrıca artan maliyet ve 
sapmalardan dolayı başarılı sonuçlar almakta zorlanılmaktadır. 

Belirtilen sebeplerden dolayı madencilikte açık ocak, tesis veya 
saha rezervlerinin hesaplanması gibi konularda daha az süre 
ile daha verimli sonuçlar ve analizler veren, 3B programlarına 
veri sağlayan, dünyada ve ülkemizde birçok alanda yaygın ola-
rak kullanılan insansız hava araçları günümüzde, özellikle son 
beş yıllık süreçte madencilik alanında da sıklıkla kullanılır hale 
gelmiştir.

Ayrıca, insansız hava araçları (İHA)’larda kullanılan dijital kame-
ralar; yüksek çözünürlükte, 4K ve neredeyse hatasız koordinat 

işleme teknolojileri sayesinde, objelerin veya sahaların 3 bo-
yutlu (3B) yoğun nokta bulutu, sayısal yüzey modelleri (SYM) 
ve ortofoto görüntülerini üretilebilmektedir. Ölçme ve hesap-
lama faaliyetlerinde karşılaşılan zorlukların daha kolay ve ha-
tasız olarak çözümlenmesi, İHA’ların maden operasyonlarında 
tercih edilmelerinin bir başka sebebidir.

Yukarda sayılan nedenler ile günümüzde kullanımları giderek 
artan İHA’larda işin doğası gereği ortaya çıkan risk unsurları 
bulunmaktadır. Risk en genel anlamı ile; hedeflenen bir so-
nuca ulaşamama olasılığı ya da istenmeyen bir olayın oluşma 
olasılığı ve oluşması durumunda yaratacağı sonucun şiddeti-
nin bir fonksiyonu6,16 olarak tanımlanmaktadır. Riskin başlıca 
üç bileşeni vardır; karşılaşılabilecek bir olay yani istenmeyen 
bir değişiklik, bu olayın ortaya çıkma olasılığı ve bu olayın or-
taya çıktığında yaptığı etkidir11. Bu üç bileşen dikkate alınarak 
İHA’ların madencilikte kullanımı sırasında olası risk unsularının 
en eza indirilerek, belirlenen görevlerin yerine getirilmesi sağ-
lanmalıdır. 

İnsansız Hava Araçlarının Kısa Tarihçesi ve 
Sınıflandırılması
İsim olarak insansız hava aracı, içinde insan bulunmadan 
uçabilen ve havada kontrol edilebilen tüm hava araçları kap-
samaktadır. İHA terimine bilgisayar bilimlerinde ve yapay ze-
kayla ilgilenen çevrelerce; uzaktan pilotlu araç (remotly pilo-
ted vehicle), uzaktan çalıştırılan hava aracı (remotely operated 
aircraft), uzaktan kumandalı helikopter (remote controlled 
helicopter), insansız hava aracı sistemi (unmanned vehicle sys-
tem), model helikopter (model helicopter) gibi çeşitli isimler 
verilmiştir. İHA’lar ilk olarak askeri amaçlı olarak ortaya çıkmış 
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olup, özellikle de II. dünya savaşından sonra bazı ülkelerin düş-
man veya yüksek riskli alanlara fark edilmeden girebilen ve 
dönebilen, insansız hava araçlarına ihtiyaç duyması İHA’ların 
gelişimini başlatan en temel unsurlardan biri olmuştur. Ancak 
İHA’ların sanal ölçüm almada kullanılması ilk olarak 1979’da 
bir İHA ile havadan fotoğraflama yöntemi kullanılarak ger-
çekleşmiştir. Uygulamada 1:1000 ölçekli fotoğraflar alınmıştır. 
İHA’nın hızı uygun fotoğraf almak için gereğinden fazla hızlı 
olduğundan yeterli sonuç alınamamıştır. Uçuş sonrasında araç 
içine daha gelişmiş navigasyon sistemi eklenmiştir. Bu sayede 
150 metre yükseklikte 40 km/saat hızıyla yapılan denemelerde 
başarılı fotoğraflar alınmıştır. Bu başarı İHA’ların kullanım alanı-
nı genişletmeye başlamıştır. İhtiyaçlar dahilinde araçların daha 
az titreşimli uçması, daha iyi manevra yapabilmesi ve özellikle 
hatasız ve hassas veri toplayabilmesi adına havada sabit dur-
ması gerektiğinden 80’li yılların başında Wester-Ebbinghaus 
ilk helikopter modellerini geliştirmiştir8.

Uzaktan kumandalı ve model helikopterler, insansız hava araç-
ları sistemleri uluslararası kurumu (UVS) tarafından boyutları-
na, dayanıklılığına, gidebildiği mesafeye ve uçuş yüksekliğine 
göre mini, kısa, orta mesafe İHA’lar olarak sınıflandırılmıştır. 
Pegasus gibi İHA’lar uzun dayanımlı İHA olarak tanımlanmıştır. 
UVS tarafından sınıflamada İHA’lar ağırlıklarına göre, menzil, 
uçuş yüksekliği ve havada kalma sürelerine göre sınıflandırıl-
mışlardır. Buna göre mikro, mini, kısa mesafeli, orta mesafeli 
ve uzun mesafeli İHA’lar olmak üzere farklı sınıflar mevcuttur.

İnsansız Hava Araçlarının Mühendislik 
Faaliyetlerinde Kullanımı ve Avantajları
İHA’lar ile yapılan ölçümler günümüzde giderek yaygınlaşarak 
madencilik alanında aktif halde kullanılır duruma gelmiştir. 
Özellikle en sık kullanım alanları; planlama aşamasında saha 
ile ilgili detaylı haritalama çalışmaları, madenin genel olarak 
izlenmesi, şev stabilitesi, patlatma ve patlatma verimi, çevre-
sel etkilerin gözlenmesi, stok sahası alan ve hacim hesapları ile 

en önemlisi üç boyutlu madencilik programlarına veri sağla-
ma olarak sayılabilir. İHA ile yürütülen çalışmalar, geleneksel 
yöntemleri, ulaşılması zor veya mümkün olmayan yerlerden 
kaliteli veri alabilmesi ve kısa zamanda veri toplayabilmesi ile 
geride bırakmıştır. Özellikle de İHA’lar, lazerli tarama yöntem-
lerine göre daha ekonomik ve kolay kullanılabilirliğiyle de öne 
çıkmaktadır10.

İHA’ların mühendislik çalışmalarında kullanımında ilk adım il-
gili proje sahasının veya objesinin taranması ve iki temel veri 
gurubunun elde edilmesi ile başlar. Bu veri grupları ortofo-
tolar ve dijital yükseklik modelleridir. İHA’ları için geliştirilen 
yazılımlar ile bu iki adım tercih edilecek program kontrolünde 
gerçekleşmektedir. Bu yazılımların amacı, sanal ölçüm için veri 
toplama adımını özelleşmiş kullanıcı ara yüzü ile hızlı ve kolay 
hale getirmektedir. 

İkinci adımda, İHA’lara özel yazılımlar ile yapılacak işin büyük-
lüğü ile ölçümün kalitesine bağlı olarak miktarı ayarlanan veri-
ler birleştirilir ve jeoreferanslaması yapılır. Bu aşama sonunda, 
bütünlüklü bir model elde edilir. Kullanım yazılıma bağlı olarak 
katı yüzey modeli veya nokta bulutu oluşturulur. Hizalanmış 
nokta bulutları, sonunda bir SAM (Sayısal Arazi Modeli) ve 
orto-görüntü üretmek mümkündür. Oluşturulan bu nokta 
bulutları, koordinatlı olarak istenilen 3B programda işlenerek 
özellikle madencilik alanında hassas hesaplama ve ölçümlerde 
kullanılır.

Günümüzde, son dönemlerde geliştirilen İHA’lar ve bu araç-
ların üzerine yerleştirilen hassas görüntüleme cihazları ile 
entegre gps sistemleri sayesinde, insansız hava araçlarının ter-
cih edildiği çalışma alanları hızla artmaktadır. İHA yardımıyla 
gerçekleştirilen çalışmalar yersel fotogrametrideki hassasiyete 
yaklaşmakta ve çalışmaları kısa sürede tamamlayabilmesi açı-
sından birçok farklı alanda uygulanma olanağı bulmaktadır8. 
Niethammer vd., (2009), heyelanın izlenmesi ve yüksek çözü-
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nürlüklü görüntülerinin elde edilmesinde, Wing vd., (2014), or-
man arazilerinin yüzeylerin çıkarılmasında, Döner vd., (2014), 
İHA görüntülerinin haritalama çalışmalarında kullanılmasında, 
Mases vd., (2015), İHA’ların geniş ölçekli afet çalışmalarında ile-
tişim sağlaması, Akgül vd., (2016), yüksek hassasiyetli sayısal 
yükseklik modeli üretilmesi ve ormancılık alanlarında kullanıl-
masında, Yakar ve Mırdan., (2017), tarihi eserlerin insansız hava 
aracı ile modellenmesi konularında etkin olarak çalışmışlar ve 
olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. Şekil 1’de günümüz ma-
den ve diğer yerbilimleri çalışmalarında en çok tercih edilen 
İHA’lardan örnekler verilmektedir.

İHA Uygulamalarında Riskler ve Risk Yönetimi
Başarılı bir risk yönetimi; erken tanımlama, planlama ve kararlı 
bir uygulama aşamalarını gerektirmektedir. İyi planlama; kap-
samlı ve yinelenen bir yaklaşımla risk tanımlama, değerlen-
dirme ve tepki geliştirmeyi mümkün kılar. Risk yönetimi başlı 
başına bir yönetim disiplinidir, ancak belirsizlikleri ve riskleri 
tamamen ortadan kaldıracak sihirli bir yönetim disiplini değil, 
potansiyel risklerin sistematik olarak değerlendirilerek, olası 
zararlarının etkisini azaltıcı yönde, verilere dayalı karar vermeyi 
sağlayan bir disiplindir ve diğer disiplinlerle bir bütünlük içeri-
sinde uygulanması gerekir5,9.

Risk yönetim süreci temel olarak beş adımdan oluşur. Bu adım-
lar; Risk tanımlaması, risk değerlendirmesi (risk analizi), risk 
azaltma ve risk kararının verilmesi, kontrol tedbirlerinin uygu-
lanması, denetleme ve değerlendirme olarak sıralanabilir2,3,4. 

Şekil 1. Maden operasyonlarında sıklıkla kullanılan insansız hava araçları örnekleri

Sürecin ilk iki aşamasında risk 
tanımlama ve değerlendirmesi 
yapılır. Birinci aşamada, uygula-
ma esnasında karşılaşılabilecek 
her türlü tehlikeli durum tespit 
edilir ve her tehlikenin uygula-
maya etkisi saptanır. Risk analiz 
aşamasının değişkenleri olasılık 
ve etkidir. Daha sonraki adımlar-
da risklerin etkin yönetimi ger-
çekleştirilir. 

Tespit edilen olası tehlike veya 
tehlikelerin insan, ekipman veya 
yapılan iş üzerinde gösterebile-
ceği potansiyel etkinin büyüklü-
ğünün tespiti de aynı derecede 
önemlidir. Etki değerlendirmesi, 
gerçekçi olarak, beklenebilecek 
en kötü sonuç temeline dayan-
dırılarak yapılmalıdır. Riske ait 
olasılık ve etki değerlendirmeleri 
yapıldıktan sonra, risk matrisi 
oluşturulur ve riskin seviyesi, bü-
yüklüğü veya bir başka ifade ile 
derecesi bulunur9.

İHA Uygulamalarında Karşılaşılabilecek Riskler
Madencilik faaliyetlerinin neredeyse her alanında kullanım ala-
nı bulan İHA’lar da, yapılan işin gereği olarak ortaya çıkabile-
cek olan riskler, İHA’ların diğer sektörlerde kullanım risklerine 
göre daha düşüktür. Bunun nedeni madencilik faaliyetlerinin 
çoğunlukla kırsalda yapılıyor olması, insan ve hayvan yaşam 
alanlarından uzak olması, vb. daha birçok etki sayılabilir. Fakat 
yine de maden sahalarının giderek genişlemesi, yaşam alan-
larına yaklaşması, sahalardaki yüksek gerilim hatları, vb. daha 
birçok neden bu cihazların kullanımını daha güvenli hale getir-
meyi gerektirmektedir. 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ nün (ICAO) tanımına göre; 
bir hava aracının çalıştırma, yerde yol alma ve uçuş esnasında 
kazaya uğramasına, kırılmasına, şahısların yaralanmasına, ölü-
müne veya diğer hava aracı, kamu ya da özel mal ve mülkün 
hasarına sebep olması olayına hava aracı kaza kırımı denir5. 
Hava aracı kazaları meydana gelen hasar durumuna göre de 
“büyük hasar”, “kısmi hasar”, “küçük hasar” ve “sınıfsız hasar” 
olmak üzere dört hasar derecesinde sınıflandırılırmaktadır15. 
Uçuş güvenliği kurallarına göre kaza kırımın oluşmasını etki-
leyen faktörler; insan, makine, yönetim, görev ve çevre olarak 
5M modeli ile temsil edilmektedir. Bu unsurların inceleme ve 
değerlendirmeleri, kazaya sebebiyet veren insan, makine ve/
veya çevresel şartların etkilerini ortaya koyar. 

Bu bağlamda özellikle İHA’ların madencilik faaliyetlerinde kulla-
nımı esnasında karşılaşılabilecek tehlike ve risklerden bazıları; 
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• Uçuş planları hazırlanırken yapılan yanlışlıklar 
• Hava muhalefeti sebebi ile yaşanan kontrol kayıpları
• Pilot - İHA’nın bağlantısının koparak aracın kontrolünün kay-
bolması
• Saha içindeki yüksek gerilim ve/veya enerji nakil hatları
• Sahaların büyüklüğü ile orantılı olarak yaşanan batarya sü-
releri
• Özellikle yüksek rakımlı sahalarda yırtıcı kuşlardan kaynaklı 
tehlikeler
• Kullanılan yazılımlardan kaynaklı hatalar

olarak sıralanabilir. Bu gibi nedenler sonucunda uçuşlar esna-
sında istenmeyen kazaların meydana gelmesi ve olası kazala-
rın farklı hasar grupları içerisinde sınıflandırılması yapılmalıdır. 
İHA’ların özellikle madencilik faaliyetlerine yönelik olarak ya-
pılan saha çalışmalarında insan ve makine faktörü dışındaki 
risk oluşturan en önemli faktör çevre faktörüdür. İncelenecek 
sahaların, havadan görüntülenmesi esnasındaki çevresel fak-
törler (rüzgar, ışık durumu, yüksek gerilim hatları vb..) dikkatli 
incelenmeleri ve bunların gözlenebilecek olumsuz etkilerin-
den mutlaka uzak durulmalıdır.

Önerilen Risk Yönetim Modeli
Yukarıda sayılan ve daha sayılabilecek birçok risk etmeni göz 
önünde bulundurularak İHA’lar ile yapılacak araştırma, ölçüm 
ve hesaplamalarda karşılaşılabilecek tehlikeleri birkaç grup al-
tında toplamak mümkündür. 

Bunlar; 
• insan faktöründen kaynaklanan tehlikeler, 
• cihaz faktöründen kaynaklı tehlikeler, 
• yönetimsel hatalar
• çevresel faktörlerden kaynaklı tehlikeler 

olarak sınıflandırılabilir. Bu tehlikelerin belirlenmesi ve tehlike-
lerin neden olabileceği risklerin ortaya konabilmesi için farklı 
mühendislik disiplinlerinden olan grupların yer aldığı uçuşlar 
sonucunda Şekil 2’de kısaca özetlenmeye çalışılan İHA’lar için 
risk yönetim sistemi ana iskeleti oluşturulmuştur.

Şekil 2’de özetlenmeye çalışılan risk yönetim sisteminin basamak-
ları incelendiğinde; ilk olarak yapılacak olan işin niteliğine göre 
saha değerlendirme çalışması başlatılır. Görsellenmesi yapılacak 
saha ya da objeler belirlenir ve bunun için gerekli havada kalma 
süresi hesaplanarak işlem başlatılır. Daha sonra, belirlenen uçuş 
sırasındaki olası tehlikeler ve bu tehlikelerin kaynakları belirlenir 
(insan, cihaz, çevre vb.). İkinci aşamada tehlikeli durumların etki 
değerlendirmeleri yapılarak, risk dereceleri ortaya konulur. Bir 
sonraki aşama olan risk değerlendirmesi ve karar aşamasında ise; 
olası risklerin kontrol altına alınabilirliği, risklerden kaçınma ya da 
riski üstlenme kararlarının verildiği aşamadır. Kontrol altına alına-
bilecek riskler için uygulanacak önlemler belirlenir. Bu aşamadan 
sonra yeni bir risk değerlendirmesi yapılarak önlemlerin faydası 
izlenir. Risk yönetiminde esas olan; kişi, cihaz ve çevre faktörleri-
nin değişimlerine karşı risk değerlendirmelerini sürekli yapmaktır.

Şekil 2. İHA faaliyetleri için önerilen basitleştirilmiş risk yönetim modeli

Sonuç ve Değerlendirmeler
Geniş ölçekli açık maden ocaklarının değerlendirilmesi, üre-
tim kontrolü ve rehabilitasyon çalışmaları, stok miktarlarının 
hatasız olarak belirlenmesi, şev kaynaklı risklerin uzun süreli 
gözlemlere bağlı olarak ortaya konması ve yasal olarak istenen 
imalat haritalarının çıkarılması gibi bir madenin ömrü boyun-
ca yapılması gerekli olan ölçüm ve denetlemeler günümüzde, 
dünya ölçeğinde olduğu gibi İHA’lar yardımı ile hızlı, güvenilir 
ve doğru olarak yapılmaktadır. 

Topoğrafik verilerin hassas bir biçimde elde edilmesi daha 
önce topograflar aracılığıyla haftalarca veya aylarca sürebil-
mektedir. Ancak bu veriler lazerli tarama sistemleri, uydu sis-
temleri ve havadan görüntüleme sistemleri ile önceki yöntem-
lere kıyasla çok daha kısa sürede sağlanmaktadır. Buna ilaveten 
havadan görüntüleme sistemleri, diğer iki sisteme kıyasla daha 
az maliyetli ve hızlı veri üretmesi nedeni ile öne çıkmaktadır. 

İnsansız hava araçlarının özellikle yerbilimleri, mimari, tarım ve 
mühendislik bilimlerinin diğer dallarındaki kullanımı, son on 
yılda giderek artmış ve dünya genelindeki tüm sektörlerdeki 
kullanım alanı ile kıyaslandığında, neredeyse yarı yarıya bir hal 
almıştır. Özellikle yerbilimleri ile ilgili disiplinlerde (harita, je- 
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oloji, maden vb..) giderek artan oranda kullanım alanı bulan 
İHA’lar ile yapılan ölçüm, modelleme ve diğer hesaplamaların, 
klasik metodlara göre çok daha kısa zamanda ve güvenilir ola-
rak ortaya çıkması, bu cihazların kullanımını daha da cazip hale 
getirmektedir. 

Kullanım yeri ve sayısı giderek artan İHA’ların, günümüzde her 
sektörde olduğu gibi daha güvenli ve daha verimli kullanılması 
için kullanım sırasındaki risklerin Şekil 2’de belirlenen şemaya 
bağlı kalarak belirlenmesi ve bu risklerin yönetimi gerekmek-
tedir. Hazırlanan çalışma ile, insansız hava araçlarının özellikle 
madencilik faaliyetleri için kullanımı sırasındaki riskler belirlen-
miş ve bu risklerin giderilmesi ya da azaltılması için örnek bir 
yönetim modeli geliştirilmiştir. 

Geliştirilen modele göre; IHA ile yapılacak farklı amaçlara yö-
nelik uçuşlarda öncelikle tehlike durumları belirlenmeli ve 
bu tehlikelerin yol açacağı risk seviyeleri ortaya konulmalıdır. 
Önerilen model temel bir modeldir ve İHA’ların kullanıldıkları 
farklı disiplinlere göre revize edilmelidir. Buna göre; ortaya ko-
nulan risk seviyeleri karşısında alınacak önlem ve çıkartılacak 
dersler ışığında, İHA kullanımı daha güvenli, daha verimli ve 
daha yaygın bir hal alacaktır. Böylece maden faaliyetleri için 
klasik yollarla yapılan ölçüm ve haritalama metotlarına göre, 
yaklaşık 10 kat daha kısa sürede ve olası riskler açısından da 
neredeyse yüzde yüze yakın bir değerde güvenli bir çalışma 
ortamı yaratılmış olacaktır. 

Bu makale 7. Uluslararası Maden Makinaları ve Tekno-
lojileri Kongresi, IMMAT 2019’da yazarlar tarafından su-
nulmuş, çalışmanın daha geniş kitlelere ulaştırılabilmesi 
amacıyla dergimizle de paylaşılmıştır.
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Malzemelerin spektroskopik özel-
likleri dikkate alınarak yapılan 
elektronik tabanlı optik ayırma 
yöntemi endüstride üreticilerin 
zaman ve verim açısından avantaj 
elde ettiği ekonomik bir yöntem-

dir. Geniş dalga boyu aralığındaki elektromanyetik spektrum 
temelli sensörler sayesinde farklı birçok malzemenin tanımlan-
masının mümkün olması, madenciliğin yanı sıra geri dönüşüm 
ve gıda ayrımı gibi alanlarda da yoğun bir şekilde kullanılma-
sına olanak sağlamaktadır. Özellikle geri dönüşümde metal, 
cam ve kağıt gibi malzemelerin zenginleştirilmesi başta olmak 
üzere gıda sektöründe narenciye hurma, yulaf ve et zengin-
leştirme gibi uygulamalarda optik ayırıcı kullanarak ekonomik 
açıdan avantaj elde etmek mümkündür2.

Optik ayırma teknolojisinde alternatif akımdan (104 m) gama 
ışımasına (10-12 m) kadar geniş elektromanyetik dalga boyu 
spektrumunda tanımlama yapabilen sensörlerin tekli veya çok-
lu olarak kullanılabilmesi farklı birçok malzemenin tanımlanabil-
mesini imkanlı hale getirmektedir⁹. Özellikle madencilik sektö-
ründe fiziksel yolla tanımlanması oldukça zor olan girift yapıdaki 
minerallerin ayrıştırılması işleminde geleneksel yollara iyi bir al-
ternatif olmuştur. Literatürde birçok farklı maden işletmesinde 
optik ayırıcı ile zenginleştirme yapıldığı görülmektedir. 

Veerendra ve arkadaşı yaptıkları çalışmalarda ferromanganez 
cevherinin görünür bölge ışık kaynağı ile tanımlanabileceğini ve 
cevher içerisindeki manganez, alumina ve demir minerallerinin 
zenginleştirilebileceğini ortaya koymuşlardır15. Tessier ve arka-
daşları, yaptıkları çalışmada benzer bir şekilde nikel cevherinin 
optik ayırıcı ile zenginleştirilebileceğini göstermişlerdir13. Lane 
ve arkadaşları ise bakır, kurşun, çinko gibi madenlerin spektros-
kopik olarak tanımlamışlar ve optik ayırma için bir veri kaynağı 
oluşturmuşlardır7. Bu çalışmaların dışında kireçtaşı ve kromit 
cevherinin de görünür bölge ışık kaynağı ile tanımlanarak zen-
ginleştirilebileceğine dair farklı çalışmalar yer almaktadır. Ancak 
her ne kadar literatürde görünür ışık bölgesi ile cevher tanımla-
ma ve zenginleştirme çalışmaları yoğun olarak yer alsa da mine-
rallerin fiziksel özelliklerine göre görünür ışık kaynağının tanım-
lama için her zaman yeterli olmadığı, bu nedenle tanımlama için 
X ışını geçirimi (XRT), yakın kızıl ötesi (NIR) ve mikrodalga gibi 
farklı sensörlere de ihtiyaç duyulduğu görülmektedir3.

Geçtiğimiz 20 yılda pnömatik ve mekanikte yaşanan gelişme-
lere bağlı olarak sensör temelli ayırma dünya genelinde büyük 
bir sıçrama yaşamıştır. Bu teknolojiye duyulan ilgi gelişmiş 
bilgisayar ve sensörlerde yaşanan teknolojik gelişmelerden 
ziyade, geri dönüşümün kazandığı önemdir. Gıda, tarım ve 

Abdul Vahap Korkmaz
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 
av.korkmaz06@gmail.com

İsmail Altunkaynak
Binder Co.Gleisdorf

Madencilik Sektöründe Optik Ayırma 
Makinalarının Tasarımı ve Teknolojisi

geri dönüşümde 
çok hızla rakipsiz 
hele gelen sensör 
temelli ayırıcıların 
dünyada madencilik 
sektöründe kullanıl-
masına ilişkin çalış-
malar yürütülürken, 
ülkemiz bu konuda 
dış pazara bağımlı 
ve teknolojik olarak 
yetersiz kalmakta-
dır. Sensör temelli 
ayırma ekipmanları, günümüze kadarki süreçte gerek tasarım 
ve donanım gerekse yazılım açısından en iyi formunu yakala-
mıştır. Hala geri dönüşüm endüstrisinin en büyük yapı taşı olsa 
da sensör temelli ayırıcılar, artıları ile pek çok endüstriye göz 
kırpmaktadır. Bu tip ayırıcılar temel itibariyle benzer yöntemler 
üzerine inşa edilmiş ekipmanlardır (Şekil 1.)10. 

Ekipmandan ekipmana farklılık gösteren hususlar çoğunluk-
la dizayn ve kullanılan sensör ile ilgilidir. Beslemenin taşıma 
bandı veya dönel disklerle yapılması, besleme açıklığına bağlı 
kapasite farklılıkları, sensöre bağlı olarak kullanılan ışık kayna-
ğındaki farklılıklar ve akıştan tanelerin vanalar veya mekanik 
kollarla uzaklaştırılması gibi temel yapısal değişkenlerden söz 
etmek mümkündür. Ayrıca ekipmanlar arası temel farklılık ya-
zılımdan kaynaklanmaktadır. Yazılım hem görüntü işleme hem 
de kontrol sistemleri açısından çok önemli farklılıklar yarata-
bilmekte, bu da ayrımın performansı ve uygulama kolaylıkları 
açısından önem kazanmaktadır4.

Sensör temelli ayırıcılar genel olarak kuru çalışan sistemlerdir. 
Bu ekipmanlar, bir taşıma bandı ile sisteme giren mineral tane-
lerinin sensör tarafından alınan görüntülerinin entegre yazılım 
ile dijital verilere dönüştürülmesi ve bu verilerin farklılığının 
uygun donanım ile değerli mineralin değersiz atıktan ayrılma-
sında kullanılması prensibine dayalı çalışmaktadır12.

Sensör Temelli Ayırıcıların Tasarım Özellikleri
İri taneli cevherlerin günümüzde el ile zenginleştirildiği uy-
gulamalar hala mevcuttur. Sensör temelli ayırma ekipmanları 
el ile ayıklama (tavuklama) yöntemine önemli bir alternatiftir. 
Madencilikte temel olarak atık tanelerinin cevherden uzaklaş-
tırması veya cevherin yüksek ve düşük tenörlü olarak iki gruba 
ayrılması amacıyla kullanılmaktadır. Bu sebeple üretilen optik 
(fotometrik) ayırıcıları, uranyum veya altın/uranyum cevherlerini 
zenginleştirmede kullanılmak üzere üretilen radyometrik ayırıcı-
lar ve manyetik algılayıcı sensörlerin entegre edildiği ayırıcıların 

Şekil 1. İşleme tekniğinde algılamaya dayalı ayıklama 
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geliştirilmesi izlemiştir. Bunları sonraki yıllarda mikrodalga, lazer 
indüklenmiş floresans (laserinduced fluorescence) ve benzeri 
sensörlerin üretimi izler. Ticari başarı açısından değerlendirildi-
ğinde, fotometrik (optik) prensibe dayalı üretilen sensör temelli 
ayırıcı uygulamaları, endüstride en popüler olan uygulamalardır.

Tüm sensör temelli ayırıcılar genelde ortak bir tasarıma sahiptir ve 
farklı uygulamalara yönelik olarak üretilmişlerdir. Bu tasarım sen-
söre bağlı olarak seçilen bir ışık kaynağı, gerekirse bir monokro-
matör ve malzeme üzerinden yansıyan veya emilen ışığı tespit 
etmeye yarayan bir sensörden oluşmaktadır. Işık kaynağı sensöre 
bağlı olarak doğal ışık, döteryum ark lambalar, kızılötesi lambalar, 
tungsten flamanlı lambalar, led lambalar, IR kaynakları olabilir.

Sensör temelli Commodas Ultrasort marka Pro Secondary NIR/
CCD (PS) ve Pro Granulte NIR (PG) model optik ayırıcıların (Bilgi-
sayar üzerinden cihazlara özel geliştirilmiş yazılım ile kontrol edi-
len) çalışma prensibi şematik olarak Şekil.2’de verilmiştir. Sistem 
temelde titreşimli besleyici, ışık kaynağı ve kamera, basınçlı hava 
valfleri ve ürün/atık bantlarından oluşmaktadır16. Sensör temelli 
ayırıcılar yapısal olarak birbirlerine benzeseler de kullanılan sensö-
rün özelliğine göre farklı sınıflamalara tabi tutulabilirler (Şekil 3.)6.

Elektromanyetik radyasyon temelli sensör ve ayırma ekipman-
ları, elektromanyetik spektranın yedi temel bölgeye ayrılması 
ile Şekil 4’de görüldüğü gibi sınıflandırılmaktadırlar.

Eğer Şekil 4'de görülen dalga boyu aralıklarından herhangi bir 
aralığı algılayan bir sensör kullanılabilirse bu durumda mine-
ralleri birbirinden ayırmak mümkün olabilecektir. Farklı aralık-
larda benzer özellikleri gösteren mineraller için mutlak surette 
farklılık gösteren bir aralık bulunabilir. Bu da sensör temelli 
ayırma için yeterli bir ölçüt olacaktır. 

Şekil 2. Sensör temelli ayrımın şematik olarak gösterimi (Harbeck, 2008).
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Şekil 3. Madencilik alanında sensör temelli ayırıcılarda kullanılan sensörler

Sensör Temelli Ayırıcıların Bileşenleri ve İşlevleri
Sensör temelli ayırma sistemleri dört temel bileşenden oluş-
maktadırlar11. Bunlar:

a) Besleme sistemi
b) Malzemeyi sisteme sunuş
c) Tanımlama sistemi
d) Ayırma sistemi

Sensör temelli ayırıcıların işleyişini şematik olarak Şekil 5’de 
verilmektedir.

Şekil 5. Sensör temelli ayırıcıların çalışma prensibi

Besleme Sistemi
Sensör temelli ayırma sistemlerinde besleme ve ayrıma tabi tu-
tulacak malzemenin sisteme sunulması yüksek bir ayrım verimi-
ne ulaşmak açısından önemlidir. Taneler sensörün görüş alanına 
girmeden (sisteme sunulmadan) önce besleme oluğundan ge-
çerler. Besleme oluğunun tasarımı malzeme içerisindeki tane-
lerin hızlanmasının denetlenmesi ve sabitlenmesi sağlayacak 
şekilde yapılmalıdır. Bu sayede tanelerin zıplama, sıçrama, birbi-
rini perdeleme veya kendi yörüngesinden sapma benzeri verimi 
düşürecek davranışların önüne geçilmiş olunur. Bu anlamda en 
ideal tane davranışı, eğer besleme bant ile gerçekleştiriliyorsa, 
tanelerin besleme haznesini bant hızında terk etmesidir14.

Tane tanımlamanın en az hata ile yapılması ve tanımlamanın 
ardından tane akışından istenmeyen tanelerin uygun şekilde 
uzaklaştırılması için malzemenin sisteme ayrı ayrı ve düz bir ta-
baka şeklinde beslenmesi gerekmektedir. Besleme tane boyu 
aralığı, yığındaki en büyük tanenin en küçüğe oranı 3:1 veya 
2:1 alacak şekilde besleme hazırlanmalıdır11, 1. Bu oran ayırma 
verimini sağlamak için doğru vana ve hava basıncı seçimi ile 
doğrudan ilgilidir. Malzemeyi sisteme sunma tasarımsal bir ol-
gudur ve hemen ardından gelecek olan tanımlama sistemine 
girmeden evvel malzeme içerisindeki taneleri hazırlar. Besle-
meyi sisteme sunma tercihe ve ekipman geometrisine göre 
serbest düşme şeklinde olabileceği gibi taşıma bandı aracılı-
ğıyla da olabilir.

Serbest düşme tipi besleme konfigürasyonlarında, malzeme 
içerisindeki taneler sisteme tanımlama aparatından hemen 
sonra serbest düşmeye başlarlar. Kendi doğal yörüngelerini 
izleyen taneler bu yörünge üzerinde tanımlama ve ayrıma tabi 
tutulurlar. Bu tip konfigürasyonlar gerek birden fazla sensör ile 
çalışmada kolaylık sağlaması bakımından, gerekse alan kısıtla-
masının az olması ve kurulumda daha az yer kaplaması açısın-
dan özellikle mineral zenginleştirme de daha avantajlıdırlar. 
Serbest düşme tipi bir sensör temelli ayırıcının şematik görü-
nümü Şekil 6’da verilmiştir.

Serbest düşme prensibine dayalı bu ayırıcılarda ekipmanın ge-
ometrik yapısı oldukça önemlidir. Tespit edilecek tanenin ışık 
kaynağı altında kamera/sensör tarafından görüntüsünün ya-
kalandığı andan vanaların bulunduğu pozisyona gelene kadar 
geçen süreler ve tanenin her bir adımda kat ettiği yol, tanımlı 
tanelerin üflenerek yığından uzaklaştırılması için gereken pa-
rametrelerdir. Örneğin “a” yerçekimi ivmesi altında serbest dü-
şen tane “t1” anında kamera/sensörün görüş alanına girer ve 

“t2” anında bu hattan çıkar. Aynı 
şekilde tanenin kamera görüş ala-
nından çıkması ile vana hattına 
gelmesi arasında geçen süre “t3-
t2” saniyedir.

İvmenin sabit olduğu serbest düşme hareketinde kat 
edilen yolun hesaplanması için kullanılan matematiksel 
ifade Eşitlik 2.1’deki gibidir. 

Şekil 4.Sensörlerin çalıştıkları dalga boylarına göre sınıflandırılması
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V=a.t (2.1)
X=1/2a.t2 (2.2)

Eşitlikte:
x: tanenin kat ettiği yolu
a: yerçekimi ivmesini
t: tanenin x yolunu kat etmesi için geçen süreyi
v: tanenin hızını ifade etmektedir.

Sensör tarafından tespit edilen tanelerin sistemden uzaklaştı-
rılması için gereken süreler bu şekilde hesaplanmış olur. Bura-
da önemli olan, tanenin serbest düşme hareketine ilk hızdan 
arındırılmış olarak başlayacağı besleme tipini seçmektir. Şekil 
6’da verilen tasarımda düşme plakasının yatayla yaptığı açı, 
malzemenin plakaya yapışması ve iki bileşenli bir hız kazana-
rak serbest düşmeye başlamasını sağlamaktadır. Bu ayrımda 
avantaj sağlayan bir besleme şeklidir.

Besleme tipi seçiminde farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bes-
leme tane boyu 50 mm’den büyükse malzeme tanımlama 
sistemine serbest düşme şeklinde beslenmelidir. 50 mm’den 
küçük tane boyları için de beslemenin bir taşıma bandının çı-
kışının tanımlama sistemine aktarılması şeklinde olması gerek-
tiğini öngörmektedirler1. Taşıma bandı şeklindeki konfigüras-
yonlarda besleme taneleri 2 ila 5 metre arasında bir mesafeyi 
bant üzerinde kat ederler. Bu sayede tanımlama öncesinde 
taneler stabilize edilmiş olur ve sıçrama faktörü en aza indirilir. 
Beslemenin düz bir tabaka şeklinde ve stabil olarak yapılması 
zorunluluğu tanımlama açısından önemli bir tasarım paramet-

Şekil 6. Bir besleme sistemi örneği14

residir. Sensör temelli otomatik ayırıcı-
ların ekonomik işletim ve yüksek kapa-
site gibi avantajları düşünüldüğünde, 
bantlardaki aşınma ve düşen kapasite 
bu tip tasarımların günümüz ekipman-
larında yer edinememesinin sebebidir.

Numune Hazırlama
Numune hazırlanırken dikkat edilecek 
hususlar malzemenin tipine ve var-
sa sonraki zenginleştirme adımlarına 
göre değişmektedir. Besleme taşıma 
bandından ayrıma kadar giden süreçte 
operasyonel gereklilikleri karşılama-
lıdır. En önemli husus besleme içeri-
sindeki tanelerin en büyüğünün en 
küçüğüne oranı 3:1 veya 2:1 sınırına 
uygunluğunun mümkün olduğunca 
sağlanmasıdır. Bu ampirik yaklaşım 
geniş tane boyundan kaynaklanan 
performans düşmelerinin önüne geç-
mektedir. Genel olarak bakıldığında 
dar tane boyu aralığında besleme yön-
temi cevher zenginleştirmenin diğer 
yöntemleri için de geçerli olmaktadır.

Yüzey özelliklerine dayalı ayrım yapılan herhangi bir sistemde ta-
nelerin orijinal yüzeylerinin sensör tarafından algılanabilecek şekil-
de tozdan arındırılması gerekir. Bunun için yıkama veya su spreyleri 
ile yüzey ıslatma yapılır. Yıkama işlemi sadece malzeme yüzeyinin 
toz veya çamur ile kaplı olduğu koşullarda düşünülmelidir.

Sensör temelli ayrım için numune hazırlama, tanelerin ölçülebilir 
özelliklerinin maksimum düzeyde ölçülebildiği koşullarda sisteme 
girmesini sağlayacak şekilde olmalıdır. Besleme bandından çıka-
rak sensörün görüş açısına girmeden önce tanelerin birbirlerinden 
ayrı ve mümkün olan en geniş yüzeylerinin kameraya bakacağı şe-
kilde beslenmesi önemlidir. Sensörün en uygun görüntüyü alması 
için gerekli koşullar numune hazırlama adımında sağlanır.

Tanımlama Sistemi
Tanımlama sistemleri bir algılayıcı sensör ve ışık kaynağından 
oluşmaktadır. Kullanım amacına göre sensörler iletkenliğe, tek 
renkliliğe (monochromatic), görünür ışığa (renge), kızıl ötesi veya 
yakın kızıl ötesi (IR/NIR) ışığa duyarlı olabilmektedir. Yine ışık kay-
nakları da kullanılan sensöre bağlı olarak floresan, NIR veya LED 
(light-emitting diodes) olarak seçilmektedir. Sensör besleme sis-
teminin bitip tanelerin tanımlama alanına girdiği noktayı görecek 
şekilde besleme bandının altına veya karşısına yerleştirilebilir14.

Serbest düşme tipi ayırıcılarda ise sensör serbest düşen ta-
nelerin akış yörüngesini dik görecek şekilde konumlandırılır. 
Serbest düşmeye tabi tutulacak her malzemenin, tanımlama 
ve ayrım uygulanabilmesi için belirli özelliklere sahip olması 
gerekmektedir. Tane boyu, şekli, rengi, parlaklığı, iletkenli-
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Şekil 7. Görüntü tanımlama metodu

ği, geçirgenliği, manyetik alınganlığı ve floresan özellikleri gibi 
farklılıkları tanelerin tanımlanması ve sınıflandırılması için ge-
reken bilgiyi sağlar. Sensör ile sadece bu farklılıklar tespit edil-
mekte ve ayrım için veri teşkil edecek şekilde kullanılmaktadır.

Sensör temelli ayırıcıların performansı, sisteme bağlı bulunan sen-
sör/sensörlerden alınacak gerçekçi veriler ile geliştirilebilir. Alınan 
görüntülerin işlenme hızı ve etkin tanımlama burada birbirine bağ-
lı iki önemli faktör olarak göze çarpmaktadır14. Alınan görüntülerin 
işlenmesi esnasında kullanılan yöntem kabaca Şekil 7’deki gibidir.

Madencilik Sektöründe Sensör Temelli 
Ayırıcı Kullanımı
Sensör temelli cevher ayırıcı teknolojisi Türkiye’de de hızla yayıl-
maya başladı.1970’li yıllarda gıda sektöründe kamera sistemiyle 
siyah ve beyazı tanımlayarak malzemeyi ikiye ayırması ile piya-
saya giren ayırıcılar, günümüzde gıda, geri dönüşüm, özel ürün-
ler ve madencilik sektörlerinde çok yüksek ilgi görmektedir. 
Teknolojinin gelişmesiyle çok yüksek çözünürlükteki kameralar 
ile çok hassas renk tanımlama yapılabilmenin yanı sıra, aynı renk 
malzemede yüzeysel tanımlama yapılabilmesi için kızılötesi ve 
lazer sistemleri, cevherin içine nüfuz edip tanımlama yapılabil-
mesi için ise de X-Ray, elektromanyetik gibi sensör sistemleri 
geliştirilmiştir. Gelişen elektronik ve mekanik teknolojiler ile 
sensör temelli ayırıcılar özellikle madencilikte son beş yılda çok 
büyük ilerleme gösterip çok yüksek randımana ve kapasitelere 
ulaşmıştır.

Sensör temelli ayırıcılar cevher hazır-
lamanın ilgili kademelerinde çeşitli 
amaçlarla kullanılabilmektedirler. 
İri boylarda kaba veya ön konsantre 
almaktan, 1 mm’ye kadar olan ince 
tane boylarında nihai konsantre 
almaya kadar çeşitli amaçlarla kul-
lanılabilirler. 1 mm’den daha küçük 
tane boylarında sensör temelli ayı-
rıcılar ortalama besleme tane boyu 

ile kapasite gereksinimleri arasındaki doğrudan ilişki nedeniyle 
ekonomik olmamaktadırlar17.

Sensör temelli ayırıcıların gelişim sürecinde geri dönüşüm 
endüstrisinin payı büyüktür. Günümüzde hala teknolojik ge-
lişmelere ışık tutan sektör geri dönüşüm sektörüdür. Atık kağıt 
kazanımında kullanılan optik ayırıcılar, metal geri dönüşümün-
de kullanılan indükleyici (inductive) sensörler, plastik geri dö-
nüşümünde kullanılan NIR sensörler ile yapılan uygulamalar 
her geçen gün daha başarılı olmaktadır. 2002-2005 yılları ara-

sında sadece metal ayıklama için dünya ge-
nelinde öncü kuruluşlar tarafından 100’den 
fazla otomatik ayırıcı kurulumu yapılmıştır. 
Yine 2000 yılından günümüze Alman geri 
dönüşüm sektöründe 400’den fazla NIR 
sensörlü ayırıcı kurulmuştur17.

Günümüzde madencilik sektörü bünye-
sindeki tesis sayısı ve işlenen malzeme 
miktarları düşünüldüğünde, geçtiğimiz 
10 yılda dünya genelinde kurulumu ya-
pılan 100-150 kadar sensör temelli ayırıcı 
(elmas ayrımında kullanılan sensörler ha-
riç) bu anlamda oldukça azdır. Bu alanda 
yapılan çalışmalar ile bu sayının hızla ar-
tacağı tahmin edilmektedir. 

Cevher hazırlamada sensör temelli ayırıcıların kullanımı ile po-
tansiyel fayda sağlanabilecek önemli alanlar şöyle sıralanmıştır5:

• Enerji tüketimi
• Maden kaynaklarının verimli kullanımı
• Su gereksinimleri
• Çevresel etki
• Kalite artırımı

Sensör temelli ayırıcıların madencilikte kullanımına ilişkin iki 
önemli kriter mevcuttur (Schapper, 1976):

• Kabul ve ret fraksiyonlarının ayrımının yeterli düzeyde olması.
• Ekipmanın elverdiği süre içerisinde malzemenin bu iki fraksi-
yonu bir ya da birden fazla sensör ile tanımlanması. 

Şekil 8. Optik ayıklama 2 – 120 mm (Minexx Fine < 10 mm için)
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Cevheri oluşturan tanelerin verimli bir şekilde kabul ve ret frak-
siyonlarına ayrılması cevher karakteristiği ile doğrudan ilgilidir. 
Sensör temelli otomatik ayrım tane bazında gerçekleşmekte-
dir. Bu sebeple ekipmanın kapasitesi tanelerin büyüklüğü ve 
sayısı ile doğrudan ilişkilidir. Otomatik ayıklama işlemi yüksek 
çözünürlüklü çizgisel okuma yapan kameraların/sensörlerin 
kullanımı ile teorik olarak 0,5-2 mm’ye kadar mümkün olsa da, 
düşen kapasiteleri nedeniyle bu boylarda bazı minerallerde 
(endüstriyel mineraller gibi) kullanımı tercih edilmez.

Sensör temelli ayırıcıların iri tane boylarında kullanımı daha 
yaygın ve kabul gören bir uygulamadır. 300 mm’ye kadar ta-
neler bu ayırıcılar ile ayrılabilmektedir. İri boy tercihinin sebebi 
serbestleşme maliyetinin düşmesi kadar artan kapasitelerdir. 
Mineral endüstrisinde kullanılan ayırıcıların kapasitesi 250 t/s’e 
kadar çıkabilmektedir. 1200 mm genişliğe ulaşan besleme 
açıklıkları ile bu ekipmanlar 100-300 mm arasındaki tanelerden 
oluşan besleme yığınlarında kullanılabilmektedir (Şekil 8)17.

Uygulamanın minerallerin çoğunluğu düşünüldüğünde eko-
nomik olması için tane boyunun minimum 10-20 mm olması 
gerekmektedir. Bununla birlikte 1-2 mm tane boyunun da eko-
nomik olarak ayrıldığı uygulamalar mevcuttur (elmas, değerli 
taşlar, kaya tuzları gibi).

Sensör temelli ayırıcıların optimum serbestleşme ve kapasite 
gerekçeleriyle tüvenan cevherde kullanımının ekonomik olma-
dığı durumlar mevcuttur. Bununla birlikte otojen ve yarı otojen 
değirmenlerde değersiz çakılların değirmene geri dönüşünü 
önlemek amacıyla kullanıldığı özel uygulamalar da vardır.

Madencilikte sensör temelli ayırıcıların kullanımının hafiflik, taşınabi-
lirlik, yer altı uygulamalarına uygunluk, mobilize kullanılabilirlik, farklı 
tane boylarına yönelik paralel ve temizleme amacıyla seri uygulana-
bilirlik gibi avantajları bilinmektedir. Madencilikte bilinen kullanım 
alanları Çizelge 1’de verilmiştir.

İkinci kriter olan kabul ve reddedilecek tanelerin tanımlanması çok 
önemlidir. Tüm cevher hazırlama yöntemlerinde önemli olan bu 
kriter, sensör temelli ayrım için de geçerlidir. Bunun sağlanması 
yüksek çözünürlüklü ve hızlı sensör/kameralar, donanım ile uyumlu 
yazılımlar ve uzman ekip ile mümkündür.

Sensör temelli ayırıcıların madencilikte kurulum ve kullanım 
alanları ise şunlardır11:
• Beslemeden ön konsantre kazanımı
• Ara ürün elde etme
• Nihai ürün eldesi

Taşıma Maliyetinin Düşmesi
Cevher yığının hemen açık ocak veya yer altında hacim ve ağırlık-
ça azaltılması ile birim taşıma maliyetleri ciddi olarak azalmakta-
dır. Özellikle yer altında uygulanması durumunda, sınırlı alanda 
gerçekleştirilen madencilik faaliyetlerinin optimum düzeyde ger-
çekleştirilmesine olanak verir. Açık ocaklarda ise sahanın hemen 

kenarına kurulabilecek mobilize bir tesis ile cevher hazırlama tesi-
sine ocakta hazırlanan bu ön konsantre gönderilebilmektedir11,5.

Öğütme Maliyetinin Düşmesi 
Flotasyon ve liç yöntemleriyle yapılan cevher zenginleştirme uy-
gulamalarında değirmenin enerji gereksinimi ve değirmen içeri-
sindeki astarların zamana bağlı aşınması ekonomik açıdan önemli 
birer faktördür. Verimli bir şekilde alınan ön konsantre ile değir-
menin gereksiz atığı da öğütmesinin önüne geçmiş olmaktadır.

H. Wotruba’nın (2006) endüstriden elde ettiği bilgiler doğrultu-
sunda hava vanalarının, tanelerin boyutuna ve ağırlığına bağlı 
olarak 1-3 kWh/t enerji tüketimine karşılık 1 ton atık malzemenin 
flotasyon amacıyla öğütülmesi için 12-15 kWh/t enerji gerek-
mektedir. Ş. Selmanoğlu, Ö. Gülsoy ve L. Ergün (2010) tarafından 
bakır cevheri ile yapılan optik ayırma çalışmalarında iri boyda 
flotasyon devresine aktarılan tonajın genel verimde çok büyük 
bir kayıp olmaksızın %53’e kadar azaltılabildiği belirtilmektedir.

İleri Safhalardaki Zenginleştirme Maliyetlerinin Düşmesi
Sensör temelli ayırma ile miktarı azalan ve tenörü artan konsant-
ratör beslemesinin, ön konsantre alınmaksızın yapılan uygula-
malara kıyasla ekonomik açıdan avantajları bilinmektedir. Kim-
yasal kullanımının azalması, su ve enerji kullanımında tasarruf 
edilmesi, susuzlandırma maliyetlerinin düşmesi, ince atıkların 
uzaklaştırılması sırasındaki maliyetlerin düşmesi gibi konularda 
ekonomik açıdan avantaj elde edilmektedir. Bunlara ek olarak, 
sensör temelli ayırıcı ile ön konsantre kademesinde ayrılan atık 
kalitesine ve yerel pazar koşullarına bağlı olarak dolgu malze-
mesi, inşaat malzemesi ve benzeri amaçlarla kullanılabilmekte-
dir. Atığın ilk kademede tüvenandan uzaklaştırılması, sonraki 
zenginleştirme adımlarındaki cevher hazırlama ekipmanlarının 
yüksek verim ve kapasite ile kullanımına olanak verir11,5.

İşlenmesi Mümkün Olmayan Düşük Tenörlü Kaynakların 
İşlenebilir Rezervlere Yükseltgenmesi
Günün koşullarında yerkabuğundan çıkarılması ve işlenmesi eko-
nomik olarak mümkün olan cevher kaynaklarına rezerv denir. Bir 
rezervin nihai ürüne dönüşmesi sürecinde ekonomik olarak en  

Sensör Malzeme Özelliği Uygulama

Radyometrik Doğal gama radyasyonu Uranyum, değerli metaller

XRT 
(X-ray transmission)

Atom yoğunluğu Temel/değerli metaller, 
kömür, elmas vb.

Enerji Saçılımlı XRF 
(X-ray fluorescence)

Elemental bileşim Temel/değerli metaller

XRF (X-ray fluorescence) X-ışınları altında görünür floresan Elmas

VIS (Visible light) Görünür radyasyonun 
yansıma ve emilimi

Metaller, endüstriyel 
mineraller, değerli taşlar

CCD Renk 
(Charge couple device)

Renk, yansıma, parlaklık, 
saydamlık

Temel/değerli metaller, 
endüstriyel mineraller, 

değerli taşlar

Fotometrik Monokromatik yansıma, emilim Endüstriyel mineraller, 
değerli taşlar

NIR (Near infrared) NIR radyasyonunun 
yansıması/ emilimi

Temel metaller, 
endüstriyel mineraller

TIR (Thermal infrared) Mikrodalga ile uyarım ve
 ısıl farklılıklar

Endüstriyel mineraller, 
değerli metaller

Çizelge 1. Optik ayırıcılar malzeme özelliklerine göre sensör tipleri
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önemli faktörler besleme miktarı ve tenörüdür. Bu bilgiler ışığın-
da zenginleştirme yapılacak tesise ilişkin parametreler, ekipman 
büyüklükleri ve kapasiteleri ile ekonomik analizler gerçekleştirilir.

Çıkarılması ve zenginleştirilmesi ekonomik olarak uygun olma-
yan maden kaynakları olduğu gibi bırakılır. Kesme tenörü (cut-
off grade) bu hesaplamalarda kârlılığın olduğu sınırdır ve sen-
sör temelli ayırıcılar ile kesme tenörü düşürülerek daha düşük 
ortalama tenöre sahip işlenebilir cevher sınıfına yükseltilebilir.

Nihai Konsantre ve Temizleme Kademesi
Sensör temelli ayırıcılar ile nihai konsantre almak amacıyla yapı-
lan uygulamalar, zenginleştirilmek istenen malzemenin serbest-
leşmesi ile doğrudan ilgilidir. Elmas ve bazı değerli metaller ile 
parlaklığı yan kayaçlardan farklı endüstriyel mineraller genellikle 1 
mm altındaki boylarda tamamen serbestleşirler. Bu tip uygulama-
larda olası en büyük tane boyu ile kapasitenin çok fazla düşmesin 
önüne geçilmeye çalışılmaktadır. İri boyda serbestleşen manyezit, 
yüksek kalitedeki kaya tuzları, kuvars ve kimi karbonatlı mineral 
yığınlarından da nihai konsantre alınması mümkün olmaktadır.

Çizgisel okuma yapan optik sensörlerin veya X-ışını floresansı 
sensörlerin entegre edildiği sensör temelli ayırıcılar endüstride 
uzun yıllar boyunca elmas ayıklamada kullanılmıştır. Günü-
müzde ise talk, kalsit, feldspat, kuvars, kaya tuzu gibi endüstri-
yel mineraller ve değerli taşların zenginleştirilmesinde kullanı-
lan optik ayırıcıların sayısı çok fazladır11,5.

Sonuç
Optik ayırıcılar, teknolojik olarak yeni olmaları ve üzerlerin-
de yapılan akademik çalışmaların son derece kısıtlı olması 
nedeniyle uygulamaya yönelik detayları tam olarak ortaya 
konulmamış ekipmanlardır. Bu ekipmanlarda performans, ve-
rimlilik ve kapasite gibi klasik zenginleştirme yaklaşımlarının 
uygulanabilirliği ve somut verilerle ifade edilmesi, sektörde bu 
ekipmanların daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu amaçla 
gerçekleştirilen kapasite, tekrarlanabilirlik ve performans ça-
lışmaları, ekipmanın endüstriyel anlamda güvenilirliğinin ve 
gerçekleştirilen test çalışmaları da endüstride uygulanabilirli-
ğinin bir göstergesi olmuştur. Kalsit, kuvars gibi atık ve değerli 
taneleri arasında belirgin bir renk farkı bulunan cevherler için 
optik ayırma yüksek verimli ve uygun bir ayırma yöntemidir.

Yapılan endüstriyel ölçekte zenginleştirme çalışmaları maden 
tesisi atıklarının son derece başarılı ve yüksek verimle zengin-
leştirilmesi, atık cevherlerin optik ayırma ile kazanımına ilişkin 
önemli sonuçlar vermiştir ve cevherin uygunluğu durumunda 
oldukça düşük maliyetli optik ayırma birimleriyle atıkların de-
ğerlendirilmesinin mümkün olduğu görülmektedir. Cevheri 
oluşturan atık ve değerli taneler arasında önemli bir renk farkı 
varsa, optik ayırma çok verimli bir ayırma tekniği olmaktadır.

Optik ayırıcı ekipmanın hem ön zenginleştirmede hem de ni-
hai ürün üretmede kullanılabilecek, uygulamaya alınması son 
derece kolay, metalik cevherlerden endüstriyel ham maddelere 

kadar çok geniş bir uygulama alanı için mevcut ve yeni tesislere 
eklenebilecek önemli bir cevher zenginleştirme ekipmanıdır. 
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Bu makale 7. Uluslararası Maden Makinaları ve Tekno-
lojileri Kongresi, IMMAT 2019’da yazarlar tarafından su-
nulmuş, çalışmanın daha geniş kitlelere ulaştırılabilmesi 
amacıyla dergimizle de paylaşılmıştır.
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Sanayi devrimi bazı azınlıkta 
olan ülkeler için refahı aralayan 
kapı ancak çoğu ülke için de 
yokluğun, kıyametin ve sonun 
başlangıcı olmuştur. Birçok kıta, 
o kıtalarda yer alan ülkeler sırf 

doğal kaynakları yüzünden yağmalandı, parçalandı ve yok 
edildi. Bu kaynaklar adeta onlara bir bela getirdi. Hatta öyle 
ki Prof. Dr. Selçuk Şirin “Bir Türkiye Hayali” kitabında kalkın-
macıların bu duruma bir isim bile bulduğunu belirtmektedir: 
“Kaynak Belası” veya “Kaynak Paradoksu”.

Artık Doğal Kaynaklar Kalkınmanın 
Lokomotifi Değil
Türkiye yer altı kaynaklarının çeşitliliği bakımından dünyanın 
en zengin 10. ülkesi olmasına rağmen, kaynak paradoksunu 
nispeten daha az şiddetli yaşamış bir ülke olmuştur. Dünya 
üzerinde ticareti yapılan 90 maden çeşidinden 77’si Türkiye’de 
bulunurken, 2016 yılsonu itibariyle madencilik sektörünün GS-
YİH’deki payınının %1,1 olduğu değerlendirildiğinde sektörün 
potansiyelini yeterince ortaya çıkaramadığımız görülmektedir. 
Dış ticaret tarafında ise 2017 yılında Türkiye’nin maden ve taş 
ocağı sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %31,3 artışla 3,5 mil-
yar USD olmuştur. Bu veriler incelendiğinde yer altı kaynakları 
bu kadar zengin olan bir ülkenin kaynaklarını aslında akıllıca 
kullanamadığını göstermektedir. Öyle ki ülkemiz madencilik 
sektörünün tartışmasız en büyük gücü olan borun dünyadaki 
toplam rezervlerinin %74’ü Türkiye’de yer almasına rağmen İs-
tanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer’in bor 
hakkında söyledikleri oldukça dikkat çekicidir: “Bor Türkiye’yi 
kurtaracak algısı hatalıdır. Borun değerli olması için sizin ülkeniz 
sanayinin güçlü olması gerekiyor” demiştir. Dünya’daki diğer 
örnekler incelendiğinde de durum Dinçer’i bir kez daha haklı 
çıkarıyor. Yapılan bilimsel analizler doğal kaynak zengini ülke-
lerin artık daha yavaş kalkındığını ve Ar-Ge/Ür-Ge süreçlerini 
destekleyecek gelişmiş ekosistem bulamadığını göstermiştir. 
Doğal kaynakların fazla olmasının kalkınmaya etkisinin pozitif 
olması beklenirken neden doğal kaynakların kalkınmaya etkisi 
günümüzde tersine dönmüş durumdadır? Bu soruya alanın-
da dünyanın en saygın akademisyenlerinden biri olan Selçuk 
Şirin’in harika bir cevabı var: “Önemli olan doğal kaynağın 
kimin çıkardığı değil, kimin bu kaynağı işleyip katma değer 
katıp pazarladığıdır”. 

Katma Değeri Yükseltmenin Başlangıcı 
“Nitelikli Ar-Ge”
Ar-Ge genel anlamı ile bir itiraz sonucu soyut olarak ortaya çı-
kan tekniği bilinmeyen ve elde edilmesi durumunda ekonomik 
bir getiri sağlayacak malın, hizmetin ya da olgunun tekniğinin 
bilinir hale getirilip belirli bir zaman diliminde somutlaştırılma-
sı süreçlerinin tamamını kapsayan eylemlere verilen isimdir. 
Ar-Ge sonucunda mutlaka bir katma değer beklenir. Ar-Ge’nin 
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Cevheri Altına Dönüştüren Güç: AR-GE
niteliği ise verdiği bu katma değer ile doğrudan ilgilidir. Ma-
dencilik sektörü de yapısı itibari ile birçok Ar-Ge faaliyetinin yo-
ğun olarak yapılması gereken sektörlerin başında gelmektedir. 
A&T Bank’ın ‘Madencilik Sektörü’ raporunda madencilik sektö-
rünün 2023 yılı için 15 milyar USD ihracat hedefi bulunduğunu 
raporlamışlardır. Bu hedefe yukarıda belirtildiği gibi sadece 
doğal kaynakları çıkarıp satmak ile ulaşmak çok da mümkün 
değildir.  Bu hedefi geçebilmek için hammadde olarak ihraç 
edip işlenmiş ürün olarak ithal edilen modelin yerine katma 
değerli ürüne ağırlık veren yeni bir model geliştirilmesi ge-
rekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu noktada katma değerli üretim 
için gerekli teknolojinin sağlanması ve Ar-Ge temelli teknolojik 
yatırımlar için uluslararası işbirliklerine gidilmesi aynı raporda 
önerilmektedir. Peki ülkemiz madencilik sektörü Ar-Ge’ye ne 
kadar önem vermektedir? 

TÜİK verilerine göre 2002-2004 yılları arasında madencilik ve 
taş ocağı sektöründe Teknolojik Yenilik oranı %31,57 iken bu 
oran 2006-2008 yılında %22,70’ye düşmüştür. Bu düşüş trendi 
2008-2010 yılları arasında devam ederek %19,60’a kadar ge-
rilemiştir. Takvimler 2010-2012 yılını gösterdiğinde bu oran 
%24,60 olmuştur. Sanayi Bakanlığı tarafından tescillenen Ar-
Ge merkezlerine bakıldığında ise 2019 yılı itibariyle madencilik 
sektöründe 3 adet Ar-Ge merkezinin faaliyetlerine devam et-
tiği görülmektedir. Madenciliğe hizmet veren yan sektörlerde 
(maden sektöründe kullanılan makine-teçhizat ürünleri üze-
rinde uzmanlaşmış firmalar) hesaba katıldığında bu oran bir 
elin parmaklarını geçmemektedir. Özetle ülkemiz yer altı zen-
ginliği bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden biri olmasına 
rağmen, sektörel anlamda Ar-Ge oldukça zayıftır denebilir. An-
cak ülkemizin madencilik sektöründe 2023 yılı hedeflerine ula-
şabilmesi için sistematik, ısrarcı ve nitelikli Ar-Ge kaçınılmazdır.

Ar-Ge’de 4N 1K Modeli (Neden, Nasıl, Nerede, 
Ne zaman, Kiminle)
Neden madencilik sektöründe Ar-Ge yapmalıyız sorusuna ya-
nıtı yukarıda somut veriler ile birlikte dünyadaki ve ülkemiz-
deki sektörel vizyon üzerinden anlatmaya çalıştık. Ancak bunu 
nasıl, nerede, ne zaman ve kiminle yapmalıyız sorularının ge-
nel olarak sektörel oyuncuların kafasında tam netleşmemiş bir 
konu olduğu değerlendirilmektedir.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sektör fark etmeksizin 
endüstrinin en güçlü Ar-Ge partnerleri üniversitelerdir. Dola-
yısıyla evrensel bilginin sanayiye aktarılmasında üniversiteler 
önemli kurumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yıllardır söyle-
nen ancak bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen üniversite-sa-
nayi iş birliği faaliyetleri de bu işin temel taşlarından biridir. 
Tarihsel sürece bakıldığında gelişmiş ülkelerde geçmişte ben-
zer sıkıntıları yaşamış bu noktalara gelmeleri kolay olmamış-
tır. Öyle ki birinci nesil üniversiteler eğitime ve var olan bilgiyi 
yaymaya, ikinci nesil üniversiteler bilgiyi üretme ve araştırma 

DOSYA KONUSU: YAZILIM, TEKNOLOJI, AKILLI MADENCILIK
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faaliyetlerine, üçüncü nesil üniversiteler ise 
bilginin ekonomiye çevrilmesini önceleyen 
kurumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülke-
miz üniversiteleri de üçüncü nesil üniversite 
konseptine uygun ağır da olsa yapısal reform-
larını gerçekleştirmeye çalışmakta ve bilginin 
ekonomiye aktarılmasında öncül kurumlar ol-
mayı hedeflemektedirler. Bu dönüşümün en 
büyük dönüm noktası da hemen hemen her 
üniversitede kurulmuş olan Teknoloji Trans-
fer Ofisleridir (TTO). 

Teknoloji Transfer Ofisleri temelde hem üni-
versitede hem de endüstride nitelikli Ar-Ge’yi 
üretmek için faaliyet gösteren üniversitelere 
ya da Teknokent AŞ’lere bağlı olarak çalışan 
kurumlardır. Beş modülde yapılanan TTO’lar 
Modül-3 (Üniversite-Sanayi İşbirliği Modülü) 
kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler, sanayi 
ile üniversite arasındaki ara yüz rolü ile ilgili-
dir. Ancak başarılı bir TTO’nun sanayiye daha 
iyi hizmet verebilmesi için Modül-3 ile birlikte 
diğer modüllerinde uyumlu çalışması gerekmektedir. İşte tam 
bu noktada madencilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların 
Ar-Ge’ye başlama noktaları TTO’lar olmalıdır. Çünkü TTO’larda 
çalışan ilgili uzmanlar sistematik olarak ilgili üniversite ve/veya 
üniversitelerde yapılan faaliyetlerden haberdardır. Dolayısıyla 
ilgili firmanın potansiyel Ar-Ge konusunda en uygun akademis-
yeni eşleştirebilecek ve bu anlamda firmanın zamanından ve 
parasından ciddi oranda tasarruf etmesine olanak tanıyacaktır. 
Yukarıda tüm bu anlatılanların ışığında “Nerede Ar-Ge yapıl-
malı?” sorusunun cevabı üniversitelerde, “Kiminle Ar-Ge yapıl-
malı?” sorusunun cevabı da TTO’lar tarafından eşleştirilen aka-
demisyenler ile olmalıdır. Peki “Nasıl Ar-Ge yapılmalıdır?”. Bu 
soruya verilecek en kısa ve net cevap “sistematik ve ısrarlı”dır. 

Yapılan çalışmalar ısrarlı ve sistematik Ar-Ge yapan firmaların 
ekonomik katma değer noktasında çok daha başarılı sonuçlar 
aldıklarını göstermiştir. Dolayısıyla firmaların (özellikle maden-
cilik sektöründe) eğer sanayi bakanlığından onaylı bir Ar-Ge 
merkezi kurma imkanları yoksa dahi, bir Ar-Ge departmanı 
oluşturmaları ve bu konuda uzmanlaşmış bir kişi istihdam et-
meleri çok önemlidir. Bu durum firma için Ar-Ge’yi kurumsal 
hale getireceği gibi firmanında kendi alanındaki teknolojiyi 
yakından takip etmesine olanak sağlar. Ayrıca Türkiye’nin en 
değerli kurumlarından olan TÜBİTAK ve KOSGEB’in de Ar-Ge 
temelli sanayiye dönük fonları mevcuttur. Farklı amaçlar doğ-
rultusunda isimlendirilen bu fonlar ile birlikte devletin asıl 
amacı firmaların Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmektir. Bunun-
la birlikte Ar-Ge faaliyetlerinin doğası itibarıyla uzun vadeli, 
yüksek riskli, üst düzey eğitimli işgücü gerektiren ve organize 
bir biçimde yürütülmesi gereken çalışmalar olduğu düşünül-
düğünde devlet bu teşvikler ile Ar-Ge kaynaklı mali riskleri 
de azaltmaktadır. Nihayet “Ne zaman Ar-Ge yapılmalıdır?” 
sorusunun cevabına geldiğimizde; her şeyden önce firmalar 

Ar-Ge’nin bir kültür, bu kültüründe uygun insan kaynağı ve 
ekosistem gerektirdiği unutmamalıdır. Firmalar bu ekosistemi 
doğru kurgulamaz ise Ar-Ge faaliyetlerinin sonuçsuz kalma ih-
timali çok yüksektir. Bu durum tohumun sadece uygun koşul-
lar altında çimlenmesine benzer. Özetle firma olarak eleştirel 
yaklaşımınız, uygun insan kaynağınız, inovasyon kültürünüz, 
Ar-Ge güdünüz ve bir de üniversiteler ile çalışma hevesiniz 
varsa Ar-Ge yapmamak için nedeniniz yoktur.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji 
Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜ 
TTM)’nin Madencilik Sektöründe Organize Ettiği 
Ar-Ge Faaliyetleri
KTÜ TTM, Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne (KTÜ) bağlı olarak 
kurulmuş ve faaliyetlerine 2013 yılında rektörlüğe bağlı bir 
birim olarak başlamıştır. Amacı lokal bir TTM olmak yerine, 
bilginin evrenselliğinden aldığı güçle sadece KTÜ’deki bilgi 
birikimini değil, diğer üniversitelerdeki bilgi birikimlerini de 
ekonomiye aktarmaktır. Bünyesinde Türkiye’de tek tıp fakülte-
si bulunduran teknik üniversite olması, mühendislik ve temel 
bilimlerdeki etkin kadrosu, güçlü alt yapısı ile Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi üçüncü nesil üniversite olma amacına uygun 
politikaları adım adım hayata geçirmektedir. Yine Mühendislik 
Fakültesine bağlı olan Maden Mühendisliği Bölümümüz Tür-
kiye’deki ve hatta dünyadaki en yetkin maden mühendisliği 
bölümlerinden birisidir. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), 
dünyadaki üniversitelerin mühendislik bölümlerinin perfor-
manslarını (2012-2016) karşılaştıran istatistiklerde “Maden & 
Cevher Hazırlama Mühendisliği (Mining & Mineral Enginee-
ring)” alanında 100 üniversite arasında ilk 20’ye giren tek Türk 
eğitim-öğretim kurumu/birimi olmuştur. Alanında uzman aka-
demisyen kadrosu ile birlikte birçok proje gerçekleştirilmiş ve 
güçlü bir Ar-Ge kültürü oluşturulmuştur. 
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Sanayi partnerinin FKK Güney Oto 
Lastik Takoz San. ve Tic. AŞ firmasının 
olduğu ve TÜBİTAK tarafından destek-
lenen “Cevher Öğütme Değirmenlerinde 
Kullanılan Kauçuk Kaplama Ürünlerinin 
Aşınma ve Çalışma Parametrelerinin Ger-

çek Zamanlı Takip ve Tahmin Edilmesi” projesi bunlardan biri-
dir. Projenin diğer ortakları KTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren 
RETİNA ARGE (Dr. Öğr. Üyesi Uğur ŞEVİK, Dr. Ögr. Üyesi Tolga 
BERBER, Arş. Gör. Hakan ERDÖL, Doç. Dr. Ersin YAZICI, Doç. Dr. 
Oktay CELEP) ve INOVAS (Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ÇAKIR, Dr. 
Öğr. Üyesi Ayhan YAZGAN) firmalarıdır. KTÜ’den toplam yedi 
akademisyenin yer aldığı bu proje ile birlikte değirmenlerde 
kullanılan lifterbarlar “akıllı” hale getirilecektir. KTÜ Maden Mü-
hendisliği Bölümünden Doç. Dr. Ersin YAZICI ve Doç. Dr. Oktay 
CELEP’in görev alacağı bu proje ile birlikte lifterbarların değişi-
minden kaynaklı atıl zamanın önlenmesi planlanmaktadır.

Yine KTÜ TTM 2018 yılında madencilik 
sektöründe faaliyet gösteren özellikle 
Maden Makina ve Ekipmanları konu-
sunda uzmanlaşmış olan ÇOLAKOĞLU 
Makina firmasına Ar-Ge merkezi kurul-

ması sürecinde aktif olarak destek vermiştir. Kurulduğu dö-

nem Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ilk Ar-Ge 
merkezi olma ünvanını da alan firma özel-
likle madencilik sektöründe yeni ve özgün 
makine tasarımlarıyla sektöre öncülük 
etmektedir. Bu anlamda 2019 yılında fir-
manın ilk TÜBİTAK projesi de KTÜ Makine 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. 
Dr. Mehmet İTİK danışmanlığında des-
teklenmeye hak kazandı. Bununla birlikte 
ÇOLAKOĞLU Makine Ar-Ge merkezinde 
maden sektörü için Mobil WC, Araç Yıka-
ma İstasyonu, Dry Fog, Soyunma Sepeti, 
Sızdırmaz Kapı, Mining Door, Bottle Roller 
ve Secure-X gibi nitelikli Ar-Ge ve Ür-Ge 
projelerini de bünyesinde tamamlamıştır.  

Maden sektörüne yönelik olarak 
hazırlanan diğer bir projemiz iş 

emniyet ayakkabıları üzerine gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin 
en büyük iş emniyet ayakkabı üreticisi MEKAP ile birlikte 
M+SAFETY markası altında göçük altında kalan madencileri 
ayakkabı üzerinde takılı olan bir verici ile bulunması hedeflen-
mektedir. Hali hazırda fabrika içi alanlarda kullanılan ve alan 
kontrolü ile işçilerin giriş çıkışını takip eden sistem TÜBİTAK 
tarafından desteklenmiştir. MEKAP tarafından geliştirilen bu 
sistem ticarileşmiş olup lansmanı 5-8 Kasım 2019 tarihinde iş 
güvenliği sektörünün en büyük fuar olan Düsseldorf A+A’da 
tanıtılmıştır. İkinci aşama olan madenciler için hazırlanan ver-
siyonu ise ilk projeden elde edilen deneyimler ışığında Ar-Ge 
çalışmaları belirli bir aşamaya getirilmiştir. 

Son Söz Olarak…..
Simya, değersiz madenleri altına çevirme, bütün hastalıkları 
iyileştirme ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksiri 
bulmak gibi amaçlar gütmüş bir orta çağ kimya öğretisidir. Hiç 
kuşkusuz Ar-Ge de ulaşılmak istenen değersiz ya da değersiz 
gibi görünen bir şeyi değerli hale getirmektir. Birçok medeni-
yet Ar-Ge’nin bu sihirli dokunuşundan ilham alarak kalkınma-
sını artırmış küresel bir güç olmuşlardır. Bu anlamda ülkemiz 
madencilik sektörünün 2023 hedeflerine ulaşmak için Ar-Ge 
faaliyetleri gerçekleştirmesi artık tercih değil zorunluluktur. 
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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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Bugün robot makineler, yapay 
zekâ, nesnelerin interneti (IoT) 
ve veri analitiği gibi yeni tekno-

lojilerin madencilik sektöründe kullanılmaya başlanması; sek-
törde yıkıcı bir inovasyon dalgası yaratmaktadır. “Akıllı Maden-
cilik Çağı” olarak adlandırdığımız bu dönemin emtia piyasasını 
doğrudan etkileyip köklü değişimler yaratacağına inanıyoruz. 

Dijital dönüşüm cevherin üretim şeklini değiştirmekte, madencilik 
faaliyetlerinin tüm alanlarında verimliliği ve güvenliği arttırmakta-
dır. Teknolojilerin devreye alınma süreleri uzun olmasına rağmen, 
maden şirketleri bu alana yatırım yapmaya devam etmekte ve son 
yıllarda da uygulamalar hız kazanmaktadır. Veri analizleri, mobil 
uygulamalar ve otomasyon çalışmalarını gerçekleştirilmiş maden-
ler, önemli verimlilik kazanımları elde etmektedirler.

Değişim sürecini tetikleyen birkaç faktör vardır. Veri kalitesinin 
ve kullanılabilirliğinin artması, veri işleme kapasitesinin artma-
sı ile yeni analiz yöntemlerinin geliştirilmesi, bağlantı (conne-
ctivity) teknolojisinin gelişmesi, mobil teknolojilerin yaygınlaş-
ması bunların arasında en belirgin olanlarıdır. 

Bu dönüşüme paralel olarak, Yılmaden olarak biz de madencilik 
teknolojilerimizi geliştirdik, geliştirmeye devam ediyoruz. Ara 
Katlı Kazı yöntemini (Sub-level Stoping), madencilik sektöründe 
yeni bir uygulama olmamasına karşın; Türkiye’de ilk defa, ülkemi-
zin krom madenciliğine yeni bir bakış açısı getirerek; Eti Krom’un 
1055 galerisinde uyguladık. Yine krom endüstrisinde Türkiye’de 
bir ilk olan mekanize madenciliği 1 yıldır uygulayarak, üretim ma-
liyetlerimizi düşürdük; üretim kapasitemizi neredeyse iki katına 
çıkardık. İnsan gücünü riskli bölgelerden uzak tutan ve çok daha 
güvenli olan bu yöntemle, iş sağlığı ve güvenliğimizi arttırdık. 

Yılmaden Holding’in 
“Akıllı Madencilik” Uygulamaları

Tam mekanize olarak yapılan Ara Katlı Kazı yöntemi, pazar ko-
şullarına bağlı olarak üretim planı esnekliği sağlamaktadır. Pa-
zarda talep artışı oluştuğunda, üretim miktarımızı kısa sürede 
arttırabilmekteyiz. Ayrıca bölgesel iş gücünü mekanize maden-
ciliğe geçirerek; modern, teknolojiyi kullanan, günümüz maden 
sektörünün ihtiyaç duyduğu, teknik alt yapısı güçlü personeli 
yetiştirmekteyiz. Makine bakımı, yedek parça temini gibi ticari 
faaliyetlerle bölgenin toplam ticaret kapasitesini arttırmaktayız. 

Öte yandan Kazakistan operasyonumuzda galeriler arasında-
ki değişken mesafe üretim yöntemi (variable cave production 
thickness), akıllı sensörler (smart marker system), açılmamış 
galerideki deformasyon hızı tahmini (rate of deformation es-
timation in the gallery) ve son olarak da bağımsız sistemlerin 
kendi aralarında veri transferi yapabilmesini sağlayan bağlantı 
(connectivity) gibi “akıllı” teknolojileri kullanıyoruz. Galeriler 
arasındaki değişken mesafe üretim yöntemi iki yatay galeri 
arasındaki kalınlığı belirlememize ve sütun kalınlığını rezerv 
geometrisine göre uyarlamamıza izin vermektedir. Sonuç 
olarak, cevherin şekline bağlı olarak en verimli şekilde çıkarıl-
makta ve madenden çıkan atıklar en aza indirilmektedir. Diğer 
uygulamalı yöntem olan akıllı sensör sisteminde, patlatmadan 
sonra toprağa karışan cevherin belirlenmesi için “Cave Flow 
Module” programını kullanıyoruz. Bu yöntemde akıllı sen-
sörler (smart marker) cevherin içine yerleştirilip; patlatmanın 
ardından cevher alınmaktadır. Cevherde kalan sensörler ise 
patlatmadan sonra hala çıkarılmayı bekleyen cevherin görsel-
leştirilmesini sağlamaktadır. Kazakistan'da uygulanan üçüncü 
yeni uygulama henüz açılmayan galerilerde deformasyon hı-
zını hesaplamamızı sağlayan yöntemdir. Bu proje, madencilik 
sektöründeki yeni teknolojileri hayata geçirmek için saygın 
üniversitelerle yaptığımız iş birliğinin güzel bir örneğidir. Ça-

DOSYA KONUSU: YAZILIM, TEKNOLOJI, AKILLI MADENCILIK

YILMADEN
HOLD NG A.S.
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lışmada, açılmamış galerinin hizmet ömrünü belirleyip üretim 
hızını planlamaktayız.

Tüm akıllı teknolojilerin fizibilite ve verimlilik artışı üzerinde 
olumlu bir etkisi olsa da bu uygulamalar, veri tabanı ile yazılım 
ve donanım ile konuşmadığında; diğer bir deyimle bağlantı ku-
rulamadığında kısıtlı etki ile sınırlı kalmaktadır. Bağlanabilirliği 
(connectivity) sağlamak, belirlediğimiz üretim artışı ve maliyet 
düşürme hedeflerimize ulaşmamız için temel başarı faktörüdür. 
Bağlanabilirlik, jeolojiden başlayarak cevher zenginleştirme ve 
lojistiğe kadar olan tüm süreçlerdeki değişkenleri bir sonraki adı-
ma aktararak projenin tüm izlenebilirliğine imkân tanımaktadır.

Cevher zenginleştirme aşaması, madenden çıkan cevherin 
doğrudan pazarlanabilir olmadığı çoğu maden işletmesinde 
büyük önem taşımaktadır. Zira madencilik operasyonu ile bir-
likte ham cevherin optimum maliyet ve verimlilikle pazarlana-
bilir bir kaliteye zenginleştirilmesi, projelerin fizibilitesinde ana 
rol üstlenmiştir. Bu nedenle, tesis değişkenlerinin kontrolü ve 
işletme parametrelerinin hızlı ve hassas bir şekilde ayarlanması 
çok önemlidir. 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren, üretim te-
sisleri, bilimsel ve matematiksel modelleri kullanan programlar 
yardımı ile tasarlanıp; simüle edilmektedir. Gelişen teknolojiyle 
birlikte, tesisler, mühendislerin süreçlerde akış hızı, yoğunluk, 
pH, vb. gibi bazı verileri anlık olarak izlemelerine olanak sağla-
yan otomatik sistemler ve sensörler ile donatıldı. Son zaman-
larda, çevrimiçi XRF cihazları, ünitelerin ve ürün kalitesinin 
verimliliğini ve geri kazanılmasını izlemek; gerektiğinde çok 
kısa sürede önlemler almak için birçok cevher zenginleştirme 
tesisinde kullanılmaya başlandı. Güncel makine ve ekipman 
parkı, hedeflenen sonucu elde etmek için sistemden gelen sü-
rekli geri bildirimleri proses eden işlemci sayesinde kendisini 
otomatik olarak ayarlamaktadır (makine öğrenimi-machine 
learning). Bu yöntemleri, Eti Krom AŞ’de kromit işleme tesisle-
rimizden birini modernize etmede kullanmayı planlamaktayız. 

Jeoloji çalışmaları yüksek maliyetli ve geleneksel metotların 
ağırlıklı olarak kullanıldığı operasyonlar olmasına rağmen; 
akıllı teknolojiler burada da değer yaratmaktadır. Sahada ha-
rita yapan ve jeolojik gözlemleri derleyen arama jeologlarının 
elde ettiği veriler, kullandığımız coğrafi bilgi sistemleri saye-
sinde binlerce kilometre uzaktaki fonksiyon yöneticileri tara-
fından izlenerek yönlendirilebiliyor. Arama faaliyetlerimizi 2 
farklı ülkede 35 proje üzerinde yürütürken; yapılan sondajla-
rın ilerlemelerini uydu üzerinden çalışan sistemler ile kontrol 
edebiliyor, sondaj metrajlarını ve arama bütçesini daha efek-
tif yönetiyoruz. Sondajlardan derlenen değerli bilgiler ise veri 
tabanımıza süzülerek ve doğrulanarak programlar aracılığı ile 
aktarılıyor. Sürekli sağlanan veri akışı, tüm jeologların erişimi-
nin olduğu merkezi modelleme sisteminde her yeni sondaj 
verisi ile güncellenen jeolojik modellerin oluşmasına olanak 
sağlıyor. Kapsamlı jeolojik bulgular, cevher geometrisinin, cev-
herin yerini ve derinliğini daha iyi anlamamızı sağlarken, pro-
jenin güvenilirliğini arttırarak yatırımcı kararları için daha iyi 
bir zemin sağlamaktadır. Yılmaden olarak yatırımları hızlandır-

mamızı ve güvenilir hale getiren bu çalışmalar aynı zamanda, 
cevheri çıkartırken optimum atık çıkarımı ile çevresel etkiyi en 
aza indirmemiz konusunda da yol göstericidir. 

Kromit cevheri aramacılığında yeni kaynakların bulunması 
amacı ile uzun zamandır yapılmayan atılımları gerçekleştirmek 
ve bilinen yöntemlere alternatif yeni yöntemlerin denenmesi 
ve geliştirilmesi amacı ile Eti Krom AŞ bünyesinde bulunan 
Tetis Metalojenik Kuşağında, kromitçe en zengin ofiyolit küt-
lesi olan Guleman Ofiyoliti’nin kökenini araştırma projesini 
hayata geçirdik. Yeni geliştirilen jeokimyasal analiz ve jeofizik 
metotları ile farklı jeolojik bakış açıları geliştirmeyi hedefleyen 
proje kapsamında, kromit aramacılığında çığır açan bir metot 
bulmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda AR-GE Merkezi’mizde Gu-
leman Ofiyoliti Kökensel Arama Projesini başlattık.

Ayrıca, maden arama ve madencilik faaliyetlerimizde kullan-
mak amacı ile akıllı madencilik uygulamaları kapsamında, Eti 
Krom AR-GE Merkezi’mizde drone geliştirme projesini başlattık. 

Madenciliğin, yapısı gereği dünyanın ücra köşelerinde ger-
çekleştirilen bir çaba olması nedeni ile öngörülü bakım diğer 
önemli bir konudur. Özellikle Kazakistan gibi sert hava koşulla-
rına sahip coğrafyalarda, herhangi bir arıza üretimi uzun süre 
durdurabilir. Bu nedenle, madenlerde kullandığımız araçlara 
yerleştirdiğimiz sensörler ve kurumsal kaynak planlama siste-
mi öngörülü bakımı mümkün kılarak sürdürülebilir madencilik 
faaliyetlerimiz için hayati bir rol oynamaktadır.

Yeni teknolojilerin madencilik sektörüne hızlı girişi, emek yoğun 
süreçleri derinden sarsarak; radikal bir biçimde değiştirmiştir. Bu 
değişimden sadece iş süreçleri değil; aynı zamanda çalışan per-
sonelin profili etkilendi. Akıllı madencilik çağında çalışanların de-
ğişimlere hızlı adapte olması, teknoloji ile dost olması, kendisini 
sürekli geliştirmesi, çok uluslu çok kültürlü iş ortamında rahatlık-
la çalışması beklenmektedir. İnsan Kaynakları fonksiyonumuz bu 
ihtiyacı karşılayacak şekilde yeni yeteneklerin bünyemize katıl-
ması, var olanların kendilerini günümüz şatlarının gereği geliştir-
meleri ve çalışan sadakatinin en üst seviyeye çıkması için sürekli 
olarak yeni uygulamalar ve programlar geliştirmektedir. 

Akıllı madenciliğin endüstrideki potansiyeli çok yüksek. Üretim 
kapasitesini arttırırken, ton başına maliyetleri sarsıcı bir biçim-
de düşürmektedir. Daha çevre dostu ve daha fazla iş sağlığı ve 
güvenliği odaklı uygulamalar olduklarını güvenle söyleyebili-
riz. Büyük maden şirketlerinin maden otomasyonu, sürücüsüz 
kamyon ve araçların kullanılması veya drone gibi uygulama-
ları kullanmaya başlamaları, akıllı madencilik uygulamalarının 
önündeki birçok zorluğun aşılmasını sağlayıp; daha küçük öl-
çekli madencilik şirketlerinin de akıllı uygulamaları az çok be-
nimseyeceğini ön görmekteyiz. 

Bilgi için: nejla.yasar@yildirimgroup.com Nejla Yaşar, 
Yılmaden Holding, Kurumsal İletişim, Marka Kıdemli Uzmanı 

yildirimgroup.com
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Esan’ın Dijital Dönüşüm Yolculuğu
Esan, 1978 yılında kaliteli seramik 
hammaddesi üretimi ile başlayan 
madencilik faaliyetlerine bugün 

metalik madenlerden altın madenciliğine ve teknik hizmetlere 
birçok alanda devam ediyor. 2009 yılında metalik madenleri 
de portföyüne katmasıyla 10 yılda 10 kat büyüyen Esan, bü-
yümesini önümüzdeki yıllarda globalleşerek sürdürme hede-
finde dijital dönüşümü odağına alıyor. Madencilik Türkiye 
dergisi olarak Esan’ın Dijital Dönüşüm Yolculuğunu Esan Bilgi 
Teknolojileri Yöneticisi Murat Meydan ile konuştuk.  

Dijital dönüşüm ile geliştirilen akıllı madencilik uygulamalarına 
verilen büyük önemin aslında Esan’ın vizyonunun ve yönettiği 
yapının doğal bir ihtiyacı olduğunu belirten Meydan Esan’da 
dijital dönüşümün çıkış noktasını anlamak için öncelikle Esan’ın 
yapısını anlamak gerektiğini belirtti. Meydan sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Önce Esan’dan bahsetmek istiyorum: Son 10 yılda 
hızla büyüyerek İSO 500’de 104. sıraya yükselmiş bir kuruluş olan 
Esan’da hem yüksek bir üretim hacmini hem de Türkiye’de 10 lo-
kasyon ve 40 ocak, yurt dışında 7 ofis gibi yaygın bir coğrafi bü-
yüklüğü yönetiyoruz. Aynı zamanda madencilik sektöründe sıra 
dışı bir portföy çeşitliliğimiz var. Endüstriyel mineral üretimiyle 
başladık ama üretimin yanında ticari ürünleri de ekledik. Metalik 
madenlerde çalışıyoruz, sektöre teknik hizmetler ve danışmanlık 
veriyoruz. Son olarak Ar-Ge merkezi olarak da belgelendirildik. 

Bu yapıyı daha iyi yönetmek için 2016 sonunda vizyonumuzu ye-
niden belirledik. İSG, çevre, büyüme, Ar-Ge, paydaş memnuniyeti 
gibi çok geniş bir çerçeveden hedefler belirlediğimiz bu vizyon için 
çalışırken iş yapış stratejilerimiz ve odaklarımız da değişti ve ge-
lişti. Büyüme hedefimiz globalleşmeyi, globalleşme ise standardi-
zasyonu zorunlu kıldı. Portföyümüz gereği aynı çatı altında çok 

farklı üretim yöntemlerimiz ve süreçlerimiz olması da standart-
laşma konusunda ekstra bir zorluk yaratıyordu. Ayrıca sürdürü-
lebilir madencilik odağımızla mümkün olan en verimli operasyon 
yapısına ulaşmak ve tüm bu yapıyı etkin şekilde takip edilebilir, 
yönetilebilir hale getirmek için dijital dönüşüm gibi bir kaldıraca 
ihtiyacımız vardı.”

Değişen dünyada adaptasyonu yüksek bir dijital dönüşüm yol-
culuğu sağlamak adına öncelikle operasyonel mükemmellik 
ve standardizasyondan beslenen bir dijital iş ve süreç modeli 
kurguladıklarını belirten Meydan, daha sonra ise dijital dönü-
şüm stratejilerini ve yol haritalarını tanımladıklarını aktardı. 
Meydan Esan’ın dijital dönüşüm sürecinin başlangıcı hakkın-
da, “2013 yılında büyümenin etkisiyle sürdürülebilir bir altyapı 
kurmak için teknoloji ve süreç ihtiyaçları masaya yatırıldı. Böylece 
dijital dönüşüm yolculuğumuzun ilk tohumları atılmış oldu. Ça-
lışmalarımıza Esan’ın süreçlerini ve teknolojik altyapısını yeniden 
yapılandırarak başladık ve ocaktan müşteriye tüm değer zincirin-
deki süreçlerimizi kurumsal kaynak planlaması uygulamaları ile 
devreye aldık. Bu süreç devam ederken ilk odağımız “Hedef Sıfır 
Kaza” felsefesiyle ele aldığımız İSG uygulamalarıydı. Bu amaçla 
Türkiye’nin en derin kurşun ve çinko madeni olan ve bugün yü-
zeyden yaklaşık 900 metre derinlikteki Balya işletmemizde İSG 
odaklı ilk akıllı madencilik uygulamamızı nesnelerin interneti 
teknolojilerini kullanarak yaptık. Buna paralel olarak hem oto-
masyon sistemleri hem de yenilikçi teknolojilerle entegre şekilde 
veri toplama sensörlerini de kullanarak akıllı madencilik uygula-
malarımızdaki yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Bu kapsamda bu-
güne kadar 10 farklı tesisimizde 40’tan fazla uygulamayı devreye 
aldık.” ifadelerini kullandı.

Dijital dönüşüm süreçlerinde benimsedikleri vizyon ve çizdik-
leri rotalar ile ilgili bilgiler paylaşan Meydan, kaynaktan müşte-
riye tümüyle entegre, akıllı madencilik uygulamaları ile destek-
lenen tekrarlanabilir çalışma modelleri oluşturma vizyonuyla 
dijital dönüşüm yolculuğunu sürdürdüklerini, madenlerin belli 
bir işletme ömrü olduğu için büyüme stratejisinde tüm ope-
rasyonların yeni açılacak madenlerde de tekrarlanabilmesinin 
teknoloji yatırımlarında önemli bir rol oynadığını kaydetti. 
Meydan, sözlerini şöyle sürdürdü:” Dolayısıyla hem hali hazır-
daki madenlerin dijitalleşmesi hem de bu uygulamaların yeni açı-
lacak madenlerde kullanılabilecek olmasını gözetiyoruz.”

Bu amaçla Mine in a Box (Tekrarlanabilir Maden Operasyonu) ve 
Pit to Port (Ocaktan Müşteriye Değer Zinciri) adı verilen iki tema 
hazırladıklarını belirten Meydan, yaptıkları planlamada bu iki te-
manın altındaki projeleri ilk üç yılda yapılacaklar ve 2020 sonrası 
olarak iki aşamada değerlendirdiklerini belirtti. Meydan sözleri-
ni şöyle sürdürdü: ”Şu anda eş zamanlı yürüyen birçok projemiz 
ve dinamik bir yol haritamız var. Güncel teknolojilerle beraber iş 
hedeflerimizle uyumlu iş ihtiyaçlarımızı gözeterek ilerleyeceğimiz 
yöne karar veriyor, haritamızı gerektikçe güncelliyoruz.  Esan Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Murat Meydan

DOSYA KONUSU: YAZILIM, TEKNOLOJI, AKILLI MADENCILIK
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Bu iki tema altında 6 farklı dijital program belirledik ve iş birimleriyle 
bir araya gelerek proje portföyümüzü netleştirdik. Şu anda projele-
rimiz yer altı işletmemiz olan Balya Kurşun ve Çinko İşletmemizde 
yoğunlaşmış durumda. Yaklaşık 900 metre derinlikteki Türkiye’nin 
en derin kurşun ve çinko madeninde tünel uzunluğumuz aynalarla 
birlikte 100 kilometreyi aştı. 24 saat operasyonun sürdüğü tesiste 
1200’den fazla kişi çalışıyor ve bu tesisteki üretimle Türkiye’nin en 
büyük kurşun ihracatını gerçekleştiriyoruz. Yönetmemiz gereken or-
tamın karmaşıklığı ve büyüklüğü nedeniyle nesnelerin interneti ve 
büyük veri kullanımına odaklı projelerle bu tesisi hem daha güvenli 
hem de insan kaynağı, araç kullanımı, karbon salınımı gibi birçok 
açıdan daha verimli hale getirmek için çalışıyoruz.” 

Nesnelerin interneti yolculuklarının 2014’te tesislerin ener-
ji tüketim verilerinin izlenmesi ile başladığını daha sonra ise 
ocak-tesis-müşteri sevkiyatlarını otomatize hale getiren SAP 
ERP ile entegre çalışan operatörsüz kantar uygulamalarını ge-
liştirklerini aktaran Meydan, bu sayede tüm süreçleri uçtan uca 
ve gerçek zamanlı izlenebilir bir yapıya taşıdıklarını vurguladı. 
Bu projelerde elde edilen finansal kazanımlar ve süreçlerde 
elde edilen verimliliklerin etkisiyle iş birimlerinin dijital projeler 
konusundaki taleplerinin arttığını belirten Meydan, tamamla-
nan projeler ile ilgili şu örnekleri verdi: “Geçtiğimiz yıllarda ta-
mamlanan projelerimizden biri de Yer Altı Güvenlik Sistemi Projesi 
oldu. Bu proje İSG’de “Hedef Sıfır Kaza” ile yer altında RFID tekno-
lojileri kullanılarak yaptığımız en büyük yeniliklerden biri oldu. IDC 
Endüstri 4.0 Ödüllerinden 2016 yılında En İyi Nesnelerin İnterneti 
Projesi Ödülü ve IDC CIO Summit 2017’de En Yenilikçi Proje Ödü-
lünü de aldı. Bu uygulamada hem yer altındaki tüm personel ve 
ekipmanın anlık konum verisini alıyoruz hem de yer altında ça-
lışanlarımızdan biri belirli bir süre hareketsiz kalırsa ya da alarm 
butonuna basarsa hemen en yakın ekibe acil durum bilgisi gönde-
riyor ve durumun kontrolünü sağlıyor. Bu projenin bir aşaması da 
trafik kontrolü. Özellikle tek yönlü trafik sağlanabilen maden giri-
şindeki trafik akışının; RFID teknolojisiyle geliştirilen sinyalizasyon 
sistemi ile düzenlenmesi sayesinde araç kullanımında ve karbon 
salınımında ciddi bir düşüş; kantar sistemi ile birleştirilmesiyle de 
önemli ölçüde finansal verimlilik artışı sağladık.” 

Esan’ın üzerinde çalıştığı projeler hakkında bilgiler paylaşan 
Meydan,yoğun olarak devam eden yer altı işletmelerindeki 

projeleri hakkında, “Bu çalışmalardan bir diğeri de yer altında 
çıkan suyun yer üstüne aktarılmasını sağlayan su pompalarımı-
zın otomasyon sistemini hayata geçirmek olmuştur. Su otomas-
yonu için kurduğumuz altyapıda yer altındaki tüm pompaların 
sensörlerle uzaktan ve gerçek zamanlı yönetimi hedefledik. Bu 
sistem ile beraber kurulan alarm sistemleri sayesinde, sistemin 
uzaktan yönetimi ve pompa arızlarının anlık takibi sayesinde, 
duruş süreleri azaldığından hem üretim hem de bakım süreçle-
rinde ve maliyetlerinde iyileştirmeler olmuştur.“ dedi.

Şu anda devam eden en büyük projelerinin KokPit projesi ol-
duğunu kaydeden Meydan, projeyi şu cümlelerle anlattı: “Var-
diya mühendislerinin yer altını yer üstünde bir kontrol odasından 
yönetmelerini sağlayan projede verilerin anlık akmasını, ekip-
man ve çalışan performansının hem izlenmesini hem de büyük 
veri analizi ile iyileştirme planlarının yapılmasını sağlayabiliyo-
ruz. Operatörler ekipmanlardaki tabletler üzerinden günlük/anlık 
görevlerini alarak çalışmalarına başlıyorlar. Vardiya mühendisle-
ri ise hem bir önceki vardiyanın tüm üretim verilerine vardiyasına 
girmeden önce ulaşabilmekte hem de kendi vardiyasındaki ekip-
man ve operatörleri gerçek zamanlı yönetebilmektedir. Bu saye-
de süreçlerde anlık müdahale ve değişiklikler yapılabildiğinden 
önemli süreç kazanımları elde edilmektedir. 120’den fazla ekip-
mandan veri toplayan uygulamadan sağlanacak kazanımlara 
ek olarak; ileri analitik ve kestirimci bakım uygulamaları üzerinde 
çalışmalar yapılabilecektir. “

Yer altı projelerinde gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirecekleri 
çalışmalardan bahseden Meydan, yer altı işletmeleri dışındaki 
projeler ile ilgili bilgiler de verdi: “Yer altı üretimi dışında 6 farklı 
lokasyondaki laboratuvarlarımızın tümünü entegre eden, numune-
lerin tüm sürecini ve analiz sonuçlarının takibini sağlayan LIMS-La-
boratuvar Bilgi Yönetim Sistemi; ocak, işletme ve arama ruhsat ve 
izinlerinin takibini sağlayan Ruhsat Bilgi Sistemi; drone ile haritala-
ma yapılması ve bunun çeşitli ölçümler için kullanılması ve arama 
jeologlarının tablet üzerinden anlık veri girişi yapabildiği Coğrafi 
Bilgi Sistemi gibi uygulamalarımızla da dijital dönüşüm sürecini 
yürüterek faaliyetlerimizi baştan uca dijitalleştirme yönünde çalışı-
yoruz. Bu projeler verimlilik ve işimizi daha iyi yapmamıza sağladığı 
katkıların yanı sıra, iş gücünü dönüştürme şansı da veriyorlar. Ope-
ratörlerden mühendislere ve yönetime kadar herkesin iş yapış şekli 
değişiyor, yeni yetkinlikler kazanıyor. Böylece veriyle değer üretme 
vizyonumuzla bugünden geleceğe hazır oluyoruz.“ 

esan.com.tr
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Kullandığımız tüm araç ve gereç-
ler, evler, yollar, barajlar, köprü-
ler mutlaka madensel hammad-
delerden yapılmaktadır. Örneğin 

her bir otomobilin yapılabilmesi için yer altından yaklaşık 10 
ton maden çıkarılmak zorundadır. Hem modern bir yaşam 
sürmek istiyoruz, modern bir evimiz, otomobilimiz, beyaz eş-
yalarımız, elektronik eşyalarımız olsun, uçakla, trenle, gemi ile 
seyahat etmek istiyoruz; hem de bütün bu araç ve gereçlerin 
yapıldığı madenlerin aranmasını ve bulunanların çıkarılmasına 
karşı çıkıyor, madencileri doğa düşmanı ilan ediyoruz. 

Burada bir çelişki yok mu? Eğer bugünkü modern yaşamdan 
ve kullandığımız tüm araç ve gereçlerden vazgeçebilirsek yani 
mağara dönemine geri dönmeye razı olursak maden çıkarma-
ya, dolayısıyla yer kabuğunu kazmaya gerek kalmaz. Modern 
yaşamdan vazgeçip mağaralarda yaşamaya razı mıyız?

İnsanların bugünkü modern yaşamlarını sürdürebilmesi için 
2018 yılında dünyada 72 milyar ton maden çıkarıldığının kaç 
kişi farkında?

Bir cerrah ameliyat yapacağı yere ulaşabilmesi için insan vücu-
dunda zorunlu olarak gerekli yeri kesip daha sonra ameliyatı 
gerçekleştirmektedir. Bir sonraki aşamada kestiği yeri dikerek 
hastanın iyileşmesini sağlamaktadır. Medyada bunun için in-
sanı kesip biçiyorlar diye haber yapılıyor mu?

Maden mühendisleri de yer kabuğunun cerrahlarıdır. Yerbilim-
ciler yer kabuğunda madenin bulunduğu yeri keşfeder, maden 
mühendisleri de o madeni bulunduğu yerden çıkarır. Daha 

Dr. Muhterem Köse 
Maden Yük. Mühendisi

kosemuhterem@gmail.com

DEĞERLENDIRME

Madenciler Yer Kabuğunu 
Neden Kazıyor?

sonra bu alan rehabilite edilerek doğa ile uyumlu hale getirilir. 
Her iki operasyonda da ameliyat sırasındaki çekilmiş göze hoş 
gelmeyen fotoğrafların medyaya servis edilerek belirli amaçlar 
doğrultusunda kullanılması elbette doğru değildir.

Bilimselliği olmayan iddialarla sosyal medya üzerinden ka-
muoyunu galeyana getirip insanların madenciliğin gerçekleri 
hakkında bilgisizliğinden faydalanarak, çevreye ve insana say-
gılı olanlarla, olmayanları ayırt etmeksizin madenciliğin toptan 
linç edilmesine bilerek veya bilmeyerek katkı veren herkese 
itirazımız var.

Çanakkale’de Kirazlı’daki altın madeni Çanakka-
le’de değil de İtalya’da, İsveç’te, Finlandiya’da, 
Amerika’da, Kanada’da veya Avustralya’da keşfedil-
miş olsa idi konu nasıl ele alınır ve değerlendirilirdi? 
Öncelikle konunun gerçek profesyonelleri ile görüşülür konu 
hakkında bir durum raporu istenirdi. Bu durum raporunda; ilk 
olarak yapılan faaliyetin yasalara uygun olup olmadığı araştırı-
lırdı. Ardından projeye ait Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) 
Raporu incelenirdi. ÇED raporundaki ruhsat sahasında yapı-
lacak faaliyetlerle ilgili olarak çevre ve insan sağlığına yönelik 
alınan ve alınacak önlemlerin ve seçilen teknolojilerin yeterli 
olup olmadığı araştırılırdı.

Ruhsat sahasındaki maden bittiğinde madenin nasıl kapatıla-
cağına ilişkin maden kapama ve doğaya yeniden kazandırma 
projesinin uluslararası standartlara uygun olup olmadığına 
bakılırdı. Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda ulaşılan ve-
riler gözetilerek uzmanlarca hazırlanan bilimsel rapor dikkate 
alınarak kamuoyu bilgilendirilirdi.
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Çanakkale Kirazlı Altın Projesi ile ilgili medyada çıkan haber, 
yazı ve yorumlara incelendiğinde yukarıda dile getirilen hu-
susların hiç birisine uyulmadan, bir fotoğraf algısı ile ülkedeki 
siyasi görüş ve inançlardaki ayrışmada yaşanan tarafgirlik üze-
rinden madencilik siyasete malzeme konusu yapılmıştır.

Madenciler suçlu ilan edilmiş, madencilik konusunda hiçbir 
tecrübesi ve bilgisi olmayan kişiler ve bazı STK’lar maden uz-
manı kesilmiştir. Bilimsellik göz ardı edilmiş, kamuoyu sosyal 
medya marifetiyle siyasi görüşüne göre bilerek veya bilmeye-
rek konuya taraf olmuştur. Madencilik faaliyetlerinin çevreye 
ve doğaya zarar verdiği ifade edilerek doğa ve çevreye sahip 
çıkma eylemleri gerçekleştirilmiştir. 

Medyada altın madenciliği konusunda hiçbir deneyimi ve uz-
manlığı olmayan kişilerin demeçlerine yer verilirken, maden-
cilik sektöründe söz sahibi profesyonellerin görüşleri, sektör 
temsilcilerinin basın açıklamaları, yazılı ve görsel medya ta-
rafından neredeyse görmemezlikten gelinmiştir. Bilgi sahibi 
olmadan yargısız infaz yapılmış ve kamuoyunda madencilik 
aleyhine müthiş bir algı yaratılmıştır.

Altın madenciliğine yönelik medyada dile getiri-
len iddialar ne kadar bilimsel?
İnsanları korkutup yönlendirmek için kasıtlı olarak altın madeni 
aramalarında siyanür kullanıldığı ifade edilmektedir. Dünyanın 
hiçbir yerinde altın madeni aramalarında siyanür kullanılmaz. 
Siyanür altın madeninin aranmasında değil, yasaların belirle-
diği koşullarda, maden zenginleştirme tesislerinde altın içeren 
kayaçların içindeki altını ayrıştırmak için kullanılmaktadır. 

Asılsız iddialardan birisi de bölgenin toprakları kirlenecek, su-
ları zehirlenecek denilerek kamuoyu kandırılmaktadır. Aynı şe-
kilde siyanürün yer altına sızıp suların zehirlenmesine neden 
olacağı iddiası yaygın olarak kullanılmaktadır. Toprakta altın 
olmaz. Altın kayaçların içinde bulunmaktadır. Bu nedenle top-
rakların kirleneceği iddiası tamamen uydurma bir iddiadır. Öte 
yandan siyanürün yer altına sızması demek, altının yer altına 
kaçması demektir çünkü siyanür altın tanelerini çözüp katı hal-
deki altını, sıvının içine almaktadır. Hangi yatırımcı altının yer 
altına kaçmasına göz yumar ki?

Siyanür havuzları gerçek mi?
Altın üretiminde genellikle on bin damla su içinde 3 ila 5 dam-
la siyanür kullanılmaktadır. Altının ayrıştırılmasında kullanılan 
siyanür daha sonra kimyasal olarak arıtmadan geçirilerek yok 
edilmektedir. Ayrıca siyanür güneş ışınları tarafından da kolay-
ca parçalanıp yok edilebilen bir kimyasaldır.

Madencilikte atık havuzu denen ancak kamuo-
yunda siyanür havuzu olarak adlandırılan bu ha-
vuzlardaki siyanür miktarı ne kadardır?  
Örneğin Bergama’da atık havuzdaki siyanür miktarı bir litre-
de 0,2 miligramdır. İçtiğimiz şeftali, kiraz, kayısı gibi çekirdekli 
meyve sularındaki siyanür miktarı, litrede 1 ila 15 miligram ara-
sında değişmektedir. 

Maden atık havuzlarındaki siyanür oranı meyve sularında mü-
saade edilen orandan 5 ila 75 kat daha azdır. Bu nedenle atık 
havuzlarındaki siyanürün çevreyi ve insanları tehdit etmesi bi-
limsel olarak mümkün değildir. 
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Önemli olan bir kimyasalın ortamdaki varlığı değil, miktarı 
yani dozudur. Avrupa Birliği’nde atık havuzlarında siyanür için 
müsaade edilen güvenli doz miktarı 10 mg/litredir. Bergama 
Ovacık Altın Madeni Atık Havuzunda ise bu değer 0,2 mg/litre 
olup, Avrupa Birliği ülkelerinde güvenli doz olarak kabul edi-
lenden 50 kat daha düşük bir değerdedir.

Bergama gerçeği…
Bergama’da altın üretimini engellemek için geçmişte yapılan 
eylemler kamuoyunun hafızasındadır.

Ortaya atılan iddialar, tıpkı günümüzde Çanakkale Kirazlı’da ol-
duğu gibi kamuoyunda çok büyük endişeye ve korkuya neden 
olmuş, neredeyse bütün gazeteler, televizyonlar ve köşe yazar-
larının Türkiye’de altın üretimine karşı çıkması sağlanmıştır.

Bunun üzerine yaşanan kaosu çözmek için dönemin Başbakanı 
Bülent Ecevit, konusunda uzman bağımsız bir bilim heyeti ta-
rafından konunun incelenmesini talep etmiştir. 

Bilim heyeti yurt dışındaki altın işletmelerini ve Bergama’da 
yapılanları inceledikten sonra, Bergama’da altın üretiminde 
kullanılan teknoloji ve alınan önlemlerle, çevreye ve yörede 
yaşayan insanlara zarar vermeden altın üretiminin yapılabile-
ceğine dair görüş belirmiştir. 

Bilim adamlarının raporundan sonra Başbakan Bülent Ecevit 
ortaya atılan iddiaların gerçekçi olmadığını görerek Türkiye’de 
altın üretiminin önünü açmıştır. Halen 15 altın madeninde al-
tın üretilmektedir.

Dünyada yaklaşık 875 altın ve gümüş madeninde siyanürleme 
tekniğiyle altın ve gümüş üretimi yapılmaktadır. Bunun nede-
ni; Türkiye altın üretmesin ama ithal etsin istenmektedir. Bu 
oyunu bozmak zorundayız.

Madenleri bulunduğu yerden nasıl çıkaracağız?
Madenlerin bulunduğu yeri değiştirme şansımız yok. Maden-
ler milyonlarca yılda jeolojik süreçler sonucunda oluşmaktadır 
ve yenilenemez kaynaklardır. Doğru değerlendirildiklerinde 
bir ülke için “lütuf”tur. Madencilerin diğer yatırımcılar gibi iste-
dikleri yerde madencilik yapma lüksü yoktur. Ayrıca madenci-
lik geçici bir faaliyettir. 

Madenin çıkarılacağı yerde şayet ağaç varsa bu ağaçları kal-
dırmadan bünyesinde altın barındıran kayaçlara ulaşıp onları 

bulunduğu yerden çıkaramayız. Bu nedenle zorunlu olarak 
sahadaki ağaçlar kesilir, maden bittikten sonra sahayı yeniden 
doğa ile uyumlu hale getirme aşamasında kullanılmak üzere 
kayaçların üzerindeki topraklar sıyrıldıktan sonra yer altında 
içinde maden barındıran kayaçlar bulunduğu yerden çıkarılır. 

Maden bittiğinde geçici olarak sıyrılan ve sahada depolanan 
topraklar tekrar sahaya serilip üzeri ağaçlandırılıp, boşluklar 
doldurularak saha doğa ile uyumlu hale getirilmektedir.

Ayrıca hem rehabilite aşamasında sahada hem de Orman 
Bölge Müdürlüğü’nün göstereceği yerlerde kesilen ağaçların 
birkaç misli yeni ağaç dikilerek, hem ülkedeki orman varlığı 
arttırılmakta hem de yer altındaki madenler ekonomiye kazan-
dırılmaktadır. Madenciliğin doğası gereği sadece ülkemizde 
değil çevre konusunda bizden daha duyarlı tüm gelişmiş ülke-
lerde benzer uygulamalar yapılmaktadır.

Orman alanlarının ne kadarı madencilik faaliyet-
leri için kullanılmaktadır?
Türkiye’de üzerinde tek bir ağaç olmasa dahi, orman sayılan 
alanların yaklaşık binde 3’ü madencilik faaliyetleri için çok bü-
yük bedeller ödenerek ve geçici olarak kiralanarak madencilik 
faaliyetleri yapılmaktadır. Kiralanan binde üçlük alanların yakla-
şık yarısı maden çıkarmak için kullanılmaktadır. Kullanılmayan 
diğer yarısı ise, sırf ruhsat sahasının güvencesi için hiçbir faali-
yet yapılmaksızın kiralama bedeli ödenerek elde tutulmaktadır.

Kanada’da 1 hektar orman alanın bir yıllık kiralanması için ma-
denciler 17 TL’lik bir bedel ödemektedir. Ülkemizde ise ma-
denciler 2010 yılından sonra yapılan fiyat ayarlamaları ile Ka-
nada’daki özelliklere yakın bir orman alanının 1 hektarını geçici 
olarak kiralamak için yılda 38 bin TL yani Kanada’dan 2235 kat 
daha fazla kira bedeli ödemektedir. Üstelik ödenen bedellere 
her yıl artış yapılmaktadır.

Buna ilaveten; madencilik faaliyeti sona erdikten sonra maden-
cilik yapılan alanı doğa ile uyumlu hale getirmek için Orman 
Genel Müdürlüğü’nün belirlediği şartlara göre, doğaya yeniden 
kazandırma projesi hazırlayıp sunmakta, bedelini de Orman 
Genel Müdürlüğü’ne ayrıca ödemektedir. O kadar ki Orman Ge-
nel Müdürlüğü bütçesinin özel gelirlerinin %60’ını madencilere 
kiraladığı binde 3’lük orman alanlarından sağlamaktadır.

Sonuç
Madencilik günümüzde sadece devletin koyduğu ilgili tüm ka-
nun ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirerek değil, aynı 
zamanda yörede yaşayan insanların rızasını alarak mümkündür. 

Bir başka gerçek de çevre konusu her zaman istismara açık bir 
konudur. Ülkelerin, şirketlerin ve grupların kendi çıkarları için 
çevre değerlerini istismar etmeye yönelik girişimleri dün oldu-
ğu gibi bundan sonra da var olacaktır. Ancak son karar, korku 
senaryolarına, dogma ve türlü çıkar hesaplarına göre değil, akıl 
ve bilim kullanılarak verilmelidir. 
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Derginin Ekim sayısında yer 
alan ilk makalede Toronto bor-
salarının, maden firmalarına 
sağladığı kaynak ve sermaye 
akışı ile birlikte, kazandırdığı 
itibar ve uluslararası bir firma 
olma yönündeki faydalar, ben-

zer borsalarla karşılaştırılmıştır. Bu makalede ise bu tarz borsa-
larda en önemli listelenme koşullarından biri olan “Maden Varlık 
Raporlama Standartları” hakkında genel bilgi verilmektedir. 

Madencilik ve Borsa 
Borsa; bilindiği üzere belli kurallara göre organize olmuş, mal-
ları arz edenlerle talep edenlerin buluşturulduğu piyasaya ve-
rilen addır. Borsaların başlangıç tarihi çok eski olup pazar ve 
panayırlara dayanmaktadır. İlk borsanın temeli kıymetli ma-
denlerin alım-satımı ile atılmış, zamanla aracıların da devreye 
girmesiyle genişlemiş, kredi belgeleri ile ticari senetlerin alınıp 
satıldığı bir piyasaya dönüşmüştür. Çok eski yıllardan bu yana 
kıymetli metal madenleri de borsalarla birlikte anılmışlardır.   

Dünyada özellikle altın, gümüş, bakır, nikel, kurşun, çinko, vb. 
gibi metal madenciliğinde yüksek yatırım ve maliyet gerek-
tiren madencilik sektörü, günümüzde borsa ile ayrılmaz bir 
bütün olmuşlardır. Aynı zamanda bu emtialar ve endüstriyel 
metaller, günlük fiyatların belirlendiği 1877 yılından beri aktif 
ve konusunda en önemli borsa olan Londra Metal Borsasında 
(London Metal Exchange - LME) işlem görmektedir. Dolayısıyla 
bu borsada yer alan madenlerin arama ve üretimini gerçek-
leştiren maden firmalarının da borsalarda listelenme yoluna 
gitmesi doğal bir sonuçtur. Borsalarda oluşan fiyatlarla birlikte, 
sahibi oldukları maden varlıklarına göre firmanın listelendiği 
borsada değer artışı ve düşüşü de söz konusu olmaktadır.          

Ülkemizde faaliyet gösteren yurtdışı kaynaklı tüm maden fir-
malarının borsalarda listelenmiş şirketler olduğu görülmekte-
dir. Maden borsaları olarak anılan piyasalarda listelenen firma 
olabilmek için önemli kritelerden biri de, “Yetkin Kişiler” (QP 
/ CP) tarafından “Maden Varlık Raporlama Standartları”na 
(MVRS) uygun olarak hazırlanacak “Teknik Raporlardır”. MVRS 
genel anlamda altın, baz metal vb. madenler için geliştirilmiş-
tir. Küçük çaplı maden yatakları, mermer-taş ocağı, endüstriyel 
hammaddeler, krom vb. kaynakların raporlanması için uygun 
değildir.  Bunun yanında, herhangi bir maden firmasının bor-
sada listelenmek ya da bankalardan uygun şartlarda kredi al-
mak gibi bir hedefi yoksa yine böyle kapsamlı teknik rapora 
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ihtiyaç duyulmayabilecektir. Ancak, kaynak ve rezerv projeleri-
nin her koşulda uluslararası standartlarda madencilik bilim ve 
teknolojisine uygun olarak hazırlanması zorunludur. 

MVRS’nda göre raporlama yapılamayan küçük madenlerde kâr 
marjı büyük madenlere oranla daha düşük olabildiğinden ve 
elde edilen ürünün fiyatları da doğrudan borsalarda belirlen-
mediği için piyasalardaki fiyat iniş çıkışlarından faydalanama-
yan bu madenlere ayrı bir değerlendirme yapılması gerekmek-
tedir. Bu kapsamda;

• Uygun ülke ekonomik koşulları,
• Uygun pazar koşulları,
• Maden sahasının/sahalarının konumu, 
• Uygun mevsim koşuları,
• Yüksek kaynak/rezerv potansiyeli vb. pek çok şartın bir arada 
değerlendirilmesi gerekmektedir.

Dünya Madencilik Sektöründe Uygulanan Ma-
den Varlık Raporlama Standartları (MVRS)
Her borsanın işleyişine yönelik kendine özgü kuralları vardır. 
Özellikle madencilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların 
uluslararası borsalarda yer alabilmeleri için maden varlığı ve 
işletmecilik ile ilgili tüm ayrıntıların, modern madencilik pra-
tiklerine uygun olarak şeffaf ve güvenilir bir şekilde ortaya ko-
yulmasına ihtiyaç vardır. Bu da MVRS’na uygun “Teknik Rapor” 
hazırlanmasıyla sağlanmaktadır. Bu raporlar madenin borsa-
daki değerinin belirlenmesi için kullanılan en önemli teknik 
içerikli veri olmaktadır. Teknik raporlar, maden arama sonuç-
larını, kaynak ve rezerv bilgilerinin nitelik ve niceliklerini belir-
lemekte ve sınıflandırmaktadır. Bundan sonra maden arama 
sonuçları, maden kaynak ve rezervleri “maden varlığı” olarak 
adlandırılmaktadır. 

MVRS’nın 3 temel özelliği şeffaflık, kapsamlılık/somutluk ve uz-
manlık olup amacı kamunun, uluslararası standartlara uygun 
olarak hazırlanmış teknik raporu ve içeriğindeki güvenilir bilgi-
ye kolay ulaşımını sağlamaktır.

• Şeffaflık ilkesi; teknik raporu okuyucusuna yeterli bilgilerin 
sağlanmasını şart koşmaktadır. Bilgiler açık ve okuyucuya uy-
gun anlaşılabilir bir şekilde hazırlanmalı, bilgi eksikliği ve ih-
maller nedeniyle okuyucuyu yanlış yönlendirmemelidir.  
• Kapsamlılık/ somutluluk ilkesi; teknik rapor, tüm ilgili bilgileri 
içermelidir. Bu bilgilere ulaşılması, yatırımcılar ve uzman danış-
manlar tarafından gerekli olduğundan, söz konusu bilgilerin 
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teknik raporda bulunması, raporlanan maden varlıkları ile ilgili 
uygun ve tutarlı bir yargı yapılabilmesi için önemlidir. Bu bilgi-
lerin sağlanamadığı durumlarda, bunların neden yer almadığı-
na ilişkin açıklamaya raporda yer verilmelidir.
• Yetkinlik ilkesi; teknik raporu hazırlayan yetkin kişilerin ko-
nularında uzman, sorumluluk taşıyacaklarının bilincinde olma-
sı, yetkinliklerinin ve tecrübelerinin üyesi olduğu tanınmış bir 
profesyonel kuruluş tarafından desteklenmesi ve bu kuruluşun 
etik kurallarına tabi, vasıflı ve deneyimli kişi/kişilerden olması 
gerektiğini belirtmektedir 10. 

CRIRSCO - Uluslararası Maden Rezervleri Raporlama 
Komitesi (Committee For Mineral Reserves International 
Reporting Standards)
İlk temelleri 1994 yılında Güney Afrika’da atılan “Maden Ta-
nımları Çalışma Grubu (Mineral Definitions Working Group)” 
“Maden ve Metalurji Enstitüleri Konseyi (Council of Mining and 
Metallurgical Institusions – CMMI)”nin bir parçası olarak kurul-
muştur. Bu konsey 2002 yılında CRIRSCO adı altında görevine 
devam etmiştir. 2007 yılında da “Uluslararası Maden ve Metal 
Konseyi (International Council on Mining & Metals – ICMM)” 
CRIRSCO’nun stratejik ortağı olmuştur 4. Bu çalışma grubu üye 
ülkeleri ile birlikte maden varlık raporlama standartlarını (kod-
larını) ve ilkelerini geliştirmekten sorumlu uluslararası rapor-
lama örgütüdür. Üye ülkelerin borsalarında listelenen maden 
şirketlerinin toplam değeri, küresel madencilik sektöründeki 
sermayenin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Bunun yanında CRIRSCO ulusal seviyede düzenleme ve 
disiplin gözetimi sağlamak üzere, yasal yetkisi olmayan 
uluslararası bir danışma organı niteliği taşımaktadır. Bu 
organizasyonun amacı, üye ülkeleriyle beraber ulusal ve/
veya uluslararası MVRS’nın sürekli gelişimine ve güvenin 
kazanılmasına katkıda bulunulmasını sağlamaktır. CRIRSCO 
çatısı altındaki MVRS, yer altı kaynaklarının ortak bir dilde, 
formatta, şeffaflıkta sadece maden varlıkları için kullanıl-
maktadır. 

CRIRSCO’nun üye sayısı 2018 yılında ülkemizin de katılımıyla 
13’e ulaşmıştır. Bunlar;

1.JORC (Avustralya – JORC Kodu),
2.CIM (Kanada – NI 43-101),
3.SAMCODES (Güney Afrika – SAMREC Kodu), 
4.PERC (Avrupa Birliği – PERC Kodu),
5.SME (ABD – IG7 / SME Kılavuzu),
6.COMISION MINERA (Şili – Şili Sertifikasyon Kodu),
7.OERN (Rusya – NAEN Kodu), 
8.KOMBERS / KCMI (Endonezya – KCMI Kodu),
9.CBRR (Brezilya – CBRR Kodu),
10. KAZRC (Kazakistan – KAZRC Kodu),
11. MPIGM (Moğolistan – MRC Kodu),
12. CCRR (Kolombiya – CCRR Kodu) ve
13.UMREK (Türkiye) dir. 2, 3 
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Dünya genelinde maden sermaye piyasaları tarafından kabul 
gören MVRS’nı incelediğimizde;

1.Avustralya: JORC, NI43-101, PERC, SAMREC kodları,
2.Kanada: NI 43-101,
3.Şili: Şili Sertifikasyon Kodu,
4.Avrupa borsaları: Tüm CRIRSCO kodları,
5.Hong Kong: JORC, NI43-101, PERC kodları, 
6.Johannesburg: SAMREC kodu,
7.New York: IG7 kodu,
8.Singapur: NI43-101, JORC, PERC kodları olduğu görülmektedir 4.

Bu bağlamda, maden sektöründe dünyada kabul görmüş ve di-
ğer CRIRSCO üyesi ülkelerin MVRS hazırlanmasına temel olmuş 
SAMREC, JORC, NI 43-101 ve ülkemiz MVRS’dan bahsedilmelidir.

SAMREC Kodu
Güney Afrika maden endüstrisine yön veren SAMREC kodu ma-
den veya ekonomik cevherleşmeyi, kömür ve elmas gibi bazı 
cevherleri rapor etmek için uygulanmaktadır. Bu kodlar petrol, 
gaz veya suya uygulanmamaktadır. SAMREC kodunun ilk uygu-
lama koşulları 2000 yılında yayınlanmış olup, JSE (Johannesburg 
Stock Exchange – Johannesburg Menkul Kıymetler Borsası) ta-
rafından aynı yıl borsaya listelenme şartı olarak öngörülmüştür. 
Son güncellemesi ise 2016 yılında yapılan SAMREC kodu, ma-
den projeleri ve yatakları için maden varlıklarının kamuya rapor-
lanması için gereken özel yönergeleri içermektedir. 

SAMREC kodu; 

i. Maden varlıklarının raporlanması için minimum standartları,
ii. Projeleri teşvik ederek, o proje ile ilgili yapılan açıklamalara 
güvenilirlik sağlamayı ve benzer projelerle karşılaştırmaya yar-
dımcı olmayı,
iii. Rehberlik yaparak profesyonellere yardımcı olmayı ve
iv. Beyanlara yasal dayanak yaparak yetkin kişiye yardımcı olmayı, böy-
lece yayınlanan teknik rapora güvenilirlik sağlamayı amaçlamaktadır 5.

JORC Kodu (Australian Joint Ore Reserves Committee)
İlk olarak 1989 yılında yayınlanmış olup, son güncel hali ise 
2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Maden varlıklarının Avustral-
ya – Asya raporlanması olan JORC kodu; yatırımcılar ve onla-
rın danışmanlarına, kabul edilebilir, raporlanabilir sonuçları ve 
tahminleri güvenilir bir kanaat oluşturmak üzere, gerekli olan 
tüm bilgileri aktarmak için kamusal raporlama adına asgari 
standartlar sağlamaktadır. Bunun yanında;

• Jeolojik güven ve ekonomik / teknik değerlendirmelere 
göre tonaj / tenör tahminleri sınıflandırılması için zorunlu bir 
sistem,
• Yetkin kişi tarafından üstlenilen çalışmaların halka açık ra-
porlar halinde sunulmasını, (Yetkin kişi olmak için en az 5 yıllık 
mesleki tecrübe ve Avustralya Maden ve Metalürji Enstitüsüne 
veya Avustralya Yerbilimcileri Enstitüsüne onaylanmış bir mes-
lek örgütüne üyelik istenmektedir.)

• Maden varlıkları hakkında raporlar hazırlanırken dikkat edil-
mesi gereken yön verici kapsamlı kılavuzlar sunmayı da sağla-
maktadır.

JORC kodunun ana prensipleri ise;

• Şeffaflık; bilgilerin açık ve net sunumu,
• Önem derecesi; tüm bilgilerin makul ölçülerde verilmesi ve 
beklenmesi,
• Yetkinlik; halka sunulacak raporların yetkin kişinin çalışması-
na dayanarak üstlenilmesidir 6.

Ulusal Belge 43-101 (NI 43-101)
Kanada'da maden özellikleri ile ilgili bilgilerin kamuya açıklan-
ması için kullanılan bir sistemdir. NI 43-101 halka arz olacak 
şirketlerinin Kanada Menkul Değerler Yöneticileri tarafından, 
borsalarda üzerinde maden projeleri hakkında bilimsel ve tek-
nik bilgilerin nasıl denetlendiği ile ilgili özenle hazırlanmış bir 
kılavuzdur.

Bu belge; Kanada'da bulunan borsalara, sahibi olunan sahanın 
maden özelliklerini veya arama etüt çalışmaları ile ilgili bilgi-
lerin raporlanması ve görüntülenmesi için kurallar ve ilkelerle 
kodlanmış bir kümedir. Aynı zamanda borsada işlem gören 
yabancı sahipli maden varlıklarının, Kanada Menkul Değerler 
yönetimi tarafından denetlenen serbest hisse alım satım ve tü-
revlerini de kapsamaktadır. 

Maden varlıklarının raporlanması veya maden arama etüt ra-
porlarının basın açıklamaları, web siteleri, sunumları ve sözlü 
söyleşiler NI 43-101 belgesi kapsamındadır. 

NI 43-101 metal madenleri, kıymetli metalleri ve kömür gibi 
katı enerji ham maddelerinin yanı sıra yığın madenleri, bo-
yutlandırılmış taşları, değerli taşları ve maden kumlarını içer-
mektedir. NI 43-101 Avustralya Menkul Kıymetler Borsası (ASX) 
üzerindeki maden raporlarının yayımlanmasını düzenleyen 
JORC kodu ile genel hatlarıyla karşılaştırılabilmek mümkündür. 
Bu kod aynı zamanda Güney Afrika kodu olan maden varlıkları 
raporlamasında kullanılan SAMREC ile de genel hatlarıyla ben-
zerlik taşımaktadır. NI 43-101 maden varlık raporlarının sunum 
şekli açısından daha kuralcı olması sebebiyle uygulamada di-
ğer kodlarla tamamen uyumlu olmasa da, teknik raporların 
içeriği ve maden sınıflandırılmasının korunması açısından da 
birbirlerine benzer çok tarafları vardır 7.

NI 43-101 Kanada’da bir kanun olduğu için amacı maden özel-
likleri ile ilgili yanıltıcı, hatalı veya doğruyu yansıtmayan bilgi-
lerin borsada yayınlanmadan ve yatırımcılara ulaşmadan önce 
Kanada Menkul Kıymetler Otoritesi tarafından denetlenmesini 
sağlamaktır. 

NI 43-101, yatırımcıları gerçeği yansıtmayan maden projeleri-
ne karşı korumak adına 1997’de borsada yaşanmış olan Bre-X 
skandalından sonra oluşturulmuştur 8. 
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Yetkin Kişi (Qualified Person – QP /Competent Person - CP)
MVRS’na göre “Yetkin Kişi” teknik raporu hazırlayan kişidir. Bu 
kişi konusu ile ilgili eğitimi almış nitelikli, dürüst, şeffaf, dene-
yimli, mesleğinde saygın bir profesyoneldir. Hazırladığı teknik 
rapor ile piyasaya güven vermekte, yatırımcıların bilinçli bir 
şekilde yatırım kararı vermesini sağlamaktadır. Yetkin kişiden 
hazırladığı rapora kefil olması da istenebilmektedir. Esasen bu 
raporu hazırlamak, rapora doğrudan kefil olmak anlamına da 
gelmektedir. Rapora atılan imza bir nevi profesyonel etik me-
selesi olup yasal risk de taşımaktadır. Yanıltıcı ifadelerle rapor 
hazırlayan kişi ya da kişiler ülkelerin yasal yaptırımları karşısın-
da sorumlu tutulmaktadır. 

Şekil 6.’da yetkin kişinin sahip olması gerekli nitelikler ve sektör 
genel duruşu tanımlanmıştır. 

NI 43-101’de rapor hazırlanmakla görevli yetkin kişi şöyle ta-
nımlanmaktadır:

“İlgili maden projesi ve teknik raporu konusunda en az 5 yıllık 
deneyim sahibi, bağlı bulunduğu meslek birliği ile iyi ilişkiler 
kurmuş güvenilir ve etik değerlere sahip bir mühendis”. Buna 
kısaca İngilizce’den ilk harflerini kullanarak “3E” ilkesi de diye-
biliriz (Education, Experience & Ethics).

Yetkin kişinin sorumluluğunda olan 5 konuyu özetlemek ge-
rekirse; 

• Bağlı bulunduğu meslek birliğinin etik kurallarına uyumlu ve 
birliğin alanına ait çalışmaları gerçekleştiren, dürüst ve tarafsız 
biri olmak,
• İlgili standartları uygulamak,
• Özenle teknik verilerin değerlendirilmesi işlemini yürütmek,
• Maddi riskleri yatırımcılara anlaşılır bir dille izah etmek,
• Yanlış anlaşılabilecek açıklama ve deklarasyonlara karşı fir-
maya yardımcı olmaktır 1.    

Kanada’da 2007-2017 Yılları Arası Düzenlenen Teknik 
Raporlar 
Şekil 7.’de Kanada’da 2007-2017 yılları arası altın fiyatlarının 
artışı ve düşüşü ile doğru orantılı olarak yıllık bazda yetkin ki-
şiler tarafından hazırlanan teknik rapor sayılarının grafiği bu-
lunmaktadır.

Şekil 6. “Yetkin Kişi”nin nitelikleri 1.

Şekil 7’de görüldüğü üzere altın fiyatlarının USD/ons bazın-
da artması ve etkilediği metal fiyatları ile birlikte, madencilik 
sektörü canlanarak düzenlenen teknik raporların sayısı artmış, 
düşmesi ile de sayısı azalmıştır. 2007-2017 yılları arası ayda or-
talama 80 adet teknik rapor düzenlenmiştir. Buradan da anla-
şılacağı gibi altın ve diğer metal madenlerin fiyatı, madencilik 
sektöründe önemli etkinliğe sahip, bir anlamda bu alana yapı-
lan veya yapılacak çeşitli yatırım kararları için gösterge niteli-
ğinde olmaktadır. 

Maden firmaları tarafından yaptırılan bu teknik raporlar, tüm 
detayları ile birlikte firmanın web sitesinde yayınlanmakta olup 
halkın ulaşımına açıktır. Bunun yanında firmaların mali göster-
geleri 3 aylık periyotlarda ve yatırımcısını ilgilendirecek her türlü 
haber ve gelişmeler de yine web sitelerinde yayınlanmaktadır.     

NI 43-101’in JORC Kodu ile Karşılaştırılması
NI 43-101, menkul değerler açıklamasında Kanada’da kanun-
laşmış standart (National Instrument/NI) iken, JORC standardı, 
öncelikle bir maden varlığının durumunu bildirmek amacıyla 
kullanılan bir koddur. NI 43-101, eşdeğeri olan JORC koduna 
göre piyasaya daha önemli ölçüde teknik açıklama vermekte-
dir. JORC kodu “Ortak Cevher Rezerv Komitesi (Joint Ore Re-
serve Committee)” sözcüğünden türetilmiş olan profesyonel 
endüstri kuruluşları aracılığıyla bağımsız maden sanayi tara-
fından biçimlendirilmiştir. NI 43-101 kodu ise CIM (Canadian 
Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum) tarafından ha-
zırlanmış ve sonra “Kanada Menkul Kıymetler Otoriteleri” tara-
fından geliştirilmiştir. 

NI 43-101 adı altında rezerv bildirimi esnasında tüm gerekli tek-
nik bilgiler ile maden rezervinin bazı jeolojik parametrelerin tam 
olarak açıklandığı bir raporla birlikte sunulmaktadır. Bu özellikle-
ri ile de JORC kodundan bir adım daha öteye geçmiş olmaktadır.

Konuyu biraz daha açmak gerekirse; JORC kodu teknik pro-
fesyonellerin “Ortak Rezerv Raporlama Komitesi” çatısı altında 
bir araya gelip yazılmış olmasına karşın, NI 43-101’e “Kanada 
Menkul Kıymetler Otoritesi” tarafından ağırlıklı avukatların bu-
lunduğu bir grup tarafından son şekli verilmiştir. Bu yüzden NI 
43-101, daha çok teknik bilgilerin kamuya nasıl anlatılacağı,  

Şekil 7. 2007-2017 yılları arası düzenlenen teknik rapor sayısı 1, 12.
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basına veya teknik raporlarda hangi bilgilerin bulunması ge-
rekliliği konularına odaklanmıştır. 

Örneğin; NI 43-101, teknik raporda analitik veriler açıklanırken 
mutlaka aşağıdaki 6 bilgiyi de içermesini talep etmektedir: 

i. Numunelerin cinsi ve yerlerini,
ii. Sondaj deliklerinin yerleri, açıları, doğrultusu ve numunele-
rin alındığı derinliklerini,
iii. İlgili analitik verilerin eşliğinde, maden zonunun bilinene en 
yakın genişliğinin özetini,
iv. Önem arz eden en yüksek ile en düşük tenör sonuçlarını,
v. Raporun ilgili kısmının doğruluğunu veya güveninirliğini 
etkileyebilecek her türlü sondaj, numune, geri kazanım veya 
diğer faktörleri,
vi. Uygulanmış analitik veya test prosedürleri şeklini, numune 
büyüklüğünü, kullanılan tüm analatik veya test laboratuvarı-
nın adı, yeri ve başvuran kişi arasındaki ilişkisini 9.      

JORC kodu ise daha yumuşaktır. Bu standart NI 43-101’de de 
olduğu gibi kontrol edilecek tüm benzer yönleri taşımaktadır. 
JORC raporun son kısmında varılan sonucu ve etkilerini yetkin ki-
şinin sorumluluğuna bırakmaktadır. Ancak NI 43-101 “bu bilgiyi 
de içermelidir” diye şart koşmaktadır. Bir başka deyişle, JORC’a 
göre hazırlanan ve kamuya açıklanacak teknik raporda, ticari has-
sas bilgiler ASX listelenme koşulu olarak istenmediği için yetkin 
kişi tarafından ticari bir sır olarak nitelendirilerek saklanabilmek-
tedir. NI 43-101 teknik raporlarında ise böyle bir seçenek yoktur. 
Bu yüzden, JORC zaman zaman kilit noktaların bir özeti olan tica-
ri yönden hassas bilgilerin ve bazı durumda da zararlı bilgilerin 
kamuoyunun bilgisi dışında kalmasına neden olabilmektedir.

UMREK Kodu (Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv 
Raporlama Standartı)
UMREK 2018 yılında yayınlanan ve CRIRSCO’ya üye olan ül-
kemizin uluslararası MVRS ve ilk sürümüdür. JORC, SAMREC 
ve NI 43-101 gibi kodlar sivil toplum kuruluşları (STK) tarafın-
dan oluşturulmuş iken, ülkemizde bu konu yeteri olgunluğa 
gelmediği için devletin öncülüğünde hayata geçirilmiştir. Bu 
kod, 2016 yılında 3213 sayılı Maden Kanunu’na eklenen Ek 14. 
madde ile MİGEM, MTA, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) / Borsa İstanbul 
AŞ (BİST), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye 
madencilik sektörü içinden gelen, ilgili sivil toplum kuruluşla-
rına kayıtlı konusunda uzman temsilcilerle birlikte kurulan ko-
misyon (UMREK) tarafından hazırlanmıştır.

UMREK kodu yatırımcıların ve hissedarların yeterli derecede 
bilgilendirilmesi amacıyla ülkemizdeki maden varlıklarının 
açık, güvenilir ve şeffaf bir şekilde raporlanması için asgari 
standartları, önerileri, yasal gereklilikleri ve uygulama esasla-
rını belirlemektedir. 

UMREK kodunun temeli şeffaflık, kapsamlılık/somutluluk ve 
yetkinlik ilkeleri kullanılarak biçimlendirilmiştir. 

YERMAM (Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri 
Birliği)
Ülkemizde 04.12.2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan 
YERMAM yerbilimleri, madencilik ve metalürji alanında faaliyet 
gösteren yurtiçi ve dışı profesyonelleri bir araya getirme, üye-
ler arasında, ekonomik ve teknik alanda ve UMREK ile işbirliğini 
sağlama amacındadır 11.

Ülkemizin MVRS olan UMREK’in, CRIRSCO’ya üye olmasıyla bir-
likte, şu aşamada bağımsız uzmanların profesyonel bir orga-
nizasyonu olarak gözükmektedir. Sertifika verilecek yetkin ki-
şilere küresel maden ve jeoloji topluluklarına adaptasyonunu 
sağlanmak ise bir diğer amacı olarak görülmektedir.

Değerlendirme
MVRS genel hatlar itibariyle birbirlerine benzer özellikler taşı-
maktadır. Ana çerçeveye bakıldığında, bu standartlar eşliğinde 
hazırlanacak teknik raporlar ile borsalarda listelenmek ve firma-
nın finansal destek yaratması için muhtemel yatırımcıya maden 
sahası ile ilgili şeffaf ve doğru bilgiler aktarmak öncelikli hedeftir. 
Ancak titizlikle ve profesyonelce değerlendirilen maden varlık-
larının teknik raporları olsa bile, borsadaki ufak yatırımcı için bu-
nun mutlak iyi bir yatırım olduğu anlamına gelmemelidir.

Ülkemize bakıldığında ise her ne kadar UMREK kodu yayınlan-
mış, CRIRSCO üyeliği tamamlanmış olsa da en önemli nokta 
olan borsa ayağı henüz olgunlaştırılmış değildir.

Derginin bir sonraki sayısında “Toronto (TSX/TSXV) Borsalarında Lis-
telenme Yöntemleri ve Türkiye İçin Model Önerisi” yer alacaktır.  
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Akıllı Madencilik 

Dünya ekonomik ve siyasal döne-
minin değişimlere ve dönüşümlere 
hazırlandığı bir dönemde yaşıyoruz. 
Geleneksel anlamda birçok mesleğin 

ve iş kolunun belki de son temsilcilerini tanıyoruz. Bu dönem 
aynı zamanda tarihte benzeri görülmemiş teknoloji yayılımına 
sahip olmasıyla da öne çıkan bir dönem. Sözüm ona bildiğimiz 
telefonun tüm nüfusun %50’sine erişmesi yüz yıldan fazla sü-
rebilirken; akıllı telefonların bu orana ulaşması 10 yıldan az sü-
rebiliyor. Benzer şekilde internet kullanıcı sayısı 1990’da dünya 
nüfusunun %0,05’i kadar iken; 2016’da %50’yi aşmıştır. Bugün 
madencilikten inşaata, sağlıktan bankacılığa hemen hemen 
tüm sektörlerin gündeminde ‘Endüstri 4.0’ veya ‘Dijital Dönü-
şüm’ gibi konular var. Farklı sektörlerde yer alan farklı birçok 
kişi için bu konular hakkında kulaktan duyma bazı aşinalıklar 
olsa da gerçek manada bu işi ciddiye alan şirket yöneticileri dı-
şında konulara ve yol haritasına sahip pek kimse yok. Örneğin 
dijital dönüşümü en basit manada anlayıp klasik kağıt-kalem 
yerine bilgisayarı kullanmayı anlayan da var; öte yanda ise 
ekipmanların çipler ve wireless üzerinden haberleşip üretimi 
optimize etmesini anlayan da var.

Dünyanın bugünkü ekonomik ve sosyal yapısı 16-17. yüzyıllar-
da Hollanda’nın denizler üzerinden tahkim ettiği ticari devrim, 
İngiltere’nin 18-19. yüzyılda makineleşme ve sanayi üzerinden 
tahkim ettiği endüstriyel devrim ve nihayet ABD’nin 20-21 yüz-
yılda teknoloji ve finans üzerinden tahkim ettiği tekno-finansal 
devrim ile şekillenmiştir. Bugünkü modern hayat İngiltere’den 
çıkıp dünyaya yayılan endüstriyel devrime çok şey borçlu. 
Ulaşım, üretim, iletişim, verimlik, gibi konularda, 18. yüzyılda 
başlayan endüstriyel devrim ve sonrasında teknolojik devrim 
ve nihayetinde 20. yüzyılda bilgisayarında etkisiyle dijital dev-

rimle çok önemli ilerlemeler sağlandı. Eğer bugün yaşadığımız 
dönemi bir yere yerleştirmek gerekirse ‘3. Endüstriyel devrim’ 
veya ‘Dijital Çağda’ yaşadığımızı söyleyebiliriz. Bilgisayarların 
artan hızı ve kapasitesine karşın küçülen boyutlarıyla birlikte; 
haberleşmede artan hız ve kapasite, üretkenlik ve verimlilikte 
mevcut dinamiklerin dönüşebileceğini gündeme getirmiştir. 

Endüstri 4.0 ilk olarak 2011 yılında Alman hükümeti tarafın-
dan üniversitelere ve endüstriye bu konuya odaklanmaları ve 
hazırlanmaları amacıyla ortaya atılmış bir terimdir. Geleneksel 
üretim yöntemlerinin yerini siber-fiziksel sistemlerle yer de-
ğiştirmesi temelinde; ekipmanların birbirleriyle haberleşebile-
cekleri ve bilinçli bir şekilde kendi kararlarını verecekleri “akıllı 
sistemler” olarak gündeme gelmiştir. Fabrikaların dijitalleşme-
si anlamına gelen bu yöntemde operasyonel teknolojiler ve 
bilişim teknolojilerinin entegre edilmesi ve gerekli alt yapının 
buna göre düzenlenmesi gerekmektedir. Bu yaklaşımın sonu-
cunda ekipmanların ve fabrikaların akıllı hale gelmesi mümkün 
olacaktır. Konsept olarak fabrikaların ve üretimin dijitalleşmesi 
fikriyle başlayan bu girişim, bugün neredeyse her sektörde ve 
endüstride ilgi görmüş ve genel olarak kabullenilmiştir. Maden 
sektörü de bu konuda farklı gerekçelerle dönüşüm içerisinde 
yer almak isteyen sektörlerden birisidir. 

Endüstri 4.0 (veya akıllı sistemler veya dijital dönüşüm) her 
sektöre farklı bir dönüştürücü etkisi olabilecek bir girişimdir. 
Öncelikle  sektörlerin sistemlerini akıllı hale getirebilmeleri için 
asgari olacak sistemlere, ekipmanlara, operasyonel teknolojile-
re ve bilişim teknolojilerine sahip olmaları gerekmektedir. Ma-
denciliğin dünyada gelişmiş ülkelerden çok gelişmekte olan 
ülkelerde yapıldığını göz önüne alırsak, bu ülkelerdeki küresel 
çaptaki büyük firmalar dışında ileri teknolojiler ve sistemler  
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bir tarafa; asgari teknolojinin bile kullanımından bahsetmek 
pek mümkün değildir. Örneğin ilk olarak endüstriyel devrimle 
birlikte maden sektörününde gündemine giren makineleşme 
sürecini bile tamamlayamamış operasyonlara sahip ülkeler 
olduğunu biliyoruz. Benzer şekilde makine kullanmasına rağ-
men dijital devrim araçlarından, bilgisayardan pek faydalan-
mayan operasyonlara sahip ülkeler olduğunu biliyoruz. Geliş-
miş ülkelerde ise kullanılan teknolojilerden maksimum fayda 
sağlandığını söylemek de pek mümkün değil. Özellikle farklı 
endüstriyel sektörlerin dijitalleşme miktarlarının kıyaslandığı 
Şekil 1. incelenirse demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Bu 
sebeple madencilik sektörünün teknoloji konusunda standart-
lara sahip olması ve bunun küresel ölçekte birinci öncelikle 
gündeme alınması gerekmektedir. 

Bir diğer nokta ise 4. Endüstriyel devrimde bilişsel programla-
manın ön plana çıkacağı siber-fiziksel sistemlere yönelik ha-
zırlıkların yapılmasının gerekliliğidir. Satın alınan bir teknoloji 
kendi ara yüzüne ve basit yazılımına sahiptir. Bu yazılımın di-
ğer cihazlardaki sistemlerle ve yazılımlarla iletişim kurabilmesi 
için aynı haberleşme networkunu kullanması ve karşı tarafın 

Şekil 1. Endüstriye sektörlerin dijitalleşme miktarları (HBR 2016, Gandhi P, Khanna S, Ramaswamy S )

anlayacağı şekilde iletiler göndermesi gerekmektedir. Böyle 
bir entegrasyonun eksikliği makinelerin bağımsız ve iletişebi-
len, diğer bir deyişle akıllı olmasını engelleyecektir. Bu tür bir 
yapının oluşabilmesi için iki seçenek var; endüstrinin tedarikçi 
firmalarının bir araya gelerek kullandıkları araçların ve yöntem-
lerin standartlaşmasının sağlanması ilk akla gelen yöntemdir. 
Diğer yöntem ise böyle bir girişim olmazsa dahi operasyonla-
rın baştan sona aynı tedarikçi tarafından üretilen cihazlardan 
oluşması durumudur. Maden sektöründe bunu sağlayabilecek 
ekipman ve sistem üreten birkaç tane de olsa küresel firma hali 
hazırda mevcuttur. Tecrübelerime dayanarak sektörün başarısı 
için ilk yöntemin daha doğru olacağını ve tekelleşmeyi engel-
leyeceğini düşünüyorum. 

Diğer bir nokta ise internetin hızını çok yüksek seviyelere 
çıkaracak olan 5G teknolojisinin kullanımıyla ortaya çıkacak 
olan büyük veri ve bulut meselesidir. Ekipmanların operas-
yonel teknolojilerine ait verilerin bilişim sistemleriyle buluş-
ması; yapay zekaya sahip sistemlerin varlığı ve ekipmanların 
kendi kararlarını verebilmesi için tarihte hiç olmadığı kadar 
verinin toplanması gerekecektir. Bu verilerin yönetilmesi, de-
polanması, işlenmesi ve nihayetinde bu verilerden yola çıka-
rak otonom kararların verilmesi konusunda yine çalışmaların 
yapılması ve belkide daha önemlisi standartların geliştirilme-
si gerekmektedir. 

Maden sektöründe yöneticiler arasında dijital dönüşüme bir 
ilginin varlığı gerçektir. Bir yönetim danışmanlık firmasının ya-
kın zamanda sektörün yöneticilerine yaptığı anket sonuçlarına 
göre: Robotik, otomasyon, dijital platformlar, drone, kumanda 
merkezleri, nesnelerin interneti, mobil teknolojiler, gerçek za-
manlı karar verme ve analitik, imaj analizi, simülasyon, yapay 
zeka, siber güvenlik gibi konularda 3-5 yıl içerisinde yatırım 
yapmayı düşünen yöneticilerin oranı %25 ile %55 arasında bir 
yerde bulunmaktadır. Bu oranlar ve mevcut ilgi, kesinlikle ye-
terli seviyeler değildir. Bugüne kadar hep mavi yaka işlere talip 
olan endüstriyel devrimler, tarihte ilk kez beyaz yaka işlere de 
talip olmuştur. Gelişmekte olan ülkeler uzun yıllardır düşük iş-
gücü maliyetleriyle avantaj sağlamaktaydılar ancak 4. Endüst-
riyel devrim planlandığı gibi başarılı olursa bu avantajlarını da 
kaybedeceklerini söylemek mümkündür. 

140





www.madencilikturk iye.com
1 Aralık 2019

MADEN HUKUKU

İdari Para Cezalarında 
Yargılamalar ve Maden Ruhsatları

3213 sayılı Maden Yasası’nın 
14’üncü maddesi 3. Fıkrasında, 
7164 sayılı Yasa ile yapılan deği-
şiklik sonucu idari para cezalarına 

karşı açılacak davalarda Sulh Ceza Hakimliği yerine İdare Mah-
kemeler görevli kılınmış, dava açma süresi de on beş günden 
otuz güne çıkarılmıştır

3213 sayılı Maden Yasası’na göre verilen idari para cezalarına 
karşı, İdare Mahkemeleri’nde dava açılırken, Maden Yasası’nın 
13’üncü maddesi son fıkrasına 5995 sayılı Yasa ile getirilen 
değişiklik sonucu, Kabahatler Yasası’na göre Sulh Ceza Mah-
kemeleri görevlendirilmiş, itiraz makamı da Ağır Ceza Mahke-
meleri olmuştur. Daha sonra Sulh Ceza Mahkemeleri kararları-
na itiraz makamı Asliye Ceza Mahkemeleri olarak değiştirilmiş, 
bir sonraki aşamada Sulh Ceza Mahkemeleri kaldırılmış, Sulh 
Ceza Hakimlikleri görevli kılınmış, itiraz makamı da en yakın 
Sulh Ceza Hakimliği olmuştur. 7164 sayılı Yasa ile yeniden idari 
para cezalarına karşı İdare Mahkemeleri’nin görevli ve yetkili 
kılınması isabetlidir.

7164 sayılı Yasa, Maden Yasası’na göre verilen idari para 
cezalarına karşı İdare Mahkemeleri’ni görevli kılarken, ge-
çiş hükümleri getirmemiş, bu nedenle pek çok karışıklık 
yaşanmıştır.

7164 sayılı Yasası’nın yürürlüğünden önce Sulh Ceza Hakim-
liklerinde açılan davalarda; Maden Yasası’ndan kaynaklı idari 
para cezalarına ilişkin itirazların Sulh Ceza Hakimliklerine iti-

raz edilebileceği dönemde açıldığı, devam eden süreçte yargı 
yolunu değiştiren Yasa hükümlerinin yürürlüğe girdiği, anılan 
Yasa’da eldeki dosyalarla ilgili ne yapılacağı hususunda her-
hangi bir geçici madde hükmü bulunmadığından idari para 
cezalarına karşı İdare Mahkemeleri’nin görevli ve yetkili oldu-
ğu anlaşıldığı Kabahatler Yasası’nın 29’uncu maddesi hükmü 
dikkate alındığında karara karşı itiraz Yasa yolunun açık oldu-
ğu, CMY 223/10. maddesinin uygulanma kabiliyeti bulunma-
dığı anlaşıldığından görevsizlik kararı ile ilgili olarak Yasa yolu 
bakımından kararın itiraza tabi olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca 
Kabahatler Yasası’nın 28/1-b maddesi gereğince başvuru ko-
nusu idari yaptırım kararının Sulh Ceza Hakimliğinde incelene-
bilecek kararlardan olmaması, gerekçesiyle görevsizlik karar-
ları verilmiştir. Sulh Ceza Hakimliğinin görevsizlik kararlarına 
yapılan itirazların hiçbirinde de durum değişmemiş, kararlar 
kesinleşmiştir.

Sulh Ceza Hakimliklerinde açılan davalarda defalarca duruşma-
lar yapılmış, bazı açtığımız davalarda iki kez bilirkişi incelemesi 
geçiren dosyalar olmuştur. Buna karşın Hakimlikler görevsizlik 
kararı vermiştir. Bazı Sulh Ceza Hakimlikleri ise açılan davaları 
sonuçlandırmışlardır. 7164 sayılı Yasa 28.02.2019 tarihinde yü-
rürlüğe girmiş, elimizde 07.08.2019 ve 18.09.2019 tarihinde ve-
rilmiş Sulh Ceza Hakimliği kararları bulunmaktadır. Bu kararlar 
7164 sayılı Yasa’nın yürürlüğünden sonra verilmiştir.

Sulh Ceza Hakimliklerinin görevsizlik kararlarının kesinleşme-
si üzerine İdare Mahkemeleri’ne başvurmak zorunda kalın-
mıştır. 

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com
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Sulh Ceza Hakimliğinin görevsizlik kararı üzerine İdare Mahke-
meleri’nde açılan davalarda da sorunlar yaşanmaktadır. Örne-
ğin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bir işlemle Maden 
Yasası’nın; 10., 12/4., 12/5, 12/7 ve 29’uncu maddesi 4. fıkra-
sına aykırılık olduğu nedeniyle idari para cezası uygulamakta, 
bu maddelere aykırılıktan Sulh Ceza Hakimliğinde açılan da-
vada görevsizlik kararı verilmesi üzerine, İdare Mahkemesi’nde 
açılan davalarda Mahkeme; Her ne kadar dava konusu edilen 
idari para cezaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün tek bir kararı ile tesis edilmiş 
ise de Maden Yasası’nın ayrı ayrı maddelerinde belirtildiği üze-
re idari para cezalarının 3213 sayılı Maden Yasası’nın birden 
fazla hükmünün ihlalinden kaynaklandığı ve beş ayrı fiil olarak 
verilen cezaların ayrı hukuki değerlendirmeye tabii olması ne-
deniyle ayrı ayrı dava açılması gerektiğinden, dava dilekçesinin 
bu yönüyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 5’inci 
maddesine uygun olmadığı, gerekçesiyle dava dilekçesinin 
reddine hükmedilmiştir.

Bu kararlar üzerine Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
bir işlemi üzerinde beş ayrı dava açılmak zorunda kalınmak-
tadır. Bazı İdare Mahkemeleri ise aynı işlemle birden fazla 
Maden Yasası hükümlerine göre verilen idari para cezalarına 
bakmaktadır.

İdare Mahkemeleri’nin Maden Yasası’nın birden fazla hük-
müne göre Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tara-
fından tek bir işlemle verilen idari para cezalarına uygu-
ladıkları “dilekçe ret” kararlarına katılmamamız mümkün 
değildir.

İdare Mahkemeleri’nin gerekçesinde yer alan 2577 sayılı İdari 
Yargılama Usulü Yasası’nın 4001 sayılı Yasa ile değişik 5’inci 
maddesinde; “Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. An-
cak, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da se-
bep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe 
ile de dava açılabilir.”, kuralı bulunmaktadır.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Yasası’nın; 10., 
12/4., 12/5, 12/7 ve 29’uncu maddesi 4. fıkrasına aykırılık oldu-
ğu nedeniyle bir işlemle idari para cezası uygulamıştır. 

a-Ortada tek bir işlem vardır. 

b-Beş idari para cezası konusunda işlemin tarihi ve sayısı aynıdır.

c-Cezaların maddi ve hukuki yönden bağlılığı ve sebep sonuç 
ilişkisi bulunmaktadır.

Elimizde olan davada; beyan konusunu düzenleyen 10’uncu 
madde ile 29’uncu maddenin idare tarafından birlikte uygu-
lanmasında hatalar bulunmaktadır. Ruhsat sahibi hiçbir be-
yanda bulunmamış, idarece olaya hem 10’uncu madde hem 
de 29’uncu madde uygulanmıştır. 

Yine olaya hem 12/4 hem 12/5 uygulanmıştır. Ruhsat sahibi-
ne verilen idari para cezası tarihinde yürürlükte olan 12’nci 
maddenin 4. fıkrasında; “Denetim ve inceleme sonucunda 
yaptığı üretim ve sevkiyatı bildirmediği tespit edilen ruhsat 
sahiplerine, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten bil-
dirilmeyen  miktar için hesaplanacak Devlet hakkının beş  
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katı tutarında idari para 
cezası verilir.”, kuralı 
bulunmaktadır. Kuralın 
uygulanabilmesi için 
ortada bir ruhsat olacak, 
ruhsat sahibi yaptığı 
üretim ve sevkiyatı ida-
reye bildirmeyecektir. 
Ruhsat sahibi ruhsatı dı-
şına taştığından, ortada 
bir ruhsat yok demektir. 
Ve bu durumda daha 
ağır bir ceza olan 12’nci 
maddenin 5. fıkrasına 

muhatap olur. Ayrıca olayda ruhsat dışında yapılan faaliyet-
ler sonucu üretime el konulmuş sevkiyat da yapılmamıştır. 
Bu nedenle, ruhsatsız alanda çalışma yapan maden ruhsat 
sahibine 12’nci maddenin 4. fıkrası uygulanamaz.  

d-2577 sayılı Yasa, aralarında maddi veya hukuki yönden bağ-
lılık ya da sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı 
bile tek dilekçe ile dava açılabileceğini, kurala bağlamıştır. 

Esasen yukarıda söz ettiğimiz gibi aralarında maddi veya huku-
ki yönden bağlılık ya da sebep-sonuç ilişkisi bulunan idari para 
cezalarının Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
birden fazla işlemle de uygulansa tek bir dava dilekçesi ile dava 
açılması olanaklıdır.

İdare Mahkemeleri’nin bu kararları usul ekonomisine de aykırı-
dır. Beş idari para cezasına karşı beş ayrı dava açılması ve bunun 
Ankara, İstanbul gibi birden fazla İdare Mahkemesi bulunan yer-
lerde olması halinde, aynı sahaya beş ayrı bilirkişi incelemesi ve 
keşif yapılacağı kaçınılmazdır. Bilirkişi raporlarının farklı olması 
durumunda ise konu daha karmaşık hale gelecektir.

7164 sayılı Yasa yürürlüğe girdiğinde, söz konusu Yasa’nın yü-
rürlüğünden önce Sulh Ceza Hakimliğinde açılan davaların, 
Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından sonuçlandırılacağı şeklinde 
bir geçici madde ile bu karışıklık önlenebilirdi. Ne yazık ki, bu 
yapılmamıştır. 

Maden Yasası’nda değişiklikler getiren 7164 sayılı Yasa, 28.02.2019 
tarihinde yürürlük kazanmış olmasına rağmen, son değişikliklerin 
nasıl uygulanacağı konusunda henüz bir yönetmelik yürürlüğe 
girmemiştir. Bu nedenle, 21.09.2017 tarihli Maden Yönetmeli-
ği’nin birçok maddesi son değişiklikle uyumsuz haldedir.

Bir diğer konu ise basında yer alan haberlerde ülke alanının 
yüzde onunun maden ruhsatlarına kapatıldığı yazılmaktadır. 
Kapatılan alan ile madencilik faaliyeti yapılan alan farklıdır. Ge-
nelde 10 hektar olarak düzenlenen işletme izinleri sonucu bu 
oran abartılı olarak basında yer almıştır. Bakanlık ruhsat alanla-
rını basına verirken, faaliyet yapılması uygun bulunan işletme 
izin sınırlarını da bildirmelidir. 

04.10.1978 kabul tarihli Devletçe İşletilecek Madenler Hak-
kındaki 2172 sayılı Yasa ile belirli bölgelerde belirli cins ma-
denlerin devletçe aranmasına ve işletilmesine, bu madenlerle 
ilgili olarak daha önce gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişile-
rine verilmiş arama ruhsatnameleri ve işletme haklarının geri 
alınmasına Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış ve birçok maden 
ruhsatı devletleştirilmiştir. 10.06.1983 kabul tarihli 2840 sayılı 
Yasa ile bazıları iade edilmiş ise de kamu kurumu üzerinde ka-
lacak maden ruhsat sahaları bu yasanın ekli cetvelinde yer al-
mıştır. Sözü edilen bu sahaların bir kısmı havza şeklinde olup, 
100.000 hektarı geçenler vardır. Yakın zamana kadar Havza-i 
Fahmiye olarak Zonguldak bölgesinde yer alan kömür sahası, 
ülkemizin Trakya alanına yakın olup, 288 adet 2.000 hektar-
dan oluşmaktadır. 

3213 sayılı Maden Yasası, 15.06.1985 tarihinde yürürlük kazan-
mıştır. Yasa’nın yürürlük kazandığı tarihte madenler üç grup al-
tında toplanmış, mermer ruhsatları 250 hektar, göl suları 2.000 
hektarla sınırlandırılmış, maden ruhsatlarında ise alan sınırlan-
dırılması getirilmemiştir. O tarihte maden müracaatları ücretsiz 
kabul edilmiştir. Maden müracaatlarının ücretsiz olması nede-
niyle inanılmaz ruhsat istekleri olmuş, rahmetle andığım Ge-
nel Müdürümüz İbrahim Şükrü Kallioğlu, başvuru alanlarının 
hesaplanıp, yüzde on oranında teminat getirilmesini Yasa’da 
olmamasına rağmen istemiş, bu miktarı yatırmayanların müra-
caat dilekçelerinin kabul edilmemesini talimatlandırmıştır. Bu 
talimat üzerine müracaat sayısı bir anda düşmüştür.

15.06.2001 tarihli 4683 sayılı Yasa ile göl suları grubu kaldı-
rılmış, mermer ve maden alanlarında bir değişikliğe gidilme-
miştir. 5177 sayılı Yasa ile madenler 5 gruba ayrılmış; I. Grup 
madenler (a) ve (b) şeklinde ayrılmış I-a Grubu 10 hektar, I-b 
Grubu 50 hektar, II. Grup madenler 100 hektar, III. Grup ma-
denler 500 hektar, IV. Grup madenler 2.000, V. Grup madenler 
ise 1.000 hektarı geçmeyecek şekilde sınırlandırılmıştır. Görü-
leceği üzere maden ruhsat alanlarında 5177 sayılı Yasa ile sınır-
lamalar getirildiği tartışmasızdır. Şu anda yürürlükte bulunan 
Maden Yasası’na göre, denizlerde kum ve çakıl SiO2 oranına 
bakılmaksızın I-a Grubu maden sayılarak 20 hektar ve tamamı 
denizlerde olan III. ve IV. Grup madenlere ise 50.000 hektara 
kadar ruhsat verilebilecektir. Bu konuda son söz olarak, maden 
ruhsatlarına getirilen mali yükümlülükler nedeni ile iptal edi-
len ruhsat sayısının, ihale edilen ruhsat sayısından çok daha 
fazla olduğu tartışmasızdır. Büyük alanları olan ruhsat sahip-
leri de alan küçültmesine gitmektedir. Açıklanan nedenlerle, 
basında yer alan bilginin hatalı ve eksik olduğu, eskiye göre 
ruhsat alanlarının küçüldüğü, madencilik faaliyetlerinin ülke-
nin onda birini kaplamadığı bir gerçektir. 

Maden Yasası’nda köklü değişiklikler yapılacağı duyumları 
alınmaktadır. Yapılacak değişikliklerin sektörün içinde bulun-
duğu sıkıntıların giderilmesine yönelik olması beklentimizdir. 
Yasa taslağı hazırlanırken, madencilikle ilgililerin fikrinin alın-
ması ve en önemlisi Yasa ile beraber uygulama yönetmeliğinin 
yürürlük kazanması dileğimizdir. 
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden Fiyat 
(TL/Ton) Yer Kalori 

(kcal/kg)

TKİ

Kasım.19 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 471 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 4.772

Kasım.19 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

471 Manisa-Soma ( ELİ ) 5.201

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

Kasım.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

Q
uandl

26.Kas.19 Altın 1455,00 13,45 1282,45 USD/tr. oz

26.Kas.19 Gümüş 16,86 8,70 15,51 USD/tr. oz

26.Kas.19 Platinyum 887,00 12,71 795,88 USD/tr. oz

26.Kas.19 Rodyum 5500,00 123,58 2460,00 USD/tr. oz

26.Kas.19 Palladyum 1792,00 41,01 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

26.Kas.19 Alüminyum 1753,00 -5,95 1864,00 USD/ton

26.Kas.19 Bakır 5872,50 -1,53 5964,00 USD/ton

26.Kas.19 Çinko 2335,00 -6,95 2509,50 USD/ton

26.Kas.19 Kalay 16350,00 -16,05 19475,00 USD/ton

26.Kas.19 Kurşun 1945,00 -3,14 2008,00 USD/ton

26.Kas.19 Nikel 14570,00 37,58 10590,00 USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2018)
Birim

M
ineral Prices

21.Kas.19 Antimuan 6054,00 -22,48 7810,00 USD/ton

21.Kas.19 Bizmut 9,99 11,12 8,99 USD/lb.

21.Kas.19 İndiyum 1025,00 -28,07 1425,00 USD/şişe

21.Kas.19 İridyum 1460,00 -1,35 1480,00 USD/tr. oz

21.Kas.19 Kadmiyum 17,99 -30,54 25,90 USD/lb.

21.Kas.19 Civa 2000,00 0,00 2000,00 USD/şişe

21.Kas.19 Magnezyum 1300,00 -35,00 2000,00 USD/ton

21.Kas.19 Manganez 4,62 -18,66 5,68 USD/kg

21.Kas.19 Molibden 10,89 -7,63 11,79 USD/lb.

LM
E

21.Kas.19 Rutenyum 255,00 -5,56 270,00 USD/tr. oz

21.Kas.19 Selenyum 16,77 -42,45 29,14 USD/kg

21.Kas.19 Tantal 151800,00 0,00 151800,00 USD/ton

21.Kas.19 Tungsten 34,11 -17,25 41,22 USD/kg

21.Kas.19 Uranyum 24,65 -9,54 27,25 USD/lb. U
XC

21.Kas.19 Vanadyum 6,40 -62,13 16,90 USD/lb.

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton-
KDV Hariç)

Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

Kas.19 18/150 PARÇA (DÖKME) 750 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6500

Kas.19 18/150 PARÇA (DÖKME) 750 KOZLU MÜ. LAVUARI 6600

Kas.19 18/150 PARÇA (DÖKME) 750 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6900

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

Kas.19 18/150 PARÇA (PAKET) 630 AMASRA MÜ. LAVUARI 6000

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%
Yıl Sonu Fiyatı

 (31.Aralık.18)
Birim

M
ineral Prices

21.Kas.19 Lantanyum Metal ≥ 99% 5045,34 -5,33 5329,58 USD/ton

21.Kas.19 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 1741,00 -3,92 1812,06 USD/ton

21.Kas.19 Seryum Metal ≥ 99% 4903,22 -5,48 5187,46 USD/ton

21.Kas.19 Seryum Oksit ≥ 99.5% 1741,00 -5,77 1847,59 USD/ton

21.Kas.19 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 92379,43 -1,52 93800,65 USD/ton

21.Kas.19
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
47610,94 -15,72 56493,57 USD/ton

21.Kas.19 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 50950,81 -9,92 56564,64 USD/ton

21.Kas.19 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 40291,64 -8,99 44271,07 USD/ton

21.Kas.19 Samaryum Metal ≥ 99.9% 15,60 12,96 13,81 USD/kg

21.Kas.19 Europyum Oksit ≥ 99.5% 30,56 -17,29 36,95 USD/kg

21.Kas.19 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 131,90 19,91 110,00 USD/10gr

21.Kas.19 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 22313,19 17,60 18973,31 USD/ton

21.Kas.19 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 643,10 16,77 550,72 USD/kg

21.Kas.19 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 485,35 16,35 417,13 USD/kg

21.Kas.19 Disporsiyum Metal ≥ 99% 290,64 23,57 235,21 USD/kg

21.Kas.19 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 223,13 29,75 171,97 USD/kg

21.Kas.19 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 26,90 73,55 15,50 USD/kg

21.Kas.19 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 23094,86 8,70 21247,27 USD/ton

21.Kas.19 İtriyum Metal ≥ 99.9% 33,40 4,44 31,98 USD/kg

21.Kas.19 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 2842,44 5,26 2700,32 USD/ton

21.Kas.19 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 3408,00 8,43 3143,00 USD/kg

21.Kas.19 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 47,20 -1,67 48,00 USD/kg

21.Kas.19 Mixed Metal ≥ 99% 20607,72 0,00 20607,72 USD/ton

PİL METALLERİ (BATTERY METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%
Yıl Sonu Fiyatı

 (31.Aralık.18)
Birim

M
ineral Prices

21.Kas.19 Lityum Metal ≥ 99% 84562,71 -5,56 89536,99 USD/ton

21.Kas.19 Lityum Karbonat ≥ 99.5% 8029,90 -10,32 8953,70 USD/ton

21.Kas.19 Lityum Hidroksit 8172,03 -19,58 10161,74 USD/ton

21.Kas.19 Rafine Kobalt ≥ 99.8% 37164,96 5,87 35104,18 USD/ton

21.Kas.19 Kobalt 16,10 -24,06 21,20 USD/Ib

21.Kas.19 Kobalt  ≥ 99.8% 37555,00 -7,27 40500,00 USD/ton

21.Kas.19 Kobalt 16,10 -24,06 21,20 USD/Ib

TÜRKİYE KROM CEVHER FİYATLARI
Choreme Ore Prices of Turkey

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et

6.Kas.19 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 215-220 USD/dmt

6.Kas.19 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 195-200 USD/dmt

6.Kas.19 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 180-185 USD/dmt

6.Kas.19 Krom cevheri (CIF-Çin) 36-38% parça 165-170 USD/dmt

Temel Maden Fiyatları

EKONOMI

ton = 1000 kilogram
lb : libre = pound = 0,453 kilogram
tr. oz : (troy ons) = 31,1 gram
şişe : 76 pound = 34,47 kilogram

dmt : (dry metric tonne) kuru bazda 
metrik ton
dmtu: kuru bazda metrik ton ünite
USD : ABD Doları
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ETKINLIK TAKVIMI

Yerli EtkinliklerYerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

13 – 14 Aralık  10. Uluslararası Doğal Taş Kongresi ve Sergisi`ne (MERSEM 
2019), Bursa, mersem.org.tr/

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/

2020
25 Mart  3. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı, Trabzon
26 -27 Mart  2. Maden Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon
1-4 Nisan  Marble, İzmir, marble.izfas.com.tr/index.php/tr/
2-3 Nisan  Uluslararası Kömür Kongresi, Zonguldak, iccet.org.tr/
6 – 10 Nisan  Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay

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/
26 – 27 Şubat  Robotics & Automation in Mining, Avustralya, robot-
icsandautomation-mining.com/
1-4 Mart  PDAC 2020, Kanada, pdac.ca/convention
9 – 11 Mart  Metal & Industrial Mineral Processing Exhibition & Confer-
ence, Oman, metal-im.com/
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/
19 -20 Mart  The Electric Mine Conference, İsveç,
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/
2- 8 Mart  IGC 2020 — 36th International Geological Congress, Hindis-
tan, 36igc.org/
16- 19 Mart  GEO 2020 — 14ht Middle East Geoconference and 
Exhibition, Bahreyn, geo-expo.com/
29- Mart- 2 Nisan  SAGEEP 2020 — 33rd Symposium on the Applica-
tion of Geophysics to Engineering and Environmental Problems, ABD, 
sageep.org/
2 – 3 Nisan  AIMS 2020 — 1st International Conference on Mineral 
Resources for Future Generations, Almanya, aims.rwth-aachen.de
8-10 Nisan  Mongolia Mining 2020, Moğolistan, mongolia-mining.com/
20-24 Nisan  ExpoMinChile, Şili, expomin.cl/index-ing.php

9-11 Eylül  11. Cevher Hazırlama Sempozyumu, Ankara, imps2020.com/
1-4 Aralık  4. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ve 
Sergisi, Istanbul, Turkey
10 – 13 Aralık  Tüyap Maden Türkiye Fuarı, İstanbul, madenturkiyefuari.
com/en/

3-4 Aralık  Egypt Mınıng Innovatıon, Technology & Solutıons Conference, 
Mısır, egypt-mining.com/ 
4 – 5 Aralık  Asia-Pacific Deep Sea Mining Summit 2019, Singapur, asia.
deepsea-mining-summit.com

21-23 Nisan  Mining World Russia, Rusya, miningworld.ru/
22-24 Nisan  MinTech 2020, Kazakistan, kazexpo.kz/en/about-exhibi-
tion-mt-pav-menu/about-exhibition-mintech-pavlodar
22-24 Nisan  Mining Vietnam, Vietnam, miningvietnam.com/en-us/
28-30 Nisan  Discoveries 2020 Mining Conference,Meksika, discoveri-
esconference.com/
27 -30 Nisan  12th International Comminution Symposium, Güney 
Afrika, min-eng.com/comminution20/index.html 
28-29 Nisan  BME (Botswana Mining & Energy), Botswana, bwminin-
gandenergy.com/
1 -2 Mayıs  Mines and Money New York, ABD, newyork.minesandmon-
ey.com/
3-6 Mayıs  CIM Expo, Kanada, convention.cim.org/
12 – 16 Mayıs  Engineering & Mining Geophysics 2020, Rusya,  eage.
eventsair.com/engineering-and-mining-geophysics-2020/
23- 30 Mayıs  ALTA 2020 Nickel-Cobalt-Copper, Uranium-REE, Gold-
PM, In Situ Recovery, Lithium Conference & Exhibition, Avustralya, 
altamet.com.au/conferences/alta-2020/
3-5 Haziran  The 16th West Afrıcan Mınıng & Power Expo, Gana, 
wampexwestafrica.com/
9- 11 Haziran  Euro Mine Expo, İsveç, euromineexpo.com/about/
18- 19 Haziran  Mining Tech South America, Şili, miningtechsouth-
america.com/ 
18-19 Haziran  Astana Mining Congress, Kazakistan, amm.kz/en/
24-26 Haziran  2nd ANNUAL MARRAKECH MINING CONVENTION, 
Mısır, marrakechminingconvention.com/
14-16 Temmuz  China Gold Congress 2020, Çin, en.china-gold.org/
12 -19 Eylül  SEG 2020, Kanada, seg2020.org/
28-30 Eylül  MINExpo INTERNATIONAL, ABD, minexpo.com/
18- 22 Ekim  IMPC 2020, Güney Afrika, impc2020.com/
1-3 Aralık  Mauritanides 2020 (Mauritanian Mining), Moritanya, mau-
ritanidesmr.com/
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SERI ILANLAR

Reklam 
ezervasyon

Madencilik Türkiye Dergisi
Mayeb Basın Yayın İnsan Kay.Ltd.
Tel : +90 (312) 482 18 60 
reklam@mayeb.com.tr

Türk Maden Endüstrisinin 
Altın Markası...

Madencilik Türkiye Dergisi; 
Türk Maden Endüstrisi’ni takip edebilceğiniz 

en detaylı kaynak...

Abonelik: 
www.mtmagaza.com

10. YIL

Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi

Çıktı! 

Reklam İndeksi
Sayfa Firma

89,139 ABB 

67 Anagold Madencilik 

49 Ant Group 

39 Ardef 

5,90,91 Barkom   

Arka Kapak İçi Bilgi Mühendislik

7 Castrol 

57 ChemTreat

99 Çayeli Bakır 

73 Çiftay

33,115 Çolakoğlu Makine 

113 Dama Mühendislik 

119 Demir Export 

127 Deryal İnşaat 

131 DMT 

9,19 Doğanak Kollektif 

Sayfa Firma
107 ECF Mühendislik

79 Emsamak Mühendislik 

Arka Kat. K. EOS Makina 

31 Epiroc  

145 ERD Sondaj 

23 Esan  

129 Esit 

47 Eti Bakır 

27 FKK

83 Flowrox 

45 FLSmidth 

59 Foramec  

63 Geografik 

137 Geoplas

15 Global Magnet Sondaj 

3 Güriş 

Sayfa Firma
105 Hardox (SSAB) 

55 Hexagon 

65 Kayen 

125 Ketmak

149 Koza 

61 Labris 

81 MB Crusher 

77 Meka 

17 Mestaş 

11 Metso 

29 Micromine 

85,101 MTM

53 Netcad 

Arka Kapak Ortadoğu Sondaj

103 Pasinex  

Ö.K.İçi,37,133 Pena Maden  

Sayfa Firma
25 RAM Sondaj 

21 Saes 

Ön Kapak,87 Sandvik 

13,123 Son-mak  

71 Talpa 

111 Telefoncular Metal 

1,109,141 Teknima  

Ön Katlamalı K. Tema Lastik

135 Terex

75 Thyssenkrupp 

147 Tüfekçioğlu 

35 TÜMAD

43 Yıldırım Holding 

151 Yolcular Jeoteknik 

97 Zenit 

95,143 Zitron   
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Uygulamadan Üretime
 

ANKARA
Tel: 0312 472 21 04  Fax: 0312 472 21 04

www.ortadogusondaj.com
www

            
. A

Ortadoğu Sondaj San. ve 

.    

yaptığı sondaj sıvısı katkı ve 

ve 

.     
faydalanmaktadır..




