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Ü Mekanik boru birleştirme sistemlerinde 
dünya lideri olan Victaulic, yivli sistemlerin 
mucididir. Dünyada yivli kaplinli bağlantı 

sistemleri “Victaulic Bağlantı” olarak 
adlandırılmaktadır. Victaulic, tasarımdan 
inşaata kadar müşterilerine eksiksiz bir 

destek için ürünlerinin kalitesine 
ve güvenilirliğine büyük 

önem vermektedir.

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.
 

Dergimiz Basın ve Meslek İlkelerine 
uymayı taahhüt eder.
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EDITÖRDEN

Onur Aydın • onur@mayeb.com.tr • twitter.com/OnurMadenTR
Pandemi Fırsat mı?

Geçtiğimiz günlerde STK’larımız tarafından düzenlenen çeşitli çevrimiçi toplantılara katılarak 
gerek maden üreticisi firma yetkilileriyle gerekse STK yöneticileriyle “Covid-19’un Türk Ma-
denciliğine Etkileri” konusunda fikir alışverişinde bulunduk. İzlenimlerim ise şu şekilde oldu:

-Genel olarak tüm maden üreticisi firmalarımız salgınla ilgili olarak kamu tarafından alınan 
tedbirlerden çok önce önlemlerini almışlar. Bu yüzden salgının sağlık boyutunda sıkıntı yaşa-
yan firmamız yok.

-Alınan önlemler ve genel ekonomik durum doğrultusunda işletmelerin üretim maliyetleri 
yükselmiş durumda.

-Salgından her alan farklı etkilenmiş. Bazı endüstriyel hammadde ürünlerinde stoklar dolu ve 
satış yapılamıyorken örneğin altın üretimi, yükselen fiyatlarla birlikte salgından yara almamış. 
Metalik madenlerde üretim kapasitesi ortalama %25-30 azalmışken kömür gibi alanlarda ise 
kapasite azalma oranı %70-75’lerde… Tabi işletmeden işletmeye de durum değişken…

-Çin’e bağımlı çalışılan mermer gibi alanlarda haliyle sıkıntı daha fazla. Stoklar dolu, satış az. 
Ama diğer taraftan Çin’deki normalleşme süreci bize göre erken başladığından mermer alım 
talebi başlamış. Seyahat kısıtlamasından dolayı ülkemize gelemeyen alım heyetlerinin talep-
lerini karşılamaya yönelik olarak ihracatçı birlikleri çalışmalar yürütüyorlar.

-Yeni yatırımlar, projeler salgınla birlikte ilk çeyrekte dondurulmuş durumda. Normalleşme 
sürecinde tekrar gündeme gelecekler.

-Son yıllarda zaten kötü bir görünüme sahip maden aramaları salgın etkisiyle tamamen dur-
muş durumda. Bu konuda devletimizin acilen çözüm üretmesi gerekiyor.

- Bazı makine-ekipman üreticilerinde de normal olarak daralma yaşanırken, ithalat sıkın-
tısından dolayı tedarik edilemeyen bazı ürünlerin üretimi noktasında, üretim kapasiteleri 
ve yetenekleri doğrultusunda bazı firmalara bu ürünlerin üretilmesi noktasında yoğun 
talep var.

- Mayıs ayı içinde normalleşme madenlerde de kademeli olarak başlamış, Haziran’da hız ka-
zanıp, olağanüstü bir durum olmaz ise yılın ikinci yarısında kademeli olarak sektörün büyük 
oranda normalleşmesi bekleniyor. 

Genel olarak madencilik sektörünün salgından çok büyük yaralar almadan çıkacağına inanıyo-
rum. Atılacak akıllı adımlar, özellikle kamu tarafından verilecek teşvikler ve sağlanacak kolay-
lıklar ile birlikte belki de bu işten karlı bile çıkılabilir. 

Ancak tabi ki her şey devletimizin elinde. Sektörümüzün üzerindeki yükler ve önündeki engel-
ler kaldırılır, yatırım ortamı iyileştirilirse yatırımcılar elini taşın altına koyacaktır. 

Konumuz madencilik. Yani her endüstrinin temeli… Madencilik bitmişse her şey bitmiş 
demektir. O yüzden ülkemiz kendi kendine yeten bir ülke olmak istiyorsa, endüstriyel üre-
timde büyümek istiyorsa en başta maden üretimini desteklemeli, kendi doğal kaynaklarını 
en verimli şekilde değerlendirmenin imkanlarını zorlamalı, yatırımcılarla işbirliği içerisinde 
olmalıdır. 

Bu şekilde pandeminin dünya ekonomilerine vurduğu darbeyi belki de fırsata çevirebiliriz.
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SSR Mining ve Alacer Gold Birleşme Konusunda Anlaştı 
Mayıs 2020

TÜRKIYE’DEN HABERLER

Kanada merkezli madencilik şirketi SSR Mining ve Alacer Gold, 
iki şirketin birleşmesi üzerine anlaşmaya vardıklarını duyurdu. 
Yayınlanan ortak bildiride hisse aktarımı üzerinden gerçekle-
şecek anlaşma kapsamında nakit ödeme olmayacağı bilgisi yer 
aldı. 8 Mayıs tarihli döviz kuru ve iki şirketin borsa kapanışındaki 
hisse değerleri göz önüne alındığında gerçekleşecek birleşme 
sonucu ortaya çıkacak yeni şirketin toplam piyasa değerinin 
yaklaşık 4 milyar dolar olması bekleniyor.
Birleşme sonucu ortaya çıkacak olan oluşumun faaliyetlerine 
SSR Mining adı altında devam edeceği ve oluşumun Başkan ve 
CEO’su Rod Antal, Yönetim Kurulu Başkanı’nın ise Michael Ang-
lin olacağı ifade edilirken oluşumun merkezinin ABD’nin Cola-
rado eyaletinde bulunan Denver şehrine yer alacağı aktarıldı. 
Anlaşmanın tamamlanması sonrası oluşacak yeni yönetim ku-
rulunun iki şirketten 5 yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 
10 kişiden oluşacağı kaydedildi.
Yeni oluşumun %57 hissesinin SSR Mining, %43 hissesinin 
ise Alacer Gold hissedarlarına ait olacağı belirtildi. Şirketlerin 
arasında varılan anlaşmanın iki şirketin hissedarlarının onayı 
sonrası tamamlanacağı aktarılırken hissedar oylamalarının 
ise içinde bulunduğumuz yılın Temmuz ayında yapılması 
bekleniyor.
Şirketlerin ortak bildirisinde anlaşmanın gerçekleşmesi 
sonucu yüksek kaliteli ve uzun ömürlü varlıkların bir araya 
gelmesi ile ortaya kapsamlı bir portföy çıkacağı belirtilirken 
bu varlıklardan önümüzdeki 3 yıl boyunca yıllık yaklaşık 
780 bin ons eşdeğeri altın üretimi gerçekleştirmesinin bek-
lendiği belirtildi.
Birleşme ile birlikte şirketlerin, inşaat ve işletme alanlarında de-
ğer yaratma tecrübesine sahip yönetim kademelerinin ve iki şir-
ketin açık ocak ve yer altı madenciliği, basınçlı oksidasyon, yığın 
liçi ve flotasyon gibi alanlardaki tecrübesinin bir araya geleceği 
vurgulandı.
Ortaya çıkacak şirketin, portfolyosunda yer alacak ABD, Kana-
da ve Türkiye gibi üç farklı ülkede bulunan farklı ölçeklerdeki 

maden işletmeleri ve düşük sermayeli, yeni ve devam etmekte 
olan maden arama projeleri ile sahip olacağı organik büyüme 
potansiyeli vurgulanırken aynı zamanda iki şirketin kaynak 
dönüşümü, maden arama ve proje inşaatındaki tecrübelerine 
dikkat çekildi.
Anlaşma sonucunda ortaya çıkacak yeni şirketin sermaye piya-
salarında dikkat çekecek ve yatırımcı ilgili arttıracak ticaret liki-
ditesi ve güçlü bir bilançosu olacağı da bildiride dikkat çeken 
maddeler arasında yer aldı.
SSR Mining Başkan ve CEO’su Paul Benson anlaşma ile ilgi şu 
cümleleri kullandı: “SSR Mining ve Alacer Gold’un sadece his-
se senedi üzerinden gerçekleştireceği birleşme sıra dışı finansal 
güce, kâr marjına ve güçlü nakit akışına sahip, değer yaratma 
konusunda kendini kanıtlamış tecrübeli yönetimler tarafından 
idare edilen uzun ömürlü madenleri bulunan büyük ölçekli bir 
altın üreticisi yaratacak. Uzun vadeli, organik büyüme ve birleş-
me/satın almalar aracılığı ile büyüme stratejimize uygun şekilde 
yeni SSR Mining, iki şirketin sağlam temelleri üzerinde iyi bir ko-
numa sahip olacak. Büyümeye ve hissedarlarımıza değer sağla-
maya devam edecek.”
Alacer Gold Başkan ve CEO’su Rodney P. Antal ise iki şirke-
tin birleşmesi ile ilgili şu yorumlarda bulundu: “Alacer Gold ve 
SSR Mining’in birleşmesi, madencilik dostu dört farklı bölgede 
yer alan, yüksek kaliteli ve uzun ömürlü madenlerden oluşan 
zengin bir portföy oluşturacak. Alacer’de son birkaç yıldır odak-
landığımız nokta, nakit akışı yaratmaktı. Bu birleşme, tek varlı-
ğa dayalı riskleri çeşitlendirirken bu stratejiye devam etmemizi 
sağlıyor. Ayrıca, birleşme sonucu ortaya çıkan şirketin artan 
finansal gücü, kapsamlı bir organik büyüme portföyü sunma-
ya devam edecek ve ortaya çıkan cazip imkanlar için yönetim 
ekibinin kanıtlanmış proje yürütme yeteneklerinden yararlan-
mamızı sağlayacaktır. Varlıkların tamamlayıcı özelikleri ve 
kuruluşların kültürel uyumu şirketlerin entegrasyonunu kolay-
laştıracak ve hissedarlarımıza değer sunmaya devam etmemizi 
sağlayacak".

CTC Mining Büyük Yük Gemileri ile 
İlk Boksit Sevkiyatını Gerçekleştirdi Mayıs 2020

Türk CTC Mining firmasının büyük bir yük gemisi tarafından ta-
şınan yaklaşık 170.000 ton boksit cevherinin ilk partisinin Çin’in 
Huanghua Limanı’na vardığı belirtildi. 6 Nisan’da Türkiye’den 
ayrılan Linda Hope isimli yük gemisinin 9 Mayıs itibarıyla hede-
fine ulaştığı bildirildi.
Asian Metal tarafından yayınlanan habere göre bu teslimat CTC 
Mining’in büyük yük gemileri ile gerçekleştirdiği ilk boksit tes-
limatı olarak kayıtlara geçerken Mayıs sonunda ikinci partinin 
teslimatının planlandığı kaydedildi.
Yıllık 3 milyon ton boksit üretim kapasitesine sahip olan CTC 
Mining’in Nisan ayında gerçekleştirdiği üretim yaklaşık 150.000 
ton olarak belirtilirken firmanın Mayıs ayı üretiminin ise yaklaşık 
250.000 ton olması bekleniyor.
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MAPEG Daire Başkanlıklarının İşleyiş ve 
Yapısında Değişiklikler Yapıldı 

Delta Grup Madencilik Sektöründeki 
Yatırımlarını Arttırmayı Planlıyor 

Nisan 2020

Nisan 2020

Resmi Gazete’nin 8 Nisan 2020 tarihli sayısında yayımlanan 
“Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer 
Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlı-
ğı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 58 Numaralı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi“ ile Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü (MAPEG) Daire Başkanlıklarının işleyiş ve 
yapısında değişiklikler yapılırken bazı Daire Başkanlıkları ise 
kaldırıldı.
Kararname sonrasında gerçekleştirilen değişiklikler şu şekilde 
oldu:
• Maden çalışanlarının zorunlu ferdi kaza sigortası ile ilgili iş ve 
işlemlerin yapılması görevi eklendi
• Enerji Hammaddeleri ve Metalik Madenler Daire Başkanlığı, 
“Enerji Hammaddeleri Dairesi Başkanlığı” ve ” Metalik Maden-
ler Dairesi Başkanlığı” adı altında iki ayrı başkanlık haline ge-
tirildi
• Özel Alanlar ve Kurul İşleri Daire Başkanlığının ismi “Özel 
Alanlar ve Harita Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirildi
• Arama ve İşletme Projeleri Değerlendirme Daire Başkanlığı 
kaldırıldı
• Agrega ve Hammadde Üretim İzinleri Daire Başkanlığı, “Ag-
rega Dairesi Başkanlığı” ve “Hammadde Üretim İzinleri Dairesi 

Başkanlığı” adı altında iki ayrı başkanlık haline getirildi
• Araştırma-Geliştirme ve Koordinasyon Daire Başkanlığının 
ismi “Sektör İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı” olarak 
değiştirildi
• Eğitim Daire Başkanlığı kaldırıldı
Yeni tanımlanan Daire Başkanlıklarının görev tanımları yukarı-
da değiştirilen hükümler doğrultusunda yeniden belirlenirken 
Sektör İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı görevleri ara-
sına; I. Grup (a) bendi madenler, jeotermal kaynaklar ve doğal 
mineralli sular ile ilgili işler, maden mevzuatı ile ilgili çalışmalar, 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat tas-
lakların incelenmesi ve görüş oluşturulması, sektörün faaliyet-
leri ile ilgili beyan, talep ya da sorunlar için iyileştirici tedbirlerin 
alınması ve çözümlerin geliştirilmesi amacıyla kamu kurum ve 
kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, görüş ve öne-
rilerde bulunulması, daimi nezaretçiler ve YTK için eğitim ve 
sertifikasyon programlarının hazırlanması ve uygulanmasının 
temin edilmesi eklendi.
MAPEG Personel Daire Başkanlığına eğitim, aday memurlar, 
hizmet içi eğitim ve personel eğitim merkezleri ile ilgili yeni gö-
revler tanımlandı.

Dünyanın kabusu olan Covid-19 salgınının ardından ülke 
ekonomileri ardı ardına olumsuz sinyaller verirken petrol fi-
yatlarında yaşanan önemli derecedeki düşüşler de petrol üre-
ticisi ülkelerin kabusu oldu. Bu durum petrol üreten firmalar 
için zorlu bir süreci işaret ederken petrol ithalatçısı ülkeler 
için de ekonomik olarak bir nebze de olsa nefes alma şansı 
doğurdu.
Yaşanan bu süreç petrol ürünleri ticareti gerçekleştiren firmala-
rı da ciddi bir şekilde etkiledi. 30 yıldan fazla bir süredir petrol 
ürünleri piyasasında faaliyet yürüten Delta Grup, Türkiye’nin 
önemli benzin ihracatçısı grupları arasında yer alıyor. Dünya 
Gazetesi’nden Mustafa Kemal Çolak imzalı habere göre konuy-
la ilgili görüşlerini aktaran Delta Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Habbab, “Piyasalarda tam bir belirsizlik hakim. Bu du-
rumda bize düşen, ticareti durdurmak ve bir kenara çekilip geliş-
meleri izlemek.” diye konuştu.
Fiyatlardaki dramatik düşüşlerin arkasında yatan nedenlerin 
başında talep düşüşünün geldiğini belirten Habbab, “Dünyada 
günde 82-84 milyon varil aralığında tüketilen petrolde talep 30 
milyon varilden fazla düştü. Bu çok büyük bir rakam. Talep düş-
se de üretim kolay kolay yüksek miktarlarda düşürülemez. Petrol 
kuyularına gaz basılmak zorundadır. Aksi halde kuyular, kapanır.
Bu daha büyük maliyettir. Şimdi üretilen petrol stoklara gidi-
yor. Yer gök stoğa çalışıyor. Tüm tankerler stoklanıyor. Bugün 

günde üretilen petrolün 30 milyon varili stoğa gidiyor. Bu ayda 
asgari 500 milyon dolarlık bir maliyettir. Stoklar erimediği 
taktirde fiyatlarda bir düzelme söz konusu olmaz.” ifadelerini 
kullandı.
Dört yıl önce akaryakıt zincirini başka bir firmaya satan Delta 
Grup, 2012 yılından bu yana madencilik sektöründe yatırımları-
na da devam ediyor. Ege bölgesinde yer alan krom sahalarında 
üretim kapasitesini 100 bin tona kadar arttıran firma, Bursa’da 
ise çinko ve kurşun üretimi gerçekleştiriyor. Delta Grup, ileri 
teknolojik yeni yatırımlarını da yine maden sahasına yönelik 
gerçekleştiriyor.
Bursa ve Burdur illerinde iki ayrı maden zenginleştirme te-
sisi kurma çalışmaları yürüten şirket, her iki tesisin de top-
lam kapasitesinin 130 bin ton olacağını, iki tesiste de 300 
kişi istihdam edileceğini vurguladı. Yeni kurulan cevher 
zenginleştirme tesislerinde katma değerli maden üretimi 
yapacaklarını ifade eden Habbab, “Grup olarak üretimimi-
zin %99’unu ihraç ediyoruz. Halihazırda yeni tesislerimizde 
cevheri %55-60’a kadar zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Ancak 
ileriki etapta saflaştırılmış madencilik yapacağız ve topraktan 
çıkan ürünü %99 oranında ortaya çıkarıp, en saf hali ile cevher 
satacağız.” dedi. Habbab, sonraki dönemde saf cevher üre-
timine ilişkin 250-300 milyon dolar yatırım planladıklarını 
da sözlerine ekledi.
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Orman Bedelleri Üç Ay Süreyle Ertelendi Nisan 2020

Madencilik sektörü tarafından yakından takip edilen orman be-
dellerinin ödenmesini üç ay süreyle erteleyecek olan 7244 sayı-
lı “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal 
Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 17 Nisan 2020 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
7144 sayılı Kanun’da şu ifadeler yer aldı: “Turizm tesisi maksadıy-
la verilen izinler hariç olmak üzere 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı 
Orman Kanunu gereğince Devlet ormanlarında gerçek ve özel hu-
kuk tüzel kişileri adına verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğü 

tarafından 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ge-
reğince kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazlardan 1/4/2020 
tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken 
bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenir. Bu sü-
releri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman 
Bakanı yetkilidir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen 
süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zam-
mı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Ayrıca verilen izinlerin er-
teleme dönemi içerisinde tahakkuk eden ilk yıl bedellerine karşılık 
banka teminat mektubu alınarak yer teslimi yapılabilir.”

TKİ Hümik Asitten Kolonya Üreteceğini Açıkladı Nisan 2020

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu hümik asitten kolonya 
üretimine başlayacaklarını duyurdu. TKİ’den yapılan açıklamada, 
Orman Bakanlığı’na bağlı Tütün ve Alkol Daire Başkanlığı’ndan 
iki bin litre etanol kullanım izni alındığı bildirilirken Kurumun 
merkez laboratuvarında kişisel kullanım amaçlı 100 CC’lik spreyli 
şişeler içinde Kurum ve Kuruma bağlı çalışanlara ücretsiz olarak 
dağıtılmak üzere kolonya üretimi yapılacağı bildirildi. Üretilecek 
kolonyada %80 saflıkta etanolün yanı sıra TKİ tarafından leonar-
ditten üretilen HÜMAS (Hümik Asit) kullanılacağı da ifade edildi.
Kurum tarafından üretilecek kolonyanın, yüksek oranda alkol 
içerdiği göz önünde bulundurularak, hümik maddelerin (hü-
mik asit, fulvik asit, ulmik asit) alkolde çözünebilen kısmı olan 

ulmik asit katkısı ile antimikrobiyal etki yanında, cilde fayda 
sağlayacağı da düşünülüyor.
TKİ’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler de yer aldı: 
“Son zamanlarda yüksek talep gören bir ürün olan kolonyanın, 
Kurumumuz tarafından üretilerek ücretsiz olarak dağıtılması, 
TKİ’nin sosyal bir sorumluluk üstlenmesini sağlayacaktır. Ayrıca 
söz konusu ürünün ileride TKİ tarafından üretimi planlanan ve ilk 
etapta 5 çeşitten oluşan TKİ Elegance Hümik Asitli Kozmetik Ürün 
yelpazesine dahil edilmesi de planlanmaktadır.”
Gerçekleştirilecek kolonya üretiminde; saf etanol, deiyonize su, 
limon esansı, gliserin ve hümik madde (ulmik asit) kullanılacağı 
da TKİ tarafından kamuoyuna duyuruldu.

ETKB Maden Sektörüne Yönelik Özel Tedbirler Aldı 
Nisan 2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan (ETKB) yapılan açıkla-
maya göre Covid-19 salgını süresince yerli üretimin desteklen-
mesi ve istihdamın korunması amacıyla madencilik sektörüne 
yönelik özel tedbirler alındığı duyuruldu.
ETKB tarafından madencilik sektörüne yönelik alınan tedbirler 
şu şekilde oldu:
• 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 29’uncu maddesinin dördün-
cü fıkrası gereğince Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken 
2019 yılı işletme faaliyeti ile ilgili teknik belgeler, mücbir sebe-
bin ortadan kalktığı tarihten itibaren üç ay uzatılarak 30 Eylül 
2020 tarihine kadar verilebilecek.
• Mücbir sebep ilan edilen tarih aralığında, ön inceleme raporu, 
maden arama projesi, arama faaliyet raporu veya işletme proje-
si verme zorunluluğu bulunan ruhsat/müracaat sahalarının ta-
mamı için, söz konusu rapor/projelerin verilme süresi ve talebe 
ilişkin diğer yükümlülükler 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı.
• Kanunun 24’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan altı 
ay süre ile ilgili hüküm gereği, mücbir sebep ilan edilen tarih 
aralığında işletme projesi verilmesi zorunluluğu olan tüm iş-
letme ruhsatları için, işletme projesinin ve Kanunun 24’üncü 
maddesinin ikinci fıkrasındaki diğer yükümlülüklerin altı ay ön-
cesinden verilmesine ilişkin hüküm uygulanmayacak.
• Maden Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında ruhsat sahi-
bine verilen sürelerin mücbir sebep ilan edilen tarih aralığında 
bulunması halinde; belirtilen eksikliklerin tamamlanması için 

verilen süreler 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılacak.
• Maden Kanunu’nun 14’üncü maddesi gereğince Haziran ayı 
sonuna kadar ödenmesi gereken 2019 yılı Devlet Hakkı, 28 
Aralık 2020 tarihine kadar ödenebilecek.
• Ocak ayı içerisinde yatırılmadığı için iki kat olarak tahakkuk 
ettirilen ve 2020 yılı Haziran ayının son gününe kadar ödenme-
si gereken ruhsat bedelleri, iki kat olacak şekilde ödenmesi kay-
dı ile ruhsat iptali yapılmaksızın 28 Aralık 2020 tarihine kadar 
uzatılacak.
• Kanunun 24’üncü maddesinin on birinci fıkrası kapsamında; 
7’nci madde izinlerinin süresi içinde verilmediği dönemler he-
saplanırken 2020 takvim yılının tamamı idari para cezası uygu-
lamasına mesnet teşkil eden döneme dahil edilmeyecek ve hak 
düşürücü süreler 28 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmayacak.
• Maden Kanunu’nun 24’üncü maddesinin on ikinci fıkrası 
kapsamında değerlendirme yapılırken, mücbir sebep ilan edi-
len tarih aralığı dikkate alınmayacak.
• Mücbir sebep ilan edilen tarih aralığında Maden Kanunu kap-
samında yürütülen işlemlerde verilmesi zorunlu olan 6183 sayılı 
Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun ol-
madığına dair belge 30 Eylül 2020 tarihine kadar istenmeyecek.
• Yukarıda sayılan hususlar, 24 Ocak 2020 tarihinde deprem felake-
tinin yaşandığı Elazığ veya Malatya illerindeki ruhsatlar ve felaketin 
yaşandığı tarihte bu illerde ikamet ettiğini ispatlayan ruhsat sahip-
leri ve rödovansçılar için 24 Ocak 2020 tarihinden geçerli olacak.
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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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Kesin Korunacak Hassas Alanlar ile Riskli Alanlar 
Listesi Resmi Gazete’de Yayımlandı Nisan 2020

Cumhurbaşkanlığı Kararları doğrultusunda kesin korunacak 
hassas alanlar ile riskli alanlar listesi 21 Nisan 2020 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Alınan kararlar neticesinde koruma altına alınan alanlar şu şe-
kilde sıralandı:
• Bitlis İli, Ahlat İlçesinde Bulunan Nazik Gölü Potansiyel Doğal 
Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda 
Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil 
ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2431)
• Ankara İli, Kahramankazan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 
Örencik Fosil Yatakları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün 
Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Ke-
sin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hak-
kında Karar (Karar Sayısı: 2432)
• Samsun İli, Çarşamba İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ha-
cıosman Ormanı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Ye-
niden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin 
Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında 
Karar (Karar Sayısı: 2433)
• Konya İli, Kulu İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Samsam Gölü 
Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendiril-
mesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan 
Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2434)
• Konya İli, Kulu İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kömüşini Gölü 
Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendiril-
mesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan 
Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2435)
• Mersin İli, Akdeniz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Adanalıoğ-
lu Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendiril-
mesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan 
Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2436)
• Antalya İli, Döşemealtı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Düz-
lerçamı Ormanı, Güver Uçurumu, Termessos Antik Kenti Doğal 
Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi So-
nucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak 
Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2437)
• Muğla İli, Datça İlçesi Sınırları İçerisinde Bulanan Emecik Ma-
hallesi (Alavara Mevkii) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün 
Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanların 
Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi 
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2438)
• Van İli, Özalp İlçesinde Bulunan Akgöl Potansiyel Doğal Sit 
Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda 
Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil 
ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2439)
• Van İli, Saray İlçesinde Bulunan Kazlıgöl Potansiyel Doğal Sit 
Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda 
Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil 
ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2440)
• Van İli, Saray İlçesinde Bulunan Tuz Gölü Potansiyel Doğal 
Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda 

Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve 
İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2441)
• Van İli, Saray İlçesinde Bulunan Değirmigöl Potansiyel Doğal 
Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda 
Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve 
İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2442)
• İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Yenimahalle Mahallesi Sınırları İçe-
risinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar 
(Karar Sayısı: 2447)
• Bitlis İli, Merkez İlçe, Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve 
Müştakbaba Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın 
Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2448)
• Muş İli, Bulanık İlçesinde Bulunan Şor Gölü-Bulanık Ovası Po-
tansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendiril-
mesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan 
Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2453)
• Bitlis İli, Adilcevaz İlçesi İle Van İli, Erciş İlçesi Sınırları İçerisin-
de Bulunan Heybeli Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma 
Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanların 
Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi 
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2454)
• Van İli, Başkale İlçesinde Bulunan İspiriz Dağı Potansiyel Do-
ğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonu-
cunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak 
Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2455)
• Ankara İli, Güdül İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kirmir Çayı Ke-
narı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendi-
rilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan 
Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2456)
• Ankara İli, Güdül İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kirmir Çayı Kena-
rı Mağaraları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değer-
lendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas 
Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2457)
• Antalya İli, Demre İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Taşdibi Yarı-
madası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendi-
rilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan 
Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2458)
• Antalya İli, Konyaaltı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ol-
bia-Aktalia Antik Kentleri Arası Doğal Sit Alanının Koruma 
Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen 
Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edil-
mesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2459)
• Kayseri İli, Bünyan ve Sarıoğlan İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan 
Tuzla-Palas Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden De-
ğerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas 
Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2460)
• Samsun İli, 19 Mayıs, Alaçam ve Bafra İlçeleri Sınırları İçeri-
sinde Bulunan Kızılırmak Deltası Doğal Sit Alanının Koruma 
Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen 
Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edil-
mesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2461)
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69 yılı aşan deneyimi ile dünyadaki en zorlu çalışma alanları için drenaj pompaları tedarik eden Xylem’in en sert 
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ortamların güçlü ve sert koşullarına rağmen Flygt 2600 seri pompalar hem açık ocaklarda hem de yer altı madenleri 
ve taş ocaklarında her türlü su boşaltım işinin üstesinden kolayca gelir. Su sizin için sorun olduğu zaman cevabınız 
Flygt 2600 seri pompalardır. Daha fazla bilgi için, flygt@anadoluflygt.com.tr
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Prof. Dr. Mahir Vardar Vefat Etti… Mayıs 2020

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendis-
liği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı`nda uzun yıllar 
öğretim üyeliği yapıp binlerce öğrenci yetiştiren Prof. Dr. Mahir 
Vardar 3 Mayıs 2020 Pazar günü vefat etti.
40 yıl boyunca mühendislik jeolojisi, kaya mekaniği ve tünel-
cilik gibi alanlarda eğitim vermenin yanı sıra ülkemizdeki çok 
sayıda mühendislik projesinin gerçekleşmesine ve mühendislik 
hizmetlerinin bugüne gelmesine önemli katkılar sağlayan Var-
dar bilime inanan, çok yönlü kişiliği ve öğrencilerine yaklaşımı 
ile daima örnek bir bilim insanı ve eğitimci olarak tanındı.
Vardar’ın cenazesi 5 Mayıs 2020 Salı günü öğle namazının ardın-
dan, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı`nda toprağa verildi. Prof. Dr. 
Mahir Vardar’ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Alacer Gold, Bakır Tepe Projesi’nden 
Sondaj Sonuçlarını Paylaştı Nisan 2020

Alacer Gold, Gümüşhane ilinin 60 kilometre kuzey-batısında 
bulunan Bakır Tepe Projesi’nde gerçekleştirdiği sondaj çalış-
malarının sonuçlarını paylaştı. Başlangıç olarak gerçekleştirilen 
8 adet karotlu sondaj çalışması kapsamında 3.180,8 metrelik 
sondaj yapıldığını belirten şirket, 8 noktadan 7’sinde sülfitli 
bakır mineralizasyonu kesildiğini kaydetti. Şirketin yayınladığı 
sondaj sonuçları içerisinde dikkat çekenler ise şu şekilde oldu:
EKD-02 isimli sondaj kuyusunda;
• 77,7 metreden itibaren 40,8 metre boyunca %0,87 Cu,
• 144,7 metreden itibaren 40,8 metre boyunca %2,66 Cu içeri-
sinde 152,9 metreden itibaren 16,7 metre boyunca 4,7% Cu ve 
174 metreden itibaren 8,2 metre boyunca %2,95 Cu
• 202 metreden itibaren 16,6 metre boyunca %0,44 Cu
• 290,4 metreden itibaren 10,9 metre boyunca %0,5 Cu
EKD-03 isimli sondaj kuyusunda;
• 33 metreden itibaren 6 metre boyunca %0,39 Cu
• 45 metreden itibaren 10,5 metre boyunca %0,2 Cu
• 83,7 metreden itibaren 70,3 metre boyunca %1,66 Cu
• 83,7 metreden itibaren 70,3 metre boyunca %1,66Cu içeri-
sinde 115,3 metreden itibaren 4,4 metre boyunca %8,25 Cu
EKD-04 isimli sondaj kuyusunda;
• 13 metreden itibaren 51 metre boyunca %0,98 Cu,

• 120,4 metreden itibaren 6,7 metre boyunca %0,6 Cu,
• 133,4 metreden itibaren 10,3 metre boyunca %0,77 Cu,
• 158,7 metreden itibaren 45,7 metre boyunca %2,03 Cu 
içerisinde 162,8 metreden itibaren 17,7 metre boyunca 
%3,99 Cu
Şirket tarafından yapılan açıklamada kesilen mineralizasyon-
ların yüksek tenörlü ve yüzeye yakın olduğu vurgulanırken ilk 
izlenimlere göre mineralizasyonun saflık oranının çok düşük 
olduğu bilgisi yer aldı. Bakır mineralizasyonunun, yaklaşık ola-
rak %0,01 oranından az çinko ve kurşun, 60 ppm’den az arsenik 
içerdiği kaydedilirken bu durumun skarn-tipi sahalar için sıra 
dışı olduğu belirtildi. Sondaj çalışmalarının önceden izin alınan 
bölgelerle sınırlı olduğunu kaydeden Alacer Gold, mineralizas-
yonun sınırlarının belirlenmesi için 2020 yılında ek sondaj ça-
lışmaları yapılacağını duyurdu. Şu anda Kazıkbeli’ndeki diğer 
noktalarda çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran şirket, Bakır 
Tepe Projesi’nde diğer noktalarda yapılacak sondaj çalışmaları 
için sondaj izni beklediğini de kamuoyuna duyurdu.
Lidya Madencilik ve Alacer Gold’un %50’şer hissesinin bulun-
duğu Bakır Tepe Projesi ilk olarak 70’li yıllarda MTA tarafından 
çalışılmış, 2009 yılından itibaren ise Alacer Gold sahada arama 
faaliyetlerini sürdürmüştür.

Soma Faciasının Altıncı Yıldönümü… Mayıs 2020

2014 yılının 13 Mayıs günü Manisa’nın Soma ilçesinde fa-
aliyette bulunan yer altı kömür madeninde yüzlerce ma-
dencimizin isimleri bir facia ile hafızalara kazındı. Bundan 
tam 6 yıl önce gerçekleşen facia dünya madencilik tarihine 
de kara bir leke olarak geçerken tam 301 madenci hayatını 
kaybetti.
Cumhuriyet tarihinin en büyük maden facialarından birisi ola-
rak kayıtlara geçen ve 301 işçinin yaşamını yitirmesinin üze-
rinden geçen altı yılın ardından Soma’da bugün anma prog-
ramları düzenlenecek. Manisa Valiliği, Soma Kaymakamlığı, 

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Soma Belediyesi tarafından 
düzenlenecek anma programları, bu yıl Covid-19 tedbirleri 
dolayısıyla az sayıda katılım ve sosyal mesafe gözetilerek ger-
çekleştirilecek.
Yaşanan bu tarihi olay vesilesi ile facianın yıldönümünde, insa-
noğlunun refahı için canlarını hiçe sayarak yerin altında ve üs-
tündeki madenlerde canını dişine takan, dünyanın en zor mes-
leklerinden birine mensup olan madencileri selamlıyor, dünya 
üzerindeki madenlerde yaşanan her türlü olayda yaşamlarını 
yitiren madencileri de saygı ile anıyoruz.
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İMİB Başkanı Aydın Dinçer 
Sektörel Basına Gündemi Değerlendirdi Mayıs 2020

Gündemi değerlendirmek adına basın mensupları ile tele-
konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştiren İstanbul 
Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer sek-
tör olarak yaşanan süreçte devletten talep ettikleri destek-
lerin büyük bir kısmını (%80-90 oranında) aldıklarını açıkla-
dı. Alınan desteklerin bir kısmının önümüzdeki 2-3 ay için 
geçerli olduğunu vurgulayan Dinçer, sürecin uzaması halin-
de alınan desteklerin sürelerinin uzaması için de çalışacak-
larını söyledi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından Şubat ayı 
itibarıyla en çok etkilenen sektör olduklarının altını çizen Din-
çer, “Bazı sektörler bu süreçte Çin’in de dünyadan izole olması 
sebebiyle işlerinin açılacağına dair düşüncelere kapıldılar. Biz 
baştan beri bu düşüncede olmadık. Çin’de ortaya çıkan bu durum 
işleri zora sokacaktır dedik. Eximbank ile görüşmeler yaptık. Va-
desi gelen ödemeleri öteleyelim dedik. Bu konuda adımlar attık 
ve sürecin sonunda ihracatta ciddi düşüşler yaşadık. Aldığımız 
önlemlerin önemi burada daha çok ortaya çıktı. Sadece Çin değil, 
ihracat konusunda önemli hedef ülkelerimizden birisi olan ABD ve 
diğer ülkelerle de ihracatımız yavaşlamaya başladı.” ifadelerini 
kullandı.
Sektör olarak önlerindeki en önemli meselelerden birisi-
nin de ruhsatlar konusunda Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü’ne (MAPEG) olan ödemeler ve yükümlülükler 
olduğunu belirten Dinçer, “Sektör olarak MAPEG’e teslim 
etmemiz gereken evraklarımız ve ödemelerimiz vardı. Dolayı-
sıyla bunların da ertelenmesi gibi durumlar olmalıydı. Gerçek-
leştirdiğimiz girişimler sonucunda MAPEG talep ettiğimiz bu 
erteleme kararlarını duyurdu. Bu süreçte Orman Bakanlığı’na 
gerçekleştirdiğimiz ödemelerle ilgili taleplerimiz de oldu. Or-
man bedelleriyle ilgili olarak erteleme ve faizsiz ödeme talep-
lerimizi ilettik ve sonucunda taleplerimiz olumlu karşılık buldu. 
Bakanlıktan verilen 3 aylık erteleme kararının ardından tekrar 
bir erteleme durumu ihtiyacı duyulması halinde inisiyatif Ba-
kanlığa bırakıldı.” dedi.
Sektör olarak yapılan çalışmalar neticesinde mücbir sebepten 
faydalandıklarını da belirten Dinçer, bu karar ile SGK primle-
rinin ve vergilerin ödenmesinin ertelenmesi gibi konulardan 
faydalanabildiklerini ifade etti. Ancak sektördeki her şirketin 
bu avantajlardan faydalanamadığını da sözlerine ekleyen 
Dinçer, “İlk şirket kurma süreçlerinde vergi dairelerinde belirle-
nen ve şirketlere tanımlanan NACE kodları mevcuttur. Bu NACE 
koduna göre sadece ‘ocakçılık’ yapmanız durumunda ‘maden-
cilik’ olarak tanımlanırken işletmenizde fabrikanız da varsa 
‘imalat sanayi’ olarak tanımlanıyorsunuz. Böyle bir durumda 
da imalat sanayi olduğunuz için bu mücbir sebep avantajların-
dan faydalanamıyorsunuz. Bizim sektörümüzdeki çoğu firma 
da ocak dışında fabrikaya da sahip olduğundan, imalat sanayi 
içerisinde yer aldı ve bu mücbir sebep avantajlarından yararla-
namadı. Bu konuda da devlet nezdinde girişlerimiz oldu ancak 
bu talebimiz maalesef kabul görmedi.” şeklinde konuştu.

Covid-19 salgını Ocak ayından itibaren tüm dünyada gündem 
olmaya başladıktan sonra İMİB olarak Şubat ayında konuyu 
daha yakından takip etmeye başladıklarını ve harekete geçtik-
lerini belirten Dinçer, sektör olarak o dönemde ilk kendilerinin 
bu konuya ciddi yaklaşmaya, seslerini duyurmaya çalıştıklarını 
belirtti. İhracatın sadece ihraç etmek demek olmadığını, karşı-
nızda ürünü satın alacak muhatabında olması gerektiğine vur-
gu yapan Dinçer, “Yakın zamanda Çin tarafında hayat kademeli 
olarak normale dönmeye başladı. Bu da sektöre bir miktar hareket 
getirdi diyebiliriz. ABD’nin ise bir kısmı salgını daha yoğun yaşar-
ken diğer kısımlarda zaman zaman ticari hareketler olabiliyor. 
Ancak şu aşamada önemli müşterilerimizden diyebileceğimiz 
Suudi Arabistan, Irak ve Hindistan ile ticaret tamamen durmuş 
durumdadır.” dedi.
Hali hazırda İstanbul Kalkınma Ajansı ile bir proje yürüttük-
lerini de belirten Dinçer, “Yaşanan süreçte tüm işler elektronik 
ortamda yapılıyor. Bir süre daha işlerin bu şekilde yürüyeceğini 
düşünüyoruz. Elektronik ortamda görüşmeler belki önümüzde-
ki iki yıl boyunca devam edecek. Bizlerde bunları göz önünde 
bulundurarak Turkish Stones web sitemiz içerisinde bir plat-
form oluşturarak doğal taşlarımızı daha iyi tanıtmak için özel 
projeler ortaya çıkarmayı düşünüyoruz. Üyelerimizin ürünlerini 
daha iyi tanıtabilecekleri (Kaliteli resimler), birebir uygulama-
larını paylaşabilecekleri (Bir otel lobisinin ya da bir binanın dış 
cephe kaplaması vs.) bir platform oluşturmayı hedefliyoruz. 
Yaşanan süreçte firmalar arası ikili görüşmeler de belki bu 
platform üzerinden yürüyecek. İstanbul Kalkınma Ajansı ile bu 
konu üzerine çalışıyoruz ve ajansın onayını bekliyoruz.” şeklin-
de konuştu.
Maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliği bölümlerine 
girecek öğrencilere verilmesi planlanan burs konusunda Yük-
sek Öğretim Kurumu (YÖK) ile çalışmalara devam ettiklerini 
de açıklayan Dinçer, önümüzdeki Salı günü YÖK başkanı ile 
telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştireceklerini 
ve bu görüşmede imzaların atılacağını duyurdu. Belirlenen 
kriterlerdeki öğrencilerin bu bölümleri kazanması halinde 
öğrencinin eğitim süreci boyunca (yılda 8 ay) asgari ücret ve-
rileceğini kaydeden Dinçer bu bursun ücretinin ise İMİB, EMİB 
ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği tarafından ödeneceğinin 
altını çizdi.
Sorulan soru üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tara-
fından yeni hazırlanan Maden Kanunu’nun taslak çalışması-
nın tamamladığını duyduklarını da belirten Dinçer, “Covid-19 
sonrası dönem sektör için çok önemli. Bu süreçte Kanun’da 
biterse çok iyi olur. Yeni kanunun sektörün görüşlerinin de içe-
risinde yer aldığı şekilde çıkarılması konusunda çalışıyoruz. 
Ancak sektör olarak son 1 aydır başka sorunlarla uğraşmak zo-
runda kaldık. Ancak şimdi yeni Maden Kanunu’na odaklanaca-
ğımız gibi sektör olarak ödediğimiz orman bedellerini de dünya 
standartlarına getirilebilmesi için çalışacağız.” ifadeleriyle söz-
lerini sonlandırdı.
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Koronavirüsle Mücadelede Maden İşletmelerinin 
Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Yayınlandı Nisan 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Genel Müdürlüğü, maden işletmelerinde koronavirüs 
(Covid-19) pandemisi ile etkin mücadele kapsamında dikkat 
edilecek hususların yer aldığı doküman ve kontrol listesi yayım-
ladı. Yapılan çalışma kapsamında, maden işletmelerinde koro-
navirüs pandemisi ile mücadelede dikkat edilecek hususlar şu 
şekilde sıralandı:
Risk Değerlendirmesi: Koronavirüs salgınını dikkate alarak 
mevcut acil durum planları ve risk değerlendirmeleri güncel-
lenecek.
İletişim: Salgına karşı alınacak önlemlere ilişkin görevlendirilen 
çalışanlar ve sorumlulukları belirlenecek. Bu çalışanların birbir-
leriyle yeterli bilgi alışverişinde bulunmalarını ve koordineli bir 
şekilde çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak.
İş Planı: İhtiyaçların öncelikle stoklardan karşılanmasına, yü-
rütülmesi zorunlu olan madencilik faaliyetlerinin ise mümkün 
olan en az sayıda çalışan ile sürdürülebilmesine yönelik (vardi-
ya vb.) iş planlaması yapılacak.
Ulaşım: Servis araçlarının taşıma kapasitesi sosyal mesafe göze-
tilerek belirlenecek. Bu araçlarda el antiseptiği ve tek kullanım-
lık maske bulundurulacak. Şirket araçlarının kullanılması duru-
munda birden fazla yolcu varsa maske takılması sağlanacak. 
Tüm araçların uygun aralıklarla dezenfekte edilmesine özen 
gösterilecek.
Bilgilendirme: Çalışanların koronavirüs salgını ve hijyen ku-
ralları hakkında sık sık bilgilendirilmeleri sağlanacak ve bu 
husustaki kurallara uygun hareket etmelerine yönelik takip yö-
netilecek. Zaruri haller dışında üretim bölgesine ziyaretçilerin 
girmesine izin verilmeyecek.
Ateş Ölçümü: Maden işletmelerine girişlerde tüm çalışanların, 
alt işverenlerin, mal ve hizmet sağlayıcıların temassız ateş öl-
çer ile vücut ısılarının kontrol edilmesi sağlanacak. Çalışanların 
fiziksel temastan kaçınmaları ve sosyal mesafeyi gözeterek ça-
lışmaları temin edilecek.
Eğitim: Çalışanlara verilen temel iş sağlığı ve güvenliği eği-
timlerinin (ilk eğitimler de dahil olmak üzere) uzaktan eğitim 
şeklinde verilmesi sağlanacak. Uzaktan eğitim gibi yöntemle-
rin uygulanamayacağı eğitimlerin ise sosyal mesafe ve hijyen 
kuralları göz önünde bulundurularak en az kişi ile icra edilmesi 
sağlanacak.
Hijyen: Çalışanların yeterli ve uygun miktarda su, sabun ve al-
kol bazlı el antiseptiklerine erişimi temin edilecek. Çalışanların 
işe başlamadan önce ve çalışma süresince sık aralıklarla en az 
20 saniye boyunca su ve sabunla ellerini yıkamaları sağlanacak. 
Ellerin yıkanmadan yüz, göz ve buruna temas etmemesi yö-
nünde uyarılarda bulunulacak.
Üretim Alanına Giriş: Üretim alanına giriş ve çıkışlarda asansör, 
monoray, vagon vb. araçlar ile tekerlekli araçların kullanılma-
sında sosyal mesafe gözetilecek.
Üretim Alanı: Üretim alanlarındaki el ve yüz yıkama istasyonlarının 
sayısı arttırılacak. Konumlarını gösteren işaretler yerleştirilecek.

Etkileşim: Çalışanların görevlisi oldukları alanların dışına 
çıkmaları, sıkça yer değiştirmeleri önlenecek. Ara dinlen-
meler de dâhil olmak üzere çalışma süreleri içerisinde çalı-
şanların birbirleriyle etkileşimlerinin asgari düzeyde olması 
sağlanacak.
Havalandırma: Yer altı maden işletmelerinde havalandırma sis-
temleri gözden geçirilecek ve bulaşı önleyecek şekilde yeniden 
düzenlenecek.
Kişisel Koruyucu Donanım (KKD): Çalışanların standartlara ve 
yaptıkları işe uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanmaları 
sağlanacak. Kişisel koruyucu donanımların çalışanlar tarafından 
ortak kullanımı önlenecek. Hijyenik özelliğini kaybeden veya 
tek kullanımlık malzemelerin tekrar kullanılması engellenecek. 
Kişisel koruyucu donanımların kullanımı, değiştirilmesi ve ber-
tarafı hususlarında çalışanlar bilgilendirilecek. Kullanılan kişisel 
koruyucu donanımlar uygun atık kutularına atılacak ve işletme 
dışına uygun koşullarda çıkarılması sağlanacak.
Dezenfeksiyon: Özellikle yemekhane, yatakhane, soyunma 
odaları, lavabo ve tuvaletler gibi ortak kullanım alanlarında sos-
yal mesafe kuralına özen gösterilmesine ilişkin gerekli düzenle-
meler yapılacak. Bu alanların sık aralıklarla temizlenmesine ve 
dezenfekte edilmesine özen gösterilecek.
Ortak Kullanılan Alanlar: Yemekhane, yatakhane, soyunma 
odaları ve ofisleri düzenli bir şekilde havalandırılacak ve bu 
alanlarda kullanılacak malzemelerin temel hijyen şartlarını kar-
şılaması sağlanacak. Yemeklerin ve içeceklerin tek kullanımlık 
kumanya şeklinde dağıtılması sağlanacak. Çalışma alanlarında 
yiyecek ve içecek bulundurulmamasına özen gösterilecek. Tüm 
yemekhane çalışanlarının ve servis ekibinin çalışırken maske ve 
eldiven kullandığından emin olunacak. Her vardiya öncesinde 
işyeri sağlık personeli tarafından kontrollerinin yapılması sağ-
lanacak.
Soyunma Dolapları: Çalışanların giydikleri tulum vb. iş kıyafet-
lerinin her gün uygun sıcaklıkta yıkanması sağlanacak. İş kıya-
fetleri ile gündelik kıyafetlerin ayrı tutulması için gerekli düzen-
lemeler yapılacak.
Özen: Bakım ekibinin yaptığı görevler gibi çalışmalarda sosyal 
mesafe uygulamasının mümkün olmadığı durumlarda, maske 
ve diğer kişisel koruyucu donanımların kullanılmasına ilave 
özen gösterilecek.
Koordinasyon: Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta ol-
mak üzere ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı bilgilendirmeler 
düzenli olarak takip edilecek ve alınan tedbirlerin güncelliği 
gözden geçirilecek.
Acil Durum: Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi Covid-19 semp-
tomları bulunan çalışanın maske takması sağlanarak derhal 
işyeri sağlık personeline bilgi verilecek. İşyeri sağlık personeli-
nin bulunmadığı durumlarda çalışan diğer çalışanlardan izole 
edilecek ve ALO 184’ü aranacak, sağlık yetkililerinin yapacağı 
yönlendirmelere göre hareket edilecek.
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Ariana Resources Kızılçukur Projesinde 
Kaynak Miktarını Güncelledi

TOBB Türkiye Madencilik Meclisi’nin 
Yeni Başkanı İbrahim Halil Kırşan Oldu

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Ariana Resources, %100 hissesine sahip olduğu Kızılçukur pro-
jesinde JORC uyumlu maden kaynağını güncelledi.  Şirket ta-
rafından yayınlanan güncellemede öne çıkan bilgiler arasında 
şunlar yer aldı.
Şirket maden kaynağı kestirimini üç ana damar içerisinde yak-
laşık 21.100 ons altın ve 0,62 milyon ons gümüş olarak gün-
celledi. Kaynak ve tenör kategorilerinde de önemli ölçüde 
güncelleme yapan Ariana Resources, ölçülmüş (measured) ve 
belirlenen (indicated) maden kaynakları kategorisini tonajın 
%85’i kadar güncelleyerek maden kaynağını 218.317 ton içeri-
sinde 2,72 g/t altın ve 77,04 g/t gümüş olarak revize etti.
Ölçülmüş ve belirlenen maden kaynağının %46’sının daha yüksek 
tenöre sahip “Zeki” ana damarında yer aldığını kaydeden şirket bu 
damardaki tenörü 3,62 g/t altın ve 82,54 g/t gümüş olarak duyurdu. 
Şirket bu damarda deneme madenciliği çalışmalarına başlanacağı-
nı notlarına eklerken bu uydu madeni Kızıltepe Cevher İşleme Tesisi 
için cevher kaynağı olarak geliştirmeyi düşündüklerini belirtti.
Ariana Resources Genel Müdürü Dr. Kerim Şener yayınlanan 
kaynak kestirim güncellemesi ile ilgili şu cümleleri kullandı:” 

Daha önce yayınlanan kaynak kestiriminin üzerine son sondaj 
verilerinin ve jeolojik modelin entegre edilmesi ile ortaya çıkan bu 
sonuç önemli bir gelişme değeri taşıyor. Önceki kaynak kestirimi 
sadece belirlenmiş (indicated) ve potansiyel (inferred) maden kay-
naklarını içeriyordu. Şimdi ise kaynağın büyük bölümünün daha 
düşük riskli ölçülmüş (measured) ve belirlenen (indicated) kate-
gorilerinde olduğunu görüyoruz. Bu gelişme büyük ölçüde yüksek 
tenörlü “Zeki” damarında 2019 yılının başlarında gerçekleştirdiği-
miz dolgu sondajlarının sonucunda gerçekleşti.
Proje için ilk planlarımız üç adet sığ, açık ocak madeni içerirken, 
“Zeki” damarında ve diğer damarlarda gerçekleştirilen derin sondaj-
lar daha yüksek maden arama potansiyeli olduğunu ortaya koydu. 
Ancak bu potansiyeli daha iyi anlamak için yapmamız gereken daha 
çok çalışma var. Tam ölçekli madencilik yapılacak şartlar oluşana 
kadar projede daha fazla sondaj çalışması yapmayı planlamıyoruz.
Bu arada sürece sahadaki faaliyetlerimize gerçekleştireceğimiz 
deneme madenciliği ile devam etmek ve şartlar el verdiğinde Kızıl-
tepe Cevher İşleme Tesisinde gerçekleştireceğimiz ilk toplu cevher 
işleme denemelerine başlamak istiyoruz.”

TOBB bünyesinde sektörel gelişmeleri teşvik etmek ve kamu-ö-
zel sektör işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuş bulunan 
sektör meclislerinden olan Türkiye Maden Meclisi’nin 18 Mayıs 
2020 tarihinde elektronik ortamda telekonferans ile gerçekleş-
tirilen seçimli toplantısında Çiftay AŞ Enerji ve Maden Grubu 
Başkanı İbrahim Halil Kırşan oybirliği ile Meclis Başkanı seçildi. 
Başkan Yardımcılığı’na ise yine oy birliği ile Demir Export Genel 
Müdürü Ramazan Yön getirildi.
Bünyesinde madencilik sektöründe faaliyet gösteren 28 firma, 
9 sivil toplum kuruluşu ve 3 kamu iktisadi teşekkülü yer alan ve 
madencilik sektörünün gelişmesine katkı sunmaya çalışan Türki-
ye Madencilik Meclisi’nin seçimli toplantısı TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Şaban Aziz Karamehmetoğlu başkanlığında başlarken TOBB 
Sektörler ve Girişimcilik Dairesi Başkanı Saygın Baban tarafından 
seçim yöntemi hakkında bilgi verilmesiyle devam etti. Meclis bün-
yesinde yer alan özel sektör kuruluşlarının, STK’ların ve kamu ikti-
sadi teşekküllerinin temsilcileri tarafından önerilen tek isim olan 
İbrahim Halil Kırşan oy birliği ile Meclis Başkanı seçilirken yine 
üyeler tarafından önerilen Ramazan Yön Başkan Yardımcısı seçildi.
Seçim sonrasında söz alan Kırşan önceki Meclis Başkanı İsmet 
Kasapoğlu’na bugüne kadar ki yönetimi ve katkıları için teşek-
kür ederken kendisinin tecrübelerinden faydalanmaya devam 
edeceklerini vurgulayarak Türkiye Madencilik Meclisi'nin sektö-
rün haklarını koruyacak şekilde, ortak akıl ve mutabakatla ma-
den meclisinin yönetileceğini söyledi.
Daha sonra dünyada madencilik endüstrisinin mevcut durumu 
hakkında bir durum değerlendirmesi yapan TOBB Türkiye Ma-

dencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan özellikle salgının 
madencilik sektörümüze olan etkileri kapsamında sorunların 
çözümü için yeni bir Maden Kanunu’na ihtiyaç olduğunu ifade 
etti. Kırşan önümüzdeki günlerde Bakanlık tarafından hazırla-
nan yeni maden kanunu taslağının sektör paydaşlarının görü-
şüne açılacağını umduğunu ancak ruhsat güvencesini sağla-
yacak yeni bir maden kanunu ile Türk Maden Sektörüne ivme 
kazandırılabileceğine  inandığını dile getirdi.
Kırşan’ın ardından söz alan meclis üyeleri de yeni seçilen Başkan 
ve Başkan yardımcısını tebrik edip dilek ve temennilerini ileterek 
özellikle önceki başkan Kasapoğlu’na da teşekkürlerini sundular.
İbrahim Halil Kırşan; MTA Genel Müdürlüğünde Daire Baş-
kanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı, Başkent Doğalgaz Genel 
Müdürlüğü ile Özelleştirme İdaresinde Başkan Yardımcılığı gö-
revlerinde bulunmuş ve 30 yıllık kamu görevinden sonra kendi 
isteğiyle emekli olup özel sektöre geçmişti.

19



www.madencilikturk iye.com
1 Haziran 2020

TTK Rödovansa Verdiği Sahalardan 
Önemli Gelir Elde Etti Nisan 2020

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) rödovans yöntemiyle 
devrettiği sahalardan kömür üretimi gerçekleştiren özel firma-
lar, TTK’nın önemli miktarda gelir elde etmesini sağladı.
Kömür firmaları AA’da yer alan habere göre 2008’de 1 milyon 
31 bin 712 ton, 2009’da 1 milyon 3 bin 760 ton ve 2011’de de 
1 milyon 26 bin 732 ton olmak üzere bazı dönemlerde mil-
yon tonu aşan üretim gerçekleştirirken TTK’nın 5 yılda özel 
maden ocaklarında üretilen toplam 2 milyon 189 bin 641 ton 
kömür karşılığında aldığı pay, 69 milyon 877 bin 430 liraya 
ulaştı.
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Metin Demir 
yaptığı açıklamada, çoğu maden emeklisi aile işletmeleriyle 
çıkılan yolda üyelerin ekonomik bir mucizeyi başardığını söy-
lerken 2011 yılı itibarıyla üretimde TTK’nin yakalandığını, cev-
her zenginleştirmede ise Türkiye standartlarında önemli yatı-

rımların hayata geçirildiğini dile getirdi. Demir sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Erdemir, KARDEMİR, ÇATES gibi stratejik kurumlara 
önemli miktarda teminler yapılmaktaydı. ÇATES’in rehabilitasyon 
ve özelleştirme sürecindeki hatalar, Soma kazasının devamında 
gelen olumsuz ortam sebebiyle önemli kayıplar yaşandı ve özel 
sektör istihdam ve üretimde yarı yarıya küçüldü. Destek meka-
nizmalarının devreye alınmasıyla sektör tekrar toparlanma süre-
cine girdi. Cari açığımızın dengelenmesi, elektrik üretiminde yerli 
kaynak payının ve istihdamın artırılması gibi birçok ulusal önce-
liğimizin hayata geçirilebilmesi için bu sektörde faaliyet gösteren 
üyelerimizin önünü açacak yeni mekanizmaların da harekete ge-
çirilmesi için gayretimizi sürdürüyoruz.”
Demir, üretimin önemine de işaret ederek, “Son 5 yıllık rakam-
lar aslında kapasitemizin sadece yarısı. İlave destekler gelirse 6 ay 
içinde tekrar 1 milyon ton sınırını aşabiliriz.” dedi.

Sandstorm Gold Hod Maden Projesi’nden 
Yeni Sondaj Sonuçları Paylaştı 

İhracatta Düşüş Sürüyor 

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Sandstorm Gold, Hod Maden Projesi’nde gerçekleştirilen son-
daj çalışmaları hakkında bilgi verdi. 24 noktada gerçekleştirilen 
toplam 2.864 metrelik dolgu sondajın, ülkemizde seyahat ve 
çalışma sınırlandırmaları yürürlüğe girmeden önce tamamlan-
dığını vurgulayan şirket, projede dolgu sondajlarının yanında 
jeoteknik, hidrojeolojik ve arama sondajlarına devam edilece-
ğini belirtti. Şirket tarafından yayınlanan güncellemede öne 
çıkan sonuçlar şu şekilde oldu:
• HTG-002 isimli sondaj kuyusunda 2,4 g/t limit tenör ile 19 
metreden itibaren 85,3 boyunca 84,3 g/t altın ve %6,8 bakır 
içerisinde 100 g/t limit tenör ile 19 metreden itibaren 32 metre 
boyunca 209,4 g/t altın ve %7,4 bakır (240 g/t limit tenör ile 32 
boyunca 164,5 g/t altın ve %7,4 bakır)

• HTG-003 isimli sondaj kuyusunda 2,4 g/t limit tenör ile 20,8 
metreden itibaren 169,3 metre boyunca 39 g/t altın ve %1,7 
bakır içerisinde, 13 metreden itibaren 63 metre boyunca 147 
g/t altın ve %2 bakır
HTG-002 ve HTG-003 isimli sondaj kuyularının Hod Maden’in 
ana sahasında gerçekleştirilen dolgu sondajları arasında yer 
aldığı kaydedilirken sondajların yüksek tenörlü mineralizasyo-
nun devamlılığını test etmek için tabakaya eğik şekilde gerçek-
leştirildiği belirtildi. Sondajların sahadan, olumlu ve homojen 
tenör dağılımlı sonuçlar verdiğini söyleyen Sandstorm, tabaka-
nın tahmin edilen kalınlığının 64 metre olduğunu kaydetti.
Sandstorm Gold’un Hod Maden Projesi’nde %30 hissesine ek 
olarak %2 Net İzabe Gelir Hakkı (NSR) bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı 2020 yılı Nisan ayına ilişkin dış ticaret, ihracat 
ve ithalat verilerini açıkladı. Genel ticaret sistemine (GTS) göre 
Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %41,38 oranında 
azalan genel ihracat 8 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Madencilik sektörünün 2020 yılı Nisan ayındaki ihracatı ise ge-
çen yılın aynı dönemine göre %14,6 azalarak 328 milyon 972 
bin dolar olarak kaydedildi. Bu oranla maden ihracatı genel ih-
racatın %3,7’sini karşılamış oldu.
Yılın ilk 4 ayında (Ocak-Nisan) gerçekleşen maden ihracatı ise 
geçen yılın aynı dönemine göre %6,4 azalırken 1 milyar 265 
milyon 516 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
Covid-19 salgını nedeniyle içerisinden geçtiğimiz süreçle ilgili 
olarak açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanlığı kamuoyuna ya-
pılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi:
“Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik an-

lamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgınının eko-
nomik yansımalarının Nisan ayında çok daha sert ve keskin görülmeye 
başlanması, ihracatımızı negatif yönde etkilemeye devam etmiştir.
Nitekim salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ih-
raç ülkelerimizde görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep 
daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri Nisan ayı ihraca-
tımızda görülen düşüşün de ana nedeni olmuştur. AB ülkelerinin 
GSYİH’sı ilk çeyrekte %3,5 oranında daralmış olup, bu rakam çey-
reklik bazda verinin açıklandığı 1995 yılından bu yana görülen en 
yüksek oranlı küçülmeye tekabül etmektedir. Benzer şekilde ABD 
ekonomisinin de aynı dönemde beklentilerin de ötesinde %4,8 
oranında daraldığı açıklanmıştır.
Mart ve Nisan aylarında görülen bu düşüş, yılın ilk 2 ayında %4 
oranında artış gösteren ihracatımızın da 4 aylık dönem itibariyle 
negatif büyüme göstermesine neden olmuştur.”
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Ariana Resources Kredi Geri Ödemesini 
Planlanan Şekilde Tamamladı Mayıs 2020

Ülkemizde altın arama ve üretim faaliyetlerini sürdüren Ariana 
Resources, ortak oldukları Kızıltepe Madeni’nde Türkiye Finans 
Katılım Bankası’ndan alınan kredinin geri ödemesinin tamam-
landığını duyurdu. Şirket, 2014 yılının Aralık ayında geri öde-
mesine başlanan 33 milyon dolarlık krediye ait geri ödemenin 
Nisan ayı itibari ile tamamlandığını kaydetti.
Tamamlanan kredi ödemesi ile ilgili görüşlerini paylaşan Ariana 
Resources Genel Müdürü Dr. Kerim Şener şu ifadeleri kullandı: 
“Bu, şirketimiz ve ortaklığımız için çok önemli bir sonuç. 2014 yı-
lının Aralık ayında başlayan inşaat sermaye kredisi önceden be-
lirlenen tarihlere uygun olarak gerçekleştirildi ve Nisan ayı sonu 
itibari ile tamamlandı. Bu gelişme ortaklığımızın güçlü işletme 
referanslarının yanında Kızıltepe Madeni’nin kârlılığını ortaya koy-
maktadır. Madenin faaliyet süresi boyunca ortalama altın gelirle-
ri ons altın başına 1.478 dolar iken içinde bulunduğumuz güncel 
makroekonomik şartlar altında bu canlı fiyat ortamının sürmesini 
bekliyoruz.”
Kızıltepe Projesi’nde gerçekleştirilen maden arama çalışmaları 
hakkında ise Şener şu bilgileri verdi:” Kızıltepe Projesi’nde geç-
tiğimiz hafta başlayan yeni sondaj programımız planlara uygun 
şekilde devam ediyor. Bu sondaj programı geçtiğimiz yıl “Arzu 
South” da gerçekleştirdiğimiz başarılı derin sondajları takiben 
tasarlandı. Yeni sondaj kuyularının ilkinde damar mineralizasyo-

nuna rastladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. 200 
metrede sonlandırılan sondaj tahmin ettiğimiz mineral damar sis-
teminin dikey devamlılığa sahip olduğunu doğruladı. Bu gelişme 
ilerde açık ocaktan yer altı işletmesine geçişini değerlendirmekte 
olduğumuz Kızıltepe Madeni’nin ilerideki gelişimi için iyiye işaret.”
Aynı zamanda geçtiğimiz dönemde ismi verilmeyen bir şirket 
ile mutabakat zaptı imzalayan Ariana Resources, projenin de-
ğerlendirilmesi için ayrılan sürede uzatmaya gidildiği bilgisini 
verdi. Tarafların ortak kararla mutabakat zaptının süresini 30 
Haziran 2020 tarihine kadar uzattığının bilgisi verilirken anlaş-
ma taslağının taraflarca değerlendirilmekte olduğu belirtildi.
Mutabakat zaptının süresinin uzatılması ile ilgili Şener: “Co-
vid-19’un etkilerinin neden olduğu kısıtlamalar nedeni ile proje 
değerlendirme süresini 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatma 
kararı aldık. Bu karar tarafların yeni ortaklığı ve anlaşma tasla-
ğının detaylarını değerlendirmesini sağlayacak. Tarafların daha 
detaylı bir değerlendirme yapmasına imkân veren bu süre uzatma 
kararı aynı zamanda geçtiğimiz dönemde duyurduğumuz revize 
edilmiş kaynak kestirimi ve çalışmaların sürdüğü Tavşan Projesi’n-
de kaynak miktarının revize edilmesi gibi önemli gelişmelerle aynı 
zamana denk geldi. Bunlara ek olarak, Türkiye’deki ikinci made-
nimiz olmasını beklediğimiz Tavşan Projesi’nde geliştirme progra-
mını tamamlamak üzereyiz.” dedi.

Kızıltepe’de İlk Çeyrek Üretimi 
Öngörülerin %14 Üzerinde Gerçekleşti Nisan 2020

Ülkemizde altın arama ve üretim faaliyetlerini sürdüren Ariana 
Resources, ortak oldukları Kızıltepe madeninde 31 Mart 2020 
tarihi itibari ile sona eren ilk üç aylık döneme ait üretim verile-
rini paylaştı. Şirket tarafından paylaşılan bilgiler arasında öne 
çıkanlar şu şekilde oldu:
Kızıltepe’de 2020 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirilen altın üreti-
mi, şirketin ortalama altın üretim öngörüsünü %14 aşarak 5.129 
ons olarak gerçekleşti.
İlk çeyrekte tesiste işlenen toplam cevher miktarı ortalama 
3,22 g/t altın tenörle 53.840 ton olarak kaydedilirken açık ocak 
olarak işletilen madendeki toplam kazı miktarı rekor kırarak or-
talama 2,54 g/t altın tenörle 92.482 ton olarak gerçekleşti. Bu 
dönemde madende taşınan toplam malzemenin miktarı ise 
1.030.697 ton oldu.
Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre 1 Ocak ve 31 Mart ta-
rihlerini kapsayan dönemde tesisteki altın kazanımı ise %92,5 
oranında kaydedildi.
Ariana Resources Genel Müdürü Kerim Şener, 2020 yılının ilk 
çeyreğinde elde edilen sonuçlara istinaden şu açıklamalarda 
bulundu: “2020 yılına Kızıltepe’de gerçekleştirdiğimiz güçlü ilk 
çeyrek performansı ile giriş yaptık. Geçtiğimiz yılın aynı döne-
minden farklı olarak, üretim olağandışı şekilde olumsuz seyreden 
hava durumundan etkilenmedi. Bu “Arzu South”,” Arzu North” ve 

“Derya” bölgelerinde üretimin planlandığı gibi devam etmesine 
yardımcı oldu.
İşletmelerden taşınan malzeme bugüne kadar kaydettiğimiz en 
yüksek seviyelerde gerçekleşirken bu çeyrekte gerçekleştirdiğimiz 
cevher üretimi de rekor seviyelerde oldu. En yüksek tenörlü ocağı-
mız olan “Arzu South”dan gerçekleştirdiğimiz üretimin 2020 yılı-
nın 3. çeyreğinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bu tarihten sonra 
üretimimiz “Arzu North” ve “Derya” bölgelerine odaklanacak.  Bu-
nun yanında madende 130 bin tonluk stoğumuz hazır durumda 
bulunuyor. Bu stoğun, değirmeni beslememiz için en az 8 ay yete-
ceğini düşünüyoruz.
Bu vesile ile madende çalışan ekibimize küresel pandemiye 
tekabül eden bu dönemde gösterdikleri çabalardan dolayı 
teşekkür etmek istiyorum. Madende oluşabilecek sağlık riskle-
rini mümkün olan en düşük seviyede tutmak için tüm gerekli 
önlemleri aldık. Ekibimiz de bu zorlu şartlarda faaliyetlerine 
kesintisiz devam etti. Aynı zamanda Türk Hükümeti hareketli-
liği azaltma amacı ile çeşitli önlemler aldı. Ancak bu önlemler 
ülkemizin madencilik endüstrisi üzerinde önemli bir olumsuz 
etki yaratmadı.
İçinde bulunduğumuz bu dönemde ekibimize ve ailelerine iyi di-
leklerimizi sunuyor ve önümüzdeki süreçte aynı üretim seviyeleri 
ile faaliyetlerimize devam etmeyi heyecanla bekliyoruz.”
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Eldorado Gold Yılın İlk Çeyreğinde 
Üretim Hedeflerini Yakaladı Mayıs 2020

Ülkemiz de dahil dünyanın çeşitli bölgelerinde faaliyetlerini 
sürdüren Kanada Merkezli Eldorado Gold, 2020 yılının ilk çeyre-
ğinde gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren bir rapor yayınladı. Şir-
ket, Türkiye de dahil olmak üzere maden işletmelerinin faaliyet-
lerine devam ettiğini aktarırken çalışanlarına güvenli bir ortam 
sunmak adına gerekli tüm önlemlerin alındığına dikkat çekti.
İstikrarlı üretim seviyesinin yanı sıra 2020 yılı üretim hedeflerini 
yakaladıklarını belirten şirket, yılın ilk çeyreğinde gerçekleştiri-
len altın üretiminin geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %40 
oranında artış göstererek 11.950 ons olarak gerçekleştiğini kay-
detti. Eldorado Gold, 2020 yılı yıllık üretim hedefini ise 520.00-
550.000 ons olarak teyit etti.
1 Ocak -31 Mart aralığını kapsayan dönemde şirketin Türkiye’de 
bulunan işletmelerinden Kışladağ Altın Madeni’ndeki altın üre-
timi 50.176 ons olarak kaydedilirken bir diğer işletmesi olan 
Efemçukuru Altın Madeni’nde ise 23.239 onsluk altın üretimi 
gerçekleştirildi.
Eldorado Gold Başkan ve CEO’su George Burns şirketin ilk çey-
rek sonuçları ile ilgili, “2020 yılının ilk çeyreğindeki işletme per-
formansımız, içinde bulunduğumuz ve gerekli tedbirleri aldığımız 
Covid-19 pandemisine rağmen muazzam durumda. Tüm perso-
nelimize azimle çalışmalarından ve çalışanlarımızı, ailelerimizi, 
komşu yerleşkeleri ve işletmelerimizi korumak adına aldığımız 
gerekli önlemleri benimsemelerinden dolayı teşekkür etmek isti-
yorum.” dedi.
Burns ilerleyen süreçle ilgili ise, “Şu an için 2020 üretim hedefimizi 
koruyoruz. Sermaye tahsisi, işletme karlılığını değerlendirmeye ve 
Covid-19’un olası etkilerini gözlemlemeye devam edeceğiz. Yük-
sek riskli olduğu düşünülen personelin evde kalması istendiğinden, 
tesisler normal performans seviyelerinin yaklaşık %75’i ile faaliyet 
göstermektedir. Bunun yakın vadede üretimi etkilemesini bekle-
miyoruz, ancak kazı (waste stripping), yer altı geliştirme ve sondaj 
gibi bazı faaliyetler geçici olarak azaltıldığı için bu durumun olası 

uzun vadeli etkisini gözden geçiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip 
etmeye devam ediyoruz ve normal personel seviyelerine geri dön-
mek adına maden sahaları ile birlikte aktif olarak çalışıyoruz.” dedi.
Diğer taraftan raporda, koronovirüs salgınına karşı gerçekleştiri-
len mücadelede Türkiye, Kanada, Yunanistan, Romanya ve Bre-
zilya gibi faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yerel topluluklara destek 
olmak amacı ile başlangıç olarak 500 bin dolarlık yardımda bu-
lunulduğu aktarıldı.  Yardımların virüsle daha iyi mücadele edil-
mesine destek olmak amacı ile yapıldığını belirten şirket, yapılan 
yardımın içerisinde koruyucu kişisel ekipmanlar, dezenfektanlar, 
yerel hastaneler için tıbbi malzemeler ve riskli gruplar için gıda 
ve benzeri yardım paketlerinin yer aldığını duyurdu.
Şirket salgına karşı işletmelerde alınan önlemleri de şu şekilde 
sıraladı:
Sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmesi amacı ile gö-
revler sosyal mesafeye uygun olarak yeniden düzenlenirken 
gerekli düzenlemelerin mümkün olmadığı görevlerin ön-
lemler alınana kadar durdurulduğuna dikkat çekildi. Maden 
sahasına girişlerde ateş ölçümü gibi ön tespit çalışmaları ger-
çekleştirildiği, el yıkanması ve sosyal mesafe anlayışının teşvik 
edildiği, zaruri olmayan seyahatlerde ise kısıtlamaya gidildiği 
kaydedildi. Risk altında olan veya risk altında bir aile üyesi bu-
lunan çalışanlara evde kalmaları konusunda tavsiyelerde bulu-
nulduğu, Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri doğrultusunda 
çalışanlara virüs karşısında gerekli eğitimler verildiği aktarıldı. 
Çalışan ve yüklenicilerin Covid-19 testlerinin pozitif olması so-
nucunda izolasyon prosedürleri oluşturulduğu, virüse gereksiz 
yere maruz kalınmasını önlemek adına ofis ve sahalara sadece 
gerekli personelin ulaşmasını sağlayacak kısıtlamalar getirildi-
ğine dikkat çekildi. Şirket ayrıca virüsün yayılmasını önlemek 
adına yerel topluluklara malzeme tedarikinde bulunulurken 
alınabilecek önlemler üzerinde eğitimler gerçekleştirildiğinin 
de altını çizdi.

Bakan Dönmez: “TENMAK ile AR-GE’yi 
Tek Çatı Altında Topladık” Nisan 2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez telekonferans 
yöntemiyle katıldığı canlı yayında enerji ve maden konularında 
gündemi değerlendirirken merak edilen konularda yöneltilen 
soruları yanıtladı. Yaşanan süreçte enerji arzı ve petrol fiyatla-
rı konusunda değerlendirmelerde bulunan Dönmez, sorulan 
soru üzerine yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 
kuruluşu ilan edilen Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma 
Kurumu (TENMAK) hakkında da görüşlerini paylaştı.
TENMAK’ın kurulması ile enerji ve madencilik sektörlerinde Ar-
Ge’yi tek çatı altında topladıklarını belirten Dönmez, madenci-
lik sektöründe nadir toprak elementlerinin (NTE) önemine dik-
kat çekti. NTE’lerin son yıllarda dünyada en çok üzerine Ar-Ge 
çalışması yapılan ürünler olduğunu vurgulayan Dönmez, ül-

kemizde bu konuda faaliyet yürüten Nadir Toprak Elementleri 
Araştırma Enstitüsü’nün de (NATEN) bu amaçla kurulduğunu 
ve önemli çalışmalara imza atmaya devam ettiğini de sözlerine 
ekledi.
TENMAK ile Ar-Ge konusunun kurumsallaştırılmasının amaç-
landığını da belirten Dönmez, kamu olarak Ar-Ge çalışma-
larını tek başına yapmak yerine özel sektör ve üniversiteleri 
destekleyerek, koordineli şekilde yürütmeyi hedeflediklerini 
söyledi.
Buradaki asıl amacın; milli teknolojinin alt yapısını oluşturmak 
ve teknolojiyi desteklemek olduğuna vurgu yapan Dönmez, 
ilerleyen süreçte TENMAK ile ilgili olarak kamuoyunu daha fazla 
aydınlatacak açıklamalar yapacaklarını da sözlerine ekledi.

            

imiz ile 
işbirliği yapmak ilerlemenin ilk adımıdır. Elde 
edilen verilerin ve ekipman etkinliğinin analiziyle, 
performansı optimize eder ve sürdürülebilir 
üretkenlik sunarız.

Bir üst seviye verimlilik artışı sağlamanıza nasıl 
destek olacağımızı keşfedin!

Yenilikçi 
Dijital Çözümler 
Başarıya ulaşmak için çıkılan yol her zaman kolay değildir. Ama sizi anlayan ve aynı 
amaçlar doğrultusunda beraber yürüyebileceğiniz bir yol arkadaşı ile bu süreç daha da 
kolaylaşır.
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Alacer 2020'nin İlk Çeyreğinde 87.863 Ons Altın Üretti
Mayıs 2020

Ülkemizde faaliyetlerini sürdüren Alacer Gold, ortağı olduğu 
Çöpler Altın Madeni’ninde 2020 yılının ilk çeyreğinde gerçek-
leştirdiği faaliyetler hakkında bir rapor yayınladı. Şirket tarafın-
dan yayınlanan raporda öne çıkan bilgiler şu şekilde oldu:
Çöpler projesinde yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen altın üretimi 
şirketin 2020 hedeflerini karşılayarak 87.863 ons olarak gerçekleş-
ti. Gerçekleştirilen bu üretimin 62.800 onsunun sülfit tesisinden 
25.063 onsunun ise oksit tesisinden gerçekleştirildiği kaydedildi.
2020 yılının ilk çeyreğinde Çöpler Altın Madeni’nde 2 milyonuncu 
ons altın üreminin gerçekleştirildiğine dikkat çeken şirket, madende 
Covid-19 pandemisinin dolaylı olarak hissedildiğini ancak 30 Mart 
itibari ile faaliyetlerin devam ettiğini duyurdu. Alacer, madencilik fa-
aliyetlerinde, lojistik çalışmalarında, arz zinciri ve finansal konumda 
herhangi olumsuz bir durumdan etkilenilmediğini vurguladı.
İşletmede kayıp zamanlı iş kazası yaşanmadan 2,7 milyon in-
san/saatin geride bırakıldığı vurgulanırken 31 Mart tarihi itibari 
ile madendeki iş kazası sıklık oranı ise 2,69 olarak bildirildi.
İşletmede yer alan “Otoklav 2”nin Mart ayında ilk kez planlı bir 
şekilde durdurulduğu ve iç denetim gerçekleştirildiğini aktaran 
Alacer Gold, ekipmanın oldukça iyi durumda olduğunu belirtti.  
Şirket, “Otoklav 1” için Haziran ayında yapılması hedeflenen planlı 
durdurmanın 2020’nin ileriki dönemlerine ya da 2021 yılına erte-
lenmesi yönünde değerlendirmelerin sürdürüldüğünü ifade etti.
Alacer’in yayınladığı ilk çeyrek raporunda, Çöpler Madeni’nin 
performans verilerine ek olarak, şirketin ülkemizde gerçekleş-
tirdiği arama ve geliştirme çalışmaları hakkında bilgiler de yer 
aldı. Bu bilgiler arasında dikkat çekenler ise şu şekilde oldu:
Şirket, Çöpler Sahası ve çevresindeki 10 aktif sondaj makinesi 
ile madene yakın arama hedeflerinin geliştirilmesini hızlan-
dırdığını belirterek, önümüzdeki yıllarda mevcut Çöpler oksit 
rezervlerine ek olarak oksitli altın üretiminin iyileştirilmesi ve 
genişletilmesine odaklanmaya devam edileceğini vurguladı.
Alacer Gold, Belirlenmiş maden kaynağı yaklaşık 817.000 ons 
altın (15,86 milyon ton içerisinde 1,60 g t Altın içeriği) ve Po-
tansiyel maden kaynağı yaklaşık 594.000 ons altın (8,8 milyon 
ton içerisinde 2,10 g/t Altın içeriği) olan Ardıç Sahası’nda yılın 
ilk çeyreğinde sondaj çalışmalarının tekrar başladığını aktardı.
Güncellenmiş bir Çöpler Sahası teknik raporunu, 2020’nin ikinci 
yarısında yayınlamayı planladıklarını aktaran Alacer, yayınlana-

cak bu teknik raporda Ardıç Projesi’nin ön geliştirme planları, 
Çöpler Sülfür Tesisi’nin güncel performans beklentileri, önerilen 
bir ek flotasyon devresi ve Çöpler’de atık depolama alanı geniş-
letme ve kaynak dönüştürme projeleri hakkında bilgilerin yer 
alacağının altını çizdi.
Şirket önümüzdeki yıllarda aşamalı olarak inşa edilecek ve yak-
laşık 5 yıllık ek oksit işleme kapasitesi sağlayacak yaklaşık 25 
milyon ton kapasiteli Çöpler yığın liçi alanı genişleme projesin-
deki engellerin ortadan kalktığının bilgisini de verdi.
Şirket tarafından Mavi Altın Porfiri Kuşağı’nda gerçekleştirilen 
sondajların sonuçlarının olumlu olduğu açıklanırken sonuçların 
Mavidere, Fındıklı ve Aslantepe’deki bakır ve altın mineralizasyo-
nunun bilinen boyutunu doğruladığı ve genişlettiği vurgulandı.
Türkiye genelinde pek çok ileriye dönük arama hedefini aktif 
olarak araştırmaya devam ettiğinin de altını çizerken şirket, 
Karadeniz bölgesindeki Bakırtepe bakır arama projesinde ilk 
sondaj sonuçlarının 22 Nisan 2020 tarihinde yayınlandığını ve 
sondaj yapılan sekiz delikten yedisinde yüzeye yakın yüksek 
tenörlü sülfitli bakır mineralizasyonu kesildiğinin bilgisini verdi.
Alacer Gold Başkan ve CEO’su Rod Antal, 1 Ocak – 31 Mart aralığı-
nı kapsayan ilk çeyrek sonuçları ile ilgili şu yorumlarda bulundu: 
“İşletmelerimiz ons başına 700 dolarlık maliyet (AISC) ve 88.000 ons-
luk konsolide üretimle 47 milyon dolarlık faizsiz serbest nakit akışı 
(unlevered free cash flow) yaratarak net borcumuzu çeyrek sonunda 
25 milyon doların altına düşürdü ve yıla bir güçlü başlangıç yaptı.
"Otoklav 2"nin ilk planlı duruşu Mart ayında başarıyla tamamlandı 
ve otoklavın mükemmel durumda olduğu görüldü. Sonuç olarak, 
"otoklav 1"in planlı duruşunu bu yılın sonlarına veya gelecek yılın 
başlarına ertelemeyi düşünüyoruz.
Covid-19 küresel zorluklar sunarken, işimiz üzerindeki potansiyel 
etkileri önlemek için erkenden hazırlanmaya başladık. Hazırlığı-
mızın bir sonucu olarak, Covid-19 salgınını bugüne kadar yaptı-
ğımız operasyonlar, lojistik veya finansal konumlarımız üzerinde 
önemli bir etkisi olmadan yönetebildik. Bu durum aynı zamanda 
bu yılki üretim ve maliyet hedeflerimizi korumamıza izin verdi.
Şirketimizin gelişimi açısından baktığımızda ise önümüzdeki 10 
yılda yıllık 300-400 bin ons üretim hedefimize paralel olarak ilerle-
meye devam ediyoruz ve bu yılın sonunda yayınlanması beklenen 
Çöpler Teknik Raporu üzerinde çalışmayı sürdürüyoruz.”

TTK’da Yönetim Kuruluğu Üyeliğine Zafer Benli Atandı 
Nisan 2020

14 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 2020/135 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Ku-
rulu Üyeliğine Zafer Benli atandı.
Resmi Gazate’de yayımlanan karar şu şekilde oldu: “Türkiye 
Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yöne-
tim Kurulu Üyeliğine 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname-
nin 8’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname-
si’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Zafer Benli atanmıştır.”
Zafer Benli hali hazırda bir süredir T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığı’nda danışmanlık görevini yürütüyordu.
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Güney Afrika’da Maden Üretiminde Düşüş Bekleniyor    

Altın Fiyatları Maden Aramacılığını Kurtaramadı 

İran Madenciliğin İhtiyaçları Doğrultusunda 
Yeni Şirketleri Destekleyecek

DÜNYADAN HABERLER

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Dünyanın en büyük platin ve krom üreticisi unvanına sahip olan ve 
aynı zamanda dünyada önde gelen altın ve elmas üreticileri ara-
sında yer alan Güney Afrika, Covid-19 salgının yayılmasını önlemek 
amacı ile alınan önlemler kapsamında geçtiğimiz Mart ayı içerisin-
de ülke çapında bir karantina uygulaması başlatmış ve madenler 
de bu uygulama kapsamına alınarak faaliyetleri durdurulmuştu. 
Bu uygulamalar sonucunda madenlerin faaliyetlerini durdurması-
nın ülkenin maden üretiminde düşüşe neden olacağı öngörülüyor. 
Online olarak gerçekleştirilen bir panel esnasında ülkedeki maden 
endüstrisi hakkında bilgi veren Mineral Konseyi (Mineral Council) 
CEO’su Roger Baxter, yaşanması beklenen düşüş ile ilgili olarak şu 
cümleleri kullandı: “Virüsün ülke madenciliğine etkisi çok büyük. Muh-
temelen bu yıl maden üretiminde %8-10 arasında bir düşüş yaşanacak.” 
Aynı panel kapsamında söz alan Harmony Gold CEO'su Peter 
Steenkamp, 1 Haziran'dan itibaren tüm ülkede madenlerin tek-
rar tam kapasitede çalışmasına izin verileceğini ancak bu tarih-
ten itibaren tam kapasite ile üretime başlamaları için bir aylık 
bir süreye ihtiyaçları olduğunu kaydetti. 

Güney Afrika’da bulunan açık ocak madenlerin 1 Mayıs tarihin-
den itibaren tam kapasite ile çalışmasına izin verilmişti. Bunun 
yanında sosyal mesafeyi korumanın daha zorlu olduğu yer altı 
madenlerinde ise kapasite %50 ile sınırlandırılmıştı. 
Steenkamp ayrıca Harmony Gold’un AngloGold Ashanti’nin 
Mponeng Maden’ini satın alması konusunda yürüttüğü çalış-
maların planlanandan bir ay sonra sonraya sarkarak Temmuz 
ayı içerisinde tamamlanmasını beklediğini belirtti. Geçtiğimiz 
günlerde Mponeng Madeni’nde yapılan testler sonucu 196 ma-
dencinin Covid-19 testi pozitif sonuç vermiş ve bu gelişmeler 
ışığında maden faaliyetlerini durdurmuştu. 
Bazı madenlerin şu anda çalıştıklarından daha büyük bir kapa-
site için tasarlandığını, bu durumun Covid-19 koruma önlem-
lerinin uygulanmasını kolaylaştırdığını belirten Steenkamp, 
madenlerindeki sosyal mesafe uygulamaları ile ilgili olarak “Ka-
feslerin büyüklüğü daha fazla mesafeye sahip olmamızı sağlıyor. 
Ancak yine de madenlerde sosyal mesafenin korunamayacağı 
bazı alanlar da mevcut.” cümlelerini kullandı. 

Maden arama harcamalarının 2020 yılında geçtiğimiz yıla kıyas-
la 9,3 milyar dolardan 6,6 milyar dolara gerilemesi bekleniyor. 
S&P Global Market Intelligence tarafından hazırlanan rapora 
göre altın fiyatlarının gösterdiği yüksek performans bile küresel 
maden arama sektörünün son 15 yılın en kötü performansını 
göstermesine engel olamayacak.
Altın fiyatlarının son yedi yılın en yüksek seviyesi olan 1.700 doların 
üzerine tırmanmasına rağmen 2020 yılında altın arama çalışmaları 
için gerçekleştirilecek sondajlara dair harcamalarının geçtiğimiz yıla 
kıyasla 800 milyon doların üzerinde düşüş göstermesi bekleniyor.
S&P Global analisti Chris Galbraith, altın aramalarının büyük 
bölümünün küçük ölçekli madencilik şirketleri tarafından yapıl-
dığını bu durumun ise sektörü baskı altında bıraktığını kaydetti. 
Raporda yer alan verilere göre küçük ölçekli madencilik şirket-
leri, içinde bulunduğumuz yılın ilk çeyreğinde büyük bölümü 
borç olarak 781 milyon dolar toplamayı başardı. 2019'un son 

çeyreğindeki 1,54 milyar dolarlık finansmana kıyasla ise düşü-
şün %50’nin üzerinde olması dikkat çekti. 
Galbraith, küresel altın üretiminin ise son on yıl içinde ilk kez 
düşüş gösterdiğine dikkat çekerken salgının etkileri görülme-
den önce S&P Global tarafından yapılan öngörülerde küresel 
altın üretiminin 2 milyon ons artarak 108 milyon onsa ulaşma-
sının beklediği kaydedilmişti.  Covid-19'un etkileri göz önünde 
bulundurularak revize edilen öngörüde, üretim kesintileri göz 
önüne alınarak 2020 yılı üretiminin geçtiğimiz yıla kıyasla 2,7 
milyon ons daha az olacağına dair görüş belirtildi.
Beklenen bu düşüşte öne çıkan bölgelerin G. Amerika ve G. Af-
rika olduğu kaydedilirken Rusya’nın salgınla mücadelenin er-
ken safhasında olduğu ve madencilik faaliyetlerinin salgından 
henüz çok etkilenmediği belirtildi. 2020 yılı için belirtilen nega-
tif görüşlere karşın S&P Global, küresel altın üretiminin gelecek 
yıl tekrar pozitife dönmesini bekliyor. 

İran Maden ve Madencilik Endüstrisi Geliştirme ve Yenileme 
Organizasyonu (IMIDRO), Madencilik Yatırım Sigortası Şirketi 
(MICO) aracılığıyla maden sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak 
adına proje veya teknik bilgi tabanlı şirketler için gerekli deste-
ğin sağlanacağını duyurdu.
İran Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası (ICCIMA) tarafından yayın-
lanan bildiride, madencilik şirketlerinin yeni şirketlere yatırım yapma 
riskinin yüksek olduğu aktarılırken IMIDRO’nun tarafların birlikte ça-
lışmasını mümkün kılmak adına çalışmalar yürüteceği bildirildi.
İMİDRO Başkanı Khodadad Gharibpour, kuruluşun maden işlet-
meleri için sunacağı destek programının Bilim ve Teknoloji Baş-

kan Yardımcılığı ile iş birliği içinde sürdürüldüğünü kaydederken 
bir girişimin programa dahil edilmesi için önce madencilik sektö-
rüne girişim tarafından sunulan bir hizmet veya ürün için bir talep 
olması gerektiğini ve şirketin Bilim ve Teknoloji Başkan Yardım-
cılığınca akredite edilmesi gerektiğini belirtti. Gharibpour, IMID-
RO’nun, 20 Mart 2021 tarihine kadar 2,2 milyar dolarlık projeye 
destek olarak hayata geçirmeyi planladığını da sözlerine ekledi.
Mineral rezervlerinin çeşitliliği açısından dünyada 10. sırada yer 
alan ülkenin 68 farklı minerale ev sahipliği yaptığı, 40 milyar tonu 
‘Görünür Rezerv’ kategorisinde olmak üzere 60 milyar tondan 
fazla kullanılmamış maden kaynağına sahip olduğu biliniyor.
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Lityum Üreticileri Koronavirüs Pandemisi Nedeni ile 
Önünü Görmekte Zorlanıyor 

Alcoa, Piyasaların Toparlanma Sürecinde Olduğunu 
Söylemek için Erken Olduğunu Düşünüyor     

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Yaşanmakta olan koronavirüs pandemisi geçtiğimiz dönemde 
tüm dünyada hız kazanan elektrikli araç dönüşümünü sekteye 
uğrattı ve elektrikli araçların bataryalarında kullanılan önemli 
hammaddelerden birisi olan lityum madencilerini üretim kı-
sıtlamalarına gitme, genişleme projelerini erteleme veya varlık 
satışları gibi önlemler almak zorunda bıraktı. 
Pandeminin ekonomiye etkilerinin hissedilmeye başlandığı 
Ocak ayından bu yana lityum piyasalarında yer alan hisselerin 
keskin bir düşüş yaşadığı belirtilirken bu duruma kayıtsız kal-
mayan yatırımcıların, lityum projeleri için fon arayan madenci-
lere mesafeli davrandıkları vurgulandı. Morningstar lityum pi-
yasaları analisti Seth Goldstein konuyla ilgili olarak “Bu pandemi 
elektrikli araçları yolun dışına attı itti.” dedi.
Bu yıl için yaptığı tahminlerde lityumda küresel talebin %15 ar-
tacağını öngören Morningstar, salgın nedeni ile yaşanan geliş-
meler ışığında 2020 yılı için beklentilerini %5 talep düşüşü yö-
nünde revize etti. Uzmanların görüşlerine göre talep düşüşüne 
rağmen piyasalar toparlanmaya başladığı zaman yaşanan bu 
duraklama, elektrikli araçlarda kullanılan piller için gerekli olan 
lityum arzında sıkıntı yaşanmasına neden olacak. 
Lityum piyasalarındaki gelişmeler sektörde faaliyet gösteren 
şirketleri de sıkıntıya soktu. Gana’da bulunan lityum projesini 
satışa çıkaran Ironridge Resources’ın Genel Müdürü Vincent 
Mascolo, şirket olarak piyasalar hakkındaki tutumları ile ilgili: 

“Şu dönemde lityum için çok fazla harcama yapmak istemiyoruz. 
Çünkü piyasalarda yatırım iştahı yok.” dedi.
Bir diğer lityum üreticisi Albemarle Corp, Şili ve Avustral-
ya'daki genişleme projelerinde ertelemeye gittiğini duyur-
du. Tianqi Lithium Corp. ise borçlarından ötürü dünyanın en 
büyük lityum madenlerinden birindeki hissesini satma kararı 
aldı. Önde gelen lityum üreticilerinden SQM ise bu açıklama-
lara paralel bir şekilde yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan 
lityum genişleme planlarını rafa kaldırabileceğine dair açıkla-
malarda bulundu. 
Lityum yöneticileri, yatırımcıları ve analistleri, düşüşün en az bir 
yıl boyunca süreceğine dair görüş belirtirken bazı kesimler ise 
pandeminin etkisinin çok daha uzun süreli olabileceğini işaret 
etti. Salgının Ford, Volkswagen gibi otomobil sektörünün önde 
gelen üreticilerinin elektrikli araç dağıtım planlarını nasıl etkile-
yeceğine bağlı olarak piyasalarda 5 yıllık bir etki yaratabileceği 
öngörülüyor.
Elektrikli araç piyasalarının ekonomik dalgalanmalara açık 
olsa da hala ağırlıklı olarak hükümet yatırımları ve çevresel 
yönetmelikler ile şekillendiğine dikkat çekilirken bu açıdan 
bakıldığında uzun vadede elektrikli araçların piyasaya ağırlığı-
nı koymasının kaçılmaz olduğu vurgulanıyor. Ancak yaşanan 
beklenmedik koronavirüs pandemisinin süreçte belirsizliğe yol 
açtığı belirtiliyor.

Roy Harvey, dünyanın henüz toparlanma yolunda olduğunu 
ilan etmeye hazır olmadığını belirtti. Online bir platformda ger-
çekleştirilen metaller ve madencilik konulu bir konferansında 
söz alan alüminyum üreticisi Alcoa’nın CEO’su Roy Harvey kü-
resel ekonomilerin koronavirüs salgınından kaynaklanan krizin 
etkilerini üzerinden attığını söylemek için çok fazla belirsizlik 
olduğunu kaydetti.  
Küresel piyasalarda toparlanmadan bahsetmek için henüz 
çok erken olduğunu vurgulayan Harvey, “Kesin bir iyileşme 
olduğunu belirtmek için henüz yeterli netliğe sahip değiliz. Aynı 
zamanda kayıtlarımızda bu durumu doğrulayacak yeterince si-
pariş bulunmuyor. Bu verilerin kimsenin eskiye dönmeyi planla-
madığına dair bulgular içerdiğini düşünmüyorum ancak içinde 
bulunduğumuz durum henüz kesin bir toparlanma belirtisi de 
göstermiyor.” dedi.
Harvey’in yorumları ülkelerin önlemlerinde gevşemeye git-
tiği ve yatırımcıların ekonomilerin toparlanmasının ne kadar 
süreceğini algılamaya çalıştıkları bir dönemde geldi. Ame-
rikalı bir fon yöneticisi ve yatırımcı olan Stan Druckenmiller 
ise görüşlerinde koronavirüsün ekonomik etkilerinin uzun 
ömürlü olacağına dair beklentisini paylaşırken ekonominin 
pandemi azaldıkça hızla geri toparlanacağı ve “V” şeklinde 

bir iyileşme grafiği çizmesine dair beklentileri “hayal ürünü” 
olarak değerlendirdi.
Faaliyet gösterdikleri alüminyum piyasalarına yönelik görüşle-
rini de paylaşan Harvey, “Alüminyum piyasaları şu anda ihtiyaç 
duyduğundan daha fazla alüminyum üretimi gerçekleştiriyor.” 
dedi ve küresel alüminyum üreticileri arasında üretim miktarını 
azaltmak için ortak bir eylem planı yapılması gerektiğine dair 
görüşlerini belirtti.
Harvey, en büyük tüketici olan Çin’in faaliyetlerini eski perfor-
mansına geri dönmek için yoğun çaba sarf etmekte olduğunu 
ancak bu durumun henüz küresel bir toparlanmayı işaret et-
mediğini söyledi. Yaşanan Covid-19 krizinden dolayı yılın ilk 
çeyreğinde faaliyetlerinde yavaşlama görülen Asya ülkesinin 
stoklarında 2 milyon tonluk artış görüldüğüne dikkat çeker-
ken faaliyetlerin tekrar başlaması ile stoklarda sadece 400.000 
ila 500.000 tonluk bir düşüş yaşandığını belirtti. Harvey, önü-
müzdeki süreç hakkında fikir sahibi olabilmek adına yapılması 
gerekenleri şu cümlelerle özetledi: “ABD'deki eyaletlerde ve Av-
rupa'daki ülkelerde neler yaşandığını detaylıca incelememiz gere-
keceğini düşünüyorum. Çalışma hayatına geri dönüş planlarının 
nasıl gerçekleştiğini görmek için süreci yakından takip etmemiz 
gerekiyor.”
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Dünyanın En Büyük 4. Elmas Madeni 
Üretim Azaltma Kararı Aldı   

Avustralya Covid-19 Sonrası 
Madencilik Reformları Üzerine Çalışıyor 

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Afrika ülkesi Angola’da aynı ismi taşıyan elmas madenini işleten 
Sociedade Mineira de Catoca, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 
salgını nedeniyle küresel talebin zayıfladığını gerekçe göstere-
rek madencilik faaliyetlerini azaltacağını açıkladı. Bunun yanın-
da şirket yaptığı açıklamada bazı yatırımlarını ertelediğini ve 
işletme maliyetlerinde kısıntıya gittiğini ekledi.
Rus Alrosa ve Çinli Lev Leviev International ile birlikte Ca-

toca Madeni’nin sahibi olan Angola devletine ait maden 
şirketi Endiama, Angola'nın ham elmas üretiminin 2020 yı-
lında geçtiğimiz yılki üretim rakamı olan 9,2 milyon karattan 
2 milyon karata gerileyeceğine dair öngörüsünü paylaştı. 
Düşüş, halihazırda askıya alınan işletmelere ek olarak küre-
sel arzda görülen %5 oranında bir düşüşü temsil ediyor ve 
bu da dünyanın elmas üretiminin yaklaşık %37'sinin olduğu 
anlamına geliyor.
VTB Capital Metal ve Madencilik Araştırma Departmanı Başkanı 
Dmitry Glushakov konu ile ilgili, “Bu durum, piyasadaki fiyatlar 
üzerindeki baskıyı kısmen hafifletiyor ancak kısa vadede ham el-
mas talebinin daha da düşebileceğine inanıyoruz.” dedi. 
Değer bazında dünyanın beşinci, miktar bazında ise altıncı el-
mas üreticisi olan Angola, yaklaşık bir yüzyıl önceye dayanan ve 
Portekiz sömürge yönetimi altında başlayan elmas madenciliği 
endüstrisini özelleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz 
yıl halka açık ilk elmas müzayedesini gerçekleştiren ülkede, üre-
ticilerin artık devlet tarafından belirlenen kısıtlı miktardaki alı-
cıya pazar fiyatlarının altında satış yapması gerekmiyor. Kamu 
şirketi Endiama, ülkenin politikalarına uygun olarak Angola'yı 
dünyanın en iyi üç elmas üreticisi arasına yerleştirmek için ulus-
lararası ortaklar aradığını açıklamıştı.
Koronavirüs pandemisinin küresel piyasaları etkisi ortaya çık-
madan önce Angola, 2022 yılına kadar yıllık elmas üretimini 14 
milyon karata çıkarmayı planladığını duyurmuştu.

Avustralya Mineraller Konseyi (The Minerals Council of Austra-
lia), hükümeti Covid-19 salgını sona erdiğinde ülkenin maden-
cilik sektörünün toparlanmasını garanti altına alacak ve bu zor-
lu süreçten küresel rekabet şartlarını kaybetmeden çıkmasını 
sağlayacak bir dizi önlem almaya çağırdı.
‘Ekonomik Toparlanmayı Hızlandırmak için Reform Öncelikleri’ 
(Immediate Reform Priorities to Accelerate Economic Reco-
very) isimli bir rapor ile görüşlerini hükümete sunan konsey, 
daha hızlı proje onayları, günümüz şartlarına uygun yetenek-
lerin değerlendirilmesi ve çalışma hayatında esnek kuralların 
benimsenmesini içeren reformlara dair önerilerde bulundu.
Konsey tarafından yayınlanan raporda dikkat çeken ifadeler 
arasında şu ifadeler yer aldı: “Dünya lideri maden şirketlerimiz 
bürokratik tekrar ve çakışmalar ile oyalanmakta ve projelerin 
onaylanması uzun sürmektedir. Dolayısı ile yerel halka sunulacak 
istihdam ve bölgeye yapılacak yatırımlar engellenmektedir.
Çevresel değerlendirmelerin ve onayların hızlandırılması, maden 
arama anlaşmalarının yeniden düzenlenmesi ve keşif için teşvik-
lerin genişletilmesi de yeni ve genişleyen madencilik projelerinin 
çeşitliliğinin arttırılmasına ve mevcut projelerin hız kazanmasına 
vesile olacaktır.”

Avustralya’nın uyguladığı %30’luk şirket vergi oranını çok yük-
sek olarak değerlendiren konsey, bu vergi oranının uluslararası 
düzeyde rekabete izin vermediğini ve risk yatırımlarını engelle-
yebileceğini vurguladı.   
Milyarlarca dolar harcansa bile ülkede kömür, demir cevheri, 
baz metal, kritik mineraller ve altın projeleri konusunda bir 
proje portföyü oluşturulması için yeterli olmadığının altını 
çizen konsey, yatırımlara kesin gözüyle bakmanın hata olaca-
ğına dikkat çekerken Covid-19 salgını süresince Avustralyalı 
şirketlerin faaliyetlerine devam ettiğini ancak diğer madenci-
lik ülkelerinde madencilik faaliyetlerinin büyük ölçüde aksadı-
ğını ancak süreç iyi değerlendirilmez ise rakiplerinin küresel 
piyasadaki paylarını arttırmak için zaman kaybetmeyeceğini 
vurguladı.
Raporda, Hindistan ve Güneydoğu Asya gibi nüfus yoğun-
luğunun yüksek olduğu, büyüyen ekonomiye sahip bölge-
lerde genişleyen konut, alt yapı, çelik ve bakır endüstrile-
rinde yüksek talebi destekleyen hammadde ihtiyaçlarının 
devam edeceği vurgulanırken bu ülkeler Avustralya ma-
dencilik sektörü tarafından hedeflenebilecek pazarlar ola-
rak ön plana çıktı.
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bir çok ülkenin rekabet kuruluşundan koşulsuz izin aldıklarını 
duyurmuştu.

Metso ve Outotec, önceki duyurular doğrultusunda, ya-
sal onay sürecinin ilerleyişini göz önünde bulundurarak, 
kalan belirli rekabet izinleri dahil olmak üzere gerekli 
tüm yasal izinlerin alınmasını ve birleşme işleminin 30 
Haziran 2020 tarihinde tamamlanmasını beklediklerini 
kaydetti.

Şirketler arasında gerçekleş-
mesi beklenen birleşmenin 
tamamlanması ile 15,600 çalı-
şanı bulunan ve 2018 yılı top-
lam satışları göz önüne alındı-
ğında faiz ve amortisman ve 
vergi öncesi kârı (EBITDA) 3,9 
milyar avro olan bir şirket or-
taya çıkacak.

ŞIRKET HABERLERI

Yeni Normal ile Maden Sahalarının Ziyaret Edilmesi

Outotec ve Metso Birleşme İçin 
Avrupa Komisyonu’ndan Onay Aldı

RPM Global ve ARDEF, günü-
müzde yaşanan Covid-19 salgı-
nının madencilik sektöründeki 

olumsuz etkisini azaltmak amacı ile çeşitli yöntem ve yaklaşım-
lar geliştirerek, çalışmaların sağlıklı bir şekilde devam etmesini 
hedeflemektedir. Salgın sürecinde, maden saha incelemeleri-
nin devamlılığı için yeni adaptasyonlar veya yöntemler gelişti-
rilmesi, madenciliğin geleceği açısından da önemlidir. Dolayı-
sıyla bu süreçte geliştirilebilecek yöntemler arasında öncelikle 
uzaktan saha ziyaretleri ele alınmalıdır. 

Bilindiği gibi maden sahası ziyaretleri uzun zamandır araştır-
macılar, madencilik şirketleri, danışmanlar ve yatırımcılar tara-
fından yüksek saygınlıkla gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir 
varlığı görüntülemek, gözlem ve görüş sağlamak için teknik bir 
ekibe sahip olmanın, varlığı anlamak için kritik önem taşıdığı 
kabul gören bir gerçektir.

Ancak uzaktan saha ziyareti hiçbir zaman gerçek bir saha 
ziyaretinin yerini tamamen alamayacaktır. Çünkü saha ziya-
retlerinde temel amaç; yerinde verilerin incelenerek fiziksel 
onay verilmesidir. Uzaktan saha ziyaretlerinde ise ofis çalış-
maları ile veritabanlarının incelenmesi sırasında karşılaşıla-
bilecek olası sorunları en aza indirmek hedeflenmekte ve fi-
ziksel onaya gerek duymadan raporlara ve verilere güvenme 
riskini azaltan değerlendirmeler yapılabilmektedir.  Uzaktan 
ziyaret düzgün bir şekilde gerçekleştirilirse, bilgi ve veri doğ-
rulaması yalnızca masaüstü incelemesiyle ilişkili riski azalt-
mak için yeterli olacaktır.

Uzaktan saha ziyaretlerinin gerçekleştirilebilmesi için iki aşa-
malı teknolojik bir yaklaşım yeterli olacaktır. İlk aşama, veri 
gönderimi ve alımına uyumlu yazılımları içeren gerçek za-
manlı iletişim yöntemleridir. İkinci aşama ise duyusal bilgileri 
toplamak ve iletmek için gerekli ekipman ve yazılımlardır. Bu 
ekipmanlar, basit bir akıllı telefon veya tablet, kask-baret ka-
meraları, gözlük kameraları, mikrofon ve drone dahil olmak 
üzere ölçme ve veri toplama araçlarına kadar çeşitlilik gös-
terebilir. 

Maden sahaları ziyaretlerine ilişkin pratik öneriler ve uzaktan 
saha ziyaretleri hakkında hazırlanan çalışmaya RPM Global in-
ternet sitesini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz: 

rpmglobal.com/resources/mine-and-mine-project-site-vi-
sit-guidelines-a-practical-approach/

Outotec ve Metso, 13 Mayıs 2020 tarihi itibari ile iki şirketin kıs-
mı birleşmesi için Avrupa Birliği’nde yasama sürecini başlatan, 
ayrıca Birliğin yürütme organı olarak AB kazanımlarını, bütçeyi 
ve programları uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu 
olan Avrupa Komisyonu’ndan “Koşulsuz Birleşme Kontrol İzni” 
aldığını duyurdu.

Şirketler Mart ayı içerisinde yayınladıkları bir basın açıklama-
sında Kanada, Şili ve Türkiye gibi ülkeler de dahil olmak üzere 
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Bölge Satış Müdürü

onur.sahin@victaulic.com

KAPAK KONUSU

HDPE Borular İçin 10 Kat Daha Hızlı 
Monte Edilebilen Victaulic Çözümleri

Mekanik boru birleştirme sis-
temlerinde dünya lideri olan 
Victaulic, yivli sistemlerin mu-
cididir. Dünyada yivli kaplinli 
bağlantı sistemleri “Victaulic 
Bağlantı” olarak adlandırılmak-
tadır. Victaulic, tasarımdan in-

şaata kadar müşterilerine eksiksiz bir destek için ürünlerinin 
kalitesine ve güvenilirliğine büyük önem vermektedir.

Victaulic mekanik boru birleştirme sistemleri bugün ülkemiz-
de; madencilikten gemi endüstrisine, enerjiden ticari binalara, 
endüstriden makine teçhizat üreticilerine kadar birçok farklı 
sektörde kullanılmaktadır. Şirketin hali hazırda Türkiye’de ken-
di ofisi mevcut olup toplam 6 çalışanı ile müşterilerine üstün 
kaliteli profesyonel hizmetler sunmaktadır. Ürünlerin fabrika-
da üretilme aşamasından, sahada sistemin devreye alınmasına 
kadar tüm süreçleri bizzat kendi ekibiyle kontrol eden Victa-
ulic, aynı zamanda teknik destek ve doğru sistem çözümleri 
konusunda da müşterilerine proje tasarım aşamasında dahi 
yardımcı olmaktadır.

Victaulic ürünleri dünyada en çok madencilik sektörü tara-
fından tercih edilirken ülkemizde de ilk olarak 1970’li yıllarda 
Ereğli Kömür İşletmeleri’nde kullanılmıştır. Aynı dönemde ül-
kemizdeki petrol ve doğalgaz faaliyetlerinde de Victaulic yivli 
sistemler kullanıldığı bilinmektedir. 

Victaulic yivli boru sistemleri, sıcak su, soğutma suyu, yangına 
karşı koruma tesisatı, enstrüman havası, proses havası, basınçlı 
su, drenaj, atık su, atık taşıma hatları ve macun dolgu da dahil 
olmak üzere birçok uygulamada kullanılmaktadır.

Türkiye’de Victaulic ürünlerini kullanan firmaların başında Çayeli 
Bakır İşletmeleri gelirken birçok farklı yer altı işletmesinde ve tesis-
te de yivli Victaulic bağlantı elemanları tercih edilmektedir. Ürün-
lerimizi kullanan firmalar, güvenilir ve üstün kaliteli referansları-
mızı göz önünde bulundururken ürünlerimiz geçmişten bugüne 
kadar çelik ve HDPE borularda sorunsuz olarak kullanılmaktadır.

Türkiye’nin önde gelen altın üreticileri arasında yer alan Koza 
Altın İşletmeleri’nin tesisleri ve yer altı ocaklarında da Victaulic 
marka ürünler kendine yer bulamaktadır. Koza Altın’a ait işlet-
melerde bulunan HDPE borularında Victaulic HDPE kaplinleri 
ve yüzde yüz sızdırmaz kelebek vanaları, basınçlı hava, temiz 
su ve atık su hatlarında ürünlerimiz bulunmaktadır.

Ayrıca Tüprag’a ait Efemçukuru Altın Madeni’nin yer altı ve yer 
üstünde, özellikle yüksek basınç hatlarında, spesifik geniş açılı 
dirsekleri ve 180 bar basınç dayanımlı kaplinleri kullanan firma 
tarafından, hızlı montaj ve sökülüp takılabilir özelliğinden do-
layı güvenilir Victaulic ürünleri tercih edilmiştir. 

Ülkemizde faaliyet gösteren önemli maden şirketlerinden bi-
risi olan Eti Bakır da HDPE ürünlerde Victaulic’i tercih ederken 
Demir Export, Anagold gibi firmalar ve adını sayamadığımız 
birçok maden firması yüksek basınçlı yer altı dolgu hattında 
180 bar kaplin ve fittings kullanmaktadır.

Victaulic bağlantı ürünleri; çelik, galvanizli çelik, HDPE, paslan-
maz çelik vb. tüm boru çeşitlerinde kullanılabilir. 25 bar - 400 
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bar çalışma basıncına uygun farklı tiplerde kaplin üretiminin 
yanında her türlü kimyasal veya akışkana uygun bir conta ile 
¾” – 100” arası tüm çaplarda boru bağlantı çözümleri sunar. 
Ayrıca ürün gamında yivli endüstriyel tip %100 sızdırmaz ve 
kesme özelliğine sahip kelebek vana, küresel vana, bıçaklı sür-
gülü vana ve basınç düşürücü gibi birçok ürün bulunur. 

HDPE Kaplinler Füzyon Yöntemini Elemine 
Ederken Boru Bağlantılarını Saniyeler İçinde 
Yapmanızı Sağlar
Yüksek yoğunluklu polietilen boru (HDPE) tüm dünyada 50 yılı 
aşkın süredir kullanılmakla birlikte, son yıllarda tüm sektörler 
tarafından kabul görmesi ile beraber çelik, beton ve sünek de-
mirin yerini hızlıca almaya başlarken HDPE; madencilik, şehir-
cilik, endüstriyel ve ticari uygulamalarda yılda %5 gibi hızlı bir 
büyüme göstermesi beklenen bir boru malzemesidir. 

HDPE boruların endüstriyel pazarlarda daha fazla yer almasıyla 
Madencilik Türkiye Dergisi’nin bu ayki kapak görselinde de 
görüldüğü üzere Victaulic, HDPE boru bağlantılarının hızlı ve 
kolay yapılmasını sağlayan çözümler üretmeye başladı.

Bu kapsamda Stil 905 kaplini geleneksel füzyon kaynak yön-
temine göre 10 kat daha hızlı bağlantı yapılmasını sağlarken 
bunun için de herhangi bir özel eğitim veya sertifika gerek-
mez. Sadece lokma anahtarı veya şarjlı somun sıkma makinesi 
kaplinin bağlantısını yapmanız için yeterlidir. Patentli monta-
ja hazır (Installation-Ready) teknolojisi ile birlikte kaplinlerin 

sökülmesine gerek yoktur. Yapmanız gereken sadece kaplini 
boru ucuna doğru bastırmanız, ikinci boru ucunu da diğer ta-
raftan birleştirmenizdir. İki boruyu ağız ağıza getirdikten sonra 
kaplinin cıvatalarını sıkmanız yeterlidir. Kaplinin sökülmesine 
gerek olmadığından herhangi bir parçanın düşmesi veya kay-
bolması söz konusu olmaz.

İdeal bir madencilik uygulamasında, şehirlerde su taşınması 
veya endüstriyel uygulamalarda, Stil 905 kaplini ile 63 mm’den 
355 mm’ye kadar ISO yüksek yoğunluklu polietilen boruları 
saniyeler içerisinde bağlamanız için dizayn edilmiştir. Doğru 
montaj yapıldığını gözle kontrol etmenize olanak sağlayan bu 
dizayn sayesinde alın füzyon ve elektro füzyon kaynağı yap-
manıza gerek kalmaz. Kaplinin cıvataları sıkıldıktan sonra me-
tal metal temasının olması montajın doğru yapıldığını gösterir.

Ayrıca montaj hava koşullarına bağlı değildir, çadır kurmanı-
za da gerek yoktur. Isınmasını veya soğumasını beklemeniz 
gerekmez. Kaplini yeni, kullanılmış hatta kirli bir boruya bile 
monte edebilirsiniz. Kaplinli bağlantı yöntemini füzyon yönte-
mi ile karşılaştırdığınızda HDPE boru basınç değerlerini, çekme 
yüklerini ve bükülme yarıçapı değerlerini karşıladığı hatta aş-
tığı kanıtlanmıştır. Kaplin; performans, güç ve dayanıklılık göz 
önünde bulundurularak tasarlanmıştır. 
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Genel Victaulic 905 montaja hazır HDPE kaplin avantajları:

• Ön hazırlık gerektirmez. Düz kesilmiş HDPE boruya direk 
monte edilebilir.
• Flanşlı, alın kaynak veya elektrofüzyon yöntemine göre 10 
kat daha hızlı montaj imkânı sağlar.
• Tekrar tekrar defalarca sökülüp takılabilir. Kolaylıkla sök tak 
yapılabilir. Boruların ziyan olmamasını sağlar.
• Yağmur, rüzgâr gibi en zorlu hava koşullarında dahi sökülüp 
takılabilir. 
• PN25 basınç sınıfına haiz %100 sızdırmaz bağlantı sağlar.
• HDPE borudaki uzama / kısalma hareketlerinde ve açısal ha-
reketlerde üstün mukavemetli bağlantı imkânı sağlar.
• C5-M korozyon sınıfı testlerinde 50 yıldan daha uzun koroz-
yon dayanımına sahiptir.
• El aletleriyle veya şarjlı aletler ile monte edilebilir. Jeneratör 
veya elektrik gerektirmez.

Victaulic HDPE boru çözümlerinin avantajlarını paylaştıktan 
sonra kimilerinin ilk defa karşısına çıkan bu yöntem için endi-
şeler de ortaya çıkabilmektedir. Yazının başında belirtilen re-
feransları bir kenara bırakarak bazı konularda akla gelebilecek 
soruları ve yanıtları da paylaşmak isteriz:

Mekanik bağlantılar metal parçalardır. Gömülebilir mi 
veya plastik boruda kullanmamız doğru mudur?
Gömülü uygulamalarda mekanik bağlantılar kaynak bağlantı-
lar kadar performans gösteremeyebilir. Gerçek şu ki, Victaulic 
HDPE boru için gömülü ve birçok yer altı uygulamalar için özel 
olarak dizayn edilmiştir.

Dayanıklı sünek demir gövde ve floropolimer kaplı yapısı, Re-
fuse-to-Fuse yani herhangi bir kaynak yöntemini gerektirme-
yen bağlantı sağlayan kaplinler en zorlu yer altı ortamlarından 
korunur. Mühendis veya işverenin ek koruma gerektiğini be-
lirlediği bir alan varsa, endüstri tarafından kabul gören bir dizi 
kaplama ve sarma seçeneği mevcuttur.

Elektrofüzyon veya alın kaynağı yöntemi 
daha mı sağlamdır?
Füzyon geleneksel olarak güç ve güvenilirlikte “altın standart” 
olarak görülmekle birlikte, ampirik veriler aksini önerebilir. Ta-
rihsel olarak boru kadar güçlü olduğu varsayılan, birleştirilmiş 
bağlantıların bütünlüğü birçok değişkenin merhametindedir. 

Kaynak bağlantısı sadece makineyi çalıştıran ve çevre koşulla-
rındaki dalgalanmalara çok az alan bırakan ayrıntılı bir süreci 
takip eden teknisyen kadar iyidir. Yüzey kontaminasyonu, rüz-
gâr, sıcak veya soğuk koşullar, ısıtma plakası sıcaklık kontrolü 
ve füzyon süreleri, kaynaşmış bir bağlantının bütünlüğünü et-
kileyebilir ve kaliteyi incelemek için görsel veya etkili bir tahri-
batsız yöntem yoktur.

Radyografi ve ultrason gibi mevcut tahribatsız muayene yön-
temleri ince partikül kontaminasyonu, alın kaynaklarında so-
ğuk füzyon veya elektrofüzyon bağlantılarında yanlış hizalama 
ve kontaminasyon gibi HDPE bağlantı kalitesini etkilediği bili-
nen önemli sorunları güvenilir bir şekilde tespit edemez. Ta-
mamlandığında, bağlantının ne kadar iyi kaynaştığını sadece 
zaman gösterir.

Herhangi bir etkili testin bulunmaması durumunda bir kay-
nağın bütünlüğünü sağlamak için ekipman doğru sıcaklıkları 
kaydetmek, uygun ısıtma ve soğutma sürelerini hesaplamak 
için düzenli olarak kontrol edilmeli ve uygun şekilde korunma-
lıdır. Sürekli eğitim ve mesleki gelişim kültürü çok önemlidir. 
Ekipmanın çalışması yalnızca eğitilmiş ve sertifikalı kurulumcu-
larla sınırlandırılır ve süreçlerin sıkı bir şekilde takip edilmesini 
sağlamak için kullanıcı yeterliliğine büyük ölçüde güvenilir.

Füzyonun aksine, Refuse-to-Fuse kaplin montajı son derece 
basittir. Dört adımdan oluşan kolay işlem hava koşullarından 
bağımsız olarak tamamlanabilir. Doğru kurulumun ve bağlantı 
bütünlüğünün görsel olarak doğrulanmasını sağlar.

Montajı yapan kişi metal-metale teması görsel olarak onay-
layarak, sızdırmaz bir bağlantı olduğunu doğrulayabilir. So-
nuç olarak, yüksek kaliteli bağlantıların sadece Refuse-to-Fu-
se kaplin bağlantı yöntemi kullanılarak elde edilmesi değil, 
aynı zamanda füzyon yöntemine göre doğrulanması daha 
kolaydır.

355 mm'ye kadar boru boyutları için Victaulic Refuse-to-Fuse 
kaplin bağlantı, düz uçlu HDPE boruya, borunun dış çevresine 
giren iç paslanmaz çelik bir halka ile monte edilir. Yaygın bir 
yanlış anlama, borunun bağlantı noktasından “dışarı çıkacağı-
dır”, çünkü entegre diş sırası füzyon kadar güçlü bir eklem sağ-
lamayabilir. Diş halkası tamamen ölçülü bir bağlantı sağladığı 
için bu doğru değildir.

Aslında, Refuse-to-Fuse kaplinleri füzyon bağlantıları ile kar-
şılaştırdığınızda HDPE boru basınç değerlerini, izin verilen 
çekme yüklerini ve kaynaklı bir birleşme yerinin bükülme 
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yarıçapı önerilerini karşıladığı veya aştığı kanıtlanmıştır. Bu, 
borunuzu herhangi bir füzyon kaynak çözümü gibi itebilece-
ğiniz, çekebileceğiniz ve sürükleyebileceğiniz anlamına gelir.

Victaulic Refuse-to-Fuse kaplinler özellikle güç ve dayanıklı-
lık göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Aslında, aşırı 
basınç testleri altında, Victaulic mekanik bağlantıların HDPE 
borulardan daha uzun süre dayandığını göstermiştir. Bu, bo-
runun kendisinin düzgün takılmış bir kaplinden önce basınç 
altında başarısız olacağı anlamına gelir.

Boru hattının bakımı veya genişletilmesi için, Refuse-to-Fuse 
sistemi, pahalı aletlere, uzman bakım ekiplerine veya uzun du-
ruş sürelerine gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde sökül-
meye izin verir. Bileşenler tamamen yeniden kullanılabilir. Bu 
nedenle yedek parçaları beklemek için ek maliyet veya kesinti 
süresi yoktur.

Elektrofüzyon yöntemi çok mu hızlıdır?
İdeal koşullarda bile, HDPE'nin kaynak yöntemi ile bağlantısı 
yavaş bir işlemdir. Değişkenlerin birleşme hızı üzerinde muaz-
zam bir etkisi olabilir: Sıcak günlerde daha uzun soğutma sü-
relerine ve soğuk günlerde daha uzun ön ısıtma sürelerine yol 
açan hava koşulları; dengesiz zemine yol açan düzensiz veya 
çamurlu arazi ve bir füzyon makinesinin yerleştiremeyeceği 
dar hendekler veya dikey yönler gibi bir kurulumun yeri.

Ayrıca, füzyon ekipmanının masrafı ve kalifiye işçinin yeter-
sizliği nedeniyle, kurulum hızı, herhangi bir şantiyede kay-
nak makinesi veya operatör eksikliği nedeniyle genellikle 
yavaşlar. Ekipmanın kırılması durumunda, iş tamamen dur-
durulabilir.

Refuse-to-Fuse sistemi, füzyon kaynak yöntemine 10 kat 
daha hızlı monte edilebilir. Cıvataları ve somunları sıkmak 
için basit el aletleri kullanarak pahalı birleştirme ekipmanına, 
güç kaynaklarına veya sertifikalı füzyon montajcılarına gerek 
yoktur.

Montaj hava koşullarından bağımsızdır ve herhangi bir sıcak-
lıkta yağmur veya güneş ışığı altında tamamlanabilir. Montaj 
kaynak makinesi gibi özel ekipmana bağlı olmadığından, bir-
den fazla ekip paralel olarak çalışabilir. Bu, ekip verimliliğini 
artırır ve ekibin çalışmama süresini azaltır. Böylece projelerinizi 
önceden planlayabilirsiniz.

Son olarak, karmaşık ekipmanlara ihtiyaç duyulmadan, kaplin-
li mekanik bağlantılar daha dar alanlarda, zorlu arazilerde ve 
geleneksel kaynak makinelerinin sınırlı erişilebilirliğe sahip ko-
numlarda hızlı bir şekilde monte edilebilir.

Kaynak makineleri genellikle yatay olarak konumlandırılır ve 
bağlantı oluşturmak için borunun döşenmesini gerektirir. 
Herhangi bir dikey borunun zeminde imal edilmesi ve yerine 
kaldırılması gerekir. Kaplinle yapılan mekanik bağlantılar, di-
key makaraların yerinde inşa edilmesini sağlar ve HDPE boru 
malzemeleri ile inşaat maliyetini azaltır.

Kaplinle bağlantı yöntemi daha mı pahalıdır?
Kaynak yöntemi projenin boru çap aralığına bağlı olarak farklı 
tutarlarda ekipman gerektirse de Refuse-to-Fuse sistemi, bu 
araçların satın alma ve bakım ihtiyacını ortadan kaldırır. Boru 
tesisat işini taşere edip uzun sürede montajı tamamlanmış 
şekilde teslim almak yerine kendi iş gücünüzü kullanarak ve 
herhangi bir ek makine yatırımı yapmadan hızlı bir şekilde bo-
rularınızı döşeyebilirsiniz.

Ayrıca kaplinle bağlantı daha hızlı ve daha kolay olduğu için 
projeler sertifikalı işçi çalıştırma gerektirmeden daha az ele-
man ve daha az süre çalışma ile işçilik maliyetlerinden tasarruf 
etmenizi sağlar. Genel olarak projelerin karşılaştırmalı çalışma-
ları yapıldığında, kaplinli bağlantı çözümlerinin füzyon kaynak 
yöntemine göre rekabetçi bir şekilde fiyatlandırılmış bir seçe-
nek olduğunu belirlenmiştir.

Yivli mekanik bağlantının mucidi olarak Refuse-to-Fuse çözü-
müyle gurur duyuyoruz. Victaulic olarak, mekanik bağlantılar 
hakkında piyasayı eğitme konusunda tutkuluyuz. Çözümümüz 
HDPE basınç değerlerini aşıyor, kurulum sürelerini kısaltıyor, 
pahalı ekipmanlara ve uzman işçilere olan ihtiyacı ortadan kal-
dırıyor ve yer altı gömülü ve açık havaya maruz kalan koşullar-
da çalışıyor.

Victaulic olarak Türk madencilik sektöründeki tek resmi 
distribütörümüz Pena Maden firmasıyla beraber yüksek 
stok adetlerimizle müşterilerimize hizmet vermeye de-
vam ediyoruz. Pena Maden’den değerli çalışma arkada-
şımız Murat Tayfun Çelik ile beraber tüm müşterilerimize 
en üstün kaliteli profesyonel hizmeti sunmaya çalışırken 
Pena Maden Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Tellioğlu da 
Victaulic Türkiye aktivitelerini sonsuz bir şekilde destekli-
yor. Uzun yıllardır devam eden bu işbirliği ile gelecekte de 
Türkiye’deki tüm müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye 
devam edeceğiz.

Daha ne isteyebilirsiniz ki?

victaulic.com
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1936 Yılında Başlayan Serüven

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

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

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

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

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

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

Tamamı Protan tesislerinde gerçekleştirilen Protan Ventiflex 
fantüp imalatında, PVC kaplamanın içerisinde yer alan ve “tek-
nik tekstil” diye isimlendirdiğimiz 3 boyutlu iplik örgü sistemi 
ve bu ipliklerin bir araya gelmesi ile oluşan ağ sistemi sonu-
cunda, darbelere karşı maksimum mukavemet sağlamakta, 
yırtık oluşumuna azami direnç sağlanmakta ve yırtık ilerlemez 
özelliğe kavuşmaktadır.

Asma halkaları metalden değil sıkıştırılmış PVC’den imal edilir. 
PVC malzemenin yine PVC malzemeye yüksek frekanslı kay-
nak ile perçinlenmesi ile azami mukavemet sağlanmaktadır. 
Havalandırma fanları ile fantüpe aktarılan yüksek basınçlı 
havanın etkisinden dolayı metal asma halkaları zamanla PVC 
malzemeyi yormaya, kesmeye başlar ve sarkmalara neden 
olur. Bu sarkmaların zaman etkisiyle yırtılmalara ve kopmalara 
dönüşmesi kaçınılmazdır. Sıkıştırılmış PVC’li asma halkaların-
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1936 yılında piyasaya sunduğu 
Ventiflex fantüpler ile madenlere 
ve tünellere hizmet sunan Norveç-

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

da ise herhangi bir sarkma ya da yırtılma meydana gelmez. 
Bu da havanın türbülansa girmeden laminar bir akış ile iletil-
mesini sağlar. Hava kayıpları ile sürtünme minimum seviyede 
kalmaya devam eder.

Fermuar bağlantı tipi fantüplerde endüstriyel tip fermuar kul-
lanılır, yani fermuar birleştikten sonra genişliğin 8,5 mm’den 
az olmaması gerekir. Aksi takdirde fantüp içerisindeki ba-

sınçtan dolayı bağlantı noktalarından ayrılmalar ve hava ka-
çakları meydana gelir. Protan’ın fermuarları endüstriyel ağır 
hizmet tipindedir.

Dönüş parçalarındaki yay açılarını, head loss olarak isim-
lendirdiğimiz hava kayıplarının minimum düzeyde oluşa-
cağı biçimde, daha fazla temiz havayı iletebilecek şekilde 
dizayn etmektedir. Bu uygulama, Protan mühendislerinin, 
tecrübe ve bilgi birikimi neticesinde şekillenerek nihai ha-
line ulaşmıştır.

Süspansiyon sistemi için, fantüp ile aynı malzemeden, yine 
yüksek frekanslı kaynak sistemi ile oluşturulan bir konstrüksi-
yon kullanmaktadır. Bu sebeple “rib” adı verilen bu süspansi-
yon sistemi yine aynı malzemeden oluşan asma halkaları ile 
yüksek frekanslı kaynak yöntemi ile birleşir ve yüksek muka-
vemet sağlanır. Dikiş, yapıştırma, vulkanizasyon gibi metotlar 
kesinlikle kullanılmamaktadır. 

penatrade.com
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Atık Gerçeği – Dekantör Santrifüj 
Kullanarak Atık Çamurunun 
Optimum Susuzlaştırılması

Madencilikte atık olarak tanım-
ladığımız, ince tanecikli partikül 
içeren çamurlar, cevherlerin iş-

lenmesi sırasında oluşur. Atıklar sıklıkla büyük çöktürme ba-
rajlarında veya çamur havuzlarında depolanırlar. Bunlar çevre 
üzerinde büyük bir yüktür. Atıkların bağladığı proses suyunun 
önemli bir kısmı ise çoğunlukla tekrar kullanılamaz.

Modern ayırma teknolojilerinin sunduğu çözümlerle bu yük-
sek konsantrasyonlu çamur atıkları arıtılabilir ve proses suyu 
geri kazanılabilir. Bu yöntem hem yerden hem de maliyetten 
tasarruf sağlar ve çevre dostudur.

Değerli mineralleri elde edebilmek için, maden işletmeleri çok 
büyük hacimlerde kazı yaparlar. Çıkan kayaçlar önce öğütülmeli 
ve çoğu durumda kimyasal çözeltilerle işlenmeli, ardından büyük 
miktarlarda su ilave edilmelidir. Değerli minerallerin konsantras-
yonu azaldıkça, çamur miktarı artar. Kimyasallarla kirlenen atıklar 
büyük çamur havuzlarına pompalanır. Havuzlar genellikle toprak 
ve taştan yapılan setlerle korunur. Bu barajlar, depolanan atık mal-
zemenin basıncına dayanacak kadar sağlam olmalıdırlar. Ne yazık 
ki, bu her zaman böyle olmamaktadır. 25 Ocak 2019 tarihinde Bre-
zilya’nın Belo Horizonte kenti yakınlarındaki Brumadinho'da bu-
lunan bir demir cevheri işletmesinin atık havuzunda yaşanan ve 
270 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza bu durumun bir örneğidir.

Bu depolama yöntemi hala yaygındır, ancak kullanılan pro-
ses suyunu bağladığı için büyük çevresel riskler içerir. Bu-
nun da ötesinde, baraj dayanımının izlenmesi ve yer altı 
suyu kirliliğinin araştırılması ile ilgili muazzam maliyetler 
söz konusudur.

Bu yönteme bir alternatif olarak, susuzlaştırılmış atıktan bah-
sedilebilir. Susuzlaştırılmış çamur arazide barajlara gereksi-
nim olmadan depolanabilir. Bu yöntem, modern sızdırmaz 
bir arazi dolgusu olarak düşünülebilir.  Özellikle ulaşılması 
zor veya yüksek deprem riski olan yerlerde özellikle tercih 
edilen bu metot çok daha az yer gerektirir, daha güvenlidir 
ve kullanılan proses suyunu doğrudan döngüye geri verir. 
Böylece, birçok işletme için gereken temiz su miktarını çok 
azalttığından bundan kaynaklı işletme maliyetleri ciddi şekil-
de düşürülebilir.

Susuzlaştırılmış Atıkların Depolanması 
Yer Kazandırır
Ekonomik kaygılar ve çevresel baskılarla atıkların susuzlaştı-
rılarak depolanması giderek daha popüler hale gelmektedir. 
Susuzlaştırma için farklı yöntemler mevcuttur: Filtre pres ve 
belt preslerinin yanı sıra dekantör santrifüj son yıllarda gide-
rek daha önemli hale gelmiştir. Dekantör santrifüjler aynı anda 
birçok avantaj sağlar.
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Daha Az Yer Gereksinimi, 
Yerden ve Paradan Tasarruf 
Diğer endüstrilerde olduğu gibi, madencilikte de kullanılabilir 
alanlar her zaman sınırlıdır. Dekantörlerde atıkların susuzlaştı-
rılması yüksek santrifüj kuvvetleri vasıtasıyla gerçekleşir ve bu 
nedenle diğer susuzlaştırma ekipmanlarına kıyasla makineler 
hacim olarak çok daha küçüktür ve dolayısıyla daha az alana 
ihtiyaç duyulur.

Örneğin, madencilik için optimize edilmiş ve dünyanın en bü-
yük dekantörü olan Flottweg Z92 dekantör, 5 x 10 m' lik bir 
alana kurulabilir. Bu makine, ağırlıkça %60-75 oranında kuru 
malzeme içeren çamuru 30 t/s kapasite ile üretebilir. Birim 
alan başına en yüksek kapasiteyi sunan katı-sıvı ayrım ekip-
manı olan dekantör santrifüj kompakt tasarımı ile genellikle 
atık susuzlaştırma işleminin doğrudan atıkların oluşturulduğu 
yerde yapılmasını mümkün kılar. Sistem sabit kurulum veya 
mobil konteyner sistemi şeklinde kurulabilir. Filtre presler veya 
tikinerler gibi diğer ekipmanlar içinse büyük bir temel ihtiyacı 
bulunmakta dolayısı ile daha büyük bir alan ve daha yüksek bir 
yatırım gerekmektedir.

Proses Suyunun Geri Kazanımı
Dünyanın birçok bölgesinde halihazırda su sıkıntısı vardır. Kü-
resel ısınma arttıkça bu sıkıntı daha da önemli hale gelecek-
tir. Özellikle çok kuru iklime sahip yerlerde yapılan madencilik 
faaliyetlerinde, proses suyu az bulunan ve oldukça değerli bir 
metadır. Bu nedenle işletmeciler su tüketiminde çok dikkatli 
olmak zorunda kalırlar. Atık su havuzlarında veya barajlarında 
çok miktarda proses suyu atığa bağlı kalarak toplanır. Flottweg, 
bu proses suyunun mümkün olan en yüksek oranda yeniden 
kullanılabilmesi için özel dekantör santrifüjleri geliştirmiştir. 
Havuzlarda atıkla birlikte bulunan 
bu su, örneğin, 25-40 t/s kapasiteye 
sahip bir makine kullanılarak, ağırlık-
ça %60-75 susuzlaştırma verimi ve 
30 ila 50 NTU bulanıklıkta oldukça 
berrak bir şekilde geri kazanılabilir.

Dekantör Santrifüjlerin 
Sağlayacakları
Santrifüjler genellikle yanlış önyargı-
larla tanınırlar. Aşınma ve yıpranma-

ya karşı çok hassas oldukları düşünü-
lür. Buna ek olarak, santrifüjlerin çok 
güç tüketen makinalar olduğuna dair 
yaygın önyargılar vardır. Flottweg, 
yıllardır madencilik endüstrisinde, bu 
haksız önyargılara karşı savaş veren 
makineler üretmektedir.

Abrasif Atıklara Karşı 
Aşınma Koruması
Dekantör santrifüjle sıvı ve katıların 
mekanik olarak ayrılması için yüksek 

kuvvetler gerekir. Aşındırıcı malzemeler veya korozif özellikle-
re sahip ortamlar aşınma, kopma ve yıpranmaya neden olur. 
Bu nedenle Flottweg, dekantör santrifüjlerinin uzun bir kulla-
nım ömrüne sahip olmasını aynı zamanda servis ve bakım ma-
liyetlerinin önemli ölçüde azaltılmasını garanti eden özel bir 
aşınma koruma sistemi geliştirmiştir.

Düşük Enerji Tüketimi
Dekanter santrifüjlerinin güç tüketme canavarı olduğu iddiası 
modası geçmiş bir söylemdir. Bu iddia 70'li veya 80'li yıllardaki 
makinalar için geçerli olsa da teknolojik evrim, sektörde büyük 
ilerlemeler getirmiştir. Tabii ki, Flottweg'in en büyük dekantör 
santrifüjü olan Z92, büyük elektrik motorları ile donatılmıştır. An-
cak bu elektrik motorları sadece ilk hareket sırasında ve aşırı vis-
koz süspansiyonlarla karşılaşıldığında tam yük altında çalışmak-
tadır. Fakat genel olarak dekantörler sabit bir hızda çalıştığından, 
80 km/s'lik sabit hızla yolda seyreden bir otomobil nasıl düşük 
yakıt tüketimine sahipse dekantörler için de aynı şey geçerlidir.

Özetle;
Dekantör santrifüjlerin kullanımı, atıkların susuzlaştırılması için 
mükemmel bir yoldur. Değerli proses suyu çok kısa sürede sis-
teme geri döndürülebilir. Temiz su ilavesi en aza indirgenebilir. 
Aynı zamanda hem insanlar hem de çevre üzerindeki olum-
suz etkisi oldukça önemli olan atık barajının aşırı yüklenerek 
çökme olasılığını ortadan kaldırır. Santrifüjlerle susuzlaştırma 
daha az temiz suya ihtiyaç duyar, makineyi çalıştırmak için ge-
rekli işgücü diğer ekipmanlara göre önemli ölçüde düşüktür ve 
dolayısıyla daha ekonomiktir. Boyut olarak diğer suzsuzlandır-
ma ekipmanlarına göre önemli ölçüde küçük olması dekantör 
santrifüjlerin sunduğu diğer bir önemli avantajdır.

flottweg.com
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Sondaj Kimyasalları
ve Ekipmanları

SONDAJ
KİMYASALLARI

SONDAJ
EKİPMANLARI

SONDAJ KİMYASALLARINDA
DOĞRU ADRES

Petroteks Kimya Ltd. Şti. olarak misyonumuz, grup �rmamız
RBS Reşadiye Bentonit Ltd Şti ile birlikte, sondaj akışkanlarının 
temelini oluşturan mineral ve kimyasalların üretim , tedarik ve 

ihracatını gerçekleştirmektir. Kaliteli ürün, yenilikçi yaklaşımlar 
ve müşteri memnuniyetini en temel değerlerimiz olarak benimsemiş 

olmamızın yanı sıra , sondaj alanındaki donanımımız ve tecrübelerimizle 
sektörün ihtiyaçlarına cevap vermek en önemli amacımızdır.

İvedik OSB 2268
Cad No:9 Ankara 

0312 426 23 23
0542 678 09 59

info@petroteks.com www.petroteks.com

Sıkışma/Yapışma Önleyiciler  
Kil Dengeleyiciler

TANITIM

LUBETROL – 
Penetrasyon Arttırıcı
LUBETROL, takım sıkışması 

riskini azaltmak, oluşacak torkların önüne geçmek ve yüzeysel 
sıkışma olasılığını en aza indirmek için kuyu içinde yağlama 
amacı ile kullanılır. Kuyu içindeki dizi ve formasyon arasında 
kayganlık sağlayan bir film oluşturur. Killi yapışkan formasyon-
ları matkaba sararak kafa yapmasının önüne geçer. Böylece 
sondaj penetrasyon hızını arttırarak matkabın daha hızlı iler-
lemesini sağlar. Bentonit ya da polimer ile yapılan sondajlarda 
kullanılması uygun olduğu gibi, sadece su ile geçilen sığ kuyu-
larda ve özellikle eğimli ya da yatay yönlendirilebilir sondajlar-
da kullanılması önemle tavsiye edilir.

Claystop Kil Dengeleyici
Claystop, killi formasyonların sondajında kullanılan etkili bir 
kil sabitleyici üründür. Claystop killi gözeneklerin içine gire-
rek onların bir arada durmasını sağlar. Böylece sondaj çamu-
runda bulunan suyun gözeneklere girmesine engel olur ve 
formasyonun şişmesini engeller. Olası diferansiyel sıkışmala-
rın önüne geçer.

POLYTHIN Kil Çözücü 
POLYTHIN, bentonit ya da kil kirlenmesi olan kuyularda, ani kil 
girişi yüzünden kafa yapmış matkap sorunlarında, çamur keki 
temizleme ve kil çözücü olarak kullanılan yüksek konsantre, 
etkili bir dağıtıcı ajandır.

petroteks.com

LUBETROL 
LUBRICANT

PENETRASYON ARTTIRICI
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Yer altı maden işletmelerinde 
üretim öncesi en önemli işlem-
lerden bir tanesi tavanı çök-
mekten korumaktır. Galeriyi ko-
ruma ve bakım yöntemlerinden 
birisi; boş, kullanılmayan yerleri, 

kum, işleme atıkları veya değeri olmayan mineraller içeren atık 
malzemesi ile doldurulmasıdır ve bu malzemeler genellikle 
dolgu olarak adlandırılmaktadır. Bu işlem sırasında kullanılan 
makinalardan birisi mobil delicilerdir. Polonya merkezli maden 
makineleri üreticisi FAMUR, bir müşterisinin taleplerini karşı-
lamak üzere, yeni bir mobil delici modeli olan WH-600 Mobil 
Delici’nin üretimini gerçekleştirdi.

Özel bir mobil delici makinesi olan WH-600, damarlar arasın-
da gerçekleştirilen delik açma işlemlerinde kullanılmak üzere 
bir müşteri için tasarlandı. Kısmi dolgu oluşturacak malze-
menin taşınacağı deliklerin açılması esnasında karşılaşabildi-
ğimiz en büyük sorunlar; düşük kaliteli veya yetersiz dolgu 
malzemesi ya da bu malzemenin taşınması için kullanılan alt 
yapının çabuk aşınmasıdır. Maliyetli boru hattı kurulum iş-
leminden kaçınmak isteyen bir kullanıcı, bu sorunu ortadan 
kaldıran bir yöntem geliştirdi. Bu yönteme göre mobil delici, 
artık üretim yapılmayan, boş yerin üstünde bulunan galeriye 
yerleştirilecek ve çapı yaklaşık 250–500 mm olan delikler açı-
lıp, dolgu malzemesi, yer çekimi aracılığıyla doldurulacaktı. 
Açılan deliklerin konumları, boş yer, mümkün ek ekipman 
kullanılmaya gerek kalmadan olduğunca doldurulacak şekil-
de planlandı. 

Farklı Delik Açma Açıları ve Uzaktan Kontrol
Bazı durumlarda, ocaktaki dolguyu daha hızlı hazırlamak 
için delikler hem aşağıya hem de yukarıya doğru açılmak-
tadır. WH-600 makinesinin yapısı sayesinde delikler hem 
yatay olarak hem de istenilen farklı bir açı ile açılabilmek-
tedir. Delicinin bu optimal yapısı, hidrolik motor ile birlikte 
çalışan, döner episiklik dişli kullanılarak sağlanmıştır. Delik 
açma işlemini gerçekleştiren parça, 8 kNm değerine kadar 
torka sahip, hidrolik delik açma başlığıdır. Müşterimiz tara-
fından kullanılan özel aletlerden dolayı, delik açma kablo-
su ve delik açma kafası arasındaki bağlantı ve delgi çubu-
ğu tutma ve yönlendirme sistemi müşterimizin ihtiyaçları 
göz önüne alınarak özel olarak tasarlandı. Eğer standart 
yöntemler uygulansaydı, delik açma sürecinin verimliliği 
düşebilirdi. 

Hareket, makinedeki operatör konumundan kontrol edilmek-
tedir. Delme fonksiyonları ise uzaktan kontrol panelinden de 
kullanılabilir. Bu sayede, delme süreci, tehlikeli bölge dışından 

WH-600 Mobil Delici: Olağanüstü 
Bir Dolgu Oluşturma Yöntemi

Paweł Topol, 
FAMUR SA Galeri Sistemleri 

Remag Bölümü Baş Tasarımcısı

TANITIM

kontrol edilebilmektedir. Delikler dikey olarak, yukarıya doğru 
açılırken, kaya parçalarının düşme olasılığı mevcut olduğunda 
bu unsur özellikle önem kazanmaktadır.

Mükemmel Hareket Kabiliyeti
Mobil delicinin müşterimizin dikkatini çeken bir başka özelliği 
ise hareket kabiliyeti oldu. Makine, ek duruş frenleri ile dona-
tılmış dişliler aracılığıyla, hidrolik motorları ile tahrik edilen iki 
ayrı paletli şaseye sahiptir. Madencilik faaliyetlerinin gerçekleş-
tirildiği dar ocaklarda, makinenin kolay ve güvenli hareket et-
mesi özellikle önemlidir. Ek olarak, mobil delicinin arka kısmın-
da, elektrik kablolarının depolanmasını sağlayan, katlanabilen 
tutacaklar bulunmaktadır. Bu sayede, makine galeride hareket 
ederken, devre kesicilere bağlanması ve sökülmesi için gerekli 
zamanın kaybı azaltılmaktadır.

Makinenin hidrolik sistemi, Kawasaki, Danfoss ve Bosch Rexro-
th gibi piyasada tanınan, kaliteli tedarikçilere dayalıdır. Dolayı-
sıyla kaliteli hidrolik sistem ile arıza miktarı azaltılmakta, bakım 
ve servis işlemleri minimum seviyede tutulmaktadır. Makine-
nin hidrolik sisteminin tasarımı, sadece doğru parçaların seçi-
minden ibaret değildir. Soğutucuda uygulanmış cebri sirkülas-
yonlu yağlama sistemi sayesinde, makinada bulunan elektrikli 
motor çalıştığı sürece sıvı sürekli olarak soğutulmaktadır. 

Bu özel cihazın tasarım aşamasında Famur şirketinin tasarım-
cıları ve alıcı arasındaki iletişim çok faydalıydı. Sonuç olarak 
müşterimiz, çalıştığı madenin özelliklerine tam olarak uyum 
sağlayan, özel makinelere sahip oldu. 

famur.com
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Referans Projelerde Teknima İmzası

Havalandırma sistemlerinde Tür-
kiye’nin önde gelen üreticisi Tek-
nima Makine Endüstri AŞ, önemli 
projelerde yer alarak müşterilerine 

çözümler sunmaya devam ediyor. Ulaşım tünellerinin yanı sıra 
madencilik alanı için de özel üretimler yapan firma, yurtdışında 
da çalışmalarını arttırıyor.

Tünelcilik ve maden sektörüne yönelik olarak çelik konstrük-
siyon imalatına 2007 yılında başlamış olan Teknima, 2012 yı-
lında yine aynı sektörlerde kullanılan havalandırma fanları için 
çalışmalar yapmaya başlarken gerçekleştirdikleri Ar-Ge sonra-
sında 2012 yılında üretime geçti. 2012 yılından itibaren tünel 
ve maden fanları konusunda ülkemizde söz sahibi olan Tekni-
ma, 2019 yılında yatırım çalışmalarını tamamladığı tahkimat 
sistemleri üretimi konusunda da faaliyetlerini sürdürdü.

Üretimini yaptığı tüm sistemlerle ilgili olarak Teknima markasını 
öne çıkaran en önemli unsurların başında; tasarımların özgün olma-
sı, üretimin tamamının Türkiye’de gerçekleştiriyor olması, tamamen 
yerli ve milli olması gelmektedir. Üretim bandının son teknoloji ile 
donatılmış olması ve başarılı saha operasyonları Teknima’yı diğer 
firmalardan ayıran özellikler olarak ön plana çıkmaktadır. Şirket, kazı 
fanları, işletme fanları, maden ana ve tali havalandırma fanları, ATEX 
sertifikalı fanlar, fan uzaktan kontrol sistemleri, tahkimat sistemleri 
olmak üzere birçok alana yönelik ürün sunabilmektedir. 

Teknima, 2007 yılından bu yana Türkiye’nin birbirinden önemli 
tünel projelerinde ve maden sahalarında yer alarak referansları 
arasına çok önemli projeler katmıştır.

Satış Sonrası Hizmetin Önemi
Teknima için satış sonrası servis konusu da oldukça önemlidir. 
Üretimin tamamını Türkiye'de gerçekleştiriyor olmasından do-
layı, herhangi bir arıza durumunda müdahale hızları son derece 
kısalmaktadır. İster kalıcı, isterse geçici havalandırma olsun, sa-
hada herhangi bir arıza gerçekleştiğinde önce var olan hasarın 

tespitini yapan Teknima yetkilileri, eğer fanın fabrikaya gelmesi 
gerekmiyorsa, sahada yerinde onarımı yapıp hemen montajını 
gerçekleştirebilmektedir. Ancak arıza büyükse, ürün fabrikaya 
getirilerek tamir edilmektedir. Fanlara yerinden müdahale edi-
lebilmesi için Teknima gibi ciddi bir portatif müdahale cihazla-
rına sahip olunması gerekmektedir. 

Özel Üretimler
Ulaşım tünellerinin yanı sıra maden alanında kullanılan ve ATEX 
sertifikasına sahip olan ürünler de Türkiye genelinde oldukça 
yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Teknima’nın yaptığı işler ara-
sında, tünel projelerinin yanı sıra çok farklı sektörler için de fan 
ve özel çelik üretimleri mevcuttur. Örneğin kömür madenciliğin-
de kullanılan Teknima havalandırma fanları, ATEX sertifikasına 
sahiptir ve Türkiye’de bu sertifikaya sahip tek yerli firma Tekni-
ma’dır. Şirket ayrıca tahkimat malzemeleri konusunda da yatırım-
larını tamamlamış ve üretimleri gerçekleştirmiş durumdadır. Tek-
nima tahkimat ürünleri de sahalarda başarı ile kullanılmaktadır.

Teknima ekibi Türkiye’nin yanı sıra özellikle yurtdışı projelerine de 
odaklanmış durumdadır ve bu alanda daha çok projede yer alabil-
mek için çalışmalarını sürdürmektedir. Yetkililer, ilerleyen süreçte 
yurtdışında daha çok projede yer almak ve başarılı çalışmalara 
imza atmak için de var gücüyle çalışmalarına devam etmektedir.

teknima.com
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“Su Temini 4K” Maden Sahalarına 
Otomasyonlu Online Sistem Su Temini

Havza su potansiyeli ve kalitesi, 
toprak kaynakları, su kullanımla-
rı ile ihtiyaçlarının etüt edilmesi, 
belirlenen potansiyelin değer-

lendirilme öncelikleri ve olabilecek su ihtiyacının tespiti, ihti-
yacın karşılanma yöntemleriyle proje formülasyonları ayrıca 
bunların teknik, ekonomik ve çevresel yapılabilirliğinin ince-
lenmesini içeren hidrojeolojik etüt raporları günümüzde ma-
dencilik alanında endüstriyel amaçlı su yönetimi kapsamında 
hazırlanmaktadır.

Resmî Gazete Tarihi: 28.10.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30224 (De-
ğişik; 10.03.2020 tarih ve 31064 sayılı) Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren “İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Ko-
runmasına Dair Yönetmelik” kapsamında, içme-kullanma suyu 
temin edilen veya edilmesi planlanan bütün yerüstü/yeraltı suyu 
kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunması ile iyileştirilmesi 
havza/alt havza bazında bütüncül olarak değerlendirilmektedir.

Su kalitesi hedefleri proje raporunda su kaynağındaki ham su-
yun analiz sonuçları, arıtma projesinde ve işletme şartlarında 
değerlendirmek üzere izleme çalışmaları ile tespit edilmektedir. 
Su kaynaklarının kalitesi “İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalite-
si ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre tespit 
edilir ve buna göre arıtma tesisinin tasarımına esas teşkil edecek 
arıtma sınıfı belirlenir. Arıtma tesisinden çıkan ve içilebilir nite-
likte olan suyun kalitesinin “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hak-
kında Yönetmelik” ile belirlenmiş olan içme suyu standartlarını 
sağlaması esastır. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönet-
melik’te yer almayan parametreler için ise çıkış suyu kalitesinin 
“İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında 
Yönetmelik” Ek 1’inde belirlenen A1 Sınıfı’na getirilmesi esastır.

Bilindiği üzere "İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve 
Arıtılması Hakkında Yönetmelik" ile içme suyu kaynaklarında 
izlenmesi gereken parametre sayısı 41'den 99'a çıkarılmıştır. 
Ayrıca daha önce sadece su kaynağının kalitesinin tespiti için 
izleme yapılırken, artık hem arıtma tesisi girişinde hem de arıt-
ma tesisi çıkışında belli aralıklarla kalite ölçümü yapılarak, su 
kalitesinin takibinin güvenli şekilde yapılması sağlanacak ve 
topluma daha güvenilir su temin edilecektir. 

Suyun yıllık, aylık ve günlük değişimleri, miktarı ve kullanım 
öncelikleri dikkate alınarak; çevresel su ihtiyacının altında kal-
ması durumunda kaynak suları, çeşme sularıyla içme ve kullan-
ma suyunu karşılayacak miktar hariç kadimden beri kullanılan 
sular, içme ve kullanma amaçlı tahsis edilmiş sulardan ayrıca 
ticari amaçlı olarak su tahsisi, önceden öngörülemeyen su hak-
larının korunması için içme ve kullanma suları dışında hidrolo-

jik açıdan zamanın %80’inde 0,5 litre/saniye altında bulunan 
sular, tapulu taşınmazdan kendiliğinden çıkan ve sadece o ta-
şınmazın ve malikinin kişisel ihtiyacını karşılamaya yeterli olan 
sular gibi hallerde sular tahsise konu edilemez.

Suyun kullanımında öncelik sırası esastır. Suyun miktarı, kalite-
si, havzanın özelliği, zorunlu ihtiyaçlar ve şartlar başka türlü bir 
çözüm yolu gerektirmedikçe, su kaynaklarının kullanım amaç-
larında aşağıdaki öncelik sırası uygulanmaktadır. 

• İçme ve kullanma suyu ihtiyacı, 
• Çevresel su ihtiyacı,
• Tarımsal sulama ve su ürünleri yetiştiriciliği, 
• Enerji üretimi ve sınai su ihtiyaçları
• Ticari, turizm, rekreasyon, madencilik, taşıma, ulaşım ile sair 
su ihtiyaçları.

Termik enerji santralleri, endüstriyel tesisler ve madencilik te-
sisleri için su kullanım talepleri; onaylanmış ya da onay süreci 
devam eden çevresel etki değerlendirme raporunda veya proje 
tanıtım dosyasında, tesisin kullanacağı su miktarını ve kullanılan 
suyun ne şekilde deşarj edileceğini belirten bölümün başvuru 
dosyasına hazırlanan hidrojeolojik etüt raporuna binayen elde 
edilen veriler ve ilgili dosyaların eklenmesi ile yapılmaktadır.

Kaynak veya yeraltı suyu çekimi yapılan akifer sahalarının 
hidrojeolojik ve su kalite özellikleri, teknik olarak hazırlanan/
hazırlatılacak hidrojeolojik etüt raporu ile belirlenmektedir. Bu 
kapsamda akiferin/kaynağın beslenme alanı ile beslenme şart-
ları, yeraltı suyunun akım yönü ve hızı, akiferdeki geçiş süresi, 
akiferin hidrolik iletkenlik, iletimlilik ve depolama katsayısı, 
kaynağın boşalım katsayısı ile yeraltı suyu bilançosu ve işletme 
rezervi hesaplanmaktadır. 

Su Temini kapsamında, çeşitli mühendislik çözümlemeleri 
için hidrolik parametrelere ihtiyaç duyulmaktadır. CubicGEO 
firması, havza/alt havza bazlı yeterli miktarda yeraltı suyu akı-
şına ya da içerdiği yeraltı suyunun kullanılmasına izin veren 
gözeneklilik ve geçirimliliğe sahip litolojik birimleri, akiferden 
alındığında veya akifere verildiğinde akiferin birim kesit ala-
nındaki yükte (su seviyesinde veya piyezometrik seviyede), 
bu kesit alanına dik yönde birim değişiklik (düşüm veya yük-
selim) yapan su miktarını, birim hidrolik eğim altında, akıma 
dik birim kesitten birim zamanda geçen su miktarını, akiferin 
tüm doygun kalınlığı boyunca, birim genişlikteki kesitinden, 
birim zamanda, birim hidrolik eğim altında geçen su miktarı-
nı tespit çalışmalarını arazide gerçekleştirilen yerinde testler 
ile kavramsal ve nümerik modele katkı sunacak şekilde oluş-
turmaktadır.
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Kirlenme belirtileri gözlemlenebilecek akiferlerdeki gözlem 
kuyularından ve kaynaklardan her ay, kirlenme belirtisi görül-
meyenlerden ise genellikle su seviyesinin yüksek olduğu Mart 
veya Nisan ayları ile düşük olduğu Ekim veya Kasım aylarında 
olmak üzere yılda iki defa su numunesi alınmakta ve ilgili mev-
zuat kapsamında analizler yapılmaktadır.

Su kuyusuna ait etki yarıçapı; akiferin türüne, hidrolik iletken-
lik katsayısına, iletimlilik katsayısına, poroziteye, hidrolik eğime, 
depolama katsayısına, yeraltı su tablası derinliğine, negatif sınır 
şartlarına, jeolojik yapı ve topografya gibi faktörlere bağlı olarak 
belirlenmektedir. Etki yarıçapı tespiti sırasında akiferin hidrojeo-
lojik özelliklerini belirlemek için yeterli sayıda kuyu bulunmaması 
halinde, uygun yerlerde 
yeterli derinlik ve sayıda 
su sondaj veya araştırma 
kuyuları açıldıktan son-
ra gerçekleştirilen akifer 
testleri ile gerekli değer-
lendirmeler yapılmaktadır. 
Mevcut çalışmaların süresi 
düşünüldüğünde arama 
döneminde hidrojeolojik 
etütlerin başlaması proje 
maliyetlerinin belirlenme-
sinde önem arz etmektedir.

Su Temini 4K Uygulaması 
CubicGEO firması, gerçekleştirilen hidrojeolojik etüt raporu 
sırasında açılan su temin kuyularının bir noktadan idaresi ve 
işletilmesi için merkezi otomasyon sistemi (SCADA) kurulumu 
gerçekleştirmektedir. Bütün ekipmanlar, tek bir merkezden 
kumanda edilebilecek şekilde dizayn edilmekte olup tesise 
ait bir otomasyon programı hazırlanmaktadır. Bütün işlemler 
bilgisayar ortamında ve kontrolünde olmakta ve tesisle ilgili 
bütün veriler bu program vasıtasıyla sürekli olarak kayıt altı-
na alınmaktadır. Tesiste bulunan ünitelerin elektromekanik ile 
ilgili kısımlarına müdahale edilebilmesi için bölgesel kontrol 
panoları kurulmakta ve ihtiyaç halinde o üniteye kendi pano-
sundan operatörler vasıtası ile müdahale etme imkânı sağlan-
maktadır. Kurulumu gerçekleştirilen otomasyon ile opsiyonel 
olarak, etkili bir işletme için gerekli tüm bilgiler (debi, seviye, 
basınç, sıcaklık, klor miktarı vbg.) temin edilebilmektedir. 

Hem akifer testlerinde hemde kalıcı su temin projelerinde 
kullanılabilen skadalı uzaktan erişimli otomasyon sisteminin 
kullanıcı dostu arayüzü bulunmaktadır. Bu arayüz istenirse bil-
gisayar/laptop, istenirse cep telefonu/tabletten yönetilebilir. 
Otomasyon sistemi sayesinde;

• Kuyudaki su seviyesi sabitlenebilir.
• Kuyudaki debi sabitlenebilir.
• Anlık şekilde kuyudaki seviye değişimleri/debi değişimleri 
takip edilebilir.
• Pompanın enerji tüketimi takip edilebilir.

• Pompanın en verimli şekilde çalışması sağlanabilir.
• Elektrik ücretlerinin uygun olduğu saatlere göre pompanın çalış-
ma takvimi ayarlanarak elektrik tüketiminde tasarruf sağlanabilir. 
• Suyun basılacağı deponun seviyesi ayarlanarak, istenilen se-
viyede kuyunun çalışıp, istenilen seviyede kuyunun durması 
sağlanabilir. 
• İstenildiği durumlarda sisteme sıcaklık sensörü, klor sensörü 
gibi ekstra sensörler takılarak anlık takip sağlanabilir.
• Birden fazla kuyunun çalışması gerektiği durumlarda, her 
kuyunun istenilen zaman aralıklarında çalışmasını sağlayacak 
kuyu çalışma takvimi oluşturulabilir yada bu kuyular seviye 
veya debi limitlerine göre sırayla otomatik olarak devreye gir-
mesi sağlanabilir. 

Arayüz sayesinde anlık olarak, hat üzerindeki basınç, kuyu-
dan basılan suyun debisi, kuyudaki statik seviye, o anki dina-
mik seviye, pompa üzerinde kalan su kolonu, anlık elektriksel 
değerler, su sayacı, depoya ait seviye bilgileri gibi verilere 
ulaşılabilir.

Ayrıca otomasyon sistemi ile pompalardan çekilecek debilere 
göre en iyi verimler ayarlanarak elektrik harcamalarında %20 
ile %40 arasında tasarruflar sağlanmaktadır. Bu sistem yüksek 
debili ve çok kuyulu tesislerde yıllık bazda düşünüldüğünde 
maliyet açısından büyük bir getirisi bulunmaktadır.

cubicgeo.com
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Hidrosiklonlarda Roping Koşulunun 
Önlenmesine Yönelik IIoT Kullanımı

Sınıflandırma, madencilik uy-
gulamalarında optimum tesis 
kapasitesinin ve nihai ürün 

kalitesinin elde edilebilmesi açısından en önemli süreçlerden 
biridir ve hidrosiklonlar bu sürecin en kritik parçasını oluştur-
maktadır. Endüstrideki hidrosiklon uygulamalarında roping 
ve verimsiz sınıflandırma pek çok işletmeci için sorun teşkil et-
mektedir. Bu makalede hidrosiklonlarda roping koşulunun ne 
olduğunu ve nasıl engellenebileceğini anlatıyoruz.

Hidrosiklonlarda Roping Nedir? 
Hidrosiklonlar basit bir prensiple çalışan ekipmanlardır. Besle-
me pompası ile sınıflandırılmak üzere hidrosiklonlara iletilen 
çamur, alt akış (iri malzeme) – üst akış (ince malzeme) olmak 
üzere iki farklı ürün olarak sınıflandırılmaktadır. Uygulamaya 
bağlı olarak çamur, bünyesinde farklı tane boyutlarını barın-
dırmakta ve yoğunluk bakımından farklılık göstermektedir. 
Hidrosiklon üst akışından elde edilen ince tane boyu dağılımı-
na sahip ürün genellikle bir sonraki zenginleştirme aşamasına 
gönderilirken alt akıştan alınan iri tane boyu dağılımına sahip 
ürün ise tekrardan öğütülmek üzere değirmenlere geri beslen-
mektedir. 

Normal Sınıflandırma Koşulu: Sprey
Üretim esnasında hidrosiklonlarda olabildiğince çok malzeme-
nin sınıflandırılması hedeflenmekte ve besleme miktarı olabil-
diğince yüksek tutulmaktadır. Bu gibi durumlarda hidrosiklon-
lar üç farklı çalışma koşulundan birinde çalışmaktadır. Siklon 
alt akışında, çamurun şemsiye şeklinde açılmasıyla oluşturdu-

ğu konik şeklin açısı, hidrosiklonların bu işletme koşullarından 
hangisinde çalıştığının belirlenmesine olanak sağlamaktadır. 
Birinci işletme koşuluna ‘Sprey’ adı verilmekte ve burada ça-
mur hidrosiklon alt akışından geniş bir açı ile deşarj olmaktadır. 
Bu, normal ve güvenli bir sınıflandırma koşuludur.

İkinci İdeal İşletme Koşulu: Yarı Roping 
Hidrosiklon operasyonunda diğer proses değişkenlerinin aynı 
kalarak basıncın artırılması ve hidrosiklona daha fazla çamur 
pompalanması sonucunda ‘yarı roping’ olarak bilinen ikinci bir 
koşula geçiş gerçekleşebilmektedir. Bu koşula ait durum, alt 
akımdaki çamur yoğunluğunun artması ve sınıflandırma veri-
minde artış olarak nitelendirilmektedir. Siklon besleme yoğun-
luğunun yükseltilmesi, hidrosiklon bataryasındaki çalışan hid-
rosiklon sayısının azaltılması veya inlet, spigot, vorteks finder 
çaplarında değişiklik yapılarak alt akıma giden su miktarının 
azaltılması da yarı roping koşulunun oluşmasına sebep olabil-
mektedir. Yarı roping koşulu, sınıflandırmaya tabi tutulmadan 
alt akıma taşınan ince boyutlu tane miktarının (baypas) azal-
ması, kapalı öğütme devrelerinde devreden yükün azalması ve 
sınıflandırma veriminin daha yüksek olması sebebiyle hidro-
siklonlar için en ideal işletme koşuludur.

Verimsiz İşletme Koşulu: Roping 
Üçüncü ve son işletme koşulu olan ‘roping’ durumu hidrosik-
lon içindeki basıncın büyük oranda artması ile oluşmaktadır. 
Bu koşulda, hidrosiklon alt akışına giden çamur hacmi azal-
makta ve ince üründe hedeflenenden çok daha iri boyuttaki 
tanelerin üst akışa taşınması durumu gerçekleşmektedir. Bu 
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durum, bir sonraki zenginleştirme sürecini ve metalurjik para-
metreleri olumsuz yönde etkilemektedir. Bu koşulda, alt akışta 
çamurun oluşturduğu geniş açıya sahip konik şekil kaybol-
makta ve siklon altında yoğun bir hat halinde çamur deşarjı 
gözlenmektedir.  

Yarı roping ile roping durumları arasında işletme koşulları açı-
sından ince bir sınır bulunmaktadır. Roping koşulunda, hidro-
siklonlarda verimsiz bir sınıflandırma ve iri boyutlu tanelerin 
üst akıma ve ardından bir sonraki proses aşamasına taşınması 
durumu gerçekleşmektedir. Bu durum, tıkanma ve alt akım 
tanklarında cevher birikmesi gibi olumsuz durumlara sebep 
olabilmekte ve bu problemlerin giderilmesi, tesisin veya bir 
kısmının durdurulması ile duruş süresinde artış olarak sonuç-
lanabilmektedir. 

Hidrosiklon Roping Koşulunun Başlıca Nedenleri 
ve Engellenme Yöntemleri 
Siklon basıncının yükselmesiyle düşük çamur yoğunluklarında 
dahi roping durumu ile karşılaşılabilmektedir. Bu durum uygu-
lamadan uygulamaya değişiklik göstermektedir. Örneğin, pro-
ses atıkları gibi düşük yoğunluklu çamurların işlendiği uygula-
malarda roping durumuna daha az rastlanmaktadır. Fakat çoğu 
öğütme – sınıflandırma devresi daha yüksek yoğunluklu ve iri 
taneli cevherlerin işlediği uygulamalar olduğundan bu devre-
lerde roping durumu ile karşılaşılma ihtimali daha yüksektir.

Hidrosiklon bataryalarının kullanıldığı devrelerde, yüksek ba-
sınç sebebiyle oluşabilecek roping durumunun engellenmesi 
amacıyla bataryada yedek hidrosiklonların bulundurulması 
yararlı olmaktadır. Ayrıca, pompa hızının düşürülmesi de hid-
rosiklon bataryasına yapılan besleme miktarının değiştirilerek 
basıncın ayarlanması yönünde alternatif bir çözüm olabilmek-
tedir. Yine siklon beslemesine su eklenerek çamur yoğunluğu-
nun düşürülmesi de başka bir çözüm olabilmekte fakat bunlar 
etkisi geç görünen ve zaman kaybettiren çözümlerdir.  

Tesis bünyesinde hidrosiklonlara pompalanan çamur yoğun-
luğu ve batarya basıncının izlenmesi, hidrosiklonlarda roping 
durumunun önlenmesine yardımcı olmakta ve devredeki ekip-
manların optimum koşulda çalışmalarına olanak sağlamakta-
dır. Bunu kolaylaştırmak ve doğrudan proses verilerine dayalı 
daha bilinçli kararların alınabilmesini sağlamak amacıyla, ger-

çek zamanlı hidrosiklon verilerinin doğrudan kontrol odalarına 
gönderildiği Synertrex® akıllı analitik platformunu ve Cavex® 
Siklon Kontrol Sistemini (CCCS) geliştirdik.

Bu teknoloji, çeşitli sensörlerle hidrosiklonlara ait titreşim verile-
rini toplayarak bu verileri gelişmiş algoritmalar ile analiz etmekte 
ve hidrosiklonun mevcut çalışma koşulunu yukarıda açıklanan 
üç operasyonel koşul (sprey, yarı-roping, roping) ile ilişkilendir-
mektedir. Sistem, hidrosiklonlarda roping riskine veya tıkanıklık 
gibi yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı tesis operatörlerini 
uyarmakta ve bu sayede daha güvenilir, performansı yüksek ve 
optimum kapasitede çalışan bir devre sağlanmaktadır. 

Tesislerin mekanik konfigürasyon ve teknik potansiyelini ana-
liz etmek üzere müşterilerimizle birlikte çalışmakta, ek alana 
ihtiyaç duymaksızın projeye özgü gerçekleştirdiğimiz tasarım-
larla roping koşulunun engellenmesine yönelik gerekli deği-
şiklikleri yapmaktayız. 

Hidrosiklonlarınızı manuel olarak kontrol edebilir veya roping 
durumunu önlemek ve sınıflandırma performansını gözlemle-
mek amacıyla teknolojilerimizden yararlanabilirsiniz. Opera-
törlerin daha yerinde kararlar almalarına ve sınıflandırma sü-
recini iyileştirmelerine yardımcı olmak üzere geniş tecrübe ve 
uzmanlığa sahibiz. Hidrosiklonlarımız ve ilgili teknolojilerimize 
dair daha fazla bilgi almak için +90 216 688 16 06 numaralı te-
lefon ve +90 216 688 13 03 faks numaralarından temsilciniz ile 
iletişime geçebilirsiniz.

global.weir
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DEĞERLENDIRME

STK Başkanları Covid-19’un Sektöre 
Etkilerini ve Süreci Değerlendirdi

2019 yılının sonlarında Çin’de ortaya çıkan ve 2020 yılının ilk ay-
larında dünyaya yayılmaya başlayan Covid-19 salgını küresel öl-
çekte bir krize dönüşürken ülke ekonomilerini temelinden sars-
tı. Ülkemizin de derinden etkilendiği bu kriz, hali hazırda hassas 
olan ülke ekonomisini bir miktar daha kırılgan hale getirdi. 

Ülkemiz madencilik sektörü ise bu krizden en hızlı ve en çok 
etkilenen sektörlerden birisi olarak öne çıktı. Özellikle maden-
cilik sektörü tarafından üretilen ürünlerin önemli bir kısmının 
Çin’e ihraç ediliyor olması, bu problemin madencilik sektörü 
özelinde daha da derinleşmesine sebep oldu. 

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız madencilik sektörünün 
önde gelen sivil toplum kuruluşlarının (STK) başkanları da 
yaşanan sürecin madencilik sektörü açısından olumsuz du-
rumlarını öne çıkartırken, hem kurum olarak üyelerine ver-
dikleri destek hem de devletin bu süreçte sektöre destekle-
rini Madencilik Türkiye dergisine aktardılar. 

Yaşanan bu sürecin madencilik sektörü açısından çok zorlu ol-
duğu tüm STK’ların ortak görüşü olarak ön plana çıkarken dev-
letin bu süreçte madencilik sektörüne verdiği desteklerin de 
memnuniyet uyandırdığı görüldü. STK başkanlarının süreçle 
ilgili düşünceleri şu şekilde oldu:

STK’larımız alfabetik olarak sıralanmıştır.

AGÜB Başkanı Şevket Koruç: “Çözüm Odaklı 
Yaklaşımlar Sektöre Moral Oldu”
Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB) Yönetim Kurulu Başkanı Şevket 
Koruç, ülkemiz agrega sektörünün inşaat sektörünün hammadde-
sini temin eden, büyük bir bölümü KOBİ ölçeğinde işletmelerden 
oluşan bir sektör olduğunu dile getirirken ülkemizde Ağustos 2018 
döneminde başlayan ve günümüze kadar etkileri devam eden eko-
nomik dalgalanma neticesinde sektörün, 2019 yılını yaklaşık %40 
daralma ile 240 milyon ton üretim yaparak noktaladığını aktardı. Bu 

dönemde özellikle hazır beton ve asfalt üreticilerinin yaşadığı nakit 
sıkışıklığının ve kamu projeleri için müteahhitlere yapılan ödeme-
lerin vadelerinin uzamasının agrega üreticilerinin de yaptıkları sa-
tışların tahsilatlarını olumsuz etkilediğini ve nakit akışlarının bozul-
masına neden olduğunu aktaran Koruç ayrıca, bu yıl Mart ayından 
itibaren iç pazardaki ilave daralma ile de her geçen gün sektörün 
üzerindeki olumsuz etkilerin artmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Salgının etkisinin önümüzdeki aylarda azalmasının herkesin 
beklentisi olduğunu da sözlerine ekleyen Koruç, salgının dün-
ya ve ülke ekonomisine yarattığı tahribatın onarımının da biraz 
zaman alacağını vurguladı. Koruç, “Bu nedenle 2021 sonuna ka-
dar sektörün tamamını desteklemeye yönelik tedbirlerin kademe-
li olarak devam ettirilmesi, üretimlerin ve istihdamın korunması 
açısından büyük önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.

Salgın sonrası normalleşme döneminde özellikle şantiyele-
ri kapalı olan üreticiler için ilgili mevzuatlarda yapılacak dü-
zenlemeler ile maden kanununun 37. maddesine göre geçici 
tatil alan işletmelerin mevzuattan kaynaklanan idari ve mali 
yükümlülüklerinin ortadan kaldırılması, benzer şekilde orman 
mevzuatı ile ilgili yükümlülüklerinin de askıya alınmasının son 
derece önemli oluğunu belirten Koruç, faaliyete devam eden 

Şevket Koruç
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işletmeler için ise ana maliyet kalemlerini düşürebilmek adına, 
SGK primlerinde, motorin, elektrik enerjisi gibi kalemlerde ÖTV 
indirimi gibi teşviklerin getirilmesinin ve orman arazi izin be-
dellerinde indirime gidilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Günümüzde gündemdeki önceliğini kaybetmesine rağmen sal-
gın döneminde de zaman zaman farklı coğrafyalarda kendini 
hatırlatan ve ülkemizde de hiçbir zaman unutulmaması gereken 
bir diğer konunun ise deprem olduğunu, 2020 yılının başlarında, 
önce Manisa sonra da Elazığ ve Malatya bölgelerinde meydana 
gelen depremler nedeniyle çok sayıda vatandaşımızın hayatla-
rını kaybettiklerini ve bu depremlerin ciddi boyutta maddi ha-
sara neden olduğu ifade eden Koruç, “Her zaman olduğu gibi bu 
depremlerin ardından da gerek deprem bölgesinde gerekse başta 
İstanbul olmak üzere farklı bölgelerde bulunan, hasarlı yapılarda-
ki betonlar, bu betonların içinde ortaya çıkan deniz kabukları, çelik 
donatılarla ilgili kusurlar gündeme gelen konuların başında yer aldı. 

Binaları ayakta tutan malzemeler çelik donatılar ve betondur. 
Betonu ayakta tutan ise yaklaşık %75’ ini oluşturan agregalar-
dır. Beton için uygun olmayan kayaçlardan üretilen ya da kil, 
deniz kabuğu gibi betonun dayanımını ve servis ömrünü olum-
suz etkileyen materyaller içeren agregalar, işte bugün Elazığ’da, 
Malatya’da yaşadığımız gibi, yarın belki İstanbul’da ya da başka 
şehirlerimizde üzücü ve telafisi mümkün olmayan olaylarla bizle-
ri karşı karşıya bırakacak. Depremler değil maalesef yanlış malze-
melerle inşa edilen yapılar can alıyor.” dedi.

Koruç, konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle sürdürdü: “Büyük 
bölümü 1. derece deprem kuşağında yer alan ülkemizde çok da gün-
deme gelmeyen bir diğer tehlike, özellikle büyük şehirlerimizde inşaat 
alanlarının temel kazılarından çıkan, günümüzde geçerli olan mev-
zuata göre belirli atık depolama alanlarına sevk edilerek buralarda 
depolanması gereken hafriyat atıklarının bir bölümünün, maalesef 
başka alanlarda yapılan yapıların temellerinde, kontrolsüz bir şekil-
de, teknik uygunluğuna bakılmaksızın, yalnızca maliyet unsuru göz 
önünde bulundurularak dolgu olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu du-
rum özellikle İstanbul gibi yakın gelecekte yüksek şiddetli depremlerin 
beklendiği şehirlerimizde kontrol altına alınmazsa, çok ciddi problem-
ler bizi bekliyor demektir. Hafriyat atıklarının bertarafı ve geri kullanı-
mı ile ilgili mevzuat ülkemizde 2004 yılında yürürlüğe girmiş ve ma-
alesef günümüzdeki fiili durumu yönetmek için bu mevzuatın yeterli 
olmadığını görüyoruz. Bu nedenle az önce bahsettiğim hassasiyetler-
de gözetilerek hazırlanmış yeni bir mevzuata ihtiyaç bulunmaktadır.”

AGÜB olarak “Her malzemeden, her kayaçtan agrega olmaz, her mal-
zemeden her kayaçtan üreteceğiniz agregayı da betonda, asfaltta veya 
yapılarda dolgu olarak kullanamazsınız.” dediklerini belirten Koruç, 
özellikle nüfus artışının ve dolayısıyla kentleşmenin hızlı geliştiği bü-
yük şehirlerde, yaşam alanlarının agrega madenciliği yapılan alanlara 
yaklaştığını ve bunun neticesinde buralarda sürdürülen madencilik 
faaliyetlerinin devamlılığının da sorgulanır hale geldiğini söyledi. 
Ancak bu kentlerde yapılan ve yapılması planlanan inşaat yatırımları 
için de kaliteli agregaya olan ihtiyacın devam edeceğini vurgulayan 
Koruç, dolayısıyla şehirlerde madencilik faaliyetlerinden kaynakla-
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nacak sosyal ve çevresel problemlerin önüne geçilmesi, depreme 
dayanıklı yapılar için gerekli agregaların tedariğinin devamlılığı adı-
na, agrega madenciliği ile ilgili bölgesel planlara ihtiyaç duyulduğu-
nu belirtti. Koruç, şehirlerin uzun vadeli agrega ihtiyacı, bu ihtiyacın 
hangi kaynaklardan hangi lojistik şartlar ile temin edilebileceğinin 
belirlenmesinin, mevcut kaynakların verimli bir şekilde tüketime su-
nulması adına imar planlarında madencilik faaliyeti yapılan alanlar ile 
yaşam alanları arasında uygun koruma mesafelerinin bırakılmasının 
son derece önemli olduğunun da altını çizdi.

Sektör için kritik önemdeki bir diğer konunun ise kamu yatırım-
ları için kamu kurumlarına tahsis edilen hammadde üretim izin-
leri olduğunu belirten Koruç, “Çoğunluğu yol kenarlarına yakın 
alanlarda yer alan hammadde üretim izinli alanları arabamızla 
seyahat ederken görmemiz mümkün. Bu alanlarda maalesef mü-
teahhitlerin önceliği proje süresi içinde gerekli üretimi yapıp işi bi-
tirmek oluyor ve sonrasında bizlerin de gördüğü yüksek uçurum-
lar, düzensiz bırakılmış topografya ve dağınık yığınlar kalıyor. İşte 
bu durum kamuoyu hafızasında madenciliğin çevreyi umursama-
dan, gelişi güzel yapılan bir iş olarak kalmasına neden oluyor. 

Söz konusu problemin çözümü adına getirdiğimiz öneri ham-
madde üretim izni talep edilen alana uygun mesafede şayet 
agrega üreten bir işletme varsa, bu talebin öncelikle mevcut iş-
letmelerden yine hem işletmeyi hem de kamu yatırımını zora sok-
mayacak koşullarda karşılanması şeklindedir.” dedi.

Yaşanan süreçte madencilik sektöründe yer alan diğer STK’lar ile 
birlikte gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, gerek Hazine ve 
Maliye Bakanlığı, gerekse Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde 
gerçekleştirdikleri sözlü ve yazılı temaslarla, sektörün içinde bu-
lunduğu bilhassa satış hacmi ve nakit sıkışıklığı ile ilgili sorunları 
dile getirdiklerini ifade eden Koruç, bunun neticesinde maden-
cilik ve taş ocakçılığı sektörünün, Vergi Usul Kanunu’nun mücbir 
sebep hükümlerinden faydalanacak sektörler arasına alındığını 
ifade etti. Ayrıca 26/3/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
torba yasa ile mücbir sebep hallerinden birinin gerçekleşmesi 
durumunda Enerji Bakanlığına, Maliye Bakanlığının da görüşünü 
alarak, üreticilerimizin Maden Kanunu’ndaki idari ve mali yüküm-
lülüklerini erteleme yada taksitlendirme yetkisi verildiğini de ak-
taran Koruç, geçtiğimiz günlerde de Enerji Bakanlığı tarafından 
bu konuda bir genelge yayınlanarak söz konusu ertelemelerin 
sektöre duyurulduğunu, ayrıca sektördeki üretim maliyetleri 
içinde ciddi bir yer tutan orman arazi izin bedeli ödemelerinin 3 
ay ertelenmesi konusunda da yine torba yasa ile gerekli düzen-
lemelerin TBMM tarafından yapıldığını, bu sürenin sonunda da 3 
ay daha uzatılması hususunda Tarım ve Orman Bakanlığı’na yetki 
verildiğini sözlerine ekledi.

Bu zor günlerde bakanlıkların madencilik sektörünü destek-
lemek üzere sergiledikleri çözüm odaklı yaklaşımlarının ken-
dilerine moral olduğunu söyleyen Koruç, “Üretimlerimizin ve 
istihdamın devamlılığı adına bizleri motive etmiştir. Ben başta 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez olmak üze-
re, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a ve Tarım ve 

Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye ve bakanlarımızın tüm 
ekiplerine sektörüm adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum.” 
ifadelerini kullandı.

AMD Başkanı Hasan Yücel: “Bu Süreçte Altın 
Fiyatlarında Yaşanan Artış Altın Üreticilerine 
Hızır Gibi Yetişti”
Altın Madencileri Derneği (AMD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Yücel, sağlık alanında başlayıp iktisadi, mali ve insani açıdan bü-
tün dünyayı etkisi altına alan, dünya nüfusunun yarısına yakı-
nının kısmen veya tamamen evine çekildiği, hemen her yerde 
sosyal ilişkilerin en aza indiği, dünyada üretimin ortalama üçte 
birinin durduğu, bu ekonomik durgunluğun sonucu olarak 1,6 
milyar insanın işsiz kalacağının tahmin edildiği küresel bir sal-
gından ‘altın üreticileri’ olarak etkilendiklerini, Covid-19’un altın 
madenciliğinde de çarkların yavaş dönmesine, hatta bazı işlet-
melerin durma noktasına gelmesine yol açtığını söyledi.

Ülkemiz ve dünya genelinde sağlıkla ilgili alınan tedbirler yü-
zünden özellikle altın üretimi için gerekli olan kimyasal ürün, 
makine-ekipman, araç ve gereçlerin tedarik zincirinde ciddi sı-
kıntılar yaşadıklarını ifade eden Yücel, üretim için gerekli olan 
bazı ürünleri Çin yerine Avrupa ülkelerinden tedarik etmeye 
başladıklarını, uçaklar kalkmadığı için dünyanın dört bir yanın-
dan ithal ettikleri ürünleri de denizyolu veya kargo uçaklarıyla 
temin etmek zorunda kaldıklarını belirtti. 

Tedarik zinciri ve ithal edilen ürünlerin adreslerinde yaşanan bu 
değişikliklerin ve güçlüklerin, ister istemez üretim maliyetlerinde 
artışa sebep olduğunu aktaran Yücel, bu dönemde altın fiyatla-
rında yaşanan artışın da üretim maliyetleri artan işletmelere adeta 
hızır gibi yetiştiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı’nın öncülüğünde 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sektörle ilgili aldıkları tedbir-
lerin de bu artışa destek olduğunu ifade eden Yücel, “Altın üreticile-
rinin şimdilik en az kayıpla bu küresel salgını atlatacağına inanıyoruz. 
Aksi takdirde bizim için de alarm zilleri çalabilirdi.” şeklinde konuştu.

Salgın döneminde AMD olarak aldıkları tedbirleri dile getiren Yücel, 
Covid-19 salgınının çalışma yaşamında birçok ilkin yaşanmasına ve-
sile olduğunu, altın üreticileri olarak şirket ve işletmelerimizin ‘Acil 
Durum Eylem ve Risk Planlarını’ Covid-19 küresel salgınına karşı 
alınacak önlemleri kapsayacak şekilde güncellediklerini ifade etti. 

Hasan Yücel
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Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Enerji Bakanlığı, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Ge-
nel Müdürlüğü’nün kararları doğrultusunda işletmelerde Covid-19 
ile etkin mücadele edilmesi amacıyla alınması gereken ne tedbir var-
sa almaktan kaçınmadıklarının altını çizen Yücel, “Salgın ortaya çıkar 
çıkmaz güncellediğimiz aksiyon planlarını hayata geçirerek, her işletme-
de oluşturulan salgın kriz masaları sayesinde, risk grubunda bulunan-
larla, beyaz yakalıların evden çalışmasını sağladık.” şeklinde konuştu. 

Hem dernek hem de işletmelerde yapılması zorunlu olan tüm top-
lantıları ve eğitim faaliyetlerini, telekonferans yöntemiyle uzaktan 
yapmayı tercih ettiklerini aktaran Yücel, yurtdışı ve yurtiçi seyahat-
lerini iptal ettiklerini, yurtdışından dönen çalışma arkadaşlarının 
da 14 gün karantinada kalmasını sağladıklarını vurguladı.

Salgınla etkin mücadele edilmesi amacıyla maden sahaların-
daki çalışan sayısını sosyal mesafe ve izolasyonu koruyacak şe-
kilde asgari seviyeye indirdiklerini de sözlerine ekleyen Yücel, 
gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında şunları söyledi: “Zorunlu 
üretim faaliyetlerimizi en az çalışanla sürdürecek şekilde esnek 
çalışma sistemine geçtik. Zaruri haller dışında maden sahalarına 
ziyaretçilerin girmesine izin vermedik. İşletmelere girişlerde tüm 
çalışanların, alt işverenlerin, mal ve hizmet sağlayıcıların temassız 
ateş ölçer ile vücut ısılarının kontrol edilmesini sağladık. Çalışanla-
rın yeterli ve uygun miktarda maske, eldiven, su, sabun, alkol bazlı 
el antiseptiklerine ve hijyen malzemelerine erişimini temin ettik. 

Servislerde sosyal mesafeyi koruyacak şekilde oturma düzenine 
geçilirken, yemekhane, yatakhane, soyunma odaları, lavabo ve 
tuvaletler gibi ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralı-
na özen gösterilmesine, hatta yemekhanelerde sıcak yemek ye-
rine kumanya verilmesi gibi tedbirleri hayata geçirdik. Bütün bu 
önlemleri çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak 
amacıyla hayata geçirmekte tereddüt etmedik. Bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da ‘Önce İnsan, sonra çevre, sonra ma-
dencilik’ felsefesiyle hareket etmeye devam edeceğiz.”

Üyelerine salgın sürecinde yol göstermek ve desteklemek adına 
yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Yücel, “Meşhur bir 
Temel fıkrası vardır: Temel’i idam sehpasına çıkarmışlar, boynuna 
ilmiği geçirdikten sonra sormuşlar: ‘Söyleyecek son bir sözün var 
mı?’ Temel yanıtlamış: ‘Ha bu bana bir ders olsun!’ Covid-19 salgı-
nından herkes gibi altın üreticileri olarak bizim de çıkaracağımız 
dersler olacaktır. Her ne kadar teknolojinin getirdiği imkânlardan 
faydalansak da evden çalışmanın, şirkette çalışmak kadar verimli 
ve efektif olmadığını yaşayarak öğrenmiş bulunuyoruz. Covid-19 
bütün ezberlerimizi bozdu. Çalışma hayatımızın, kurumlarımızın, 
gündelik hayat pratiklerimizin alt üst olduğu bir süreçten geçiyoruz. 
Kişi olarak, işveren olarak, yönetici olarak, çalışan olarak hepimizi 
düşünmeye zorlayan yeni bir gelişme bu. Biz de üyelerimizle bu yeni 
durumu masaya yatırıp, gerekli çalışma ve analizleri yaparak yeni 
döneme ilişkin herkes gibi yol haritamızı belirleyeceğiz.” dedi.

Virüsün dünya ekonomisine olumsuz etkisine rağmen altın 
fiyatlarının yükselme eğiliminde olduğunu, bu durumun ül-

kemiz altın üreticilerine yansımasını da değerlendiren Yücel, 
altının her zaman kriz dönemlerinin, dalgalı piyasaların dalga 
kıranı ve güvenli limanı olduğunu, salgının etkisiyle global bü-
yüme ve ticaret görünümünün kötüleşmesinin, ekonomideki 
daralma ve düşük faiz oranlarının ister istemez altını cazip hale 
getirdiğini vurguladı. Altın fiyatlarındaki bu keskin yükselişin 
konjonktürel olduğunu düşündüklerini de ifade eden Yücel, 
salgın kaynaklı belirsizliğin ortadan kalkmasıyla, piyasaların 
rayına oturması durumunda bu artışın duracağını, hatta fiyat-
ların gerilemesinin bile söz konusu olabileceğini söyledi. 

Covid-19 salgınının merkez bankalarındaki altın rezervinin 
önemini bize bir kez daha gösterdiğini ifade eden Yücel, “Yıl-
lardır altın üreticileri olarak biz buna dikkat çekmeye çalışıyorduk. 
Bugün ister yabancı ister yerli olsun, Türkiye’de üretilen altının 
tamamını Merkez Bankası’na satmak zorunda. Yani kim üretir-
se üretsin, ülkemizde üretilen altının tamamı burada kalıyor. Bi-
limsel verilere göre, Türkiye'nin altın potansiyelinin 6 bin 500 ton 
civarında olduğunu biliyoruz. Bunu üretime dönüştürecek potan-
siyele, bilgiye, teknolojiye ve birikime de sahibiz. Bu potansiyeli 
üretime geçirebilirsek Türkiye’yi kim tutabilir!” şeklinde konuştu.

2019 yılında ülkemizde 38 ton altın çıkararak Cumhuriyet ta-
rihinin rekorunu kırdıklarını da ifade eden Yücel, Covid-19 sal-
gını sonrasında uygulamaya koydukları esnek çalışma sistemi 
yüzünden işletmelerin üretimlerinde an itibarıyla dönemsel 
bir düşüş yaşandığını, 2020 yılında altın üretiminde yeni bir re-
kora imza atacaklarına da yürekten inandığını belirtti.

Salgın sürecinde madencilikle ilişkili kamu kurumları hakkında 
görüşlerini de sıralayan Yücel, her şeyden önce sağlık alanında 
alınan tedbirlerden dolayı Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanı-
mız, Bilim Kurulu üyelerimiz ve bütün sağlık çalışanlarımıza 
teşekkür borçlu olduklarını ifade ederken onların zamanında 
aldıkları tedbirler sayesinde Avrupa’da gelişmiş birçok ülke ile 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan ölüm olaylarının ve 
karmaşanın Türkiye’de yaşanmadığını söyledi. 

Madenciliğin üreterek büyüyen Türkiye’nin lokomotifi sektörler-
den birisi olduğu bilinciyle her zaman sektörün yanında olduğu-
nu, madencilerin Nisan ayı sonuna kadar vermeleri gereken ince-
leme raporu, arama projesi, faaliyet raporu, işletme projesi gibi 
beyanlarının verilmesinin uzatılmasını, devlet hakkı ve ruhsat 
bedellerinin ödeme sürelerinin Aralık 2020 tarihine kadar erte-
lenmesini sağlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na teşek-
kürü borç bildiklerini de sözlerine ekleyen Yücel, “Yine Covid-19 
tedbirleri kapsamında, ‘ağaçlandırma bedeli’ ve ‘arazi izin bedeli’ 
ödemelerinin başvuru şartı aramaksızın 3 ay süreyle ertelenmesin-
den dolayı Tarım ve Orman Bakanlığımıza ayrıca teşekkür ediyoruz.

Eğer devletin ilgili birimlerinin zamanında aldığı bu tedbirler ol-
masa, üretim düştüğü için altın fiyatlarındaki artışlar da işletmele-
rimizi kurtarmaya yetmeyebilirdi. Devletimizin zamanında aldığı 
bu tedbirler sayesinde küresel bir krizi hafif şekilde, belki en az ha-
sarla atlatmış olacağız.” dedi.
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EMİB Başkanı Mevlüt Kaya: “Türkiye'nin 2020 
Yılında Pozitif Büyüme Rakamına Ulaşabilmesi 
İçin Tek Çıkış Yolu İhracatını Arttırmaktır”
Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başka-
nı Mevlüt Kaya, Türkiye'nin yer altı zenginliklerini ‘Hayatımız 
Maden’ mottosuyla ekonomiye kazandıran EMİB olarak, 2019 
yılını %3'lük ihracat artışla 946 milyon dolar döviz geliri ile ge-
ride bıraktıklarını hatırlattı. 2020 yılına büyük umutlarla girdik-
lerinin altını çizen Kaya, 2020 yılı için ihracatta 1 milyar doları 
aşma hedefi koyduklarını, 2020 yılının ilk ayında ihracattaki 
%22'lik artışta 2020 yılına güzel bir giriş yaptıklarını ve 76,5 
milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdıklarını söyledi.

Türk madencilik sektörünün açık ara en büyük ihracat pazarı Çin'in 
Wuhan şehrinde Aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede salgına 
dönüşen Covid-19 virüsünün sadece madencilik sektöründe değil, 
tüm sektörlerde 2020 yılı için tüm dünyanın ekonomik hedeflerinin 
revizesini gündeme getirdiğini belirten Kaya, Covid-19'un etkisiyle 
2020 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye geneli maden ihracatının 
%7'lik kayıpla 1,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktardı. 

Doğal taş ihracatına bakıldığında ise Ocak-Nisan 2020 döne-
minde %8’lik bir kayıpla 400 milyon dolarlık bir ihracat gerçek-
leştirildiğini ifade eden Kaya, blok doğal taş ihracatının ise bu 
dönemde Çin pazarındaki talep düşüklüğü nedeniyle %24 ka-
yıpla 173 milyon dolar olarak gerçekleştiğini vurguladı.

2020 yılının Ocak-Nisan aralığında, EMİB olarak kayda alınan 
maden ihracatının Covid-19'a rağmen 2019 yılının Ocak-Nisan 
dönemine göre %1 artış ile 278 milyon dolar olarak kaydedil-
diğini belirten Kaya, doğal taş ihracatının ise %5 azalış ile 125 
milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. 

Yılbaşından itibaren diğer sektörlerin fuar, ticaret heyeti gibi 
etkinlikleri yaptığını sözlerine ekleyen Kaya, bu süreçte ma-
dencilik sektörünün önemli etkinliklerinin iptal edildiğini ya da 
ertelendiğini, dolayısıyla 2020 yılına sektörün fuar ve etkinlik 
olmadan başladığını ifade etti.

Ülkemiz madencilik sektörünün en önemli pazarlarının başta 
Çin olmak üzere AB, ABD ve Ortadoğu ülkeleri olduğunu dile 
getiren Kaya, “Çin'e ihracatımızın tamamen durması, diğer ül-

kelerde (özellikle Ortadoğu ülkelerinde) siparişlerin bekletilmesi 
dolayısıyla madencilik sektörü büyük sıkıntı yaşamaktadır. Ocak 
ayında en büyük alıcımız olan Çin'e normal seyreden blok mermer 
ihracat rakamları Şubat ayında %43, Mart ayında %68 oranında 
düşmüş, Nisan ayında ise normalleşmeye başlayarak Ocak-Nisan 
2020 dönemini %23 kayıpla kapamıştır.” şeklinde konuştu. 

Çin’in salgın sürecinde diğer ülkelerden 1-2 ayda önde gittiği-
ni belirten Kaya, oradaki insani hareketlerin normale dönmeye 
başladığını, Çin’de inşaat sektöründe mevsimlik işçilerin çalış-
ması nedeniyle, sektörün durma noktasında geldiğini, çünkü 
bu çalışanların seyahat edemediklerini ancak şu an bu çalışan-
ların seyahat etmeye başladıklarını aktardı. 

Çin’de doğal taş üretim tesislerinin yoğun olarak yer aldığı 
Yunfu bölgesinde tek bir Covid-19 vakası görülmediğini de ifa-
de eden Kaya, buradaki tesislerin de şu an yavaş yavaş üretim 
yapmaya tekrar başladıklarını, Mayıs ayından itibaren Çin’den 
gelecek doğal taş talebinin kademeli olarak artış göstermesini 
beklediklerini de sözlerine ekledi. 

Ülkemizdeki firmaların bu dönemde doğal taş ürünlerinin resim-
lerinin gönderilmesi yoluyla satışlarına az da olsa devam ettiklerini 
belirten Kaya, “Bu sürece katkı sağlaması amacıyla, biz de Çin’den 
ciddi sayıda bir alıcıyı karantina süreçlerini de dikkate alarak Sağlık 
Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı koordineli olarak Türkiye’ye getirmeyi 
planlıyoruz. Şu an birçok Çinli alıcı firma Türkiye’ye geliyor. Bu firmala-
rımızı blok mermer üreticisi firmalarımızla buluşturmayı planlıyoruz. 

Şu an İtalya ve İran’dan Çin’e ihracat yapılamıyor. Ancak Türki-
ye’den ihracat şu an Çin’e gerçekleşiyor. Bu dönemde firmalarımı-
zın Çinli firmalara sürekli kendini hatırlatarak bu durumu fırsata 
çevirme şansı var.” dedi.

Tüm dünya ülkelerine bu dönemde yapılan maden ihracatının 
düşmesi, şirketlerin devlete, piyasaya, istihdam ettiği personele 
(Doğrudan 150.000 kişi, dolaylı olarak ise 2 milyon kişiye) karşı yü-
kümlülüklerini yerine getirmekte büyük sorunlar yaşamasına ne-
den olduğunu belirten Kaya, “Madencilik sektörü tarım sektörü ile 
toplumların hammadde ihtiyaçlarını sağlayan iki temel üretim ala-
nından biri olmakla birlikte 2019 yılında gerçekleştirdiği yaklaşık 4,7 
milyar dolarlık ihracat rakamına ek olarak diğer sektörlere hammad-
de üreterek ülkemizde 40 milyar dolara yakın değer oluşturmaktadır. 

İhracatta yaşanan bu sıkıntıların yanında ülke içerisinde tüketilen ham-
maddeleri sağlayan madencilik sektörünün alt kollarında faaliyet gös-
teren özellikle KOBİ niteliğindeki şirketler üretim ve tahsilat süreçlerinde 
telafisi zor sıkıntılar yaşamaya başlamışlardır. Bu nedenlerle ilk açıklan-
dığında madencilik sektörünü kapsamayan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı 
Paketine’ sektörümüzün dahil edilmesi için sektörümüzde faaliyet gös-
teren bütün STK’larımızın da destekleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı-
mız tarafından kapsama alınmasını sağladık.” ifadelerini kullandı.

Yine bu dönemde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın sektöre 
önemli katkıları olduğunu da belirten Kaya, “Madencilerin nisan  

Mevlüt Kaya
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ayı sonuna kadar vermeleri gereken inceleme raporu, arama proje-
si, faaliyet raporu, işletme projesi gibi beyanları ertelenerek 30 Eylül 
2020 tarihine uzatıldı. Mali yükümlülüklerden devlet hakkı ve ruhsat 
bedellerinin ödeme süreleri 28 Aralık 2020 tarihine kadar ertelendi. 24 
Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen dep-
remden dolayı bu illerde doğrudan etkilenen maden ruhsat sahipleri 
ve rödovansçıların da vermeleri gereken rapor, proje gibi beyanları 
30 Eylül 2020 tarihine, yapmaları gereken devlet hakkı ve ruhsat be-
deli ödemeleri de 28 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı.” dedi.

Türk madenciliğinin henüz değerini tam olarak bulamadığını, 
değerini bulması için EMİB olarak, Ticaret Bakanlığı’nın da des-
tekleriyle, aktif 2 UR-GE projesinin faaliyetlerine bu dönemde 
elektronik ortamda yaptığı toplantılar ile devam ettiğini ve 
elektronik sektörel ticaret yapmayı planladıklarını da ifade 
eden Kaya, “Bu yıl iki kez ertelenen ve Ekim ayı içerisinde düzen-
lenmesi planlanan dünyanın en büyük doğal taş fuarı olan ‘Xia-
men International Stone’ fuarı ile ilgili gelişmeleri takip ediyor, 6-9 
Haziran 2020 tarihlerinde elektronik ortamda gerçekleştirilecek 
fuar ile ilgili firmalarımızın bilgilerini fuar idaresine iletmek üzere 
topluyoruz. Ayrıca geçen yıl açtığımız ‘wechat’ hesabımızdan da 
paylaşımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz.” dedi.

Bu yıl ilk defa ‘Taşa Sanat Kat’ teması ile ‘Doğal taş Proje ve Ta-
sarım Yarışmasını’ düzenlediklerini de sözlerine ekleyen Kaya, 
bu yarışmaları bölgemizin katma değerli ürün ihracatına ciddi 
anlamda katkıları olacağını düşündüklerini, Mart ayı itibariyle 
kapanan ve elektronik ortamda dersleri devam eden üniversite-
lerimizin derslerine dahil olup yarışmanın tanıtımına aktif olarak 
devam edeceklerini söyledi. Kaya sözlerini şu sözlerle sonlandır-
dı: “Ben ve yönetim kurulum bu sektörde taşın altına elimizi değil 
gövdemizi koymuş durumdayız. Ancak sektör olarak yaşanan sal-
gın süreci nedeniyle önümüzde gerçekten ciddi günler bizi bekliyor. 
Ama bizim mottomuz; inadına ihracat, inadına üretimdir. Çünkü 
başka kurtuluşumuz ve başka bir Türkiye yok. Türkiye'nin 2020 yı-
lında pozitif büyüme rakamına ulaşabilmesi için tek çıkış yolu ih-
racatını arttırmaktır. Bunun için bugüne kadar verilmiş desteklerin 
yılın geri kalanında artarak devam etmesi gerekmektedir.”

İMİB Başkanı Aydın Dinçer: “Üçüncü Çeyrekten İtiba-
ren Kısmen Daha Olumlu Bir Tablodan Söz Edebiliriz”
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Aydın Dinçer, Çin’de başlayıp Avrupa’ya sonra da Ameri-
ka Kıtasına geçen salgının bir dünya krizine sebep olduğunu 
belirtirken ekonomi tarafında oluşturulan bütün 2020 pro-
jeksiyonlarını tersine çevirdiğini, salgının etkilerini ilk yaşayan 
sektörlerden olduklarını ve ilk etapta Çin pazarında bu sıkıntıyı 
yaşadıklarını söyledi (Maden ihracatının %31’i, doğal taş ihra-
catının da %37’si Çin’e gerçekleştirilmektedir). 

Gelinen noktayı ve bundan sonrasında neler olabileceğini 
daha rahat ifade edebilmek adına rakamlara yakından bak-
makta fayda olduğunu belirten Dinçer, “Sektör olarak 2020’ye 
iyi bir giriş yaptık. 2020 Ocak ayı ihracatımız 330 milyon dolar 
olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan 

artış %8,6’ydı. En önemli pazarımız olan Çin’de Şubat ayı itiba-
riyle başlayan geri çekilme, Mart ayına geldiğimizde hem maden 
hem de doğal taş tarafında yaşanan toplam daralma ile birlikte 
%68’lere ulaştı. Salgının bu sırada dünya geneline yayılması ise 
diğer pazarlarımızda da daralmaları beraberinde getirdi. 

Ocak ihracatının iyi olması, Şubat ayının tamamı ve Mart ayının bir 
kısmında Çin’de sert daralmaya rağmen diğer pazarlarda ihracat 
devam ettiği için ilk çeyrek rakamları geçen yılın aynı dönemine 
göre %3,06’lık küçülmeyle sonuçlandı. Ocak-Nisan 2020 dönemi 
rakamlarına baktığımızda ise maden sektöründe yaşanan daral-
manın %6,41 olduğunu görüyoruz. Nisan ayında Çin pazarında 
üretime kontrollü geçişle bu pazarda hareketlenme başladı.” dedi. 

İkinci çeyrekte, karantina koşullarında kontrollü gevşemelerin 
siparişlere kısmen etki etmesini, bununla birlikte gerilemele-
rin kısmen azalarak devam etmesini beklediklerini ifade eden 
Dinçer, küreselleşen dünyada bütün ülkelerin bir zincirin hal-
kalarıymış gibi birbirine bağlı olduğunu ve herhangi bir ülkede 
yaşanan sorunun ülkemizi de doğal olarak etkilediğini kaydetti. 
Dinçer sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yaşadığımız bir dünya krizi, 
dolayısıyla etkisi daha fazla ve uzun sürecek. IMF, küresel ekono-
mik görünüm raporunu %3 küçülme olarak revize etti. Dünya Ti-
caret Örgütü’nün 2020 için en iyimser senaryosu dünya ticaretinde 
%13’lük daralma, en kötü senaryosu ise %40’lık düşüş. Euro Böl-
gesi’nde de %6’lara varan bir küçülme beklenirken, salgın öncesi 
iktisadi duruma dönüş için öngörülen tarih 2022 olarak açıklandı. 

Özetle, Çin’de başlayıp bütün dünyaya yayılan salgın, sadece 
sınırları kapatıp ticareti ağırlaştırmakla kalmadı; ekonomide 
yavaşlamaya neden oldu, fabrikaların yarı kapasite ile çalışması 
sonucunu doğurdu, arz – talep dengesini bozdu. Salgın kelebek 
etkisi gibi bütün sektörlerdeki dinamikleri bozarken, hammadde 
ve enerji gibi iki önemli rolü ile her şeyin temelinde bulunan sektö-
rümüz bu olumsuz süreci çok daha yoğun ve hızlı yaşadı.”

Bununla birlikte madencilik sektörünün en çabuk toparlanabi-
lecek sektörlerden birisi olduğunu da aktaran Dinçer, bunun 
nedenini üretim için enerji ve hammaddenin olmazsa olmaz 
olduğu şeklinde açıkladı. Bugün bunu Çin pazarında rahatlıkla 
gözlemleyebildiklerini de ifade eden Dinçer, Covid-19 salgını 
tedbirlerinde başarıya ulaşan ve normalleşmeyle birlikte kıs-

Aydın Dinçer
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men üretime geçen Çin pazarında, dört aylık döneme bakıldı-
ğında geçen yıla oranla %4,90 düşüş görüldüğünü, aylık baz-
da bakıldığında ise Nisan ayında geçtiğimiz Mart ayına oranla 
Çin’e yapılan maden ihracatında %20 artış görüldüğünü söyle-
di. Dinçer, bütün ülke pazarları göz önünde bulundurulduğun-
da üçüncü çeyrekten itibaren kısmen daha olumlu bir tablodan 
söz etmeye başlanacağını düşündüklerini de sözlerine ekledi.

Mermer ihracatı konusunda mevcut durumu özetleyen ve bil-
giler veren Dinçer, ülkemizin toplam maden ihracatının yarısına 
yakınını doğal taşların oluşturduğunu belirtirken 2019 yılında 
gerçekleştirilen 4,3 milyar dolarlık maden ihracatının 1,86 milyar 
dolarını doğal taşların oluşturduğunu aktardı. Maden sektörünün 
alt kırılımlarına bakıldığında da salgından ilk etkilenen grubun 
madencilik sektörü olduğunu gördüklerini ifade eden Dinçer, bu-
nun en büyük nedeninin 1,86 milyar dolarlık doğal taş ihracatının 
695 milyon dolarının Çin’e yapılıyor olması olduğunu belirtti.

2020 yılının Ocak ayı, toplam 330 milyon dolarlık maden ihra-
catının 151,6 milyon dolarını doğal taşın oluşturduğunu da ak-
taran Dinçer, “Nisan ayı sonunda ise doğal taş sektöründe geçen 
yılın ilk dört ayına oranla %7,98 düşüş ile 494,1 milyon dolarlık ih-
racat gerçekleştirildi. Doğal taş ihracatımızın 173,1 milyon dolar-
lık kısmı blok doğal taş, 321 milyon dolarlık kısmı ise işlenmiş do-
ğal taş ihracatına ait. Dört aylık dönemde blok doğal taşta %24,33 
düşüş yaşanırken, işlenmiş doğal taşta %4,15 artış yaşandı.” dedi. 

Çin’e alternatif pazarlar konusunda sorulan sorumuzu da cevap-
layan Dinçer, “Doğal taş ihracatında lider pazarımız Çin iken, işlen-
miş doğal taşta lider ABD. İMİB olarak stratejimiz; var olduğumuz 
pazarlardan aldığımız payı arttırmak ve yeni pazarlar oluşturmak. 
Çin bizim için çok önemli ve yerine alternatif bir pazar koyma imkâ-
nımız yok. Ancak Çin pazarından daha fazla pay alırken aynı oranda 
pay alabileceğimiz ikinci, üçüncü hatta dördüncü pazarlar yaratma 
gayretimiz ve çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı. 

Dünyada toplam doğal taş ithalatının 18 milyar dolar ve bunun 
yaklaşık %38’ini (6,8 milyar dolar) mermer ve traverten ithalatı-
nın oluşturduğunu da vurgulayan Dinçer, “Ülkeler olarak baktığı-
mızda 3,4 milyar dolar doğal taş ithalatı ile ABD’nin başı çektiğini 
görmekteyiz. Ve bu rakam yaklaşık 1,2 milyar dolar ile mermer ile 
travertene ait. Dünyanın en büyük ikinci doğal taş ithalatçısı ise 
2,6 milyar dolar ile Çin ve bu rakamın 1,6 milyar dolarını mermer 
ve travertenin oluşturduğunu görüyoruz. Bu rakamlar çok önemli. 

Türkiye’nin 650 renk ve desende mermer ile 150 farklı türde doğal taşa 
sahip olduğunu göz önüne aldığımızda bu veriler bize çok önemli bir 
şey söylüyor. Doğru bir strateji ile bu pazarlardaki etkinliğimizi çok 
daha yukarılara çıkarabiliriz. Türkiye bugün Çin ve Hindistan’dan 
sonra dünyada doğal taş üretiminde üçüncü sırada bulunuyor. İşleme 
merkezlerimizle bu alandan ciddi bir yol kat ettik.” şeklinde konuştu. 

An itibarıyla Çin’den sonra Avrupa, Amerika ve ülkemizde 
kontrollü bir şekilde yeni normale geçiş sürecinin başladığını 
belirten Dinçer, ihracatta eskisi gibi kolaylık, serbestlik yaşana-

cağı anlamına gelmediğini, önceden farklı sebeplerden dolayı 
nispeten düşük pay alınan pazarlar düşünüldüğünde, bugün 
pek çok pazara jeopolitik olarak çok daha yakın bir noktada 
bulunduğumuzu, hastalığı kontrol altında tutmamız ve aynı 
şekilde süreci, sağlığı önceleyecek şekilde yürüttüğümüz gibi 
nedenlerle daha çok tercih edilebileceğimizi ifade etti. 

Çin’in ardından Avrupa ve ABD’de de kontrollü bir şekilde ka-
rantina koşullarında gevşemeye gidileceğinin de duyuruldu-
ğunu aktaran Dinçer, aynı şekilde Türkiye’nin de kendisi için 
önüne bir takvim koyduğunu, ekonomi tarafında birdenbire bir 
toparlanma beklemediklerini ama salgının yeni bir 'normal’ ya-
rattığını, bu yeni normalin kurallarına uyulması halinde, üçüncü 
çeyrek itibariyle daha olumlu bir tabloyla karşı karşıya geline-
bileceğini söylemenin mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.

Salgın süreci ve sonrası için madencilikle ilişkili kamu kurum-
larına önerilerde bulunan, Covid-19 sonrasına daha etkin ve 
kaybolan zamanın hızla kazanacak şekilde hazır olunabilmesi 
için maden kanununun hızla çıkarılması, Orman Bakanlığı’nın 
izin süreçlerini kısaltılmasının önem arz ettiğini belirten Din-
çer, “Bununla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere diğer ilgili bütün 
kurumlara, salgının sektörümüze olumsuz etkilerini azaltmak 
için verdikleri desteğe tekrar teşekkürlerimizi sunarız. Tüm diğer 
sektörlere sağladığı hammadde ile iç pazarda 40 milyar dolarlık 
değer oluşumuna katkı sağlayan, 4,3 milyar dolar ihracatla ülke 
ekonomisine destek olan, doğrudan 150 bin, dolaylı 2 milyon 
insanı istihdam eden maden sektörü olarak; istihdamı koruyup 
ayakta kalmamız için verilen destekleri çok önemsiyoruz.” dedi.

Salgından ilk etkilenen sektör olması nedeniyle süreci en hızlı 
etüt eden, fizibilite çalışmalarına hızla başlayan sektörlerden 
birisi olduklarını da ifade eden Dinçer, üyeleriyle süreci çok 
yakın bir şekilde yürüttüklerini, yaşanan daralmanın sektöre 
etkisini Şubat ayı itibariyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
başta olmak üzere ilgili bütün yapılarla paylaştıklarını ve çö-
züm önerileri geliştirip sunduklarını belirtti. Bu taleplerinin kar-
şılık bulmasının oldukça sevindirici olduğunu belirten Dinçer, 
“Mücbir sebep koşullarının uygulanması; Eximbank tarafında 
kredi ödemelerine sağlanan kolaylık; orman izin bedelleri, 
ağaçlandırma bedeli, arazi izin bedeli ve teminat bedelinin 
ertelenmesi; istihdamın korunması ve sektörümüzün ayakta 
kalması için son derece önemliydi.” şeklinde konuştu.

Dinçer ayrıca, İMİB olarak şu anda NACE kodları nedeniyle bütün 
üyelerinin mücbir sebep koşullarından faydalanamadığını, burada-
ki aksaklığın düzeltilmesi için görüşmelerin sürdüğünü de aktardı.

Üyelerine salgın sürecinde yol gösterdiklerini ve destekleme adı-
na çalışmalar yaptıklarını da aktaran Dinçer, salgınla birlikte oluşan 
krizin sektörler üzerindeki tahribatını azaltmak için devletin bir 
takım düzenlemeler gerçekleştirdiğini, paketler çıkardığını, kamu 
bankalarının da benzer şekilde hem kredi yaratma tarafında hem 
de ödemeleri erteleme tarafında iyileştirmelere gittiğini, bu süreç-
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te madenciliğe özel konular üzerine üyelerinin desteklenmesi için 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüşmeler yaparak üretim-
lerle ilgili mali ve teknik yükümlülüklerin ertelenmesi, Orman Ba-
kanlığı ile görüşmeler gerçekleştirerek mali yükümlülüklerin erte-
lenmesi konularında taleplerinin olduğunu ifade etti. İMİB olarak, 
üyelerinin yararına olan ve faydalanabileceklerini düşündükleri bü-
tün gelişmeler hakkında kendilerine bilgilendirmeler yaptıklarını 
da ifade eden Dinçer, “Süreci onlardan ayrı ve bağımsız bir yerdeymiş 
gibi yaşamadık, onlarla birlikte yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. 
Salgın sonrasına hazırlık için stratejiler oluşturduk ve çalışmalara baş-
ladık. Şöyle ki; salgınla birlikte oluşan yeni normal ve ona eşlik edecek 
olan korumacılık uygulamaları ihracatta yeni iletişim kanallarını gün-
deme getirdi. Bütün bu yenilikleri yakından takip ediyor, üyelerimize 
bilgi veriyoruz. Yeni normal ile bizler, sektörümüzün bütün dünyaya 
kendisini tanıtması ve iş bağlantılarına devam edebilmesi için e-B2B 
görüşme kanalları üzerine çalışmalar yürütmekteyiz. Aynı şekilde on-
line ticaret heyetleri ve sanal fuar çalışmalarına yönelik ön hazırlıklara 
başladık. Yurt dışında markalaşmaya yönelik mimar ve tasarımcıları 
hedef alarak, yurt dışındaki önemli kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ya-
parak Türk doğal taşlarının dijital ortamda tanıtılması ve hedef kitleye 
yönelik webinar düzenlenmesi konularında çalışmalarımız başladı. 
Oluşan yeni normalde pazarlarda derinleşmek, yeni pazarlar bulmak, 
teknolojiyi ne kadar etkin ve verimli kullanacağınızla çok bağlantılı 
olacak. Bundan ötürü bu tarafı çok önemsiyoruz, üyelerimizin de çok 
önemsediğini biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

MJD Başkanı Ahmet Şentürk: “Bu Dönemi Görece-
li Olarak Az Etkilenerek Atlatacak Olan Kuruluşlar 
İçin Bu Kriz, Yıl Sonuna Doğru Fırsata Dönüşebilir”
Maden Jeologları Derneği (MJD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Şentürk, maden yatırımlarının diğer yatırımlara göre 
daha uzun vadeli yatırımlar olduğunu, bu yönüyle Covid-19 
salgınının dünyayı belli bir süre etkileyeceğini ifade etti. Uzun 
vadeli bakıldığında etkisinin yıl sonuna kadar veya 2021’in ilk 
aylarından itibaren ortadan kalkacağı düşüncesinde olduğunu 
aktaran Şentürk, kısa vadede, tedarik zincirlerindeki kırılma 
ve dünya ticaretindeki daralma yüzünden hammadde fiyatla-
rında ciddi düşüşler söz konusu olacağını da sözlerine ekledi. 
Bundan dolayı maden şirketlerinin nakit akışlarının salgın ne-
deniyle çok olumsuz etkilediğini de aktaran Şentürk, bu süreç-
te mutlaka çok zorlanacak şirketlerin olacağını kaydetti.

Virüsün maden aramacılığı ve sondaj çalışmalarına etkilerini 
de değerlendiren Şentürk, bu dönemlerde şirketlerin harca-
malarında kısıtlamaya gittiğini, ilk olarak da arama harcama-
larını kısıtladıklarını söyledi. Son yıllarda belli sıkıntılar yaşanan 
maden aramalarına, salgının da olumsuz etkilerinin yansıyaca-
ğını aktaran Şentürk, bunları ilerleyen günlerde daha iyi görüp, 
değerlendirme şanslarının olacağını ifade etti.

Salgın süreciyle ilgili üyelerinden kendilerine gelen geri bildi-
rimleri de aktaran Şentürk, “Çalıştıkları kurumlara göre oldukça 
farklı geri dönüşler oldu. Şirket merkezlerinde çalışan üyelerimiz 
bu dönemi çoğunlukla evden çalışarak geçirmek zorunda kaldılar. 
İşletmelerde üretim devam ettiğinden üretim jeologlarımız genel 
olarak çok az etkilenmiş gibi görünüyor. Arama jeologlarımız için 
ise her iki durum da söz konusu. Sevindirici olan, yoğun bir işten çı-
karma sürecinin şimdiye kadar bize yansımamış olmasıdır.” dedi. 

Şentürk dernek olarak bu süreçte üyelerine yol göstermek veya des-
teklemek adına ilerleyen günlerde uzaktan eğitim programlarını 
devreye sokmak için ciddi bir hazırlık içerisinde olduklarını söyledi.

2020 yılının birçok açıdan sorunlarla geldiğini ifade eden Şen-
türk, 2020 yılının geri kalanı için şu öngörülerde bulundu: “Altı-
nı dışında geri kalan tüm hammadde fiyatlarında beklendiği gibi 
ciddi bir düşüş söz konusu. Bu belli bir süre daha böyle gidecek 
gibi gözüküyor. Ama ‘kişi başına hammadde tüketimi’ bu kısa sü-
rede düşse bile yıl sonuna doğru, tedarik zincirinin yeniden salgın 
öncesindeki şekliyle oluşacağını ve hammadde fiyatlarının eski 
seviyelerine hatta bunun üzerine çıkacağını düşünüyorum. Bu 
dönemi göreceli olarak az etkilenerek ve iyi yöneterek atlatacak 
olan kuruluşlar için bu kriz yıl sonuna doğru fırsata dönüşebilir”.

Öngörülerinden sonra temennilerini de dile getiren Şentürk, 
“Öncelikle, insanlığın hammadde ihtiyacının hava-su-gıda gibi 
temel bir ihtiyaç olduğu, tedarik zincirinin kırılması ile alt-üst 
olan dünya ticaretinin tekrar eski düzenine kavuşması için yine 
her şeyin madencilik üzerinden sağlanacak olan hammadde te-
dariki ile başlayacağının ve bunun da madencilik için çok önemli 
bir fırsat olacağını düşünüyorum.” dedi.

Salgın süreci ve sonrası için madencilikle ilişkili kamu kurumla-
rına önerilerini de sıralayan Şentürk, özellikle ETKB ve MAPEG’in 
ruhsat sahiplerinin yükümlülüklerini yıl sonuna kadar ertelediği 
için sektöre önemli bir destek sağladığını, bunu çok duyarlı bir 
yaklaşım olarak gördüklerini dile getirdi. Bu karara Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’nın da katkısını unutmamak gerektiğini söz-
lerine ekleyen Şentürk, “Biz her zaman madencilik faaliyetlerinin 
çok çeşitlilik arz ettiğini ve alt sektörlerin birbirinden farklı koşulları 
olduğunu savunduk. Bundan dolayı idare, alt sektörler ile ayrı ayrı 
iletişim sağlayarak, tüm diğer sektörlere sağlanan mali destekler-
den faydalandırmalıdır. En büyük destek, yürüyen projelerin izin 
süreçlerindeki sıkıntıların giderilmesi olacaktır. Özel olarak orman 
bedelleri ile ilgili uygulama zaten bu bedelleri ödemekte zorlanan 
işletmelerin, bir de üstüne salgından dolayı hammadde fiyatların-
daki düşüşle gelirlerinin iyice düşmesinden dolayı çok büyük bir  Ahmet Şentürk
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yük olmaya devam ediyor. Bu konu tekrar gündeme gelmeli ve bu 
bedeller makul seviyelere indirilmelidir. Aramalar ile ilgili olarak; 
arama harcamalarında KDV ve ÖTV’nin minimuma indirilmesi 
veya muafiyet getirilmesini her zaman olduğu gibi şimdi de savu-
nuyoruz. Aramalarda arazi kullanım bedellerinin kaldırılmasını, 
sadece verilen zararın tanzim edilmesinin esas alınmasını öneriyo-
ruz.” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

MASİS Başkanı Naci İlci: “Bizler, Yer Altının Göz 
Kamaştırıcı Cevherleriyle Türkiye’nin Geleceğini 
Aydınlatıyoruz”
Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Naci İlci, Covid-19 salgınının belki de en çok etkilediği sek-
törün madencilik sektörü olduğunu belirtirken madencilik sektö-
rünün ihracat odaklı çalışan bir iş kolu olduğunu, Aralık 2019’da 
ilk vakaların Çin Halk Cumhuriyeti’nde görülmeye başlamasıyla 
birlikte sektörün en önemli ticari ortaklarından biri olan Çin ile 
temasın tamamen kesilmesinin ardından, salgının yaygınlaşması 
sonucunda diğer bölgelerdeki hareketliliğin de azalarak durma 
noktasına geldiğini söyledi. Ayrıca alınan zorunlu tedbirler ne-
deniyle birçok maden sahasında üretim faaliyetlerinin askıya 
alınmak durumunda kaldığını da ifade eden İlci, bundan dolayı 
işletmecilerin hiç gelir elde edemediğini sözlerine ekledi.

Esasen salgından önce de sektörün özellikle mevzuat kaynaklı 
önemli sorunları olduğunu aktaran İlci, bu önemli sorunlara 
ilave olarak yaşanan salgının da sektörü derinden etkilediğini 
altını çizerek vurguladı.

Madencilik sektörü özelinde 2020 yılının olumlu geçeceğine 
dair bir görüş hakimken ortaya çıkan salgın nedeni ile şu an bir-
çok işletmenin faaliyetlerini durdurma noktasına geldiğini, yeni 
projelerin de belirsiz süre ile ertelendiğine dair bilgiler mevcut-
ken madenciliğin bu süreci zor bir şekilde de olsa atlatabileceği-
ni belirten İlci, “Bu konuda MASİS olarak sorumluluklarımızın ge-
reklerini yerine getirmeye çalıştık. Salgın sürecinden sektörümüzün 
en az hasarla çıkabilmesi için hükümetimiz tarafından atılması ge-
reken adımlar hakkında raporlar hazırlayarak ilgili mercilere sun-
duk. Görüşlerimizin büyük bir bölümünün Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığımız tarafından kabul gördüğüne memnuniyetle tanık 
olduk. Sektörün idari ve mali yükümlülükleri yılsonuna ötelenerek 
maden işletmelerimiz rahatlatılmış oldu.” ifadelerini kullandı.

İlci ayrıca, Bakan Bekir Pakdemirli’nin talimatlarıyla Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nın yetki kapsamına giren sorunlara yönelik 
olarak bir çalıştay düzenlendiğini de duyurdu. Bu çalıştayda 
madencilik sektörünün taleplerini dile getirerek salgın sürecin-
deki olumsuzlukların bertaraf edilmesi için ivedilikle atılması 
gerekli olan adımları Bakan Yardımcısı ve Orman Genel Müdü-
rü başta olmak üzere tüm kurum yöneticilerine ilettiklerini söy-
leyen İlci, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnanıyoruz ki bu çalıştayda 
ele alınan, yüksek orman izin bedelleri, aşırı şekilde uzayan izin 
süreçleri ve işletmecilerimize uygulanan yaptırımlar gibi konular 
üzerinde de hassasiyetle durulacaktır.” 

Tüm süreç boyunca tensipleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a, talimatları ve yaklaşımlarından dolayı Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e, Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli’ye, ilgili Bakan Yardımcıları ve bürokratlar ile bu 
görüşmelerin yapılmasında köprü vazifesi görerek desteklerini 
esirgemeyen TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ve tüm kon-
federasyon yetkililerine teşekkür eden İlci, “Elbette şu ana kadar 
alınan tedbirler çok önemlidir ancak sektörün biriken sorunlarının 
çözümü için yeterli değildir. Salgın sonrası durağanlaşması bekle-
nen ekonomiye maden firmalarımızın gerek ihracat gerekse istih-
dam anlamında daha fazla katkı sunabilmesi için maden kanunu 
çalışmalarının süratle tamamlanarak ruhsat güvencesini tesis eden 
ve yatırımlara özendiren bir metinle yürürlüğe girmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Bu kanunun hazırlanması sürecinde sendika olarak 
sunduğumuz katkıların kanun metnine yansımalarını almayı umut 
ediyoruz. Yerlilik ve millilik düzeyi en yüksek sektör olan madencili-
ğin pozitif bir ayrımcılıkla ele alınıp önemine uygun şekilde gerekli 
her argümanla desteklenmesini bekliyoruz. Bu sıkıntılı süreci ancak 
böyle bir bakış açısı ve yaklaşımla, elbirliğiyle aşabiliriz.” dedi.

Elbette ki zor bir dönemden geçtiklerini de sözlerine ekleyen İlci, 
buna rağmen ümitsizliğe kapılma ya da hareketsiz kalma lüksüne 
sahip olmadıklarını hem ülkeye hem de çalışanlarına karşı büyük 
sorumlulukları olduğunu ifade etti. Tüm zorluklara rağmen büyük 
bir devlet olduğumuzun altını çizen İlci, “Büyük devletten alacağı-
mız büyük desteklerle bu badireyi de atlatacağımıza yürekten ina-
nıyoruz. Dayanışma içinde, özveri ve çalışmayla Türk madenciliğini 
hak ettiği konuma çıkarmak adına mücadelemiz her zamankinden 
çok daha güçlü şekilde devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Bu süreçte üyeleriyle olan iletişimlerini canlı tutmaya çalıştık-
larını ifade eden İlci, kamu kurumlarıyla gerçekleştirdikleri gö-
rüşmelerde kendilerinden derledikleri gerçek saha verilerinden 
faydalandıklarını, gelişme ve görüşmeler hakkında kendilerini 
sürekli şekilde bilgilendirmeye özen gösterdiklerini ifade etti. 
Bu süreçte karşılaştıkları güçlükleri aşabilmeleri için gerekli 
olan temasları sağlayarak işlerini kolaylaştırmaya çalıştıklarını 
da aktaran İlci, salgın süreci boyunca yönetim kurulu toplantıla-
rına kesintisiz şekilde devam ettiklerini, tüm kurumlar gibi ken-
dilerinin de teknolojinin sunduğu olanaklardan istifade ederek 
görüşmeleri gerçekleştirdiklerini, normalleşme sürecinin baş-
lamasıyla birlikte projelere kaldıkları yerden devam etmek için 
sabırsızlandıklarını da sözlerine ekledi.

Naci İlci
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Maden işverenleri olarak öncelikle sektörün ülke ekonomisi açı-
sından taşıdığı eşsiz değerin yeterince anlaşılmadığını düşündük-
lerini söyleyen İlci, bu konuda bıkmadan usanmadan kamuoyunu 
bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı. Ancak bu ülkenin 
böylesi derin bir sağlık krizinden, ekonomik açıdan az hasarla 
çıkabilmesi için katma değeri ve yerlilik düzeyi yüksek, döviz ve 
istihdam yaratıcı madencilik gibi iş kollarının önemsenmesi ve 
desteklenmesi gerektiğini de ifade eden İlci, sektörün hak ettiği 
ilgiyi ve desteği görmesi halinde, yaşamın her alanına etki eden 
ve dijital dünyanın vazgeçilmezi konumundaki madenciliğin ül-
kenin geleceğine ışık tutacağına yürekten inandıklarını söyledi. 
İlci, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Zira bizler, yer altının göz ka-
maştırıcı cevherleriyle Türkiye’nin geleceğini aydınlatıyoruz…”

TMD Başkanı Ali Emiroğlu: “Salgın Sonrasında En 
Hızlı Toparlanacak Sektörlerin Başında Madenci-
lik Sektörü Gelecek”
Covid-19 salgınının tüm insanlığı ve dünya ekonomisini derin-
den sarsmaya devam ettiğini belirten Türkiye Madenciler Der-
neği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, başlangıçta 
fazla önemseyen Covid-19’un hızla yayılıp canlar almaya başla-
dığında tüm ülkeler tarafından geç de olsa önlemler alınmaya 
başlandığını aktararak sözlerine başladı. Bu süreçte ülkemizde 
salgın ile ilgili fedakârca ve cansiperane çalışmaları ile müca-
dele eden tüm sağlık ordusuna minnet ve şükranlarını sunan 
Emiroğlu, Covid-19 salgınından en fazla etkilenen sektörler-
den birisinin de madencilik sektörü olduğunun altını çizdi.

Madencilik sektörünün geçmişten bu yana birçok zorluğu yaşa-
dığını vurgulayan Emiroğlu, Covid-19 salgınının tüm dünya tica-
retini, üretimini durma noktasına getirdiğini bunun da sektörün 
sorunlarını daha da ağırlaştırdığını söyledi. Çin’in dünya maden 
piyasasının belirleyicisi ve en büyük alıcısı olduğunu sözlerine 
ekleyen Emiroğlu, ağırlıkla Çin'e ihracat yapan doğal taş ve krom 
madenciliğinin çok daha fazla etkilendiğini, salgın döneminde 
birçok madenin de fiyatlarının düştüğünü, satış fiyatlarının üre-
tim maliyetlerini karşılayamaz seviyeye geldiğinin altını çizdi.

Bu zorlu dönemde madencilik sektörünün temel hedefinin ça-
lışanlarının sağlığını korumak, istihdamın ve üretimin devam-
lılığını sağlamak olduğunu aktaran Emiroğlu, bu amaçla TMD 
Maden Platformunu oluşturan 15 STK ile birlikte başta Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve 
bu bakanlıklara bağlı kuruluşlar ile yoğun temaslar yaptıklarını, 
sektörün ayakta kalabilmesi, istihdamın azalmaması, üretimin 
devam edebilmesi, işletmelerin salgın sonrasında da sorunsuz 
devam edebilmesini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan destek-
ler konusunda taleplerini yazılı ve sözlü olarak yetkili mercilere 
ilettiklerini ve bu taleplerinin de karşılık bulduğunun altını çizdi.

Emiroğlu, bu süreçte destek veren ve madencilik sektörünün 
yanında hissettiklerini düşündükleri Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’na da çok teşekkür ettiklerini belirtti.

Üyelerine salgın sürecinde yol göstermek adına yaptıkları ça-
lışmalardan da söz eden Emiroğlu, “Geçen sene oluşturulan 
TMD-İSG komitesi işletmelerde alınması gereken önlemler ile ilgili 
bir kılavuz rehber hazırladı. Bu rehberi hem üyelerimize hem de 
tüm sektöre ilettik. Covid-19 salgınının işletmelere yayılmaması 
için önemli bir kılavuz olan bu rehberi birçok işletme titizlikle uy-
guladı ve bunda da yüksek başarı sağlandı. 

Ayrıca İSG komitesi salgınla ilgili örnek ‘Acil Eylem Planı’ rehberi ha-
zırladı. Bunu da üyelerimize ilettik ve olası bir olumsuz durumda işlet-
melerin hazırlıklı olması sağlandı. Genel olarak baktığımızda maden 
işletmelerinde hem Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı önlemler paketi 
hem de maden işletmeleri özelinde alınan önlemler ve çalışanlara 
verilen eğitimler sayesinde süreç doğru şekilde yönetildi, yönetilme-
ye de devam ediliyor diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

2020 yılı için ön görülerini de aktaran Emiroğlu, 2020’yi hem dış 
pazar hem de iç pazar anlamında değerlendirmeleri gerektiğini 
belirtirken ülkemizin jeopolitik olarak çok sıkıntılı bir bölgede 
olduğunu, Ortadoğu’daki savaş ve sıkıntıların maalesef bitme-
diğini, birçok komşu ülkede ciddi sorunlar olduğunu ve buna 
ilave olarak ABD ve Avrupa'nın Covid-19 salgınından oldukça 
fazla etkilenmesinin de ihracatı olumsuz etkilediğini ifade etti.

İhracat rakamlarına bakıldığında maden ve doğal taşın en 
büyük alıcısının Çin olduğunu vurgulayan Emiroğlu, “Pazarı 
çeşitlendirsek dahi dünyada Çin'e alternatif bir pazar geliştirmek 
pek mümkün değil. Dünya ekonomisi globalleşti. Salgının tüm 
dünyada yayılması dünya ticaretini olumsuz etkiliyor ve salgın 
ile ilgili olumlu haberler almadığımız sürece normale dönmek de 
pek kolay olmayacak. Bu anlamda 2020 yılına ihracat anlamında 
fazla umutla bakamıyorum.” şeklinde konuştu. 

2020 yılında ülkemiz iç pazarında da zorlu bir dönem yaşana-
cağını düşündüklerini belirten Emiroğlu, inşaat sektöründe 
devam eden sıkıntıların özellikle doğal taş sektörünü çok daha 
fazla etkileyeceğini sözlerine ekledi.

Covid-19 salgınının madencilik sektörüne etkilerini iki ayrı tarih 
aralığında değerlendirmenin daha doğru olacağını belirten Emi-
roğlu, “2020 Ocak-Mart döneminde 2019 yılı ihracat bağlantıları-
na istinaden nispeten ihracatta çok büyük düşüşler yaşanmadı. 

Ali Emiroğlu
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İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TÜRKİYE GENELİ) – AYLIK MAL GRUBU BAZINDA MADEN İHRACAT İSTATİSTİKLERİ  
NİSAN 2019 2019 NİSAN 2020 2020 % FARK (2019 2020) 

 MİKTAR DEĞER Birim Fiyat MİKTAR DEĞER Birim Fiyat MİKTAR DEĞER 
 (Kg) (FOB-$) ($ / TON) (Kg) (FOB-USD) ($ / TON) (Kg) (FOB-$) 

ENDÜSTRİYEL MİNERALLER                 
TABİİ BORATLAR VE KONSANTRELERİ 62.433.510 19.464.672 311,77 57.257.400 16.972.963 296,43 -8,29 -12,80 
FELDSPAT 535.388.330 17.514.397 32,71 352.017.270 13.467.902 38,26 -34,25 -23,10 
BENTONİT 74.542.286 7.796.294 104,59 85.003.557 8.452.283 99,43 14,03 8,41 
MANYEZİT 29.197.078 7.384.404 252,92 36.848.453 8.310.163 225,52 26,21 12,54 
KUVARS,KUVARZİT 52.416.951 7.556.677 144,16 36.034.091 4.860.747 134,89 -31,25 -35,68 
ALÇI TAŞI, ALÇILAR 107.855.028 4.165.656 38,62 140.423.552 4.351.087 30,99 30,20 4,45 
TUZ 39.496.624 3.003.470 76,04 57.055.946 3.908.908 68,51 44,46 30,15 
PERLİT 68.822.035 3.206.721 46,59 61.248.217 3.185.173 52,00 -11,00 -0,67 
KÜKÜRT 4.613.187 534.260 115,81 8.476.343 2.235.482 263,73 83,74 318,43 
BARİT,WHİTHERİT 10.919.620 1.706.798 156,31 11.141.477 1.497.050 134,37 2,03 -12,29 
POMZA 36.627.559 1.747.918 47,72 23.922.200 1.032.344 43,15 -34,69 -40,94 
DİĞER MİNERAL MADDELER 52.521.469 1.581.316 30,11 8.365.398 1.003.660 119,98 -84,07 -36,53 
KAOLİN VE KAOLİNLİ KİLLER 26.620.599 718.816 27,00 35.633.886 925.440 25,97 33,86 28,75 
ZIMPARA VE DİĞER TABİİ AŞINDIRICILAR 7.929.844 573.206 72,28 1.163.326 212.545 182,70 -85,33 -62,92 
DOLOMİT 4.977.035 184.363 37,04 2.661.385 191.119 71,81 -46,53 3,66 
GRAFİT 218.393 165.041 755,71 223.016 152.211 682,51 2,12 -7,77 
SELESTİN 780.000 80.584 103,31 1.620.000 151.489 93,51 107,69 87,99 
DİĞER KİLLER 1.022.772 126.587 123,77 20.773.893 113.511 5,46 1.931,14 -10,33 
TABİİ STEATİT,TALK 740.036 250.627 338,67 236.239 69.576 294,51 -68,08 -72,24 
KAVRULMAMIŞ DEMİR PİRİTLERİ 497.460 43.366 87,17 391.160 33.539 85,74 -21,37 -22,66 
MİKA 64.780 18.401   284,05 42.000 19.526 464,91 -35,17 6,12 
SİLİSLİ FOSİL  
UNLARI, SİLİSLİTOPRAKLARI 

17.530 14.688 837,86 2.300 6.130 2.665,37 -86,88 -58,26 

LÜLE TAŞI 214 601 2.811,96 0 0 - -100,00 -100,00 
TOPRAK BOYALAR VE MİKALI TABİİ DEMİR OKS 0 0 - 0 0 - - - 
TABİİ KALSİYUM FOSFATLAR 15 337 22.263,37 0 0 - -100,00 -100,00 
TABİİ MAGNEZYUM SÜLFATLAR 0 0 - 0 0 - - - 
AMYANT 0 0 - 0 0 - - - 
TABİİ KRİOLİT VE SİOLİT 0 0 - 0 0 - - - 
ENDÜSTRİYEL TOPLAM 1.117.702.356 77.839.199 69,64 940.541.109 71.152.848 75,65 -15,85 -8,59 
         
METALİK CEVHERLER, METALKÜL VE KAL.İLE DİĞER 
CURÜF                 
BAKIR CEVHERLERİ 14.910.490 16.180.121 1.085,15 39.860.031 30.956.298 776,63 167,33 91,32 
ÇİNKO CEVHERLERİ 65.680.502 37.941.461 577,67 46.799.290 24.906.280 532,19 -28,75 -34,36 
KIYMETLİ METAL CEVH.(ALTIN,GÜMÜŞ,PLATİN) 7.000.047 12.435.676 1.776,51 6.923.148 17.843.111 2.577,31 -1,10 43,48 
KROM CEVHERLERİ 122.916.818 24.335.903 197,99 101.708.397 13.820.532 135,88 -17,25 -43,21 
KURŞUN CEVHERLERİ 7.507.206 9.939.332 1.323,97 12.077.867 12.378.336 1.024,88 60,88 24,54 
DEMİR CEVHERLERİ 42.406.455 2.515.010 59,31 123.659.810 7.600.840 61,47 191,61 202,22 
ALÜMİNYUM CEVHERLERİ 87.758.464 3.091.250 35,22 181.922.532 4.219.998 23,20 107,30 36,51 
NİKEL CEVHERLERİ 5.370.000 237.354 44,20 61.200.000 2.019.600 33,00 1.039,66 750,88 
GRANÜLE CURUF VE DÖKÜNTÜLER 142.000.000 3.507.750 24,70 143.439.500 1.776.254 12,38 1,01 -49,36 
ANTİMUAN CEVHERLERİ 180.000 878.522 4.880,68 170.000 651.722 3.833,66 -5,56 -25,82 
METAL KÜL VE KALINTILARI 591.600 489.851 828,01 356.528 281.625 789,91 -39,73 -42,51 
MANGANEZ CEVHERLERİ 1.477.905 205.091 138,77 956.820 108.391 113,28 -35,26 -47,15 
DİĞER CÜRUF VE KÜLLER 20.284.440 61.908 3,05 27.500.000 82.500 3,00 35,57 33,26 
MOLİBDEN CEVHERLERİ 0 0 - 223 821 3.684,31 100,00 100,00 
DİĞER METALİK CEVHERLER 1 19 22.344,83 0 0 - -100,00 -100,00 
TUNGSTEN, URANYUM, TORYUM VE TİTANYUM 
CEVH ERLERİ 

50 184 3.673,80 0 0 - -100,00 -100,00 

KOBALT CEVHERLERİ 30 318 10.599,00 0 0 - -100,00 -100,00 
ZİRKONYUM, NİOBYUM, TANTALYUM, VANADYUM 
CEVHERLERİ 

0 0 - 0 0 - - - 

KALAY CEVHERLERİ 0 0 - 0 0 - - - 
METALİK TOPLAM 518.084.008 111.819.749 215,83 746.574.146 116.646.308 156,24 44,10 4,32 
         
DOĞAL TAŞLAR (BLOK)                 
MERMER-TRAVERTEN HAM, KABACA YONTULMUŞ 
VEYA BLOK 

401.556.152 76.874.323 191,44 249.188.641 49.341.925 198,01 -37,94 -35,81 

GRANİT HAM, KABACA YONTULMUŞ VEYA BLOK 12.897.436 1.215.272 94,23 9.251.291 1.067.743 115,42 -28,27 -12,14 
KAYAĞAN TAŞI - HAM VEYA KABACA YONTULMUŞ 557.955 57.190 102,50 261.660 22.926 87,62 -53,10 -59,91 
TOPLAM 415.011.544 78.146.785 188,30 258.701.592 50.432.594 194,95 -37,66 -35,46 
DOĞAL TAŞLAR (İŞLENMİŞ)                 
İŞLENMİŞ MERMER 149.809.592 58.943.883 393,46 112.594.124 44.997.594 399,64 -24,84 -23,66 
İŞLENMİŞ TRAVERTEN 51.360.686 18.549.000 361,15 50.450.594 17.782.506 352,47 -1,77 -4,13 
İŞLENMİŞ GRANİT 5.400.814 912.661 168,99 6.983.515 1.401.754 200,72 29,30 53,59 
İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER İŞLENMİŞ TAŞLAR 3.213.290 1.979.496 616,03 2.530.529 1.369.815 541,32 -21,25 -30,80 
TABİİ TAŞLARDAN KALDIRIM VE DÖŞEME TAŞLARI 4.049.950 731.066 180,51 4.222.286 721.490 170,88 4,26 -1,31 
TABİ TAŞLARDAN KARO,RANÜL,PARÇA VE TOZLARI 1.181.258 628.868 532,37 1.002.840 696.271 694,30 -15,10 10,72 
KAYAĞAN TAŞI - İŞLENMİŞ 232.212 267.824 1.153,36 294.052 582.240 1.980,06 26,63 117,40 
TOPLAM 215.247.802 82.012.799 381,02 178.077.940 67.551.669 379,34 -17,27 -17,63 
DOĞAL TAŞLAR GENEL TOPLAMI 630.259.345 160.159.584 

  
436.779.532 117.984.262 

  
-

30,70 
-26,33 

MİNERAL YAKITLAR                 
MİNERAL YAKITLAR 9.143.687 997.351 109,08 6.416.357 548.784 85,53 -29,83 -44,98 
MADEN TOPLAMI: 2.275.189.396 350.815.883   2.130.311.144 306.332.203 140,69 -6,37 -12,68 
                  
MADEN DIŞI                 
FERRO ALYAJLAR                 
FERRO KROM 14.224.582 21.890.988 1.538,95 8.228.230 10.911.380 1.326,09 -42,15 -50,16 
DİĞER FERRO ALAŞIMLAR 476.850 843.194 1.768,26 728.005 931.690 1.279,79 52,67 10,50 
TOPLAM 14.701.432 22.734.183 1.546,39 8.956.235 11.843.071 1.322,33 -39,08 -47,91 
DİĞERLERİ                 
DİĞER TAŞ VE MİNERALLERDEN EŞYA 809.297 6.336.869 7.830,09 897.101 6.580.189 7.334,95 10,85 3,84 
DOĞAL VE YAPAY AŞINDIRICI TOZ, KAUÇUK 706.651 4.680.015 6.622,81 612.134 3.771.056 6.160,51 -13,38 -19,42 
CÜRUF YÜNÜ;KAYAYÜNÜ;VB MİNERAL YÜNLER; 
GENLEŞT.MİNERAL MADD. VE KARIŞIMLAR 

1.272.269 753.377 592,15 477.223 374.165 784,05 -62,49 -50,33 

DİĞER - (MADEN) 11.580 70.666 6.102,18 2.951 39.276 13.310,35 -74,52 -44,42 
İŞLENMİŞ MİKA VE MİKADAN EŞYA 3.326 38.193 11.484,73 1.724 15.438 8.952,86 -48,15 -59,58 
  2.803.122 11.879.119 4.237,82 1.991.133 10.780.125 5.414,07 -28,97 -9,25 
MADEN DIŞI TOPLAMI: 17.504.554 34.613.302   10.947.368 22.623.195   -37,46 -34,64 

  
GENEL TOPLAM: 2.292.693.950 385.429.185   2.141.258.512 328.955.398   -6,61 -14,65 
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Ancak Nisan ayı itibari ile dramatik düşüşler görüyoruz. Özellikle 
krom, çinko, endüstriyel hammaddeler ve doğal taş sektörlerinde 
çok ciddi düşüşler var. Bu rakamları güncel ihracat tablolarında da 
görebiliyoruz. Bu tablolara göre Mayıs ve Haziran aylarında da ih-
racatta azalma beklemekteyiz.” dedi.

Salgın sonrasında en hızlı toparlanacak sektörlerin başında 
madencilik sektörünün geldiğini de ifade eden Emiroğlu, ma-
dencilik sektörünün; cam, seramik, demir çelik, çimento, kireç, 
alçı, boya, kimya, döküm, kağıt vb. onlarca sanayi sektörünün 
hammaddesini sağladığını, ithalatta zorlanmaların olacağı bu 
dönemde, sanayinin hammadde güvenliğini de madencilik 
sektörünün sağlayacağını, sayılan tüm sektörlerin itici gücünün 
ise madencilik sektörünün olacağının önemine vurgu yaptı.

Bu yüzden madencilik sektörünün üzerindeki yüklerin hafifletilerek 
önünün açılması gerektiğini belirten Emiroğlu, izin süreçlerinin kısal-
tılması ve öngörülebilir olmasının sağlanmasının önemine değindi.

Kaldırılamayacak seviyeye gelmiş yüksek orman bedellerinin, 
2014 yönetmeliğine uygun olarak belirlenmesi gerektiğini de 
aktaran Emiroğlu, “Madencilikte gelişmiş yabancı ülkelerden 
1000-2500 katlara varan seviyede yüksek olan arazi izin bedelleri 
acilen indirilmelidir. Birkaç yıl içinde katlanarak artırılan ruhsat 
bedelleri ve devlet hakları makul seviyeye indirilmelidir. Madenle-
rin aranması ve işletilmesi özendirilmelidir. Madenlerin üretilme 
süreci ile ortaya çıkan toplam katma değer ve faydanın alınan 
bedellerin çok çok üzerinde olduğu zaten bir gerçektir.” şeklin-
de konuşurken sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Salgının tüm 
dünyada etkisini kaybetmesini ve hızla normale dönülmesini di-
liyorum. Madencilik sektörünün Covid-19 salgını sonrasında da 
istihdamı ve ihracatı arttırmak ve ülke ekonomisine katkı sağla-
mak için var gücüyle çalışmaya devam etme azminde olduğunu 
belirtmek istiyorum.”

TÜMMER Başkanı İbrahim Alimoğlu: “İmalat Sek-
törü NACE Koduna Sahip Mermer Fabrikalarının 
Mücbir Sebep Kapsamına Alınması Gerekli”
Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği 
(TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, dünya 
ekonomisini durma noktasına getiren Covid-19 salgınının, 
tüm sektörlerde olduğu gibi mermer-doğal taş sektörünü de 
olumsuz yönde etkilediğini açıkladı. Salgının en büyük blok 
doğal taş ithalatçısı ülke olan Çin’de başlaması ve sonrasında 
dünya geneline yayılması sonucu ihracatın sekteye uğradı-
ğını aktaran Alimoğlu, işlenmiş üründe ilk pazarlar arasında 
yer alan Amerika Birleşik Devletleri’ne de satış yapılamaz hale 
gelindiğini kaydederken bu süreçte hem blok hem de işlen-
miş doğal taşta ihracata yönelik siparişlerin iptal edildiğini ya 
da ertelendiğini belirtti.

Geçtiğimiz yılın ilk dört ayını bu seneyle karşılaştırdıklarında, 
blok mermerde %24 düşüş göründüğünü, işlenmiş mermerde 
%4’lük bir artış gözükse de bu ürünlerin geçen yıl alınan sipa-
rişlerin ilk aylardaki sevkiyatından kaynaklandığını söyleyen 

Alimoğlu, 2020 Nisan ayında geçen yıl ile karşılaştırıldığında 
işlenmiş mermerde %18’lik bir azalma olduğunu, yine blok do-
ğal taş ihracatının da Nisan ayında %35 gerilediğini ifade etti.

Geçen yılın Nisan ayında Çin Halk Cumhuriyeti’ne gönderilen blok 
doğal taş da %27, Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilen işlenmiş 
doğal taşta ise %11 gibi bir düşüşün söz konusu olduğu belirten Ali-
moğlu, Irak’a gerçekleştirilen ihracatta %50, Mısır’a gerçekleştirilen 
ihracatta ise %11 düşüş görüldüğünü, aynı şekilde Avrupa ve Arap 
ülkelerinde de benzer düşüşlerin yaşandığını sözlerine ekledi.

Yurtiçi satışlarda da durumun pek iç açıcı olmadığını ifade 
eden Alimoğlu, salgının ülkemizde görüldüğü ilk günlerin he-
men akabinde Mart ayında TÜMMER’e üye dernekler ile bölge-
ler hakkında görüşmelerde bulunduklarını belirtti.

Yapılan görüşmeler sonucunda, mermer fabrikalarının 
%70’inin, mermer ocaklarının %80’inin kapatıldığını öğrendik-
lerini belirten Alimoğlu, “Kapatılan fabrika ve ocaklarda çalışan-
ların bir aylık ücretli izne gönderildiği, faaliyette bulunan fabrika 
ve ocakların %50 kapasite ile tek vardiya çalıştığı, yine faaliyette 
olan fabrika ve ocaklarda çalışanların yarısının bir aylık ücretli 
izne çıkartıldığı ortaya konarken faaliyetini sürdüren sektörün bir 
kısmının da stoğa çalıştığını öğrendik.” ifadelerini kullandı.

‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası kapsamında İstanbul’da 
inşa edilen Pandemi Hastaneleri’ne destek amacıyla bir çalış-
ma içine girdiklerini belirten TÜMMER Başkanı Alimoğlu, “İs-
tanbul’da yapılacak Pandemi Hastanesi için TÜMMER olarak bir 
duyuru yaptık ve ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası kapsa-
mında hastanenin inşasında gerekebilecek mermerler için stokta 
bulunan ürünlerimizi bilâbedel gönderebileceğimizi söyledik. Ve 
geçtiğimiz hafta sonu hastanenin idari birimlerinde kullanılacak 
olan 60x60’lık ilk sevkiyatımızı gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

NACE kodlarıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi ve-
ren Alimoğlu, işlenmiş doğal taş ihracatında lider konumdaki 
ülkenin İtalya olduğunu vurgularken İtalya ile birlikte Avrupa 
ülkelerinin yaşadıkları durumun çok üzücü olduğunu aktardı. 
Alimoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bazı işlenmiş doğal taş 
alıcılarının bu ülkelerden ürün temin edemediğini, ülkemiz üre-
ticileri ile görüşmeye başladığı bilgilerini alıyoruz. Sektörümüz  

İbrahim Alimoğlu
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lendirmemiz gerekecek. Belki ilerleyen dönemlerde ihra-
catımızda oluşan açığı yılın geri kalanında bir nebze de 
olsa kapatma şansını yakalayabiliriz.” dedi.

YMGV Başkanı Güven Önal: “Kömür Maden-
lerinin Bir Kısmı Üretimini Durdururken Bir 
Kısmı da %30-40 Kapasite ile Çalışıyor”
Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı (YMGV) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Prof. Dr. Güven Önal, Covid-19 salgınının, ülke-
mizde altın madenciliği dışındaki tüm madenciliği etkile-
diğini belirtirken sosyal mesafe sağlamak üzere işçiliklerin 
azaltıldığını ve bunun sonucu olarak üretimlerin düştüğü-
nü söyledi. Alınan önlemler ile ek maliyetlerin ve üretimin 
azalması sonucu genel maliyetlerin arttığına vurgu yapan 
Önal, dünyada cevherlere olan talebin azalması nedeniyle, 
pazarda daralmalar olduğunu ve stokların biriktiğini ifade 
etti. Kömür madenciliğinde ise kömür yakan 6 enerji sant-
ralinin kapalı olduğunu ve salgın döneminde enerji talebi-
nin azalması sebebiyle, kömür madenlerinin bir kısmının 
üretimini durduğunu sözlerine ekleyen Önal, bir kısmının 
da %30-40 kapasite ile çalışır hale geldiğini, bu bağlamda 
çok sayıda çalışanın ücretsiz izne gönderildiğini ve mağ-
dur olduğunu belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün, madencilerce talep edilen, rapor ve ödeme erteleme 
kararlarına teşekkür ederek sözlerine devam eden Önal, bakanlığın 
madencilerin yanında olmasını takdirle karşıladıklarının altını çizdi. 
YMGV’nin salgın başlangıcından itibaren, önlemler konusunda ma-
den şirketlerine yazılar gönderdiğini de aktaran Önal, web sayfası ve 
e-haberci kanalı ile bilgiler yayınladıklarını aktardı.

Salgın süresinde madencilerin yeni projeler üretmesini, talep da-
ralması ile oluşan pazarlama güçlüklerine, madendeki üretim, 
verim ve genel performansı arttırarak, maliyet düşürücü ve kalite 
arttırıcı önlemleri almalarını önerdiklerini de açıklayan Önal, “Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan ve hükümetimizden, başta krom, 
kömür ve doğal taşlar olmak üzere, stoğa çalışan madenlere ‘stok kre-
disi’, üretimini durduran şirketlere ise ‘üretime yeniden başlama’ kre-
disi verilmesini dilemekteyiz. Dünya ile birlikte ilk kez böyle bir salgın 
yaşayan ülkemizin, bu badireden en az zararla çıkmasını arzu ediyor 
ve sağlıklı günler diliyoruz.” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

bu talebi temin edebilecek hammaddeye sahip ancak siparişle-
rin üretilebilmesi için devletimizden destek bekliyoruz. Mermer 
fabrikalarının, mermer ocaklarından gelecek hammadde olma-
dan çalışamayacağı gerçeğinden hareketle “Madencilik ve Taş 
Ocakçılığı” sektörünün NACE kodundan farklı bir koda sahip, mer-
merin işlendiği, özel işçilik gerektiren ürünlerin imal edildiği, yük-
sek katma değere sahip entegre tesisler olan, imalat sektörü NACE 
koduna sahip mermer fabrikalarının da mücbir sebep kapsamına 
alınması bu anlamda büyük zaruriyet arz ediyor.”

Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapılan karbonat kökenli blok ihra-
catında ülkemizin ilk sırada yer aldığını belirten Alimoğlu, Çin 
pazarının hareketlenmesi ile ülkemizin blok ihracatının yeni-
den gerçekleşeceğini ancak önceki senelerde olan miktarlara 
ulaşmanın pek mümkün olmadığını ifade etti.

Son günlerde, başta Çin olmak üzere dünya ülkelerinden yavaş 
yavaş normalleşme sinyalleri gelmeye başladığını da vurgula-
yan Alimoğlu, “Ülkeler üretim faaliyetlerine başlama, devam 
etme hazırlığı içerisinde. Dijital fuarların, sanal ticaret heyetleri-
nin düzenlenmesi, telekonferans yöntemi kullanılarak firmalara 
birebir alıcılar ile görüşme olanağının sağlanması gündemde. 
Bunun yanı sıra, bazı firmalarımız sanal gerçeklik uygulamaların-
dan faydalanarak ürünlerini sanal ortama taşıdı ve alıcılara bu 
ürünleri 3D olarak görüntüleme, inceleme imkânı tanıdı. Salgın 
ile mücadelede bu güzel haberleri duymak sektörümüz için son 
derece ümit verici. Ancak, normalleşme sürecinin epey bir zaman 
alacağı da bir gerçek. Bundan sonra sektörümüzü zorlu bir süreç 
bekliyor. Her şeyden önce sabırlı olmak, işletmelerimizde aldığı-
mız tedbirleri belli bir süre daha uygulamak zorunda kalacağız 
gibi görünüyor. Önümüze çıkacak fırsatları hızlı bir şekilde değer-
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ÜRÜN GRUBU ADI 
2019 NİSAN 2020 NİSAN DEĞİŞİM  

MİKTAR 
(Ton) 

DEĞER  
(x bin USD) 

MİKTAR 
(Ton) 

DEĞER  
(x bin USD) 

MİKTAR 
(%)  

DEĞER (%) 

GRANİT HAM, KABACA YONTULMUŞ VEYA 
BLOK 12.897 1.215 9.251 1.068 -28,27 -12,12 

MERMER-TRAVERTEN HAM, KABACA 
YONTULMUŞ VEYA BLOK 401.556 76.874 249.189 49.342 -37,94 -35,81 

KAYAĞAN TAŞI - HAM VEYA KABACA 
YONTULMUŞ 558 57 262 23 -53,04 -59,78 

BLOK DOĞALTAŞ TOPLAM 415.012 78.147 258.702 50.433 -37,66 -35,46 
İŞLENMİŞ MERMER 149.810 58.944 112.594 44.998 -24,84 -23,66 
İŞLENMİŞ TRAVERTEN 51.361 18.549 50.451 17.783 -1,77 -4,13 
İŞLENMİŞ GRANİT 5.401 913 6.984 1.402 29,31 53,62 
İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER İŞLENMİŞ TAŞLAR 3.213 1.979 2.531 1.370 -21,23 -30,79 
KAYAĞAN TAŞI - İŞLENMİŞ 232 268 294 582 26,61 117,31 
TABİİ TAŞLARDAN KALDIRIM VE DÖŞEME 
TAŞLARI 4.050 731 4.222 721 4,25 -1,38 

TABİ TAŞLARDAN KARO,RANÜL,PARÇA VE 
TOZLARI 1.181 629 1.003 696 -15,09 10,68 

İŞLENMİŞ DOĞALTAŞ TOPLAM 215.248 82.013 178.079 67.552 -17,27 -17,63 
DOĞALTAŞ TOPLAM 630.259 160.160 436.781 117.985 -30,70 -26,33 

 

ÜLKE 
NİSAN 2019 NİSAN 2020 DEĞİŞİM (%) 

Miktar 
(Ton) 

Değer 
(xbinUSD) 

Miktar 
(Ton) 

Değer 
(xbinUSD) Miktar  Değer  

1 ÇİN HALK CUMHURİYETİ 299.075 62.183 221.522 45.378 -25,93 -27,03 

2 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 54.319 22.929 49.521 20.409 -8,83 -10,99 

3 SUUDİ ARABİSTAN 28.013 10.423 27.971 9.027 -0,15 -13,39 

4 İSRAİL 24.605 5.804 24.726 5.140 0,49 -11,43 

5 FRANSA 19.004 6.572 12.232 3.532 -35,63 -46,26 

6 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 6.591 3.941 6.984 3.084 5,96 -21,75 

7 ALMANYA 18.520 3.073 15.418 2.806 -16,75 -8,71 

8 AVUSTRALYA 5.088 2.765 5.019 2.768 -1,35 0,11 

9 IRAK 13.348 4.068 6.160 2.010 -53,85 -50,6 

10 TÜRKMENİSTAN 35 183 610 1.815 1623,8 892,65 
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Grafit, günümüz endüstrisi 
için kritik öneme sahip me-
talik olmayan hammadde 
kaynaklarından biridir. Fi-
ziksel-kimyasal özellikleri 
ve ısıya karşı yüksek direnci 
onu mükemmel bir termal 

ve elektrik iletkeni yapmaktadır. Çelik imalatında ve metal 
endüstrisinin döküm kalıplarının kaplanmasında, motor 
parçaları, mekanik salmastralar, korozyon önleyici boya, lit-
yum-iyon ve alkalin piller, akıllı telefonlar, elektrikli araba-
lar gibi küçük elektronik cihazlar, grafit mineralleri tüketen 
başlıca endüstri kollarındandır. Grafit, 2016 yılından itibaren 
Avrupa Birliği (AB) için kritik hammaddelerden biri olarak 
belirlenmiştir.

Grafit, karbon elementinin ortak bir formuna verilen ad-
dır ve altıgen kafes katmanları ile karakterizedir. Dünyada 
çok sayıda yatakta doğal mineral olarak oluşan grafit, bir-
çok endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır. Yumuşak 
ve esnektir, ancak elastik değildir. Doğal grafitin ticari 
kaynakları yaygın olarak pul, damar veya amorf olarak 
sınıflandırılır.

Pul grafit çoğunlukla, tortullar içinde biriken organik karbonun 
tipik olarak 5 kilobar'ı aşan basınç ve 700 °C'nin üzerindeki sı-
caklıklarla grafite dönüştürüldüğü yüksek dereceli metamorfik 
kayaçlar ile ilişkilidir. Grafit genellikle kuvars-biyotit şist, gnays, 
ortokuvarsit ve mermerler içerisinde gözlenmektedir. Yüksek 
saflıkta pul grafit, kimyasal saflaştırma yapılmadan yüzdürme 
ile üretilebilir. Pulların esnek olması nedeniyle akü anotların-

Alp İlhan
Maden Grup Arama Müdürü

alpilhan@sonertm.com 
Ramazan Sarı
Projeler Müdürü

Yonca Yıldırım Çörtenlioğlu
Database Yöneticisi

MAKALE

Avrupa İçin Yeni Bir Kaynak: 
Türkiye Grafit Oluşumları

da kullanım için çok küçük patates şekillerine dönüştürülebilir. 
Tenörleri %85-97 C (grafit formunda toplam karbon derecesi) 
arasında değişmektedir.

Damar tipi grafit, grafitik karbon ve/veya karbonca zengin sı-
vıların grafit kütleleri olarak göç ettiği ve yerleştiği kırık, dolgu, 
damar benzeri yapılar şeklinde oluşur. Yüksek dereceli, damar 
tarzı grafit birçok ülkede bulunmasına karşın ekonomik olarak 
şu anda sadece Sri Lanka'da üretimi yapılmaktadır. Damar tipi 
grafitlerin tenör değerleri %90-99 C arasındadır.

Amorf grafit ise çoğunlukla yüksek basınçlı bölgesel meta-
morfizma sırasında değişken grafitleşme sürecinden geçmiş 
antrasitik kömür damarlarından üretilir. Bu grafit formu tipik 
olarak masiftir ve grafit cevherinden kolayca ayrılamayan 
nispeten yüksek seviyelerde ince taneli kirliliklere sahiptir. 
Ticari tenörleri tipik olarak %75 ila %85 C arasındadır. Amorf 
grafit, uygun kristalin kalitede yanmış petro kok kömürü gibi 
amorf karbon malzemelerin, 2.300 ila 3.000 °C arasındaki sı-
caklıklarda indirgeyici bir ortamda ısıtılmasıyla elde edilmek-
tedir. Ülkemizde en çok amorf türde grafit yataklanmaları 
gözlenmektedir.

Grafit yataklarının ekonomik değerlendirmesinde aşağıdaki 
faktörler önemlidir:

a) Cevher kütlelerinin tipi, büyüklüğü, derecesi ve tonajı 
b) Grafit tanelerinin cevherlerdeki tane büyüklüğü ve dağılımı. 

Ticari grafit nispeten pahalı bir endüstriyel mineraldir ve kali-
teli grafit konsantreleri elde etmek için zenginleştirme şarttır.

Üretim Yılı 2011 (5) 2012 (5) 2013 (5) 2014 (5) 2015 (5) 2016 (5) 2017 (5) 2018 (12) 2019 (16) Toplam 
Üretim (t) Rezerv (t) (16)

Çin 800.000 800.000 750.000 780.000 780.000 780.000 780.000 630.000 700.000 6.800.000 73.000.000

Hindistan 150.000 160.000 170.000 170.000 170.000 170.000 150.000 35.000 35.000 1.210.000 8.000.000

Brezilya 73.000 110.000 95.000 80.000 80.000 80.000 95.000 95.000 96.000 804.000 72.000.000

Kanada 25.000 25.000 20.000 30.000 30.000 21.000 30.000 40.000 40.000 261.000

Kuzey Kore 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 6.000 6.000 6.000 198.000 2.000.000

Madagaskar 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000 8.000 7.000 46.900 47.000 130.900 1.600.000

Rusya - - 14.000 15.000 15.000 15.000 19.000 25.200 25.000 128.200

Türkiye 10.000 5.000 5.000 29.000 32.000 32.000 4.000 2.000 2.000 121.000

Meksika 7.000 8.000 7.000 22.000 22.000 22.000 4.000 9.000 9.000 110.000 3.100.000

Ukrayna 6.000 6.000 6.000 5.000 5.000 5.000 15.000 20.000 20.000 88.000

Norveç 2.000 2.000 2.000 8.000 8.000 8.000 8.000 16.000 16.000 70.000 600.000

Pakistan - - - - - 14.000 14.000 14.000 14.000 56.000

Zimbabve - 6.000 4.000 7.000 7.000 7.000 6.000 2.000 2.000 41.000

Tablo 1. 2011-2019 yılları arasında grafit üreticileri ve üretim miktarları5,12,16
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Dünya Grafit Üretimi, Talebi ve Türkiye'nin Durumu
Dünya çapında grafit tüketimi 2011 yılından bu yana istikrarlı bir 
şekilde artmaktadır. Doğal grafit üretimi yılda yaklaşık 1 milyon 
ton olup, amorf grafit ise toplam üretimin yaklaşık %60'ını oluş-
turmaktadır. Grafit talebinin önümüzdeki yıllarda yaklaşık %4 civa-
rında artış göstermesi beklenmektedir5. 2011-2019 yılları arasında 
Çin, ülke rezervlerinin yaklaşık %10'una ve dünya grafit rezervleri-
nin yaklaşık %5'ine denk gelen yaklaşık 6,8 milyon 
ton grafit üretimi yapmıştır. Çin'i Brezilya ve Hin-
distan izlemektedir (Tablo 1).

Amorf grafit çoğunlukla çelik ve refrakter en-
düstrisinde kullanılmaktadır. Çelik talebindeki 
artış doğal olarak grafit talebini de artıracaktır, 
ancak bu talebi desteklemek için yeterli ve is-
tenilen tenörlerde amorf grafit bulmak oldukça 
zordur. Küresel amorf grafit rezervlerinin yo-
ğunlaştığı ülkeler olan Çin, Türkiye, Hindis-
tan ve Brezilya bu talep zincirinde gelecekte 
önemli bir rol oynayacaktır.

Türkiye grafit üretimi açısından, dünya pazarın-
da rekabetçi değildir bununla birlikte iç ihtiyaç 
genellikle diğer ülkelerden ithal edilerek karşı-
lanmaktadır. Ülkemizin resmi rakamlarında yılda 
10 milyon ABD dolarına eşdeğer yaklaşık 11.000 
ton grafit ithalatı bulunmaktadır (Tablo 2). Bu 
ithalatların tamamı Avrupa ülkeleri ve Çin'den 
yapılmaktadır. İthal edilen grafit, ülkemizde dö-
küm, boya, kalem imalatı, refrakter endüstrileri ve 
madeni yağlarda kullanılmaktadır. Gelişmiş ülke-
lerde grafit madenciliğinde, çok daha düşük kali-
telerle çalışabilir ve zenginleştirilebilir grafit üreti-
mi yapılabilmektedir. Avrupa ülkeleri tarafından 
ithal edilen Türk grafitinin genel olarak Türkiye'ye 
çok yüksek fiyatlarla uç ürün olarak geri döndüğü 
madencilik sektöründe de bilinen bir gerçektir.

Ülkemizde özel bir firmaya ait olan bilinen tek 
aktif grafit işletmesi Kütahya’da bulunmaktadır. 

Kütahya-Altıntaş'taki tesis, tam kapasitede çalışması halinde 
yılda 22.000 ton ham grafit ve 8.000 ton zenginleştirilmiş grafit 
üretmek üzere tasarlanmıştır4.

Türkiye’nin Grafit Potansiyeli ve Jeolojik Açıdan 
İncelenmesi
Ülkemizde grafit arama çalışmalarına 1941 yılında başlanmış 
ve birçok ruhsatlı veya ruhsatsız alan için grafit tanımlaması 
yapılmış, 20’yi aşkın bölgede ekonomik değere sahip, grafit 
yatağı varlığı saptanmıştır.

Türkiye’de bilinen grafit yatak ve zuhurları; Menderes Masifi, Istı-
ranca Masifi, Akdağmadeni Masifi, Sultandağ Masifi (Konya) ve 
Doğu Bitlis Masifi'ndeki Paleozoyik yaşlı yüksek dereceli amfibo-
litik metamorfik kayaçlar içerisinde gözlenmektedir. Yeni keşifler 
sonucu, ince taneli malzeme (killer, şistler) ve karbonat kayaçla-
rında da grafitin bulunduğu ve çoğunlukla granitik kütlelerin veya 
masiflerin yanı sıra yüksek termal gradyan oluşturan ana tektonik 
bölgelere sahip olan yakın bölgelerde de gözlendiği belirlenmiştir.

Türkiye’de keşfedilen başlıca grafit yatakları; Balıkesir-Susurluk, 
Kastamonu, Bingöl-Genç, Adıyaman-Sincik, Muğla-Milas, Kütah-

Yıllar
İthalat İhracat

Miktar (kg) Değer (USD $) Miktar (kg) Değer (USD $)

2010 11.191.006 8.360.945 220.431 182.214

2011 13.138.032 18.037.589 761.016 983.449

2012 8.170.666 11.268.434 766.132 1.011.839

2013 11.774.936 12.421.665 835.604 1.270.338

2014 8.796.160 8.578.088 662.930 960.505

2015 9.097.408 8.302.168 618.081 758.679

2016 10.846.233 8.824.929 862.167 613.900

2017 13.512.528 11.330.838 1.291.397 966.720

2018 11.093.698 11.839.649 1.624.141 1.291.450

Tablo2. Türkiye'nin Yıllara Göre Grafit İhracat ve İthalat Değerleri18

Şekil 1. Türkiye'de grafit oluşumlarının ve yatakların genel dağılımı ile bunların metamorfik kayaçlar ile litolojik ilişkileri

İl İlçe Tip Kaynak / Rezerv Ana Kayaç Durumu

Kütahya Oysu Amorf 7.2 Mt - %20 C Metamorfik Aktif Maden17

Muğla Milas Amorf 500 Kt - %10 C Metamorfik Eski Maden10

Balıkesir Susurluk Kristal Bilinmiyor Metamorfik-
Sokulum

Zuhur

İzmir Tire Amorf 350 Kt - <%10 C Metamorfik Zuhur

Adıyaman Sincik Amorf 30 Kt - %45 C Metamorfik Zuhur

Yozgat Akdağmadeni Kristal 100 Kt - %45 C Metamorfik Zuhur

İnebolu Anday Amorf %60 C, Bilinmiyor Metamorfik Zuhur

Konya Derbent Amorf Bilinmiyor Metamorfik Zuhur

Kastamonu Doğanyurt Amorf Bilinmiyor Metamorfik Araştırma11

Kahramanmaraş Göksun Amorf Bilinmiyor Metamorfik Araştırma11

Tablo 3. Türkiye'de grafit yatakları ve oluşumları17,10,11
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ya-Oysu, Kahramanmaraş-Göksun, Konya, Yozgat-Akdağmadeni 
ve Kırklareli yatak ve zuhurlarıdır. Bu yatakların yanı sıra, hala Orta 
Anadolu'da bulunan ve henüz grafitleşme süreçlerini tamam-
lamamış genç volkanik faaliyetlerin etkisi altında olan bazı me-
ta-antrasit yataklarının yanı sıra hala keşfedilmemiş birçok yatak 
veya zuhur vardır13 (Tablo 3 ve Şekil 1).

Türkiye'nin aktif grafit madeni Kütahya-Oysu yatağı, Kütahya ili-
nin güney kesiminde bulunmaktadır (Şekil 1). Maden işletmesi 
1990'ların başında başlamıştır ve 1993 ile 2004 yılları arasında 
ekonomik ve teknolojik nedenlerle üretim askıya alınmıştır. 
2004'ten sonra grafit talebinin artması Oysu yatağında grafit flo-
tasyon sürecinin yeniden kurulmasına neden olmuştur (Şekil 2c).

Oysu yatağındaki grafit mineralizasyonu, yüksek sıcaklık ve yük-
sek basınç koşullarını temsil eden amfibolit gnays, şist, kuvarsit 
ve mermerden oluşan Üst Paleozoik yaşlı Emirgazi Formasyo-
nu'nda bulunmaktadır. Amorf grafit mineralizasyonu, metamor-
fik tabakalar boyunca yayılmış olarak görülür. Güçlü tektonik 
deformasyon nedeniyle, cevher zonları genellikle süreksizdir ve 
cevher kalınlığı 5-10 metre arasında değişmektedir14. Yatak 7,2 
milyon ton grafit cevheri (JORC bazlı) ve potansiyel olarak 125 
milyon ton grafit cevheri içerir. Bölgedeki cevherleşme 1992 yı-
lından beri özel bir şirkete ait olup, grafit mineralizasyonunun 
daha derinlerde (225 m'den fazla) varlığından ve 15 yıllık maden 
ömrünün bulunduğundan bahsedilmektedir17.

Muğla-Milas grafit yatağı, Menderes Masifi içerisinde yer alan 
ve benzer amfibolit gnays ve şist birimleri tarafından barın-
dırılan bir başka grafit cevherleşmesidir. Yatak, 1990’lı yılların 
başında özel bir Türk şirketi tarafından işletilmiştir (Şekil 2d).

Kastamonu-Doğanyurt yatağı, 2017 yılında Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından keşfedilen yeni 
grafit cevherleşmesine sahiptir. Yapılan sondajlı çalışmalar 
sonucunda gnays, granitik gnays ve granodiyorit içinde grafit 
bakımından zengin katmanlar tanımlanmıştır. Yatağın fizibilite 
çalışmaları günümüzde devam etmektedir (Şekil 2e)11.

Konya-Derbent grafit mineralizasyonu, Konya şehir merkezinin 
30 km kuzeyinde yer almaktadır. Yatak, glokafanit ve sillimanit 
bakımından zengin metamorfik kayaçlara sahip yüksek basınçlı 
yeşilşist fasiyesinde bulunmaktadır. Bu tür metamorfik kayaçlar 
Sultandağ masifi, Kastamonu masifi ve Tokat masifi boyunca 
görülmektedir. Konya Derbent bölgesindeki grafit oluşumları, 
Tepeköy, Meydanköy ve Tatköy oluşumları ile coğrafi ve lito-
lojik olarak gruplandırılmıştır. Tepeköy'ün kuzeyinde dört tip 
grafit vardır. İlk tip grafit mineralizasyonu kuvarsit biriminde 
oluşmuş ve damarların kalınlığı 20 cm ile 30 cm arasında değiş-
mektedir. İkinci ve dördüncü tip grafit cevherleşmeleri çoğun-
lukla kireçtaşı-şist ve kristalize kireçtaşında görülür. Kalınlıkları 
1m ile 5m arasında değişmektedir. Üçüncü tip grafit minera-
lizasyonu, fillit ile arakatmanlı şeklinde oluşmuş olup kalınlığı 
yaklaşık 1m'dir. Tatköy'ün doğusunda, 50 cm ile 2 m kalınlıktaki 
grafit mineralizasyonu, Bağrıkurt formasyonunun içindeki me-

takumtaşı-fillit birimlerinde görülür. Grafit tabakaları metamor-
fizma ve deformasyon sonucu yapraklanmış ve ayrılmışlardır. 
Meydanköy'ün 1 km kuzeybatısında iki tür grafit vardır; İlk tip 
fillit ve metakumtaşı arasında, 1cm ile 20cm arasında değişen 
kalınlıklı, ikinci tip ise fillit-metakumtaşı ve metakuvars konglo-
mera üzerinde, 2 m ile 2,5 m arasında değişen kalınlıklı olarak 
gözlenmektedir. Bütün grafit türleri çevredeki metamorfik ka-
yaçlara paralel tabakalanma gösterir9.

Balıkesir-Susurluk grafit cevherleri iri kristal grafit tipindedir ve 
Türkiye'de en iyi kaliteye sahiptir. Grafit mineralizasyonu ço-
ğunlukla kuvvetli deforme olmuş metamorfik kayaçlar boyun-
ca granitik sokulumlarla ilişkilidir. Karbon dereceleri genellikle 
%70 C'nin üzerindedir; ancak, maden işletmelerine izin veril-
meyecek şekilde İzmir-Bursa karayoluna çok yakındır. Ayrıca 
Susurluk ilçesinde çok sayıda kaba kristal grafit oluşumu, böl-
gede yeni bir keşif olasılığını arttırmaktadır (Şekil 1). Paleozoik 
yaşlı Amfibolitik Metamorfik kayaçlar üzerinde çok sayıda gra-
fit oluşumu hala yeni keşiflere açıktır. 

Doğu Türkiye'nin son zamanlardaki grafit oluşumları da cev-
herleşmenin gizli potansiyelini göstermektedir. Batı Türkiye'de-
ki Menderes Masifi Metamorfik kayaçları aktif grafit madenci-
liğine ev sahipliği yapar ve potansiyel olarak daha fazla grafit 
yatağının var olabileceğini de işaret etmektedir (Şekil 1).

Şekil 2. a) Kırklareli Istranca Masifi grafit oluşumu11, b) Mersin İlçesi'nden15 grafit mostra görünümü (c) Aktif 
grafit madeni, Kütahya-Oysu Yatak17, d) Muğla-Milas grafit oluşumu15, e) Kastamonu Doğanyurt sondajı 

karot grafit örneği11

Grafit Zenginleştirme Teknolojisi
Yüksek tenörlü grafit ürünlerine olan talebin artması, grafit mi-
neralizasyonu içerisindeki tenör düşürücü yabancı maddeleri 
ortadan kaldırmak için çeşitli yaklaşımların geliştirilmesine  
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yol açmıştır. Çeşitli reaktifler ile ufalama, yüzdürme, ayırma, liç 
ve alkali kavurma işlemleri, genellikle grafit ürünlerini üretmek 
ve zenginleştirmek için kullanılır.

Grafit ürünlerinin boyutu ve derecesi, ticari uygulamalarda 
önemli parametreler olduğundan, büyük pulların miktarını en 
üst düzeye çıkarmak ve pul boyutlarını azaltacak herhangi bir 
işleme problemini en aza indirmek gerekmektedir. Serbest ka-
lan grafit doğal olarak su geçirmezdir ve yüzdürülebilir. Ürün 
kalitesi ve geri kazanımı en üst düzeye çıkarmak için grafit cev-
herinin zenginleştirilmesi sırasında kalan kirliliklerin en az mali-
yetle uzaklaştırılması için dikkatli bir değerlendirme gereklidir. 

Türkiye'nin grafit oluşumlarının en büyük zorlukları, saçınım 
halde küçük formlar sergilemeleri ve çok küçük taneli inorganik 
materyaller içinde bulunmalarından kaynaklanmaktadır. Türki-
ye'de mevcut olan teknolojik imkanlarda öğütme maliyetlidir 
ve malzemelerin birbirinden ayrılması çok zor görünmektedir.

Grafit numunelerinin yüzdürme ile zenginleştirilmesi sırasında 
kritik girdiler; yüzdürmenin pH'ı, bastırıcının miktarı, toplayıcının 
miktarı, köpürtücü miktarı, yüzdürme zamanı, katı oranı ve par-
çacıkların büyüklüğü şeklinde sıralanabilir. Dünya çapında kömür 
temizliği için kullanılan yoğun ortam ayırma (DMS), en etkili en-
düstriyel yerçekimi tabanlı ayırıcıdır. Genel olarak, daha az gang 
mineralleri ve daha yüksek karbon içeriğine sahip grafit, daha dü-
şük yoğunluğa sahiptir ve DMS'de yüzmeye meyillidir. Grafit cev-
herleri için özel olarak üretilen bazı reaktif setleri de farklı grafit 
sahalarında bazı firmalar tarafından başarıyla test edilmiştir.

Flotasyon yöntemi, Türkiye'de grafit cevheri zenginleştirme iş-
leminde uygulanan yaygın bir yöntemdir. Flotasyon işlemine, 
asit liç veya alkali pişirme yöntemleri de eklenir. Bu yöntem-
ler Muğla-Milas10, Yozgat-Akdağmadeni8, Kastamonu-İnebol, 
Konya-Derbent7, Balıkesir- Demirkapı3 ve Kütahya-Oysu14 gibi 
bazı grafit oluşumları için uygulanmıştır.

Liçing yöntemiyle yapılan kimyasal saflaştırma, flotasyondan 
sonra yüksek saflıkta grafit üretmek için uygulanan en yaygın 
tekniktir1. Geri kalan yabancı maddelere bağlı olarak, HCl, HF, 
H2SO4 ve HN03 gibi farklı asitler veya bunların bir karışımı kulla-
nılabilir. Alkali pişirme yöntemi hem silikatları hem de sülfürleri 
grafit konsantrelerinden çıkarmak için etkili bir yöntemdir. Yük-
sek sıcaklıkta (500 °C'nin üzerinde) alkali pişirme, sülfitlerin gra-
fit mineralizasyonundan uzaklaştırılmasında etkili olmaktadır.

1999 yılında yapılan çalışmada, Muğla-Milas grafit cevherinin 
flotasyon işlemi sürecinde bir toplayıcının erken aşamada kul-
lanılmasının etkisi üzerinde araştırmalar yapılmıştır. Bir bastırı-
cı reaktif madde olarak akaryakıt ve gazyağı karışımı kullanılır-
ken, köpürtme maddesi olarak Na2Si03 kullanılmıştır. Deneyler, 
temel flotasyon, üç aşamalı temizleme ve tek aşamalı tarama 
devresi ile gerçekleştirilmiştir. Yüzdürme testleri Milas-Yaylıde-
re cevherinin yüzdürme ile zenginleştirilebildiğini ve % 90-92 
C ile konsantre edildiğini göstermiştir.10

2001 yılında yapılan çalışmada iki sıvılı iki sıvılı flotasyon yön-
temini kullanarak Yozgat-Akdağmadeni grafitlerinin zengin-
leştirilmesi incelenmiştir. Toplayıcı olarak gazyağı kullanılmış 
ve reaktif dozu, pH, toz (pulp) yoğunluğu, yüzdürme süresi 
ve karıştırma hızı parametrelerinin etkileri de araştırılmıştır. 
Çok aşamalı testler sonucunda, birinci ekstraksiyon aşama-
sında %55,24 geri kazanımı ile %30,80 C konsantresi ve ikinci 
aşamada %11,62’lik göreceli daha düşük geri kazanımı ile 
%67,71 C konsantresi elde edilmiştir.8

MTA tarafından Konya Derbent Çoraklıdere ve Mülayimköy 
grafit oluşumlarında yapılan deneysel çalışmalarda2 CaC03 

ile Ph: 9 koşullarına ayarlanmış bir silikat baskılayıcı olarak 
Na2SiO3; bastırıcı olarak FeS2, toplayıcı olarak gazyağı ve kö-
pürtücü olarak MIBC kullanılmıştır. Mülayimköy örneğindeki 
zenginleştirme çalışmalarında, yeterli verim ve karbon dere-
cesine ulaşılamadığı tespit edilmiştir. Çoraklıdere örneğinde 
%13,40 C'lik bir konsantrasyon elde edilmiştir. Flotasyondaki 
dereceyi arttırmak için, 20 dakika boyunca 65, 70 veya 75 toz 
(pulp) yoğunluğunda yüzey aşınması uygulanarak serbestleş-
me arttırılmış ve sabit karbon içeriği %18,96 C'ye ulaşmıştır.

2006 yılında ise, Kastamonu-İnebolu, Yozgat-Akdağmadeni, Ba-
lıkesir-Demirkapı, Konya-Coraklıdere ve Kütahya-Altıntaş grafit 
cevherleri üzerinde çalışılmıştır. Örneklere yüzdürme uygulana-
rak optimum koşullar altında elde edilen yüzdürme ön konsant-
releri iki aşamada zenginleştirilmiştir. İlk aşamada, ağır ortam ile 
zenginleştirme çalışmaları ve ikinci aşamada, NaOH ile doğrudan 
asit liç ve pişirme, ardından su ve asit liçi uygulanmıştır. Yüzdür-
me deneylerinde, bir toplayıcı olarak gazyağı, bir bastırıcı olarak 
sodyum silikat (Na2SiO3), bir köpürtücü olarak çam yağı kullanıl-
mıştır. PH, katı oran ve tane büyüklüğünün etkileri kapsamlı ola-
rak araştırılmıştır. Sonuçlar, asit özütleme ve alkali pişirme işlemi-
nin kısmi dereceli verimle sonuçlandığını, ağır ortam yönteminin 
başarılı olmadığını göstermiştir.6

2006 yılında yapılan diğer bir çalışmada, Balıkesir-Demirkapı iri 
taneli grafit cevherinin zenginleşmesi; aşındırıcı, karıştırma ve 
flotasyon uygulanarak araştırılmıştır. Gang minerallerini önle-
mek için toplayıcı olarak gazyağı, köpürtücü olarak çam yağı 
ve bastırıcı olarak sodyum silikat kullanılmıştır. Çalışmada, top-
lam karbon derecelerinin %84,43'ünün %97,27 verim ile elde 
edilebileceği sonucuna varılmıştır.3

Kütahya-Oysu aktif madeninin yüzdürme parametrelerini ge-
liştirmeyi amaçlayan son bir çalışmada cevher tane büyüklüğü, 
ortam pH değeri, toplayıcı, baskılayıcı ve köpük miktarlarının et-
kileri incelenmiştir. Deneyler sonucunda, grafit cevherinin verimli 
yüzdürülmesi için optimum cevher tane boyutunun -300 mikron 
olduğu; bu boyutun altında, grafitin gang minerallerinin yüzeyi-
ne sıvalı olduğu ve konsantre derecesinde bir düşüşe neden ol-
duğu belirlenmiştir. Temizleme ve süpürme işleminden sonra la-
boratuvar koşullarında gerçekleştirilen yüzdürme deneyleri, son 
konsantrasyonda %71,59 yüzdürme verimi ve %76,89 organik 
karbon içeriği elde edilmiştir14. Ayrıca Anamur-Bozyazı bölge-
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sinin grafit cevherine bir dizi liç işlemi uygulanmıştır. Deneyler, 
grafitte çoğunlukla CaCO3 olan gang minerallerini eriterek grafi-
tin zenginleştirilmesine dayanmaktadır. HCl konsantrasyonu, katı 
oranı, tane büyüklüğü ve liç süresi etkili parametreler olup, bu 
parametrelerin etkileri araştırılmıştır14.

Sonuçlar ve Tartışma
Dünya çapında doğal grafit talebi; refrakterler, otomotiv, akü-
ler ve yağlayıcılar gibi endüstriyel uygulamalarla doğrudan 
bağlantılıdır. Çelik endüstrisi için refrakterler doğal grafit tü-
ketimi için önemli pazar olmaya devam etmektedir ve grafit 
üretimi küresel çelik üretimini takip etme eğilimindedir. Bu-
nunla birlikte, pil anodları gibi yüksek teknoloji uygulamaları 
grafit cevherine olan talebi yönlendirmektedir. Bu, potansiyel 
olarak elektrikli araçlara, portatif elektronik cihazlara, büyük 
ölçekli yerli ve ticari enerji depolama alanına olan ilgi nede-
niyle grafitin en hızlı büyüyen pazarlardan biri olma sebebi-
dir. Başlıca üretim ve ihracat yapan ülkeler Çin, Kuzey Kore ve 
Brezilya'dır. İthalatçı ülkeler arasında ABD, Çin, AB ve ülkemiz 
yer almaktadır.

Yüksek tenörlü pulsu veya damar tipi mevcut grafit kaynakla-
rının yetersizliğinden dolayı, arz-talep uyuşmazlığı gelecekte 
küresel bir problem olacaktır. Hem doğal grafit arama bölge-
lerinde yeni maden yatağı keşifleri hem de grafitteki kirlilikler 
için uyumlu saflaştırma yöntemleri geliştirmek grafit üretim 
potansiyeline sahip ülkeler için kritik öneme sahiptir5. Ülke-
mizde mevcut keşfedilmemiş grafit yatakları ve mevcut amorf 
türdeki grafit potansiyelleri açısından zengin bir ülke olmasına 
karşın gerek yeni yatak arama çalışmalarının azlığı gerekse de 
yeni teknolojilerin uygulanması açısından yeni gelişmelere ye-
terince AR-GE yatırımları yapılmamaktadır. 

Türkiye uzun bir grafit ve kömür madenciliği geçmişine sahiptir 
ve lojistik olarak Avrupa'ya çok yakındır. Bu durum da ülkemizi 
farklı grafit versiyonlarının (doğal, sentetik veya grafen) tedari-
ğine aday yapmaktadır. Karbon sınıflarını artırmak ve nanogra-
fen teknolojisi üretmek için son teknolojik gelişmeler, yeni keşif 
hedefleri ve kavramlarıyla (yani magmatik kayalara yakınlık) 
desteklenen amorf-baskın grafit cevherleri ile ülkenin gelecek-
teki grafit potansiyeli ümit verici görünmektedir. Bununla bir-
likte son yıllarda MTA’nın yaptıgı yoğun arama çalışmaları ile 
birlikte bulunan yeni grafit sahaları da gelecek yıllar için grafit 
potansiyelimizin artması adına oldukça umut vericidir. Gelişen 
teknolojilerle birlikte grafit tenörlerinin ve üretim miktarlarımı-
zın arttırılması gerek ülke içi gereksinimlerin karşılanması ne-
deniyle ithalat harcamalarımızı azaltacak aynı zamanda AB ve 
diğer ülkeler için yeni bir ihracat kapısını da açmış olacaktır.

İyon pillerin ticarileştirilmesindeki son gelişmeler amorf gra-
fitin uygun bir kaynak olduğunu göstermektedir. Türkiye’de 
önemli ölçüde amorf grafit kaynağı olup,  gelecekte grafit üre-
timinde önemli bir aday olacaktır. Yeni teknolojiler ve Ar-Ge 
çalışmaları, önümüzdeki yıllarda grafit üretimindeki zorluğu 
büyük bir şansa dönüştürecektir.

Bu makale “Hidden graphite resources in Turkey: a New 
supply candidate for Europe?” başlığı ile European Federa-
tion of Geologist (EFG) Mayıs 2020 Journal’de yayınlanmış 
halinin Türkçe çevirisidir. 
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Madencilik uygulamalarında maksimum elek besleme boyu 
350-400 mm mertebesinde olurken ayrım boyu genellikle 
150-200 mm’den başlayıp 1-2 mm’ye kadar inebilir. Özellikle 
elenmesi kolay malzemelerde 5-6 mm kesme boyuna kadar 
kuru eleme söz konusu olurken, zor elenen malzemelerde ve 
5 mm’den ince eleme uygulamalarında yaş elekler tercih edilir.  
400 mm’den daha iri besleme boylarında ızgaralı elek ve wobb-
ler kullanılması yaygınken, 1 mm’den daha ince kesme boyla-
rında yüksek frekanslı titreşimli elek kullanılması gerekebilir 
fakat bahsi geçen ekipmanlar bu yazı dizimize konu değildir.

Boyutlandırma ve sınıflandırma işlemi yaş (su ilavesiyle) ya da 
kuru şekilde yapılabilir. Aynı malzemenin elenmesinde hesap-
lanan yaş elek alanı, hesaplanan kuru elek alanından kayda 
değer miktarda küçüktür. Bunun nedeni su akışının elemeyi 
kolaylaştırıcı yönde sürükleyici etki yapması ve elemeyi zor-
laştırabilecek yapışma-sıvanma gibi olumsuz etkileri bertaraf 
etmesidir. Fakat kuru eleme yaş elemeye göre daha ucuzdur 
ve daha yaygındır. Kısıtlı su mevcudiyeti, su kayıpları ve su 
geri kazanımının kolay olmaması nedenleriyle mümkün olan 
her durumda kuru eleme tercih edilir. Beslemenin hali hazırda 
pülp formatında olması ya da yüksek oranda nem ihtiva etme-
si, takip eden prosesin yaş olması, beslemenin killi-yapışkan 
malzeme içeriyor olması veya ince boyutta ayrım gereksinimi 
gibi koşullarda ise yaş eleme yapmak zaruri olabilir.

Elek Tipleri
Elekler genel anatomisine, çalışma açısına ve titreşim projek-
siyonuna göre de farklılıklar gösterir. Biz burada sektörde yay-
gın olarak kullanılan modellerden bahsedeceğiz. Madencilik 
uygulamalarında en yaygın kullanılan boyutlandırma/sınıf-
landırma elekleri eğimli, yatay ve muz eleklerdir. Bu modeller 
günümüze dek yürütülen madencilik faaliyetleri sonucunda 
kazanılan kolektif bilincin filtresinden süzülerek tasarlanmış ve 
yaygınlaşmıştır. Ele alacağımız modellerin yaygın olarak kulla-
nılmasının nedeni, kuşkusuz, fiyat-performans ilişkisi çerçeve-
sinde maksimum fayda sağlanmasıdır. Her tipin kendine özgü 
avantaj ve dezavantajları bulunmakta olup, farklılıkları aşağıda 
detaylı şekilde incelenmiştir.

Eğimli Elekler
Geleneksel eğimli elekler (bkz. Şekil 1). genellikle 15-250 açıya 
sahip olup tek şaftlı ve basit yapılarıyla ekonomik ve efektif bir 
çözüm olduğu için sıklıkla tercih edilir. Bu tip eleklerde elek şa-
sesinin ağırlık merkezine yerleştirilmiş bir adet şaft vardır. Bu 
şaftın üzerindeki asimetrik ağırlıkların (counter-weight) dön-
dürülmesi sonucunda, elek şasesi dairesel bir projeksiyon ile 
hareket ettirilir (bkz. Şekil 2). Hafif dizaynı, makul yatırım büt-
çesi ve bakım masrafları nedeniyle eğimli elekler, genel olarak 
küçük ölçekli cevher hazırlama tesislerinde ve her büyüklük-
teki taş ocaklarında sıklıkla tercih edilir. Eğimli elekler, cevher 
hazırlama uygulamalarında genellikle 2 katlı olur, kapalı devre 

Titreşimli Elekler - 1

MAKALE

Titreşimli elekler madencilik sek-
töründe yaygınlıkla kullanılan ve 
neredeyse tüm cevher hazırlama 
ve agrega tesislerinde yer bulan 

ekipmanlardır. Anatomik ana hatlarıyla; belli bir açıyla monte 
edilmiş elek şasesi, eleğin hareketini sağlayan titreşim meka-
nizması, eleme yüzeyini oluşturan elek panelleri ve tüm ağırlığı 
taşıyıp titreşimin sağlıklı şekilde sürdürülmesini sağlayan elek 
yaylarından oluşurlar.

Titreşimli elekleri kullanım alanı bakımından gruplandıracak 
olursak; boyutlandırma, sınıflandırma, susuzlandırma, geri ka-
zanım ve çöp elekleri gibi farklı alanlarda kullanıldıklarını gö-
rürüz. Yazı dizimizin bu bölümünde de sadece boyutlandırma 
ve sınıflandırma eleklerini inceleyeceğiz. Diğer elek tipleri, elek 
seçimi, elek performansı ve elek panelleri gibi konular devam 
yazılarımızda incelenecektir.

Boyutlandırma ve Sınıflandırma Elekleri
Genel anlamda taneleri, tane boyu farkına göre ayıran elekler-
dir. Elek yüzeyine gelen tanelerden belirli bir boydan ince olan-
larının elek altına geçmesi, daha iri olanların ise elek üstünde 
kalması bu prosesin en kaba tanımı olarak görülebilir. Boyut-
landırma prosesinde amaç kapalı veya açık devre çalışarak bes-
lemenin belli bir tane boyundan kesilmesidir. Cevher hazırlama 
uygulamalarında en yaygın kullanım alanı değirmen beslemesi 
hazırlamaktır (Örneğin; %100 0-10 mm elek altı). Proses dina-
mikleri bakımdan sınıflandırma ile boyutlandırma arasında hiç 
bir fark yoktur fakat sınıflandırmada amaç farklı fraksiyonlarda 
malzeme üretmektir (Örneğin; 0-4 mm, 4-12 mm, 12-25 mm) ve 
agrega üretiminde en kritik işlemlerden biridir.

Orkun Öksüz
Maden Y. Mühendisi

oksuz.orkun@gmail.com
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me tarafına doğru) çalıştırıldığında uygulanan titreşim yö-
nünün akışa muhalefetinden ötürü elek üzerinde bekleme 
süresi uzatılır ve kapasiteden ödün verilerek eleme perfor-
mansı artırılabilir.

Titreşim mekanizmasının elek şasesinin ağırlık merkezine de-
ğil de, eleğin üst kısmına yerleştirildiği eğimli elekler de vardır 
(bkz. Şekil 1). Bu şekilde şaft tünelinin eleme bölgesi dışında 
kalması nedeniyle elek paneli değişimlerinde kolaylık sağlanır. 
Ayrıca, artık elek katları arasında olmayan şaft tünelini üstten 
dökülen tanelere karşı koruyan muhafazaya da gerek kalmaz. 
Sonuç olarak, merkezden şaftlı eleklere nispeten bakım için 
daha az efor ve dikkat sarf edilmesi söz konusudur. Bunların 
yanı sıra, mekanizmanın konumu sayesinde elek vasatında 
titreşim hareketi dairesel iken, besleme ve ürün uçlarında ha-
reketler eliptikleşmektedir ve bunun eleme performansına po-
zitif yönde bir etkisi olur.

2,1m’den geniş eğimli eleklerde çift motor kullanımı yaygındır. 
Fakat bu durumun yatay eleklerdeki gibi doğrusal (lineer) ha-
reket sağlamadığını ve her çift motorlu eleğin aynı olmadığını 
belirtmek gerekir. Genellikle, eğimli eleklerde çift motor kulla-
nılması eleğin dairesel titreşim projeksiyonunu ve performans 
prensiplerini değiştirmez. Yalnızca büyüdükçe ağırlaşan eleğin 
doğru ivmelenme kuvveti ile hareket edebilmesi için tahrik 
kuvvetlerinin artırılması anlamına gelir. Doğrusal hareketli çift 
motorlu eleklerin titreşim projeksiyonunu ve bunun faydaları-
nı bir sonraki bölümde daha detaylı anlatacağız.

Yatay Elekler

Yatay elekler ise genellikle 0-50 açı ile monte edilirler ve ele-
me performansının kritik olduğu uygulamalarda daha çok 
tercih edilirler (bkz. Şekil 3 ve Şekil 6). Yatay elek açısı sayesin-
de taneler cazibeyle ilerleyemez ve tane hareketi tamamen 
mekanizma tahriki ile cebren sağlanır. Bu durum, malzeme 
hareketinin son derece kontrollü olmasını sağlar ve standart 
uygulamalarda elek verimi oldukça yükselir. Diğer yandan 
kompleks besleme koşullarında, örneğin yüksek oranda kil-
li ve/veya nemli besleme, eğimli eleklerin verimi dramatik 
şekilde düşerken yatay elekler kapasite ve performans bakı-
mından tatminkar olabilmektedir. Bu tip uygulamalarda elek 
paneli seçimi de oldukça önemlidir fakat bu konuya devam 
yazılarımızda değineceğiz. 

olarak çalıştırılır ve boyutlandırma amaçlı kullanılır; çoğunluk-
la sınıflandırma amaçlı eleme yapılan agrega sektöründe bu 
eleklerin 3 ve 4 katlı uygulamaları daha yaygındır.

Eğimli eleklerde besleme tarafındaki malzemenin ürün tara-
fına doğru yaptığı yolculuğu dairesel projeksiyonlu elek titre-
şimi sağlasa da elek katlarının (raflarının) açısından ötürü yer 
çekimi kuvveti de tanelerin cazibe ile yuvarlanmasına yardımcı 
olur. Elek titreşimi sayesinde tabakalaşan taneler, yine titreşim 
sayesinde mümkün kılınan yuvarlanma hareketi ile elek üze-
rinde ilerler. Eğimli elekler genellikle %90-95 elek verimi ban-
dında çalışır. Eğimli elekler fiziksel limitlerinden ötürü günde 
iki vardiya (16 saat) veya daha az çalışmaya elverişlidir ve kil-
li-nemli-yapışkan-sıvanan besleme koşullarında tatminkar bir 
performans beklenmemelidir. 

Eğimli eleklerin büyük kısmı motor dönüş yönü ve malzeme 
akış yönü aynı olacak şekilde çalıştırılır (bkz. Şekil 1). Özellik-
le, gerçek kapasitesinin altında çalışan eleklerde, motorun 
ters çalıştırıldığı uygulamalar da vardır. Motor ters (besle-

Elek Tipleri

DAIRESEL ELEK HAREKETI 

1

2

3

4

Şekil 1 Eğimli Dairesel Hareketli Elekler

Şekil 3 Yatay Doğrusal Hareketli Elekler

Şekil 2 Dairesel Elek Hareketi
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zayıf bir güç bile-
şeninin etkisi ile 
salınır. Bu hare-
ketlerin tekrarlı 
ve kombine etkisi 
sonucunda elek 
belirlenen açı ile 
eliptik projeksi-
yonlu bir titre-
şime başlar. Üç 
şaftlı mekanizma-
nın atım (strok), 
hız (frekans) ve 
çalışma açısı pro-

ses koşullarına göre ayarlanabilir. Bu konfigüre edilebilir pa-
rametreler, kapasite-performans arasındaki dengenin ince 
bir ayarla kurulabilmesini sağlar. Bu bakımdan yatay-eliptik 
elekler oldukça kullanışlıdır. Ayrıca, geometrik olarak elips 
şekli basıklaşmış (doğrusallaşmış) bir daire olduğundan 
eliptik hareketli elekler hem dairesel hem de doğrusal hare-
ketin avantajlarını bir arada bulundurur. 

Bu özel titreşim projeksiyonu ve 3 şaftın birlikte yarattığı ag-
resif titreşimler sayesinde eleme performansı %97 ve üzerine 
çıkabilirken ekstra yatırım ve bakım maliyetlerini de beraberin-
de getirir. Özellikle, hassas spesifikasyona sahip agrega üretimi 
ve optik ayırıcıya besleme hazırlığı gibi çok dar bir ürün fraksi-
yonu gereken koşullarda eliptik hareketli elek kullanımı tercih 
sebebidir. Nispeten yüksek maliyetlere rağmen üst düzey ayı-
rım performansı sayesinde eliptik hareketli elekler bazı uygula-
malarda kendini kısa sürede ödeyerek önemli bir katma değer 
yaratabilir. Bunun yanı sıra eliptik hareketli elekler, zorlayıcı 
killi-nemli-yapışkan-sıvanan beslemelerin elenmesinde en ve-
rimli ve sorunsuz çalışacak elek tiplerinden biridir. Tıpkı eğimli 
eleklerde olduğu gibi “Yatay Eliptik Hareketli” elekler de cevher 
hazırlama uygulamalarında 1 ya da 2 katlı olarak kullanılırken, 
taş ocaklarında 3 ve 4 katlı olarak tercih edilir. 

İster eliptik ister doğrusal hareketli olsun, yatay elek (low-he-
ad) kullanımı özellikle dikey alan müsaitliği bakımından kısıtlı 
bölgelerde tercih sebebidir. İster yeni tesis tasarımında ister 
mevcut bir alana elek yerleştirmede olsun, yatay elekler dik 
eksende daha az alan gerektirdiğinden pratiklik ve ekonomik-
lik sağlayabilir. Bu konuda tipik bir örnek AG/SAG değirmen 
çıkışında kullanılan yatay eleklerdir. Eleğin dikeyde daha  

Çift tahrikli olan 
yatay elekler, ya-
tay ile belli bir açı 
yaparak, genel-
likle 30-60 dere-
ce arası, doğrusal 
olarak hareket 
ederler (bkz. Şe-
kil 3). Doğrusal 
hareketli meka-
nizmalarda, iki 
adet asimetrik 
ağırlık birbirine 
ters yönlerde 
çevrilir (bkz. Şekil 

4). Ağırlıkların atım (stroke) yönü aynı olduğunda (bkz. Şekil 
4; 1. ve 3. Pozisyon) elek o yönde hareket eder. Ağırlıkların 
atım yönü ters olduğunda ise olduğunda (bkz. Şekil 4; 2. ve 
4. Pozisyon) ise kuvvetler birbirini sönümler. Oluşturulan 
bu atım kuvvetlerinin tekrarlı ve kombine etkisi sonucunda 
elek belirlenen açı ile doğrusal bir titreşime başlar. Senkro-
nize dönüşler; çift vibro motor, çift şaftlı tahrik ya da exciter 
tipi tahrik kullanılarak sağlanabilir. Yaygın kanının aksine 
bu mekanizmaların prensip olarak elek verimi üzerine etkisi 
yoktur. Yatay-doğrusal eleklerde her üç mekanizma ile de 
%95 ve üzeri eleme performansı elde edilmesi mümkün-
dür. Tahrik tipi seçimi eleğin ağırlığı ve ayrım performansı 
beklentisini birlikte gözeterek belirlenir. Genellikle, en ağır 
kütleye sahip eleklerde exciter kullanımı zaruri olabilirken, 
orta ağırlıklı eleklerde şaftlı tahrik en hafif eleklerde ise 
vibro-motor kullanılması yeterli olabilmektedir. Yüksek ka-
pasiteli uygulamalar daha ağır hizmet koşulları gerektirdi-
ğinden cevher hazırlama tesislerinde exciter kullanımı daha 
çok tercih edilir. Madencilik sektöründe “Yatay Doğrusal 
Hareketli” elekler, genellikle 1, 2 ya da 3 katlı olarak tercih 
edilmektedir.

Eliptik harekete sahip yatay elekler ise üç şaftlıdır (bkz. Şekil 
6). Özel bir dişli sistemi (bkz. Şekil 7) ile birbirine bağlı olan 
şaftların yalnızca bir tanesi motorla tahrik edilir ve şaft uçla-
rındaki asimetrik ağırlıkların özel bir şekilde pozisyonlandı-
rılması sayesinde eliptik hareket sağlanır (bkz. Şekil 5). Her 
üç ağırlığın atım yönü aynı olduğunda (bkz. Şekil 5; 1. ve 3. 
Pozisyon) elek o yönde üç vektörel gücün kümülatif etkisiy-
le salınır. İki ağırlığın atım yönü aynı diğerininki ters oldu-
ğunda ise (bkz. Şekil 5, 2. ve 4. Pozisyon) uygulanan kuvvet-
lerin vektörel bileşeni tek vektör gücündedir ve elek daha 

ELIPTIK ELEK HAREKETI 

1
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3

4

Elek Tipleri

Şekil 6 Yatay Eliptik Hareketli Elekler

Şekil 7 Üç Şaftlı Tahrik Mekanizması

Şekil 5 Eliptik Elek Hareketi

DOGRUSAL ELEK HAREKETI 

1

2

3

4
Şekil 4 Doğrusal Elek Hareketi
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az yükseklik kaplaması değirmen betonu ve diğer inşaat ma-
liyetlerinin azaltılması anlamına gelir ki buradan sağlanacak 
fayda yatırım süreçlerinde oldukça kritik olabilir. Yeri gelmiş-
ken değinmek gerekirse, değirmen çıkışı elek seçiminde dik-
kat edilmesi gereken önemli husus da birlikte çalışacak olan 
bu ekipmanların emre amadelikleridir (availability). Standart 
değirmenler genellikle %90-95 emre amadelik ile çalışabilir-
ken standart eleklerde emre amadelik hizmet standardına 
göre, örneğin hafif-orta-ağır hizmet, %70-85 bandındadır. Bu 
ekipmanların seri bağlı olarak çalışacağı uygulamalarda elek 
seçimi, kurulumu ve bakım planlaması doğru yapılmazsa çok 
kritik üretim kayıpları yaşanabilir. Genel hatlarıyla; elek me-
kanizmasının hizmet standardı, elek saşesinin hizmet stan-
dardı, elek panellerinin seçimi ve panel değişim periyotunun 
planlanması, akışın anlık olarak yönlendirilebileceği hazır kıta 
(stand-by) bir elek bulundurulması, eleğin korozyon koruma-
larının uygunluğu, vb. konuların hassasiyetle ve doğrulukla 
değerlendirilmesi gerekir.

Burada elek ha-
reketi projeksi-
yonlarına da bir 
paragraf açmak 
isteriz. Dairesel 
hareketli elek-

lerde elek panellerinde tıkanma olması ve köprü oluşması 
daha az olasıyken ince malzemelerin sıvanarak elek açıklıkla-
rını köreltmesi (bkz. Şekil 8) daha olasıdır. Doğrusal hareketli 
eleklerde ise ince malzemenin elek açıklığına sıvanma olasılığı 
düşürülebilir fakat elek açıklığına yakın ebattaki tanelerin elek 
gözeneklerine gelerek (oturarak) tıkaması ve köprü yapması 
söz konusu olabilir (bkz. Şekil 8). Bu nedenle sekonder eleme 
uygulamalarında dairesel hareketli, düşük frekanslı ve yüksek 
atımlı elekler kullanılırken; tersiyer eleme ve agrega sınıflan-
dırmada doğrusal (ya da eliptik) hareketli, yüksek frekanslı ve 
küçük atımlı elekler tercih sebebi olmaktadır. 

Muz Elekler
Muz elekler (banana screen) ismini muzu anımsatan şekille-
rinden almıştır. Bazı kaynaklarda değişken eğimli (multi-slo-
pe) elek olarak da anılırlar (bkz. şekil.9). Bunun sebebi son 
derece dik açıyla başlayan elek açısının beslemede tarafın-
dan ürüne doğru giderken 
düzenli olarak azalması düze 
yakın bir açıyla son bulması-
dır. Genellikle 1 ya da 2 katlı 
olarak kullanılan muz elekle-
rin büyük bir kısmı doğrusal 
hareket etmesini sağlayan 
exciter tipi mekanizmayla 
tahrik edilirler (bkz. Şekil 4) 

Genel kanı muz eleklerin 
tüm elek tipleri arasında en 
yüksek eleme verimi ile çalış-

tıkları yönündedir fakat bu doğru değildir. Muz elekler ge-
nellikle %90-95 elek verimliliği ile çalışırlar ve endüstrideki 
haklı ünlerini eleme veriminden değil yüksek eleme kapa-
sitesinden alırlar. Bazı durumlarda aynı eleme kapasitesine 
ulaşabilmek için yatay eleklere kıyasla yarısından daha kü-
çük eleme alanına sahip muz elek seçmek yeterli olabilir. 
Bu nedenle muz elekler özellikle devreden yüklerin olduk-
ça yüksek olduğu kapalı devre kırma uygulamalarında ürün 
eleği olarak ve yüksek kapasite gerektiren sekonder eleme 
uygulamalarında ön eleme eleği olarak tercih edilir. Cevher 
hazırlama tesislerinde muz elekler genellikle 1 yada 2 katlı 
olarak kullanılır.

Muz eleklerin daha küçük (ya da daha az sayıda) seçilebilme-
sinin sebebi elemeyi kolaylaştıran elek katı yapısıdır. Besle-
me tarafındaki açı oldukça diktir ve ürün tarafına doğru bu 
açı kademeli olarak yataylaşır (bkz. Şekil 10). Besleme bölge-
sinde yer çekimi cazibesinden daha çok etkilenen iri boylar 
ince tanelerden daha hızlı yuvarlanarak ürün tarafına doğru 
taşınır ve böylece besleme tarafındaki malzeme yatağının 
derinliği azalır. Bu sayede besleme tarafında tabakalaşma 
hızlıca tamamlanır ve ince taneler elek yüzeyi ile daha er-
ken temas kurar. Başka bir deyişle elek üzerinde iri ve ince 
taneler pozitif bir segregasyona uğrar ve bunun sonucunda; 
iri tanelerin taşınması hızlanır ve elek üzerinde bekleme sü-
resi düşer. Dolayısıyla ince tanelerin elenmesi hızlanır. Aynı 
zamanda ürün tarafına doğru yataylaşan kat açısı sayesinde 
eleme boyuna yakın irilikteki tanelerin elenme performansı 
da kontrol altına alınır. Bir bakıma eğimli ve yatay eleklerin 
bazı avantajlarını bir arada bulunduran muz elekler, yüksek 
kapasiteli madencilik uygulamalarında küresel düzeyde ke-
sin tercih haline gelmiştir.

Şekil 8 Soldan Sağa; tıkanma, köprü yapma ve sıvanma

Şekil 9 Muz Elekler

Şekil 10 Muz Eleklerde Elek Katları
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MAKALE

Umut Yasa
Maden Mühendisi

Bir Maden En Çok 
Temiz Havaya İhtiyaç Duyar 

İnsanoğlunun en temel ihtiyaçla-
rından birisi temiz havadır. İnsan 
vücudu, belirli seviyelerde hasar 

oluşması durumları gelişse de yemek yemeden 2-3 hafta, su-
suz kalarak ise bir haftaya yakın hayatta kalabilmektedir. Fakat 
bunlardan çok daha kolay ulaştığımız ve şairin;

 Bedava yaşıyoruz, bedava;
 Hava bedava, bulut bedava;
 ……
dizelerinde söylediği gibi bedava olan havanın yokluğuna ise 
ortalama 3-4 dakika dayanabiliyor.

Günümüz modern madenciliğinde kullanılan yer altı ekipman-
larının hemen büyük çoğunluğunda içten yanmalı motorlar 
vardır. Bu motorların çalışabilmesi için yakıtın motor iç kısmın-
da oksijen ile tepkimeye girerek yanması gerekir. Yeterli uygun 
nitelikte hava olmadığında dizel ekipmanlarda oluşacak verim 
kaybı ile ekipmanların bakımını daha da önemli hale getiren 
konular başka bir yazının konusudur. 

Yer altı madenciliğine karar verildikten sonra tünelin ilk met-
resinden itibaren en öncelikli işletmecilik kriteri temiz hava 
temini olacaktır. 

Bu değerlendirme yazısında, yer altı işletmesinde havalandır-
maya gereken önemin verilmesi ya da verilmemesi durumunu 
ele alacağız. Nasıl olur da yer altı madeninde havalandırmanın 

gerekliliği ve önemi tartışılır, bunu her branştaki maden çalışa-
nı zaten bilir ki diye düşünülebilir. Fakat sahadaki uygulama-
lara, yaşanmış iş kazalarına ve meslek hastalıkları sebeplerine 
bakıldığında görüntü çok iç açıcı değil malesef.

Eski ya da yeni bir maden işletmesine ister çalışmak, ister zi-
yaret, ister araştırma amaçlı giren bir kişi çeşitli tehlikeler ile 
karşılaşabilir. Bunların hemen tamamından (Ani ve anlık geli-
şen olaylar hariç)  tehlikeli bölgeye girmeyerek ya da oradan 
uzaklaşarak korunabilir. Bu kişinin farkına varamayacağı, çok 
kısa sürede etkilenebileceği ve yapacak hiçbir şeyinin olma-
dığı hemen tek durum ortam havasından kaynaklı tehlikedir. 
Tahkimatsız bölgeye gitmemeyi, ekipman trafiğinin olduğu 
yerde bulunmamayı, yükseklik ile ilgili sıkıntılı işlerden kaçın-
mayı, elektrik arızası olan bir ekipmana dokunmamayı seçerek 
bir çok tehlikeli işten kaçınmayı başarabilir. Fakat yer altının en 
güvenli yerinde dahi kendi kontrolünde olmayan havalandır-
madan en olumsuz derecede etkilenebilir. Bu nedenle yer altı 
işletmesinin havalandırılması ve bunun getirdiği sorumluluk 
çok üst seviyededir.

Sektördeki büyük aktörlerin biraz ekonomik güçlerinden biraz 
da modern bakış açılarından kaynaklı yaptığı örnek uygulama-
ları bir yana koyacak olursak, uygulama biraz “Su akar yolunu 
bulur” düşüncesine benzer gerçekleşmektedir. Yüzeyden iki 
bağlantı yapıldıktan sonra, bunlardan birine fan yerleştirilmesi 
sonrası kendi haline bırakılan bir “havalandırma” yönetimi ol-
maktadır.
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Çoğunlukla dönemsel kaygılar ile ya da günün madencilik şart-
larına göre fiziki uygunluğuna detaylı bakılmadan bu yer üstü 
bağlantıları gerçekleştirilmektedir.  Bu yer altı giriş ve çıkışları 
bir çok belirsizliği de beraberinde getiriyor. Yüzey bağlantısı-
nın dere yatağı/vadi içi olmasından, kuzeye/güneye bakmasın-
dan, yer üstündeki ısı ve toz oluşum kaynaklarına yakınlığın-
dan ve kotundan dolayı sürekli değişen ısı ve basınç değerleri 
oluşuyor. Bunun neticesinde de havanın akış yönü, debisi, 
hava kalitesi, sıcaklığı gibi birçok özelliği olumsuz etkileniyor.

Mevsimsel geçişler, gece gündüz farklılıkları, yer üstü operas-
yonları, gün içerisindeki sıcaklık değişimleri gibi bir çok etken 
doğal olarak yer altı madeninin havalandırmasını, temiz hava 
kalitesini ve miktarını doğrudan etkiliyor.

Oysa ki maden henüz planlama aşamasında iken havalandır-
ma planları da temel seviyelerde düşünülmeli ve işletmecilik 
şartlarına göre revize edilmelidir. 

Bir yer altı işletmesinin hayata geçirilmesi sırasındaki en önemli 
konu işletmenin ekonomik olup olmamasıdır. Stratejik öneme 
sahip bir maden işletmesi olsa bile, bu durumda dahi birinci 
öncelikli konu ekonomidir. Bundan sonra yapılacak tüm ope-
rasyonlar bu kriterden sonra ele alınıp en uygun olanlar tercih 
edilecektir. Üretim yönteminin belirlenmesi, üretim optimizas-
yonun yapılması, yer altı açıklıklarının desteklenmesi, gerekli 
alt yapısının oluşturulması, nakliye yollarının hazırlanması vb. 
gibi konuların hepsi kendi özelinde değerlendirilir ve finansal 
açıdan olabilecek minimum seviyelerde tutulurlar. Bazen bu 
ekonomik değerlendirmeden dolayı cevher yatağının belli 
kısımları dahi üretilmez iken, sadece havalandırmaya hizmet 
etmesi için onlarca, yüzlerce metre tüneller açılır. Her bir met-
resinin binlerce lira karşılığı olan bu galerilerin işletmeye geti-
receği yük ihmal edilecek mertebelerde değildir. Ayrıca sadece 
havalandırmaya, dolaylı yoldan da kaçış yolu olarak hizmet ve-
ren galeriler kaderine terkedilmemelidir. Bu tüneller/galeriler 
periyodik olarak kontrol edilmelidir. Bugün geçmiş yıllarda 
kapanan bir çok işletmeden bahsedilirken üretim miktarlarının 
düşmesinden, yaşanan göçük, su baskını gibi nedenlerden ya 
da çalışan performanslarının düşmesinden bahsedilir. Sonuç 
itibariyle bunlar kısmen doğru olsa da yer altı işletme koşulla-
rının zorlaşması süreci tetiklemektedir. Bu koşulların bozulma-
sında da birinci sırada havalandırma yer almaktadır. Havanın 
yeterli nitelikte olmadığı durumlarda tüm faaliyetler eksik ve 
yetersiz yapılacaktır. İnsan vücudunun bu tip durumlarda ver-
diği tepki çok fazladır ve kişinin de engel olabileceği bir durum 
değildir. Temiz hava denildiğinde de sadece yeterli oksijen ol-
ması durumundan bahsetmek çok zayıf olacaktır. Havanın tüm 
şartları ele alınmalı ve bu konulardaki standartlar sağlanmalı-
dır. Toz, nem, yoğunluk, DPM (Dizel partikül madde), basınç, 
sıcaklık gibi durumlar da sürekli izlenmeli, yer altında maruz 
kalınan gazların süreleri de minimum seviyelere indirilmelidir. 

Özellikle termal konfor şartlarının ideal olması için çaba göste-
rilmelidir. Bu noktada en kritik olan yaş sıcaklık değerleri sürek-

li ölçülmelidir. Çalışan için uygun şartlar olmadığında çalışma 
durdurulmalı ya da belirli periyotlarla dinlenmeli çalışmalar ya-
pılmalıdır. Bu konu malesef ülkemiz madenciliğinde gereken 
ilgiyi görmemektedir. Oysa ki çalışanların öncelikle sağlıklarını 
etkilediği gibi performanslarını da olumsuz olarak etkilemek-
tedir. Bunun işletme genel verimliliğine de etkisi haliyle çok 
yüksek oranda olacaktır. Termal konfor şartlarının temel bir iki 
maddesinden bahsedilerek bu konunun detaylarının araştırıl-
ması okuyucuya bırakılmıştır.

Yaş termometre sıcaklığının 27°C altında olması hedeflenmeli-
dir. Bu koşullar kabul edilebilirdir. Sıcaklık değeri 27°C ila 32°C 
arasında olduğunda rapor edilmeli, bu durum karşısında ilgili 
kişiler gerekli tedbirleri almalıdır. Yaş termometre sıcaklığının 
32°C ila 34°C aralığında olması durumunda yetkililer tarafın-
dan izin verilmiş ve denetime tabi bir çalışma yapılabilir. Eğer 
sıcaklık 34°C üzerine çıkmış ise iş derhal durdurulur, ilgili risk 
değerlendirmeleri yapılarak düzeltici önleyici faaliyet kapsa-
mında olan işlerin yapılması sağlanır. 

İşletmenin yer altı kömür madeni olması durumunda ise ortak 
bir çok soruna ilave olarak patlayıcı gazlar, kömür tozu patla-
maları ve kendiliğinden yanma eklenmektedir. Burada iki satır 
içinde bahsedilen bu konular, işletmeye has özel durumları ne-
deniyle birçok işletme için master/doktora konusudur.  

Ortamın özelliğinden (havanın içeriği) dolayı etkilenmesi muh-
temel ekipmanların belirlenmesi seçilmesi ve bunların operas-
yon içerisinde sürekli denetlenmesi konusu da işletmeler için 
hayati önemdedir.

Maden içerisinde olası tüm yangın ihtimallerine de işletme-
nin odaklanması ve bunlara çözümler üretmesi gerekir. Bu 
noktada acil durum senaryoları üzerinde çalışmak, tatbikatlar 
gerçekleştirmek, yer altı içinde nitelikli kurtarma veya maske 
değişim istasyonları oluşturmak, çalışanları kişisel koruyucular 
ile donatmak, çeşitli yazılım ve simülasyonlar eşliğinde eğitim-
ler organize etmek çözümler arasında sayılabilir.

Ülkemizdeki madencilik çalışmaları 90’lı yılların başından itiba-
ren ivme kazanmış durumdadır. Giderek artan üretim miktar-
ları neticesinde, kademeli olarak hem kömür madenciliğinde 
hem metal madenciliğinde mekanizasyon yaygınlaşmaktadır. 
Yer altı işletmelerimiz büyüyor ve giderek derinleşiyor. Eskiden 
hemen çoğu işletmede havalandırma, doğal havalandırma ile 
gerçekleştirilirken artık yer altı işletmelerinin büyümesi ekip-
man kullanımından kaynaklı hava kirleticilerin artması, olası 
ekipman yangınlarında ocak havasının öngörülemez kaotik bir 
yapıya dönüşme ihtimali gibi durumlar neticesinde mekanik 
fanlar daha çok kullanılır olmuştur. Bu cebri havalandırma da 
en önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturmaktadır. Yazı-
nın başında merhum Orhan Veli’nin şiirinde dile getirdiği “hava 
bedava” ifadesi maalesef maden işletmesi için geçerli olma-
maktadır. Yer altı işletmesinin havalandırılması, hem hazırlığı 
ile hem donanımı ile hem de işletmeciliği ile çok yüksek ma-
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liyetlere mal olmaktadır. Bu elbette çalışan sağlığı ve üretilen 
madenin değeri göz önünde bulundurulunca kabul edilebilir 
bir maliyet oluyor. Fakat burada da devreye havalandırma eko-
nomisi giriyor. 

Tüm bunlardan başka en temel sorumluluk elbette işletmenin 
çalışanlarına karşı vicdani sorumluluğu olmakla birlikte, yasal 
mevzuatta işletmelerin uymakla mükellef oldukları sorumlu-
lukları belirliyor. 

Gelinen bu noktada, havalandırma işin tüm kapsamları düşü-
nüldüğünde işletme için çok kritik bir başlık olarak karşımıza 
çıkıyor. Bu süreci yönetmenin ve işletme açısından doğru ka-
rarların alınması, tatsız olayların yaşanmaması, işletmeye yük 
değil de katkı sağlanması için her konuda olduğu gibi havalan-
dırma başlığı altında da bir yol, bir metot, bir politika belirlen-
mesi gerekiyor. Doğal sonuç olarak da bu politikanın uygulan-
ması beklenir.

Tüm bu gereksinimler ışığında işletme içinde birinci olarak bu 
politikayı oluşturacak, yönetecek, denetleyecek bir iradeye/
idareye yani bir yönetime/yöneticiye ihtiyaç vardır. İkinci ola-
rak bu politikanın neler olduğunu, neleri kapsadığını hangi 
standartların olduğunu anlatan temel dayanağını yasal mev-
zuattan alan, fakat ülke ve dünya madenciliğindeki çeşitli ge-
lişmeleri de barındıran, işletmeyi daha iyi yapma konusunda 
sınırları belirleyen bir yönergeye/standarta/el kitabına/prose-
düre ihtiyaç vardır. Son olarak da belirlenen standartları kont-
rol eden, denetleyen, raporlayan, yeni standartları hazırlayan 
ve tüm sistemin performansını izleyen yetkili/yetkin teknik uz-
man kişi veya kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu noktada işin en yoğun kısmı bu yetkili de yani havalandır-
ma mühendisinde olacaktır. İşletmenin büyüklüğüne göre çok 
farklılıklar göstermekle birlikte bu organizasyon ve yapılacak 
işler oldukça teferruat içeren işler olacaktır. 

Hava hızı, gaz içerikleri, nem, yaş sıcaklık, basınç gibi bir çok 
ölçüm yapılması ve bu ölçümlerin kayıt altına alınması ve yo-
rumlaması gerekir. Tüm bu ölçümleri yapacak cihazların temi-
ni, korunması ve kalibrasyonları da önemlidir. Ortam izleme 
sistemleri kurulmalı ve bu sistemin kesintisiz ve hatasız işle-
tilmesi sağlanmalıdır. Çalışma alanlarının bölgesel ve tüm yer 
altı işletmesinin ihtiyacı olan temiz hava miktarları kişi sayısına, 
patlayıcı gazlara, toza, patlayıcı miktarına, dizel ekipmanlara 
göre farklı farklı hesaplanmalıdır. Maden planlama bölümünün 
hazırladığı tasarımlara havalandırma kriterleri yönünden katkı 
sağlanmalıdır. Planlama bölümünün yaptığı tasarımlarda seri 
hava yollarından ziyade paralel hava yollarını kullanması için 
öneriler hazırlanmalıdır. Yer altı işletmesinde sürtünme ve şok 
kayıpların fazla olduğu yerler tespit edilmeli bunların düzeltil-
mesi için çalışmalar yapılmalıdır. Hava kapıları, hava köprüsü, 
regulator (Ayarlı hava kapısı / damperli), baraj, tali fan gibi ha-
valandırmanın tüm yardımcı unsurlarının yerleri ve ayrıca hava 
kaçakları belirlenmelidir. Tüm havalandırma sisteminin toplam 
direnci ölçülmelidir (Bu konu ne yazık ki çok gözardı ediliyor). 
Dizel veya dizel olmayan ekipmanlardan kaynaklı ısı nedeniyle 
yer altı maden havasının sıcaklığını arttıran etkenler tespit ve 
bertaraf edilmelidir. Maden havalandırma planları hazırlan-
malı ve bunlar üzerinden eğitimler verilmelidir. Tüm fanların 
bakımları yaptırılmalı, fantüp hatları kontol edilmelidir. Yasal 
mevzuat güncel takip edilmeli ve ilgili tüm ölçüm ve raporlar 
kayıt altına alınmalıdır. Ana fan ve tali fanların bir kontrol oda-
sı/merkezi vasıtası ile kontrol edilmesi sağlanmalıdır.

Havalandırma başlığı altındaki tüm bileşenlerin maliyetleri 
hesaplanmalı, kısa-orta-uzun dönemdeki tüm projeksiyonlar 
yönetime sunulmalıdır.

Bu uzayıp giden listede göstermektedir ki, işletmenin ocak ha-
valandırması geri plana atılacak bir iş değildir. Tüm ölçümleri, ra-
porlamaları, çizimleri, hesaplamaları, satın alma süreçleri, bakım 
organizasyonları, yasal zorunlulukları, maliyet çıktıları, çalışan de-

netlemeleri ve ekipman kontrolleri, faaliyetlerin 
uygunluğu ya da uygunsuzlukların tespiti, tat-
bikatlar, acil durum senaryoları, maden kurtar-
ma ile iş birliktelikleri, meslek hastalığı oluşma 
koşullarının incelenmesi, sistemin sürdürüle-
bilirliği ve iyileştirmelerin yapılması gibi birçok 
ana başlık söz konusudur. Bu işleri bir maden 
mühendisinin ikinci iş olarak takip edebilmesi 
olabilir görünmemektedir. Dolayısıyla işletme 
koşullarına göre havalandırma işleri için bir mü-
hendis belki de bir baş mühendis görevlendiril-
mesi işletme için çok önemli bir konudur.

Tüm boyutları ile ele alındığında yetkili bir ha-
valandırma mühendisine ihtiyaç olup olmadı-
ğına karar vermek gerekir.

Kim bilir artık bir “Havalandırma Mühendisleri 
Derneği” kurulmasının da zamanı geliyordur.
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Tüm operasyonlarınız için tek adres.

Weir Minerals, fi rmanız için uçtan uca çözümler sunuyor. Ürünlerimiz ihtiyacınız 
olan her alanda taleplerinizi karşılamaya devam ediyor. Sınıfının en iyisi ürünler, 
Cavex®, Enduron®, Isogate®, Linatex®, Trio® ve Warman® sayesinde tesisinizdeki 
tüm devreler birbiriyle mükemmel bir uyum içinde çalışacak. İster tek bir 
pompa, isterseniz prosesinizdeki tüm bileşenler için sunulan Weir ürünleri, 
Weir Minerals’in Dünya genelinde sahip olduğu servis ağı tarafından tesisinizin 
ömrü boyunca sağlanacak bir destek hizmeti sunuyor. İşte bu bizi uçtan uca tüm 
uygulamalar için geliştirilen, pazar lideri ürünlerin pazar lideri üreticisi yapıyor.

Tesisinizden daha çok verim almak için hemen internet sitemizi 
ziyaret edin: www.global.weir.

Copyright © 2018 Weir Minerals Europe Ltd. Tüm hakları saklıdır. WARMAN, CAVEX, ISOGATE, LINATEX, ENDURON ve WEIR LOGO, Weir Group PLC  ve/veya iştiraklerinin ticari markaları ve/veya 
tescilli ticari markalarıdır. Bu yayında sunulan teknolojinin bazı özellikleri bekleyen ve alınan patentler ve Weir Group PLC ve/veya iştirakleri adına gerçekleştirilen tasarımlarla korunuyor olabilir.
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Yapay Zekâ Nedir?
Yaşantımıza yön vermekte olan bütün 
sistemlerin çatısı olarak içinde bulun-
duğumuz paradigmanına sonuna gel-

mekte olduğumuzu, onun temsilcisi olan bilişim teknolojisinin 
yerine yapay zekânınb (YZ) yükselmesiyle anlıyoruz. Belirtilerine 
tanık olduğumuz “Sanayi 4.0c” da denilen bu teknoloji devrimi, 
yepyeni bir çağın başlayacağını göstermektedir. Eskisi sona erip 
de yeni paradigma egemen olduğunda YZ teknolojisi de egemen 
konuma yükselecek demektir. YZ, basit bir teknolojik yenilik değil 
geleceğimizin efendisi olacak, yeni paradigma çağında bütün ya-
şantımızı yönlendirecek anlamına gelmektedir. İnsanlar ve akıllı 
makinelerin bütünleştirilmesi çerçevesinde oluşturulmuş bir an-
layış olan Sanayi 4.0’da insan, sistemleri denetleme ve sorunları 
yaratıcı bir biçimde çözme açısından etkin bir unsur olacaktır2.

Kuramsal temeli 2. Büyük Paylaşım Savaşı’ndan önce Alan Turing 
tarafından atılan "bilgisayar" denen makine, matematik ve man-
tık kurallarına bağlı kalarak işlemler yapan bir insanı örnek alarak 
çalışır3. İkisi arasındaki ayrımı anlamak için sorulması gereken, in-
san beyninin yapıp da bilgisayarın yapamayacağı ya da tersine, 
bilgisayarın yaptığı halde insan beyninin beceremediği nedir? 
2004 yapımı “Ben, Robot” filminde, başrol oyuncusu Will Smith 
robota şöyle soruyordu: “Robot bir senfoni yazabilir mi? Tuvali bir 
şahesere dönüştürebilir mi?” Robot ise “Peki sen yapabilir misin?” 
diye sorarak insanların da büyük çoğunluğunun bunları yapama-

dığını ima ediyordu4. Günümüzdeyse robot bu soruyu “Evet” diye 
yanıtlayabilecek düzeye gelmiştir. 2012 Temmuz'unda, Londra 
Senfoni Orkestrası “Transits-Into an Abyss” (Geçişler-Uçurumun 
İçine) adlı bir besteyi seslendirdi. İlk kez seçkin bir orkestra, yapay 
zekâya dayalı bir müzik algoritması kullanan bir bilgisayar olan Ia-
mus tarafından bestelenmiş bir eseri seslendiriyordu4. 

*Yazının ikinci bölümü olan Jeoloji Mühendisleri Yapay Zekâ ile Baş Edebilirler mi? derginin gelecek sayısında yayımlanacaktır.
a Paradigma, dünyaya bakış açısını şekillendirmek amacıyla kullanılmakta olan görüş demektir.
b Yapay Zekâ (Artificial Intelligence), neden-sonuç ilişkisi kurma, öğrenme, planlama, algılama ve tahmin yürütme yoluyla bir makine ve/veya yazılım tarafından sergilenen zihinsel süreç işletebilme yeteneğidir. Kavramı 
ilk kullanan John McCarthy şöyle tanımlar1: “Yapay Zekâ, akıllı makineler, özellikle akıllı bilgisayar programları yaratan bilim ve teknolojidir. İnsan zekâsını anlamak için bilgisayar kullanmaya benzer bir görevle ilişkilidir, fakat 
biyolojik olarak akla yatkın yöntemlerle sınırlı olması gerekli değildir.”
c Siber (sanal gerçeklik)-fiziksel bağlaşık sistemlerin, standart internet tabanlı protokoller üzerinden, değer zinciri boyunca sadece kendi içlerindeki özdevinimi (otomasyonu) değil tümünün birbirleriyle gerçek zamanlı 
ve sürekli iletişim içinde olduğu ve topladıkları verilerden analiz yoluyla hatalarını öngörerek, yazılım parametrelerini tanımlayarak ve değişen koşullara uyum sağlayarak bu sayede akıllı ve kendisini uyarlayan bir üretim 
sürecidir. Değer zinciri, bir hizmet veya ürünün, kavramsal gelişim noktasından başlayıp birçok üretim sürecinden geçerek son tüketiciye erişimine ve kullanım sonrasına dek bir parçası olduğu tüm operasyonları açıklayan 
modeldir. Sanayi 4.0 kavramına bağlı olarak “Toplum 5.0” kavramı da geliştirilmiştir (https://www.endustri40.com/endustri-4-0dan-toplum-5-0a/). Bu terim, ilk kez Ocak 2016'da Japon hükümetinin “Beşinci Bilim ve 
Teknoloji Temel Planı”nda kullanıldı ve Almanya, Hannover’deki CEBIT 2017 Fuarı’nda tanıtıldı. Toplum 5.0, siber alan ve fiziksel alanın (gerçek toplumun) yüksek düzeyde bütünleştiği “süper akıllı toplum” olarak tanımlanıyor. 
Şu günlerde gündemde olan 5G teknolojisine gelince; 5G teknolojisi var olan tüm kablosuz ağ teknolojilerini birleştirecek, böylece iletişim daha esnek ve interaktif hale gelecektir (https://www.endustri40.com/nesnelerin-in-
terneti-ve-5g-teknolojisi/). 

Kaynak: IoT World Today

Kaynak: shutterstock.com 
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d Kendi kendine hareket edebilen, kendini yönetebilen anlamındadır. Bu sözcüğün karşılığı olarak dilimize “özerk” yerleşmiştir.
e Bir alet, bir işlem ya da bir sistemin insan eli değmeden kendiliğinden çalışması tekniği
f Yeniden programlanabilen mekanik aksamlar; Robotbilim (Robotik) ise robot teknolojisi anlamındadır. Robot dendiğinde çoğu insanın aklına, dünyadaki robot varlığının çok büyük çoğunluğunu oluşturan sanayi robotları 
değil, eli, kolu, kafası ve bacağı olan ve hatta bizim gibi davranabilen insansı robotlar gelir.
g Bilginin girdi olarak elde edilmesi, düzenlenmiş veri biçimine getirilmesi, bilgi dağarcığının bir parçasını oluşturması, değerlendirilerek gereken yerlerde kullanılmasıdır. Yurt dışında, büyük şirketlerde bir bilişim bölümü 
(enformatik) var iken ülkemizde “enformasyon” sadece danışma anlamında kullanılmaktadır.
h Büyük veri (big data), zetabit boyutundaki (terabit 1012 bit iken zetabit 1021 bit) çok geniş veri tabanını anlatan bir terim; her birinin diğeriyle değerlendirildiği, çözümlendiği ve deneştirildiği türdeş olmayan, yapılandırılmış/
yapılandırılmamış devasa veri (metin, sayısal değer, görüntü, e-posta, CBS(GIS) verisi, toplumsal medya verisi) miktarını barındırır7.

Şekil 1– Basit ve derin öğrenme sinir ağları9. 

Birbirini taklit edebilen bu iki makineden bilgisayar, bellek 
ve işletim hızıyla insana göre çok üstündür. Ayrıca toplum-
sal taraftan bakarsak, bir bilgisayar yorulmadan, yemeden 
içmeden, dinlenmeden ve en önemlisi insandan çok daha 
ucuza çalışır. İnsan beyninin bir zayıf yanı da yüklenen bil-
giyi bir zaman sonra unutabilmesidir; bilgisayar belleğinde 
bilgi kaybı diye bir olay olmaz. Bilgisayar duygusal davran-
mayacağı için kararları, insana göre, tutarlı olacaktır5. Oysa 
bir yanılgıyla, bilgisayarı kullanması nedeniyle insanın daha 
güçlü olduğu düşünülür. Resme doğru bakarsak, insan bey-
ninin sürekli olarak duyu organlarından bilgi (girdi) alan ve 
o bilgiyi işleyerek hesapladığı sonucu da bedenin çeşitli yer-
lerine sinyaller (çıktı) olarak gönderen bir bilgisayar, aslın-
da et ve kemikten yapılmış bir “otonomd robot” olduğunu 
görürüz. 

Ne yaşadığımız paradigmaya ait Sanayi 3.0 bilişim teknoloji-
sinin ana unsuru olan bilgisayar ne de bu paradigmanın son 
evresinde başlayan otomasyone (özdevinim) ve robotlarf YZ 
örneğidir. Bunlar, kısıtlı bir dilde yazılmış, belli konulardaki 
matematik problemlerini çözen programlar, çerçeveleri çok iyi 
çizilmiş ve kısıtlı kullanım alanlarında belli koşulları sağlayacak 
şekilde hareket edebilen ve bu bağlamdaki komutları anlaya-
bilen programlardır3. 

İnsan beyninin, şimdilik, avantajı öğrenmesini derinleştirerek 
programlarını yenileyebilmesidir. Beyin aynı anda bedenin 
farklı kısımlarına veya gündem maddelerine ilişkin birçok farklı 
programı çalıştıran bir bilgisayardır. Duygular da bu program-
ların girdileridir. 

YZ da insan beynindeki bilişimg (enformasyon) süreçleri-
nin bilgisayar sistemleri vasıtasıyla benzetimi (simülasyon), 
taklit edilmesidir3. Acaba bilgisayarın insan beynini asla 
taklit edemeyeceği bir şey var mıdır; açıkçası, makine dü-
şünebilir mi? Bilgisayar, edindiği veri kümelerini (öğrenme) 
örnek alarak (mantıksallaştırma) yeni yüklenen kümelerde-
ki değerleri kestirir ve önceki deneyimlerini daha sonraki 
verilerle karşılaştırarak mantıksallaştırma sürecini düzeltir. 
Yani, elde edilen sonuçların 
kalitesi, öğrenme sürecinde 
yüklenen verilerin niteliğine 
doğrudan bağlıdır.

YZ uzmanları arasındaki yay-
gın kanıya göre, böyle bir sis-
tem bir süre sonra kendini de 
geliştirmeye başlar, tasarımı-

nı geliştirir, yazılımını baştan yazar, belki de evrimsel prog-
ramlama tekniklerini kullanarak kendinin daha üstün bir 
sürümünü yaratır4. Tabii aynı süreç bir sonraki sürümde de 
tekrarlanabilir. Böylece her gözden geçirmede sistem daha 
zeki, daha becerikli hale gelir. Döngü hızlandıkça yaşana-
cak “zekâ patlaması”nın sonucunda öyle bir makine ortaya 
çıkar ki, en zeki insandan bile binlerce, belki milyonlarca kat 
daha zeki olur.

“Makine Öğrenmesi” (MÖ) denilen bu süreç, bilgisayarın bir 
fonksiyonu gerçekleştirmesi için belirli komutları içeren ya-
zılım parçalarının insan tarafından elle kodlanmasına gerek 
olmadan, büyük miktarda verih ve algoritmalarla eğitilerek 
ilgili fonksiyonu nasıl gerçekleştireceğini öğrenmesine daya-
nır6. MÖ’nün algoritmalarına da Yapay Zekâ (YZ) adı verilmiş-
tir. Başlarda, MÖ tek katmanda işlem yaparken şimdi “Derin 
Öğrenme” ile birçok katmanda aynı anda işlem yapmakta ve 
pek çok MÖ algoritmasını aynı anda kullanarak tek seferde 
sonuca gitmeyi hedeflemektedir. Bu işlemlerin tamamı, bi-
lişim teknolojisinde “veri madenciliği” olarak adlandırılmak-
tadır. İlk aşamada, MÖ’de eldeki veriyi çeşitli parametreler 
vasıtasıyla makineye tanıtarak bilgisayara nasıl öğreneceğini 
öğretmeye çalışırken ikincisinde, derin öğrenmede bilgisayar 
büyük miktarda veriyi farklı katmanlarda işleyerek nasıl öğ-
reneceğini kendisi öğrenmektedir. Bu da YZ’nin geleceğini 
işaret etmektedir.

MÖ’nün esası Yapay Sinir Ağları (YSA) sistemidir. YSA, insan 
beynini ve ona bağlı olan sinir sisteminin davranışını tak-
lit etmeye çalışan bir yapıdır8. Bu yapının ayrıntısını girmek 
yazımızın konusunun dışındadır. YSA’nın tipik yapısı, bir gir-
di katmanı, bir/birden çok saklı katman ve bir çıktı katmanı 
biçiminde düzenlenmiş işlem unsurları ya da boğumlardan 
oluşur (Şek. 1). YSA, kendisine sunulan veri örneklerinden 
öğrenir ve girdi değişkenleriyle ilgili çıktılar arasındaki ilişki-
yi elde etmeyi deneyerek bu verilerin ağırlıklarını ayarlamak 
için onları kullanır. Sonuç olarak YSA’nın, girdi/çıktı verileri 
arasındaki ilişkinin doğası hakkında herhangi bir ön bilgiye 
gereksinimi yoktur.
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YSA derin öğrenmesinin nasıl yürüdüğünü bir üretim bandı 
örneğiyle daha kolay anlayabiliriz10. Hammaddelerin (veri seti) 
yüklenmesinden (girdi) sonra, bunlar yürüyen banda geçerler. 
Bu bandın, üretim sürecinde yüksek düzeyde özellikler göste-
ren çeşitli ardışık evreleri (saklı katman) vardır. Bandın bitimin-
de, hammaddeler artık ürüne (çıktı) dönüşmüştür. Eğer ağ bir 
nesneyi tanımak isterse, ilk katman o nesneye ait piksellerini 
parlaklığını çözümleyebilir. Sonraki 
katman, görüntünün benzer piksel-
lerinin oluşturduğu hatlar üzerinde 
yerleşmiş kenarları tanımlayabilir. 
Bundan sonra da dokuları ve biçimleri 
tanımlayan başka bir katman gelebilir 
ve bu biçimde sürer. Dördüncü ya da 
beşinci katmana ulaşıldığında derin 
öğrenme ağı karmaşık özellikler algı-
layıcısını yaratacaktır.

YSA yöntemine getirilen en büyük eleştiri, girdilerden çıktılara 
varana dek kullandığı mantığı çizmek ve açıklamak konusun-
daki yetersizliğidir8.

İnternette çeşitli sitelerde gezinenlerin dikkatini çekmiştir; ba-
kılan bir kitap, incelenen bir film, izlenen haber ya da dinlenen 
bir müzik parçasından sonra sürekli bunlara yakın örneklere ait 
reklamlar ya da duyurular ekranınıza gelmeye başlar. İşte bu, 
yukarıda anlattığımız sistemin basit bir işleyişidir. Yani günü-
müzde, MÖ bir uç örnek olmaktan çıkarak gündelik yaşamımı-
zı etkileyen genel amaçlı bir gerçek teknolojiye dönüşmeye4 
başlamıştır.

Bellek ve işletim hızı dışında, henüz insan beynini aşabilmek 
için yeterli olmayan bu sistem, geliştirilmeye çalışılan "kendi 

i Piksel, yan yana gelerek bir nesnenin görüntüsünü oluşturan insan gözünün göremeyeceği milyonlarca sayıda ve genellikle kare biçiminde o nesnenin en ufak birimidir.
j Her bir ürün ve makinenin, üretim hattı boyunca paylaşılabilen sayısal (dijital) bilgilere sahip olabilecekleri ve insanın araya girmesinden bağımsız olarak birbirleriyle iletişim kurabilecekleri fabrikalardır14.
k Akıllı evler, öğrenebilen ve özdevinime bağlı olarak eylemlerde bulunabilen, dış dünyadaki değişikliklere tepki verebilen, yaşayanların davranışlarından ne zaman ne yapacağını bilen evlerdir; akıllı binalar, su, enerji, mal-
zeme, atık tüketimini en aza indirmek üzere kullanıcının isteğine göre programlanabilir veya uzaktan erişimle yönlendirilebilir bilgisayar sistemlerini kullanarak binanın iklimsel ve görsel konforunu algılayarak o çerçevede 
denetleyebilen yapılardır15.

Solda, üretim bandında robot12; sağda, Google’un geliştirdiği özerk (otonom) araç13

kendine öğrenme” aşamasında başarılı olduğunda kullandığı 
programlarını verilerle karşılaştırarak düzeltme olanağına ka-
vuşacak, bir üst aşamaya çıkacaktır. Bundan sonra, gereksinim 
duyduğu programları da kendisi üretebilecektir. Bu süreçte, 
her zaman, “YZ şu işi insanlar kadar yapamaz!” dense de ge-
nellikle çok da uzun olmayan bir süre sonra o iş bilgisayarlar 
tarafından daha yüksek performansla yapılmaya başlanıyor3. 
Bu yönde ilk adım atıldı bile: IBM insan beyninden ilham alan 
SYNAPSE adlı bilgisayar yongasını (çip) 2011'de piyasaya sun-
du, ardından bu donanımla çalışacak yeni bir programlama dili 
yarattı4. Bu hızla, kısa sayılacak bir zaman aralığında YZ, insan 
beyninin tasarım karmaşıklığı düzeyine yaklaşan bir aygıt biçi-
mini alacaktır.

Mesleklerin Yok Olması
İnsan beyninin, bilgisayarın bellek hacmi ve veriler arasından 
isteneni bulup çıkarma hızı karşısında bir şansı yoktur. Gelişen 
bilişim teknolojisi, ustalık gerektiren işleri de daha şimdiden 
ciddi biçimde aşındırmaya başladı bile4. Bunlar arasında avu-
katlık, gazetecilik, bilim ve eczacılık da var. Ne yazık ki bunlarla 
sınırlı da kalmayacaktır. Otomasyon (özdevinim) sistemlerinin 
yaygınlaşması, mal ve hizmet üretiminde, daha maliyetli ve 
daha çok hata yapma olasılığı olan insan gücünü zorunlu girdi 
olmaktan çıkartmaktadır11.

Şimdiden, “akıllı fabrikaj” ya da “akıllı evlerk”deki “Nesnele-
rin İnterneti” (IoT-internet of things) kavramıyla tanımlanan, 
küçük ev aletlerinden akıllı cihazlara kadar bütün mekanik 
ve sayısal (dijital) makinelerin birbiriyle gerçek (eş) zamanlı 
bağlanarak iletişime geçmesi, haberleşme teknolojisi (BİT-Bil-
gi ve İletişim Teknolojisi sistemleri) ve “Hizmetlerin İnterneti” 
(internet ve web teknolojileri aracılığıyla hizmetlerin kolay-
lıkla erişilebilir hale getirilmesi) yoluyla “akıllı kentler”e kadar 
uzanmaktadır. Sanayide üretim bandında ve hatta madenci-
likte robotların kullanılması, özerk elektrik süpürgesi, yüz ve 
ses tanıma sistemleri, sürücüsüz özerk araç denemeleri YZ’nin 
gelecekte kullanılmasına ilişkin işaretlerdir. Dünya çapında 
sanayide kullanılan robot sayısı 1983’deki 66 binden 2000 yı-
lında 750 bine yükselmişken 2019 yılında 3,6 milyon olduğu 
tahmin edilmektedir16.

Kaynak: vectorstock.com
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Güvenlik sektöründeyse YZ, kamera sistemlerinin içerisin-
de yer alarak görüş alanında silah vb. suç aleti gördüğünde 
kolluk kuvvetlerine haber verilmesini sağlıyor. Askeri alanda, 
YZ unsuru robotlar keşif ve bilgi toplama, arama-kurtarma 
ile bomba belirleme ve yok etmenin yanı sıra silahlı devriye 
ve duyarlı güdümlü saldırı görevleri yapmaktadır17. Büyük 
şirketlerde perakende siparişleri paketleyerek nakliyat nok-
tasına kadar taşıma ve hatta temel kalite denetimini yerine 
getirme, hamburgercilerde malzeme hazırlama, pişirme ve 
servis hizmetinde, Japonya’da suşi lokantalarında hazırlama 
ve servis işlerinde kullanılmaya başlandılar bile4. YZ muhase-
be ve sigortacılık alanlarında da görülür18. Ses çözümlemeli 
yazılım programları vasıtasıyla arayanlarla doğrudan iletişim 
kurabilen “söyleşi robotları”nın (chatbot) öncüleri şimdiden 
Apple, Google, Amazon gibi büyük uluslararası şirketlerin 
halkla ilişkiler bölümlerinde kullanılmaya başlanmıştır19. Hil-
ton oteller zinciri, konuk karşılamada “Connie” adlı bir robot 
konsiyerj kullanmaktadır. Sipariş edilen ürünlerin tüketiciye 
tesliminde, Amazon ve Domino’s Pizza gibi şirketler özerk 
araçlar, robotlar ve dronlar kullanarak dağıtım hizmetine 
başlamışlardır. Perakende sektöründe, YZ sistemleri mağa-
zaların gerçek zamanlı stok eniyilemesine (optimizasyon) ve 
raf düzenleme tekniklerini geliştirmesine yardımcı olmakta, 
tüketicinin gereksinim ve isteklerini bilmek ve onun davranış 
biçimlerini öğrenmek amacıyla şirketlerin müşteri profilini 
belirlemesini ve bölümlendirmesini gerçekleştirmekte, her 
bir müşteriyi ayrı hedefleyerek mal ve hizmetleri o müşteri 
için kişiselleştirilmiş önerilerle sunmaktadır19. 

Bir avukat, bir dava üzerinde çalışırken eldeki duruma ben-
zerlik gösteren eski mahkeme kararlarını ve konuyla ilgili 
tüm mevzuatı eksiksiz olarak gözden geçirmesi gerekir. 
Bu avukat, ancak okuduğu ve öğrendiği davalar kadarını 
belleğinde depolayabilir. Oysa bir bilgisayara gerçekleşmiş 
bütün davaların sonuçlarını, yani var olan bütün hukuk ar-
şivlerini veri olarak girebilirsiniz. Bunların arasından eliniz-
deki davaya benzer olan(lar)ı inanılmaz bir hızla önünüze 
getirir. 

Bir doktor, karşılaştığı has-
talar ya da duyduğu olgular 
kadar klinik deneyim topla-
yabilir. Oysa bir bilgisayara, 
eğer olanağınız varsa, dün-
yadaki bütün olguları yük-
leyebilirsiniz. Bu bilgisayar, 
belirli tanılara uyan bütün 
durumları doktorun önüne 
kolayca ve kısa zamanda 
hem de hiç yanılmadan ve 
şaşırmadan getirir. Bulaşıcı 
hastalıklara tanı koymada 

MYCIN sistemi, kanser tedavisinde kullanımda Watson On-
cology sistemi ABD’de kullanılmaya başlanmıştır. Watson tıp 
kitaplarından, bilimsel dergilerden, klinik çalışmalardan, hatta 
doktorların ve hemşirelerin hastalarla ilgili notlarından oluşan 
devasa bir tıbbi bilgi yığınını tarayarak belleğini genişletmek-
tedir. Watson bir tanısının neden doğru olduğu konusunda da 
kullanıcılarına gittikçe daha fazla ipucu sunuyor4. IBM 2013 Ka-
sım’ında yaptığı bir duyuruyla, Watson sistemini özel bilgisa-
yarlardan bulutal taşıyacağını açıkladı. Bu, sistemin genelleşe-
rek internete bağlı sunuculardan elde edilebileceği anlamına 
gelmektedir. Yazılımcılar artık IBM’in bilişsel tıp teknolojisini 
bulut üzerinden kendi yazılım ve mobil uygulamalarına kata-
bilecekler.

Psikiyatrik tanının temeli olan gözleme dayanan ruhsal du-
rum muayenesinde de bilişim teknolojisinin katkı ve yardımını 
araştıran denemeler yapılmaktadır20. Klinik içerisindeki otu-
rumlar sırasında bir bilgisayar, hastanın muayene sırasındaki 
davranışlarını gözlemlemede yardımcı olabilir. Hastanın klinik 
dışındaki uyku, yeme içme, egzersiz ya da toplumsal etkinlik-
leri, obsesif kompulsif davranışları cep telefonlarıyla ölçülüp 
kaydedilebilir. Ayrıca, arşivlerdeki hasta tanılarının birleştiril-
mesiyle oluşturulan bilişim modelleri hastalara tanı konma-
sında yardımcı olabilir. Psikiyatristlerin, çok yakında giyilebilen 
teknolojiler sayesinde hastalarıyla ilgili yepyeni bir düzeyde 
veriye ulaşır duruma gelmeleri ve YZ yardımıyla daha hızlı ve 
kolay tanı koymaları beklenmektedir.

Ocak 2019’daki bir haberde, Çinli bir doktorun, başka bir kent-
teki kliniğin ameliyathanesinde yatan bir köpeğe oradaki robot 
kollarını uzaktan bilgisayar ile kullanarak karaciğer ameliyatı 
yaptığı bildiriliyordum. Yine Çin’de, Mart 2019’da, bir beyin cer-
rahı bulunduğu klinikteki bilgisayar yardımıyla 3 bin kilometre 
uzaklıktaki bir ameliyathanede bulunan parkinson hastasının 
beynine bir nörostimülatör yerleştirerek dünyanın ilk uzak-
tan beyin ameliyatını gerçekleştirdin. Bu kez Nisan 2019’daki 
bir haberden, Çin’de, aralarında 400 km bulunan iki hastane 
arasında YZ kullanılarak kalp ameliyatı yapıldığı öğrenildio.  

l Bulut bilişim, bilgisayarlar ve diğer cihazlar için, istendiği zaman kullanılabilen ve kullanıcılar arasında paylaşılan bilgisayar kaynakları sağlayan, internet tabanlı bilişim hizmetlerinin genel adıdır. Kullanıcıların internet olan 
her yerden erişim sağlayabildikleri sistemin genel adıdır. Günümüzde Google ve Amazon tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.
m www.hurriyet.com.tr/teknoloji/cinliler-bu-kez-5g-ile-uzaktan-ameliyat-yapti-41084432
n haber.sol.org.tr/dunya/cin-5g-teknolojisiyle-ilk-uzaktan-beyin-ameliyatini-gerceklestirdi-258752
o www.btgunlugu.com/400-km-uzaktan-kalp-ameliyati-yapildi/
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Ameliyat öncesinde, kalp hastasının kalbinin kopyası YZ’li 3-D 
yazıcıyla 2 dakikada diğer hastaneden çıkarıldı. Uzmanlar bu 
kopya kalp üzerinden diğer hastanedeki cerrahları yönlendire-
rek ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiler. Büyük hastanelerdeki 
uzmanların, uzak mesafelerde bulunan küçük hastanelerdeki 
ameliyatları bilgisayar yardımıyla uzman olmayan doktorlara 
yaptırmaları ileride cerrahide robotların tam olarak kullanıla-
bileceğini gösteriyor.

Yukarıdaki örnekler, veriler üzerinden mantık yürütme, kural 
zincirleri oluşturma, gerekçelendirme gibi simgesel düşünme 
tekniklerinin kullanımına3, yani YZ’nin kullanımına çok elverişli 
alanlardır. Endüstri 4.0 ile tek bir beyin takımı yerine, kol gücü 
ile yapılacak tüm işleri mekanik sistemlere yaptırarak, diğer 
tüm çalışanları görüş, strateji, fizibilite (yapılabilirlik), geliştir-
me, karar verme, yönlendirme, tasarım, modelleme, güncel-
leme, çeşitlilik ve sürdürülebilirlik, vb işlerde kullanarak daha 
fazla beyin, daha fazla bilgi ve deneyim ile yeni yönetim anla-
yışları hedeflenmektedir21. Bu stratejiler tüm çalışanların bilgi 
ve deneyimlerini kullanarak başarıya ulaşmayı kolaylaştırıyor, 
hedefleri hızlandırıyor ve daha verimli çalışma alanları sağlıyor. 
Endüstri 4.0 döneminde görev alacak insanlarda yaratıcılık, 
mantıksal ve matematiksel akıl yürütme, sorun çözebilme ve 
görsellik gibi bilişsel yetenekler ile BİT okuryazarlığı, el becerisi, 
etkin öğrenme, etkin dinleme, eleştirel düşünme ve gözlemle-
me gibi beceriler aranacaktır11.

YZ’nin dil çevirisi, lise seviyesi kompozisyon ve tır şoförlüğü 
gibi alanlarda gelecek on yıl içinde insanları geçeceği, izleyen 
yıllarda perakende sektöründe çalışma, çok satan kitap yazar-
lığı ve cerrahlık gibi alanlarda insanlara üstünlük sağlayacağı 
düşünülmektedir6. Ayrıca, yüzde 50 olasılıkla 45 yıl içinde tüm 

işkollarında YZ’nin yaygınlaşacağına, 120 yıl içinde de tüm iş-
gücünün yerini YZ’nin alacağına inanılmaktadır.

Ancak bütün iş kollarında tüm işgücünün yerini YZ alacak bek-
lentisi insan yaratıcılığını küçümsemek anlamına gelmektedir. 
Özellikle yaratıcılık ve akıl yürütme gerektiren işlerde insanla-
rın egemen kalması beklenir. Bir robotla yapılan YZ testinde22, 
robot, insan zekâsı gibi usa vurma yeteneği olmadığından 
sorulan sorulardaki gizli anlamları çözemeyerek bize acayip 
gelen yanıtlar vermiştir. Şu halde, belki de robotlardan insan 
gibi davranmasını ve hatta insana egemen olmasını beklemek 
fazlasıyla hayal olabilir.

YZ’nin birçok sektörde insanların yerini alması insangücü kulla-
nımı (istihdam) endişelerini de beraberinde getirmektedir. YZ 
kullanımı sonucunda artan işsizlik bir yandan toplumsal bir so-
run olurken öte yandan çalışan işgücünün devlete ödediği vergi 
gelirleri azalacaktır. Bir de işini yitirecek olanlara ödenecek olan 
tazminatlar ve çalışan işgücünün yeni teknolojiye hazırlanması 
için yapılacak eğitimlerin kamuya yükleyeceği maliyet gele-
cektir. Maliyenin yaşayacağı bu ekonomik sorunun önlenmesi 
için, robotlara bir yasal kişilik verilerek sanayileşmiş ülkelerde 
gündemde olan “otomasyon vergisi” önerilmektedir23. Ülkemiz 
için kısa dönemde gerek görülmeyen otomasyon (özdevinim) 
vergisinin uzun erimde gerekebileceği öngörülmektedir.

Çalışanlardan Gelecekte İstenenler
Üretimde daha fazla kapasite ile daha kaliteli ürün üreten, 
daha hızlı biçimde müşteriye ulaşan ve daha hızlı teslimat 
gerçekleştiren robotbilim ve özdevinim üzerine kurulu işlet-
meler yaygınlaştıkça, iş kalıplarının ve modellerinin değişece-
ği ve yeni iş tanımları, yeni meslekler, yeni sektörlerin ortaya 

çıkacağı artık bir gerçektir. 
Kimileri bir iş kolunun orta-
dan kaybolmasında hazin bir 
yan görebilirse de, kuşkusuz 
burada asıl önemli soru, iş-
siz kalan insanların yeni bir 
yolla hayatlarını kazanmala-
rının olası olup olmadığıdır. 
29 OECD ülkesindeki 10 ye-
tişkinden 6 tanesinin temel 
bilgisayar becerisi yoktur24. 
Yıkıcı bir gelecekten kurtul-
mamızın temel koşulu, ge-
lişen teknolojinin ayırdında 
olup sonuçlarına ayak uydu-
rarak şimdiden hazırlanmaya 
başlamaktır4. Sorun, insanla-
rın işlerini yitirmeleri ve bu-
nun yerine yeni işlerin ortaya 
çıkmasıyla sınırlı olmayıp var 
olan işlerin ve hizmetlerin de 
niteliğinin yükselmesi gerek-
mektedir25.

Kaynak: pixabay.com
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Gelecekteki iş alanlarında yer bulabilmek için gerekli olacak 
yetenekler uzmanlar tarafından sıralanmaktadır26: Yaratıcı-
lık, duygusal zekâ (EQ), analitik düşünme, gelişim düşünce 
yapısı içinde etkin öğrenme, yargılama ve karar verme, bi-
rebir iletişim, liderlik, başkalık ve kültürel zekâ, teknolojiye 
yatkınlık, kapsamlı değişim. Dünya Ekonomik Forumu’na 
göre, 2027’den başlayarak, dünyadaki işgücünün büyük ço-
ğunluğu bağımsız/serbest çalışanlar olacaktır27. Teknoloji-
deki bu hızlı değişime ayak uydurabilmek için yeni beceriler 
edinmek amacıyla, halen çalışmakta olanlar da içinde olmak 
üzere yaşam boyu sürecek yeni eğitim sürecini başlatmak 
gerekmektedir.

Günümüze kadar gelen ve işletmelerde kullanılan makine-
lerin hiç birisi insangücü kullanımını engellemedi. Sanayi 1.0 
devrimiyle buhar makinesi icat edilip de tekstil tezgâhlarında 
kullanılmaya başlandığında, o güne kadar dokuma tezgâhla-
rında kol gücüyle çalışanlar işlerini yitirmek korkusuyla yeni 
makineleri kırıp parçaladılar. Fakat korkulan olmadı; buhar 
gücünün önce lokomotifte kullanılması demiryolu iş kolunu 
ortaya çıkardı ve onu diğerleri izledi. Tarih boyunca yeni maki-
nelerin icadı hiçbir zaman insanları işsiz bırakmadı, aksine yeni 
meslekler, yeni iş tanımları, yeni fabrikaların açılmasına neden 
oldu. Sanayi Devrimi’nin başından itibaren makinelere kaptı-
rılan her iş koluna karşılık en azından bir adet yeni iş kolu ya-
ratılmıştır28. İş gücünün makineye geçmesiyle tarım çalışanları 
sanayi sektörüne geçtiler ve özdevinim ile birlikte hizmetler 
sektörü genişlemeye başladı. Kişisel bilgisayarların kullanılma-
ya başlanması, 1980’den sonra ABD’de net 15,8 milyon; inter-
netin ortaya çıkması Fransa’da son 15 yılda 500 bin işi ortadan 
kaldırırken 1,2 milyon; sayısallaşma (dijitalleşme), AB’de son 10 
yılda 2 milyonun üzerinde yeni iş yaratmıştır25.

Her şeyden önce, yeni iş kolları, yeni meslekler, yeni uygulama-
lar daha nitelikli bir eğitim gerektirecektir. Özellikle bilgi-işlem 
ve araştırma-geliştirme alanlarında beyaz yaka işgücü kullanı-
mı epeyce artacaktır. Şu halde, öncelikle YZ ve robotbilim ala-
nında eğitim-öğretim, bununla birlikte bu alanda insangücü 

kullanımı da çeşitlenerek gelişecektir. Yazılım ve donanımda 
daha çok uzmana gereksinim duyulacak, iş yerlerinde önceden 
hazır program kullanılırken bu işler için ofis açılacak ve özellik-
le bakım ve onarım teknisyenleri fazlasıyla aranıyor olacaktır.

Bilgi işlem alanında bilgisayar mühendisliği ve programcılığı 
dışında veri analizi, siber güvenlik, ağ geliştirme, bulut yükle-
me, özdevinim (otomasyon), 3-D yazıcılar, kullanıcı arayüz ta-
sarımı alanları ile giyilebilir ve vücuda yerleştirilebilir (implant) 
teknolojiler gelişecektir12. Öncelikle veriyi çıkarıp hazırlamak, 
gelişmiş analizler yürütmek ve elde edilen sonuçları ürün ve 
üretim sürecini geliştirmek için kullanmakla görevli “Endüstri-
yel Veri Bilimciliği” işkolu ilk sıraya çıkacaktır. Üretim alanındaki 
yarı özerk, özerk ve hatta insansı robotları denetlemek, arıza 
veya hata sinyallerine karşılık vermek, rutin ve acil bakım işleri-
ni yürütmek ve gerektiğinde uzmanlara başvurmak ile görevli 
“Robot Koordinatörlüğü” yeni bir sanayi mesleği olacak. “Bilgi 
İşlem-Nesnelerin İnterneti Çözüm Mimarlığı” farklı teknoloji, 
platform ve insanları bütünleştirme, birbirine bağlı makine ve 
ürünlerin denetimini ve tüm sistemin tasarımının sorumlulu-
ğunu üstlenmektedir.

Sanayide, üretim iş kollarında giderek daha çok robotlar iş 
bulacağından destek ve hizmet iş kolları gelişecektir. Fakat 
el becerisi ve yaratıcılık isteyen iş kolları kendilerini koruya-
bilecektir. Üretim süreçlerinde siber sistemlerle fiziksel sis-
temlerin uyarlanması ve iletişimini sağlayabilecek mekanik 
montaj ve bakım-onarım teknisyenleri, antropolog ve arke-
ologlar, adli tıp teknisyenleri16 ile tamamlayıcı ve bütünleş-
tirici hekimler29 sayısallaşmaya en az uygun meslekler olarak 
görülmektedir. 

Üretimde robotlar ve özdevinim (otomasyon) çoğalırken, 
diğer yandan toplumsal bilimler, antropoloji, hizmet sektö-
rü, doğal yaşam, organik ürünler, eğitim, tarım, hayvancılık, 
teknoloji gibi alanlarda insanların çalışması gerekir. Özetle iş 
dünyası sayısallaşırken, toplumsal yaşam doğal yani insancıl 
olacaktır30.

Kaynak: theconversation.com
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YZ devriminin başarılı olması, ekonomide yarar sağlaması için 
bazı toplumsal dönüşümler gerekecektir25. Tam zamanlı çalış-
manın yerini kısa ve belki de geçici zamanlı çalışma alacaktır. 
YZ öncesinde gençler ve çoğun yeni mezunlar yeğlenirken ar-
tık orta kuşak ve eğitimli, beyaz yakalı çalışanlar aranacaktır. 
Sanayide YZ tezgâhlara geçtiğinden beyaz yakalı insan çalı-
şanlar iş yerinde değil evinden çalışacaktır. Bütün bunlar için 
de eğitim düzeni kökünden değişmek zorundadır. İş dağıtımı 
var olan kayıtlar üzerinden yürüyeceğinden YZ’nin cinsiyet, 
ırk ve sosyoekonomik farklılıklar yaratması riskleri de beklen-
mektedir. Örneğin hemşire dendiğinde kadınları ve sürücü 
dendiğindeyse erkekleri seçmektedir. Sosyoekonomik olarak 
toplumun alt kesimlerinde bulunanlar iyi bir eğitim almamış 
olduklarından iyi eğitimlilere göre seçilme şansları yoktur.

YZ’nin insanlığın geleceğini temelinden sarsacak olması, artık, 
görünen bir gerçekliktir. Önemli olan bu teknolojik devrime 
hazır olmaktır. Şimdiden, sınırlı da olsa, özdevinim ve robot-
bilim ile başlayan bu konuda hiçbir hazırlığı olmayan ülkemiz 
bürokratlarının öncelikle bu gelişimin yasal zeminini oluştura-
cak mevzuat düzenlemelerine başlamaları gerekmektedir. Ko-
nunun bir de yasal mevzuat dışında, insan ile YZ ilişkisinin ölçü 
ve sınırlarını belirleyen etik yönü vardır.
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ALBAYRAK Grubu

Türkiye’nin Jeotermal 
Enerji Potansiyeli 

Giriş 
  Ülkelerin kalkınma ve büyüme hızına 

bağlı olarak enerji ihtiyaçları da sü-
rekli olarak artmaktadır. Günümüzde 
enerji tüketimi gelişmişlik düzeyi ile 
eş tutulmaktadır. 21. yüzyılda ener-

ji tüketiminin yaklaşık %90’ı fosil yakıtlar olarak adlandırılan 
kömür, petrol ve doğal gazdan karşılanmaktayken, fosil enerji 
kaynaklarının yakın gelecekte tükenecek olması ve yakıldığın-
da havaya verdiği yüksek orandaki karbondioksit nedeniyle 
kirlilik yaratması, alternatif enerji kaynaklarının devreye girme-
sini zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle tüm dünya ülkele-
rinde son yıllarda fosil yakıtların yerine geçebilecek alternatif 
enerji kaynaklarının araştırılması ve yararlanılması konusunda 
çalışmalar hızlanmıştır. 

Jeotermal enerji hem düşük karbondioksit emisyon oranı ile 
hava kirliliği yaratmaması ve hem de yenilenebilir olması ne-
deniyle önemli bir alternatif enerji kaynağıdır. Güneş, rüzgar 
gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile kıyaslandığında jeoter-
mal enerji kesintisiz olmasından dolayı avantajlı bir konuma 
sahiptir. 

Jeotermal enerji; yerkabuğunun, çeşitli derinliklerinde bulu-
nan birikmiş ısının oluşturduğu, sıcaklıkları bölgesel atmos-
ferik sıcaklıkların üzerinde olan, normal yer altı ve yer üstü 
sularına göre daha fazla erimiş mineral, tuzlar, gazlar içeren 
sıcak su ve buhar olarak tanımlanabilir. Bazı alanlarda bulu-

nan sıcak kuru kayalar da akışkan içermemesine rağmen je-
otermal enerji kaynağı olarak kabul edilirler. Jeotermal akış-
kanı oluşturan sular genelde meteorik kökenli olduğu için 
atmosferik koşullar devam ettiği sürece jeotermal kaynaklar 
yenilenmektedir. Bir jeotermal sistemin oluşabilmesi için 
gerekli olan parametreler; yer kabuğunun derinliklerindeki 
ısı kaynağı, ısıyı taşıyan akışkan (beslenme), akışkanı bünye-
sinde barındıran rezervuar kayaç ve ısının kaybını önleyen 
örtü kayaçtır. Dünyanın merkezinde sıcaklığı 4200 0C’yi bulan 
magma adı verilen eriyik kütle bulunmaktadır. Tektonizma-
nın yarattığı kırık ve zayıflık zonlarından kabuk içerisinde sığ 

Şekil 2: Jeotermal sistemin oluşum modeli
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Şekil 1: Türkiye Jeotermal Kaynaklar Uygulama Haritası (MTA, 2018)

derinliklere ve/veya yer yüzüne kadar ulaşan magma faaliyet-
leri jeotermal sistemin ısı kaynağını oluşturur. Yeryüzünden 
kırık ve çatlaklar boyunca süzülen meteorik sular derinlerde 
ısındıktan sonra gözenekli ve geçirimli olan rezervuar kayaç 
içinde birikir. Bu suların bir kısmı fay hatları boyunca yükse-
lerek yeryüzüne ulaşırlar ve jeotermal kaynakları oluştururlar. 
Üzeri geçirimsiz bir örtü kaya ile kuşatılan ve çoğu zaman yer 
yüzüne ulaşamayan rezervuar kaya içerisindeki jeotermal 
akışkan sondaj çalışmalarıyla yüzeye çıkarılır. Jeotermal siste-
min oluşum modeli şekil 2'de gösterilmiştir;  

Jeotermal kaynaklar, dünyada eski çağlardan bu yana tedavi 
ve ilkel yollarla ısıtma amaçlı kullanılmıştır. Endüstriyel kulla-
nım ise ilk olarak 1904 yılında İtalya’da jeotermalden elektrik 
elde edilmesiyle başlamıştır. 2000 yılı itibariyle dünyada jeo-
termal kaynaklı elektrik üretim kapasitesi 7974 MWe’e ulaşmış-
tır. Dünyada 2000 yılı verilerine göre, toplam elektrik üretimin 
%1,6’sı jeotermal enerjiden sağlanmaktadır. Diğer yenilenebi-
lir enerji kaynaklarının dünya elektrik üretimdeki payı rüzgarda 
%0,6, güneşte %0,05’tir. Türkiye ise 20,4 MWe kurulu güç kapa-
sitesi ile dünyada 15. sırada yer almaktadır. 
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Son yıllarda çevre bilincinin gelişmesi, temiz ve yenilenebilir 
enerji kaynağı olan jeotermal enerjinin elektrik üretimi dışında 
özellikle kent ısıtmasında kullanımını artırmıştır. Günümüzde 
İzlanda’da binaların %86’sı jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır. 
Dünyada jeotermal enerjinin, ısıtma, soğutma termalizm gibi 
doğrudan kullanım kapasitesi 2000 yılı itibariyle 17174 MWt’e 
ulaşmıştır. Türkiye 820 MWt doğrudan kullanım kapasitesi ile 
dünyanın 5. ülkesi konumuna gelmiştir. 

Türkiye’deki Jeotermal Alanlar ve 
Yapılan Çalışmalar 
Türkiye, Alp-Himalaya orojenik kuşağı üzerinde bulunmasıyla 
bağlantılı olarak, orojenik magmatik ve volkanik aktivitelerin 
çok olması nedeni ile jeotermal açıdan büyük bir potansiyele 
sahiptir. Ülkemizde aktif faylara ve volkanizmaya bağlı olarak 
başta Ege Bölgesi olmak üzere, Kuzeybatı, Orta Anadolu, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 600’ün üzerinde jeoter-
mal kaynak bulunmaktadır. 

Batı Anadolu’daki jeotermal sistemler genelde yüksek sıcaklı-
ğa sahip olup, açılma tektoniğine bağlı olarak grabenlerde yer 
alırlar. Doğu-batı ve kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu genç 
grabenlerde yer alan jeotermal sistemlerin en önemlileri Men-
deres ve Gediz grabeni içinde gelişmiştir. Bu grabenleri oluş-
turan diri faylar hem jeotermal yönden, hem de depremsellik 
yönünden aktiftirler.

Batı Anadolu’daki diğer jeotermal sistemler kuzeydoğu-gü-
neybatı doğrultulu grabenler ve volkanik aktivitelerin bulun-
duğu alanlarda yer alırlar. Bu jeotermal alanlar İzmir-Seferihisar 
sahası (153 0C), İzmir-Balçova sahası (130 0C), İzmir-Dikili sahası 
(130 0C), İzmir-Aliağa sahası (96 0C) ve İzmir-Çeşme jeotermal 
sahası (62 0C)’dır. Bu sahaların dışında Batı Anadolu’nun kuzey 
kısmındaki Çanakkale-Tuzla jeotermal sahası (174 0C), Balıke-
sir-Bigadiç sahası (95 0C), Balıkesir-Hisaralan sahası (100 0C) ve 
Balıkesir-Gönen sahası (80 0C) önemli jeotermal alanlardır. Ege 
bölgesinde sıkışma tektoniği ve genç volkanizmaya bağlı ola-
rak daha düşük sıcaklıklı Manisa-Saraycık (74 0C) ve Manisa-Ku-
la-Emir jeotermal alanları da (63 0C) bulunmaktadır. 

Orta Anadolu’daki jeotermal sistemler genelde volkanik 
aktivitelere bağlı olup, Batı Anadolu’ya göre daha düşük 
sıcaklıklara sahiptir. Bu bölgedeki önemli jeotermal alanlar; 
Ankara-Kızılcahamam sahası (86 0C), Kırşehir Terme sahası 
(57 0C), Afyon-Ömer-Gecek sahası (98 0C), Afyon-Sandıklı 
sahası (70 0C), Nevşehir Kozaklı sahası (93 0C), Aksaray-Zi-
ga sahası (65 0C), Sivas-Sıcak Çermik sahası (49 0C) ve Yoz-
gat-Sorgun sahası (75 0C)’dır. 

Kuzey Anadolu’da doğrultu atımlı Kuzey Anadolu Fayı boyun-
ca gelişen önemli jeotermal alanlar; Sakarya-Akyazı sahası (84 
0C), Bursa-Çekirge sahası (82 0C), Yalova-Armutlu sahası (77 0C), 
Yalova-Terme sahası (66 0C), Çankırı-Kurşunlu sahası (54 0C), 
Tokat-Reşadiye sahası (47 0C), Bolu-kaplıca sahası (45 0C)’dır. 
Bu sahaların dışında Doğu Karadeniz’de Rize-Ayder jeotermal 
sahası (56 0C) bulunmaktadır. 

Türkiye’de jeotermal enerji araştırma ve geliştirme çalışmala-
rı 1962 yılından beri MTA tarafından yürütülmektedir. Bu ta-
rihten günümüze kadar MTA’nın jeotermale yönelik yaptığı 
jeolojik, jeofizik, jeokimya ve sondaj çalışmaları sonucunda 
sıcaklığı 35 0C’nin üzerinde olan 170 jeotermal sahanın varlığı 
ortaya konulmuştur. Bu sahalardan 161 tanesi orta ve düşük 
sıcaklıklı olup, ısıtma, endüstriyel proses ısı kullanımına ve 
kaplıca turizmine uygundur. Batı bölgemizde bulunan diğer 
9 jeotermal saha ise yüksek sıcaklıklı olup, yeni teknolojilerin 
kullanılması ile elektrik üretimine uygundur. 

MTA Genel Müdürlüğü tarafından 38 yıllık süre içinde 304 jeo-
termal kuyuda 120.556 metre sondaj yapılmış ve ısıtmaya baz 
olarak yaklaşık 2046 MWt jeotermal potansiyel görünür hale 
getirilmiştir. Ülkemizin doğal olarak kendiliğinden boşalan sı-
cak su kaynaklarının yaklaşık 600 MWt olan potansiyeli de bu 
rakama eklendiğinde toplam görünür (kullanılabilir) jeotermal 
potansiyelimiz 2646 MWt’a ulaşmaktadır. Jeotermal potansiyel 
hesaplamalarında jeotermal enerjinin kullanılabileceği en dü-
şük sıcaklık 35 0C olarak alınmıştır. Görünür potansiyel değer-
leri yeni yapılan sondajlara bağlı olarak sürekli olarak artmak-
tadır. Özel kuruluşların 2019 yılı içerisinde Denizli-Gölemezli, 
Manisa-Turgutlu Urganlı jeotermal projeleri, Balıkesir-Edremit 
ve Balıkesir-Bigadiç jeotermal sahalarında yaptığı sondajlı ça-
lışmalar devam etmektedir. Bu sondajlardan alınacak sonuç-
lara göre görünür jeotermal potansiyelimiz daha da artabile-
cektir. Bu durum ülkemizdeki jeotermal arama çalışmalarının 
yetersiz olduğunu ve muhtemel jeotermal rezervin görünür 
hale getirilmesi için daha fazla sondajlı çalışmalar yapılması 
gerektiğini göstermektedir. 

Türkiye’de Jeotermal Enerji Uygulamaları 
Türkiye’de jeotermal enerji uygulamaları; daha çok konut 
ısıtması, sera ısıtması ve kaplıca amaçlı olarak yapılmakta-
dır. Elektrik üretimine yönelik yüksek sıcaklıklı sahalar bu-
lunmasına rağmen üretim düşük seviyede kalmıştır. Halen 
20,4 MWe kurulu güce sahip olan Denizli-Kızıldere santrali 
ortalama 12 MWe elektrik üretmektedir. Kızıldere sondaj  

Kaynak: medium.com
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çalışmalarına 1968 yılında başlanmış, santral 1984 yılında 
işletmeye alınmıştır. Bu tarihten günümüze kadar jeotermal 
enerjiden elektrik üretimi amaçlı herhangi bir yatırım yapı-
lamamıştır. Aydın-Germencik sahasında MTA tarafından 9 
adet jeotermal kuyu açılmış, maksimum 232 0C’de toplam 
725 lt/sn debide jeotermal akışkan bulunmuştur. Elektrik 
üretimine uygun olan bu sahada “Yap-İşlet” modeline göre 
100 MWe kapasiteli santral kurulması çalışmaları devam et-
mektedir. 171 0C sıcaklığa sahip Aydın-Salavatlı jeotermal 
sahasında da elektrik üretimi planlanmaktadır. Elektrik üre-
timine uygun diğer sahalarında devreye girmesiyle Türki-
ye’deki toplam elektrik gücünün 2010 yılında 500 MWe’e 
ulaşması hedeflenmektedir. 

Türkiye’de son yıllarda özellikle 2017 sonrası kent ısıtmacılı-
ğı ve termal turizm-tedavi uygulamalarına yönelik jeotermal 
enerji kullanımı artmıştır. Bunun dışında sera ısıtması, karbon-
dioksit üretimi gibi uygulamalarda bulunmaktadır. 2017 yılı 
itibari ile Türkiye’nin ısıtma kapasitesi 76.000 konut eşdeğeri 
olarak 690 MWt’dır. Isıtmaya ilave olarak 1327 MWt kapasitede 
jeotermal akışkan 194 kaplıcada termal turizm ve tedavi amaç-
lı olarak kullanılmaktadır. Bu değerlere göre 2020 yılı sonun-
da Türkiye’nin jeotermal enerji doğrudan kullanım kapasitesi 
2000 MWt’a ulaşmıştır. 

Sonuç 
Jeotermal enerjinin diğer enerji kaynaklarına göre avantajlı 
olan yönleri, yenilenebilir ve kesintisiz olması, fosil enerji kay-
naklarına göre düşük maliyetli olması ve çevre kirlenmesinin 
yok denecek kadar az olması, aranması ve işletilmesinde ileri 
teknoloji gerektirmemesi ve en önemlisi ülkemiz için milli ve 
yerli enerji kaynağı olmasıdır. 

Ülkemizde jeotermal enerjinin aranması ve kullanımı ile 
ilgili geniş kapsamlı bir yasa bulunmamaktadır. Günümüz-
de jeotermal akışkanın ısıtma, elektrik üretimi, endüstri-
yel kullanım alanlarında aranması ve işletilmesine yönelik 
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Teşekkür
Yayınladıkları en güncel bilgilerle sektöre önemli katkılar-
da bulunan Sn. Onur Aydın ve Madencilik Türkiye Dergisi 
ekibine teşekkür ederiz

kuralları belirleyen geniş kapsamlı bir yasa olmadığından 
mevcut kaynaklar yeteri kadar değerlendirilememekte ve 
bu alana fazla yatırım yapılmamaktadır. Bu nedenle jeoter-
mal enerjinin aranması ve işletilmesini düzenleyecek çağ-
daş bir jeotermal yasasının bir an önce yürürlüğe girmesi 
gerekmektedir. 

Ülkemizin giderek artan enerji ihtiyacının karşılanmasında, 
kendi öz kaynağımız olan jeotermal enerjiden daha fazla ya-
rarlanılması milli ekonomimize önemli katkı sağlayacaktır. Jeo-
termal enerjinin kullanımını yaygınlaştırmak için; 

1. Jeotermal enerji milli politikası oluşturulmalı ve jeotermal 
kaynakların kullanımı teşvik edilmelidir. Yapılacak yatırımlar, 
jeotermal enerjinin her aşamada kullanılacağı entegre tesisler 
şeklinde planlanmalıdır. 
2. Özel sektör kuruluşları ile muhtemel jeotermal potansiyeli-
mizi görünür hale getirmek için, bugüne kadar arama çalışma-
larını sürdüren MTA ve özel kuruluşlar desteklenmeye devam 
edilmeli, bütçeden daha fazla pay ayrılarak çalışmalar hızlan-
dırılmalıdır. 
3. Jeotermal akışkanın içinde bulunan minerallerin toprağa 
ve yer altı sularına zarar vermemesi ve rezervuarın yeniden 
beslenmesini sağlamak için reenjeksiyon uygulaması mutlaka 
yapılmalıdır. 
4. Jeotermal enerjinin halka tanıtımı konusunda çalışma-
lar yapılmalı, teşvikler ile yapılacak yatırımlar özendiril-
melidir. 
5. MTA tarafından sondajları yapılmış, atıl durumdaki Ay-
dın-Germencik, İzmir-Seferihisar gibi yüksek sıcaklıklı jeoter-
mal akışkana sahip sahalarda bir an önce entegre tesisler kuru-
larak işletmeye geçilmelidir. 

Şekil 3: Jeotermal kurulu gücün yıllara göre dağılımı
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SÖYLEŞI

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Derneği 
YTK’ları Tek Çatı Altında Topluyor

Madencilik sektörünün yeni kurulan STK’larından birisi olan Yetkilendirilmiş 
Tüzel Kişiler Derneği’nin (YTKDER) Başkan Vekili Abdullah Ormancı ile 

Derneğin kuruluş amaçları, hedefleri ve ülkemiz madencilik sektörü üzerine 
bir söyleşi gerçekleştirdik. 

YTKDER kuruluş sürecini anlatabilir misiniz?
2019 yılı başlarında torba yasa içerisinde yer alan ve Maden Ka-
nunu’nda değişiklik yapılması hakkında hazırlanan kanun tek-
lifi için bireysel görüşme çalışmalarıyla TBMM koridorlarında 
başlayan; birçok milletvekilinin, eski bakanların ve bürokrat-
ların teşviki ile aynı yılın Nisan ayında kurulan Yetkilendirilmiş 
Tüzel Kişiler Derneği ile sektörde bir boşluğu doldurduğumu-
zu düşünmekteyiz. Kısa Adı YTKDER olan derneğin 7 kişiden 
oluşan Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşurken; Başkan Suheyl 
Haşim Çevik (Maden Mühendisi), Fatih Kaplan (Jeoloji Mühen-
disi), Nedim Baskıner (Maden Mühendisi), Abdulkadir Serda-
roğlu (Maden Mühendisi), Tuncer Yıldırım (Jeoloji Mühendisi), 
Fatih Dev (Maden Mühendisi) ve Abdullah Ormancı (Jeoloji 
Mühendisi) ile ilk günden daha fazla enerji ve güvenle yola 
devam etmekteyiz. YTKDER olarak kuruluşumuzdan bu yana 
tüzüğümüzde de belirtildiği üzere Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yetki verilen YTK’ları bir çatı al-
tında toplayarak, her türlü hukuki haklarını korumakla birlikte 
sektörün sorunları için ana aktörlerinden biri olmak ilkesiyle 
faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

YTKDER’in faaliyetleri hakkında bilgiler verebilir 
misiniz?
3 Haziran 2016 tarihinde yayınlanan YTK Yönetmeliği’ni bir 
devrin sonu ve bir devrin başlangıcı olarak görüyoruz. Yönet-
meliğin yayınlanması ve 2017 yılı itibari ile yürürlüğe girmesi 
ile birlikte şu an mevcut üyelerimizin tamamına yakınının bün-
yesinde zaten mevcut olan teknik bir ekip kurulması ve maden 

sahalarında bu teknik ekibin raporlama yaparak daha kaliteli 
rapor ve projelerin ortaya çıkması sağlanmıştır. Bununla birlik-
te istihdam arttırılarak boşta kalan birçok mühendis ve teknik 
eleman arkadaşımıza iş imkânı doğmuştur. Burada maden 
ruhsat sahipleri de oluşan bu YTK havuzundan seçim yaparak 
daha profesyonel hizmet almaya başlamıştır. Ancak YTK’lar ve 
YTK personelini de eklediğimiz zaman bürokrasiye bu kadar 
sayıda kişinin aynı anda yüklenmesi ile sistemde aksaklıkların 
meydana geldiğini söylemek mümkündür. İşte tam burada 
dernek olarak Bakanlık, MAPEG, YTK firmalarının ve ruhsat sa-
hiplerinin arasında iletişim köprüsü haline geldik. Bakanlık ve 
MAPEG’in genel konularda birçok kişiye aynı bilgiyi vermek ya 
da eksi yönleri birçok kişiden duymak yerine tek bir merkezden 
gelmesi ile sorunlara daha hızlı çözümler ürettiğini son zaman-
larda daha da net görmekteyiz.

Kamu kurumları ile ilişkilerinizden bahsedebilir 
misiniz?
YTKDER, sektörümüzün ve dolayısı ile biz YTK’ların son iki yıldaki 
durağanlıktan kurtulması ile ilgili yeni öneri paketlerini her daim 
Bakanlık ve MAPEG makamına sunmaktadır. 2019 yılında yapılan 
ve Bakan Yardımcımız Sn. Prof. Dr. Şeref Kalaycı ile MAPEG Genel 
Müdürü Sn. Cevat Genç ve birçok MAPEG yetkilisinin katıldığı 
MAPEG-YTK İstişare Toplantısı ile başlayan diyalog sürecimiz hali 
hazırda çok verimli bir şekilde devam etmektedir. Toplantıdan 
sonra bire bir görüştüğümüz Bakanımız Sn. Fatih Dönmez, Ba-
kan Yardımcımız ve MAPEG Genel Müdürümüz ile yapmış oldu-
ğumuz istişarelerde “Sektörde hangi adım bir hareket yaratır?”, 
“Daha iyi proje ve rapor nasıl elde edilir?” ve “E-Maden sistemi 
daha verimli nasıl kullanılabilir?” gibi konular gündeme gelmiş 
ve çözüm önerileri sunulmuştur. Bu önerilerden birçoğu da ka-
bul görüp işleme konulmuş ve bizi çok mutlu etmiştir.

Dernek olarak hangi önerilerde bulundunuz?
Çözüm önerilerimizin başında gelen maden sahaları ile ilgili 
‘’Güvenlik Soruşturmaları’’ konusu hem Bakanlığımızın hem de 
MAPEG’in katkılarıyla hızlı bir biçimde sonuçlandırılmaya baş-
lanıp, haftalık rutin halinde bu sonuçların MAPEG’in resmi site-
sinde yayınlandığını görmekteyiz. Bu konu sektördeki mevcut 
yatırımcı ile yeni yatırımcıların önünde bir dağ gibi durmakta 
olduğundan önemliydi. Çünkü süreçler uzamakta, olumlu ya 
da olumsuz bir sonuç alınamamakta, bu da yatırımcıların bu 
sektörden uzaklaşmasına neden olmaktaydı. Ancak mevcut 
durum ile birlikte yatırımcı bir/iki haftaya olumlu ya da olum-YTKDER Başkan Vekili Abdullah Ormancı
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suz değerlendirmesinin geleceğini biliyor. Yani şu an önünde 
kör bir kuyu yok. Tabi ki dünyanın ve ülkemizin şu an içinde 
bulunduğu durum konudan tamamen ayrı incelenmelidir.

Yine üzerinde durduğumuz diğer bir konu olan ve 2019 yılındaki 
torba kanunla getirilen YTK firmalarına uygulanacak maddi ceza 
ile ilgili kanun maddesinin çok kapalı oluşu ve kesinlikle uygula-
malarda altının doldurularak hangi hata ve noksanlığın bu kap-
samda değerlendirileceğinin net olması konusudur. Bu konuda 
MAPEG ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini söylemek 
mümkündür. MAPEG makamı ile yaptığımız görüşmeler de bura-
da bir hak kaybına yol açmanın bize ceza niteliği taşıyacağı net-
leştirilmiştir. Örneğin; bir YTK izin ve/veya ruhsat alanı dışındaki 
bir çalışmayı rapor ve haritalarında bildirmezse ya da yapılan ve/
veya yapılmayan bir üretimi beyan etmez ise bu ceza ile karşı 
karşıya kalacaktır. Bu konunun, şu an hazırlıkları devam eden 
yeni Maden Kanunu’nda kaldırılması veya yukarıda örneklenen 
ceza şartlarında olduğu gibi konuların net şekilde yönetmeliğe 
yazılması teklifini YTKDER olarak hazırlamış olduğumuz Maden 
Kanunu taslağında belirttik. Bu konuya paralel olarak YTK yönet-
meliğinde geçerli olan puan cezalarının düzenlenmesi konusun-
daki önerimize de olumlu bir dönüşün olacağından umutluyuz.

Covid-19 salgını ile beraber mücbir sebep gereği 
alınan tedbirler hakkında neler düşünüyorsunuz? 
Sektörümüzün son bir iki yılda yaşadığı daralmanın bu sezon ile 
açılacağı umudu herkesin ortak kanaatiydi. Ancak dünyanın ve 
ülkemizin yaşadığı küresel Covid-19 salgını bütün beklentileri 
bir anda terse çevirdi. Bununla ilgili olarak Türkiye’de ilk vakanın 
tespit tarihi olan 11 Mart’ın hemen akabinde Bakanlık ve MAPEG 
yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirmeye başladık. Görüşmele-
rimiz sonucunda tarafımızdan istenilen acil eylem planı öneri-
lerimizi 20 Mart’ta yetkililere sunduk. Sunmuş olduğumuz ön-
lemlerde ilk maddelerimizden biri olan heyetlerin ertelenmesi/
azaltılması ve ihalelerin ertelenmesi konusu MAPEG tarafından 
hızlı bir şekilde sonuçlandırılmış ve belirtilen konularda gerekli 
önlemler alınmıştır. Bu süreç derneğimizin yakın takibi ile geçen 
bir süreç olmuştur. Çünkü hem temsil ettiğimiz YTK firmalarımız 
hem de YTK firmalarımızın hizmet sunduğu ruhsat sahipleri Ba-
kanlık ve MAPEG'den önemli adımlar beklemekteydi. Özellikle 
süreç içerisinde Bakan Yardımcımız Şeref Kalaycı, MAPEG Ge-
nel Müdürümüz Cevat Genç ve Genel Müdür Yardımcılarımız 
Murat Halit Durceylan, Mustafa Sever ve Vedat Yanık ile irtibatı 
hiç koparmadan, hatta bazen günde üç dört kere görüşmemi-
ze rağmen hiçbir olumsuz tepki veya rahatsızlık vermediğimizi 
söyleyerek konunun takipçisi olmamızdan duydukları memnu-
niyeti her daim dile getirmişlerdir. Bu vesile ile buradan şahsım 
ve derneğimiz adına kendilerine bir kez daha teşekkür ederiz. 

Maden sektörüne sunulan erteleme kararı aslında yukarıda 
belirttiğim gibi yoğun mesaili ve sancılı bir süreç oldu. Burada 
öncelikle TBMM’ye torba yasa ile sunulan “Mücbir Sebep Yet-
kisi”nin bakanlığa devri tasarısının TBMM’nin yoğun gündemi 
nedeniyle birkaç gün aksaması, sonra kanun içerisinde bulunan 
Hazine ve Maliye Bakanlığı görüşü istenmesi, tam o sırada Ha-

zine ve Maliye Bakanlığı’nda vergi ertelemeleri gibi konuların 
daha ön planda ve acil görülmesi ile süreç 21 Nisan tarihinde 
önce Bakanlık sonra da detayları ile birlikte MAPEG resmi sitesin-
den açıklanarak, 01.04.2020 ile 01.06.2020 tarihleri arası mücbir 
sebep hali ilan edilmiştir. Açıklanan kararda önemli konulardan 
biri Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen deprem felake-
tini ve Covid-19 ile ilgili kararında 1 Nisan 2020 tarihi ile geçerli 
olmasıdır. Bu sebeple alınan bu karar belirtilen felaketler yüzün-
den etkilenen ve yükümlülüklerini o tarihte yerine getiremeyen 
ruhsat sahipleri için de bir nebze rahatlama imkânı oldu.

Erteleme kararı ile YTK firmalarının 3213 sayılı Maden Kanu-
nu’nun 29’uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince Nisan 
ayı sonuna kadar verilmesi gereken 2019 yılı işletme faaliyeti ile 
ilgili teknik belgeler, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten iti-
baren üç ay uzatılarak, 30/09/2020 tarihine kadar verilebilecektir. 
Yaşanan salgın ile ilgili normalleşme sürecinin Haziran sonu gibi 
başlayacağını düşünürsek üç ay gibi süre YTK firmalarımızın pro-
je ve raporlarının hazırlanması ile ruhsat sahalarının haritalanma-
larının yapılabilmesi için yeterli bir süre gibi görünmektedir. 

Yine uygulanmasında sıkıntılar yaşanan ve son çıkan torba 
kanunda iyice karmaşık bir hal alan Maden Kanunu’nun 24. 
Maddesinin 12. fıkrası kapsamında değerlendirme yapılırken 
belirtilen üç aylık sürenin dikkate alınmayacağı maddesi müc-
bir sebep kararları içerisinde yer almıştır. Aslında burada öngö-
rümüz ve görüşmelerimizde ilettiğimiz, hatta hazırlanan Ma-
den Kanunu taslağında da bir düzenleme olacağını varsayar ve 
Kanun’un yıl içerinde çıkma olasılığını değerlendirirsek bu yılın 
tamamının Kanun’un 24. Maddesinin 12. fıkrası kapsamında 
değerlendirmeye alınmaması yönündeydi. Bu konuya paralel, 
örneğin Kanunun 24. Maddesi 11. fıkrası kapsamında 7. madde 
izinlerinin süresi içinde verilmediği dönemler hesaplanırken 
2020 yılının tamamına idari para cezası uygulamasına mesnet 
teşkil edecek döneme dahil edilmedi. Tekrar olacak ama aynı 
uygulamanın Kanun’un 24. Maddesi 12. fıkrası kapsamında ya-
pılacak değerlendirmelerde de uygulanması gerekirdi. 

Bir diğer konu olan 22/A kapsamında vadesi geçmiş borcun ol-
madığına dair belgenin süreç içerinde hiçbir işlemde istenme-
yecek olması en azından birçok vergi borcunu erteleyen, öte-
leyen yatırımcılarımızın işlemlerinin devamlılığı açısından çok 
önemliydi. Mücbir sebep kararlarında en önemli maddelerden 
biri olan 2019 yılı devlet hakkı ödemelerinin yıl sonuna ötelen-
mesi kararıdır. Bu Kararın yıl sonuna kadar olması en azından 
ülkemizin coğrafik ve iklim koşullarını düşünürsek, 4-5 aylık 
bir çalışma sezonundan sonra ödemelerin yapılmasına olanak 
sağlayacaktır. Zaten çalışma yapılmayan ya da üretimi az olan 
sahalarda düşük çıkan devlet hakkı bedelinin ruhsat bedeline 
tamamlatılması, ayrıca ruhsat bedellerinin 2019 yılın da çıkan 
torba yasa ile kanun maddesi eklenen yeni şekli ile hesaplan-
maya başlanması ruhsat sahiplerine çok büyük külfet getirmiş-
tir. Bu konu ile ilgili de buradan Bakanımız Sn. Fatih Dönmez ve 
yetkililere bir kez daha seslenip 2019 yılı devlet hakkı ödemele-
rinde ruhsat bedeli yerine ruhsat taban bedeli uygulamasının 
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getirilmesini ve devam eden Kanun taslağına bu maddenin ek-
lenerek sürecin ilerleyen yıllarda da bu şekilde devam etmesini 
iletmek isterim. Bu adımın sektörümüz için çok büyük bir süreç 
ve bir can suyu olacağını düşünmekteyim. 

E-Maden sisteminin madencilik sektörüne ve 
özellikle MAPEG ile ciddi ilişkiler yürüten sizlere 
büyük avantajlar sağladığı aşikâr. Bu konuda ya-
pılan çalışmalar hakkında neler düşünüyorsunuz? 
Yaşanan salgın sürecinden sonra birçok şey eskisi gibi olmaya-
cak. Bunlardan biri de birçok işlemin dijital ortamdan yapılma-
sıdır. Yani artık tam anlamıyla bir dijital çağa geçiş başlayabilir. 
İşte biz YTK firmaları da işlerimizi artık madencilik sektörünün 
dijital ortamı olan E-Maden sistemi ile gerçekleştirmeye baş-
ladık. E-Maden sisteminin başlangıcı 2019 yılı gibi görünse de 
altyapısının çok daha önceki yıllarda kurulduğunu söylemek 
mümkündür. Ancak değişen bürokratlar, değişen kanun ve yö-
netmelikler ile net kullanımı ya da daha doğru tabirle verimli 
kullanılmaya başlanması, 2019 yılı ilk aylarını buldu. 2019 yılında 
başlayan süreç, 2018 yılı işletme faaliyet raporlarının teslim süre-
cine yakın bir zaman oluşu nedeniyle her geçiş sürecinde aksak-
lıklar yaşandı. Çünkü sistem yeni, dar bir süre, yeni torba yasa ile 
gelen kanun uygulaması, yoğun evrak girişi derken sistemin bizi 
yorduğunu söylemek mümkündür. Bu süreçte YTKDER olarak 
kurulma aşamasında olmamıza rağmen girişimlerde bulunarak 
birçok mağduriyetin önüne geçmeye çalıştık ve başarılı olduğu-
muzu da söylemem gerekir. Bizim için de tecrübe olan sürecin, 
sancılı da olsa kazasız atlatıldığını söyleyebiliriz. Yani YTK firma-
larımız E-maden sisteminden kaynaklanan hatalardan sorumlu 
tutulmayarak cezai bir işlem ile karşı karşıya kalmadı. 

Artık E-Maden madencilik sektörünün bir parçası oldu. YTK fir-
maları, ruhsat sahipleri ve ocaklarda çalışan mühendis arkadaş-
larımız bu sistemin içerisinde aktif şekilde yer almaktadır. Bura-
da YTK firmaları olarak bizler, e-maden sistemine dilekçe, rapor, 
proje ve birçok teknik belge yükleyerek işlemlerimizi sistem üze-
rinden gerçekleştirmeye başladık. 2019 yılı sonu ile 2020 yılının 
ilk aylarına kadar E-Maden sisteminde birçok sekme kullanıma 
sunuldu. Tabi kullanıma sunulan her sekme istenildiği gibi çalış-

madı. YTKDER olarak MAPEG ile yaptığımız 
görüşmelerde sistem verimli çalışana kadar, 
sistem üzerinden yapılması istenen işlemle-
rin süresinin uzatılmasını istedik. 2020 yılı 
ilk aylarında gerçekleştirdiğimiz görüşme-
ler ile E-Maden sistemi üzerinden verilecek 
rapor ve projelerle ilgili eğitim bazlı toplan-
tılar düzenlenmesi konusunda MAPEG ile 
hemfikir iken yaşanan salgın buna engel 
teşkil etmiştir. Yine de yapılan görüşmeler 
ile bir E-Eğitim yapılması gündeme alınmış-
tır. YTKDER olarak E-Maden sisteminin işle-
yişinin her aşamasında olmak istedik. Yö-
netim Kurulumuz tarafından konu ile ilgili 
görüşme ve çalışmalara katılımda şahsıma 
görev verilirken öncelikle İFR giriş sistemi 

için Bakanlık ve MAPEG makamının katkılarıyla Bilgi İşlem Dai-
resi yetkilileri ile günlerce sistem ile ilgili görüşmeler gerçekleş-
tirilmiş, nasıl daha verimli ve sade kullanılabileceği belirlenmeye 
çalışılmıştır. Mücbir sebep kararları ile birlikte sürenin de uza-
ması soncu sistemin verimliliğinin hem kurum tarafından hem 
kullanan biz YTK firmaları tarafından kontrol edilmesi de daha 
kolay olmuştur. Biz YTK’lar için önemli konulardan olan rapor ve 
proje girişleri ile alakalı da yine aynı yol izlenerek istişare ve direk 
şahsımın katılım sağlandığı toplantılarla sistemin verimli ve ko-
lay kullanımı için gerekli durum sağlanmıştır. Şu an önceliğimiz 
olan İFR sistemi, rapor ve proje girişleri ile ilgili E-Maden sistemi 
lokal oluşacak bir-iki eksik haricinde verimli çalışıyor diyebiliriz. 
Zaten dernek olarak E-Maden üzerinden proje giriş sistemi ile 
ilgili kılavuz hazırlayıp YTK firmalarımıza ilettik. Bu sürecin çık-
ması gündemde olan Maden Kanunu ile de yapılacak yenilikler 
için devam ettirilmesi ve YTKDER olarak her daim içinde olmayı 
istediğimizin bilinmesini isterim.

Eklemek istedikleriniz var mı?
Tüm yapılan çalışmalar, görüşmeler, görüşler her şey sektörü-
müzün daha fazla ilerleyebilmesi ve en az zararla kötü günleri 
atlatabilmesi, ülke ekonomisine katkısının çok daha fazla olma-
sı içindir. Birçok konuyu konuştuk, süreçte istedim ki olumlu 
olan her şeyden bahsetmeye çalışalım, kötüyü hatta en kötüyü 
çok konuşmayalım. Çünkü gerçekten zor bir zamandan geçi-
yoruz. Yaşanan birçok eksiklik birçok zorluk var. Ama çözüm 
üreten ve üretmeye çalışan birilerini görmek umut verici, bu 
umudu gerçeğe dökmek içinde çalışmak, sürece katkı sunmak 
bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının öncelikli görevi olmalıdır.

Buradan sizin aracılığınız ile öncelikle zorlu koşullarda müca-
dele veren tüm maden emekçilerine, YTK firmalarımıza ve ça-
lışanlarına, bu zorlu süreçte yatırımlarına devam etmeye çalı-
şan ruhsat sahiplerimize ve firmalarımıza, her daim iletişimde 
olduğumuz sektörümüzün STK’larına ve meslek odalarımıza, 
sektörümüz için her koşulda olumlu çalışmayı ilke edinmiş Ba-
kanlık ile MAPEG yetkililerine ve MAPEG personeline saygı ve 
selamlarımı iletir, daha güzel günleri göreceğimizin umudu-
nun yitirilmemesini temenni ederim.

Yönetim Kurulumuz ile Bakan Fatih Dönmez Bey Ziyareti

...
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Teşvikler ve Öğrenci Tercihleri

Tarihsel süreç içerisinde yaşanan 
gelişmeler insanların hayat tarzları-
nı, mesleklerini, sosyal yapılarını ve 
yeryüzüne olan etkilerini de dönüş-

türmüştür. Bundan birkaç yüzyıl önce insanların yoğun çalış-
tıkları sektörlerin bazıları günümüze ulaşamadı. Ulaşanların 
önemli bir kısmı ise eskisi gibi rağbet görmedi. Bunun temelde 
iki sebebi var; gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlar sebebiyle 
bu mesleklerin ortadan kalkmış olması ilk sırada yer almakta; 
ikinci sırada ise artan refah seviyesi sebebiyle insanların bazı 
mesleklere olan ilgilerini kaybetmelerini gösterebiliriz. Birinci 
duruma örnek olarak bundan 10-15 yıl öncesine kadar kamu 
binalarının önünde daktilolarıyla yer alan arzuhalcileri bugün 
bulabilmeniz neredeyse çok zor. İkinci duruma örnek ise aslın-
da ülkemizdeki büyük şehirlerin son 50 yıldır aldıkları göç so-
nucu tarım istihdamında yaşanan düşüşü gösterebiliriz. Bunlar 
aslında sadece bizim toplumumuzda yaşanan gerçekler değil, 
dünya genelinde benzer bir dönüşüm farklı bölgelerde farklı 
hızlarda yaşanmaya devam ediyor.

19. yüzyılda dünyada en büyük istihdam olanağını tarım sek-
törü sağlıyordu. 20 yüzyılın başlarında gelişmiş ülkelerde bu 
biraz daha sanayi sektörüne doğru kaymış olsa da yine tarım 
sektörü dünyadaki en büyük iş veren konumundaydı. Ancak 
bu durum dünyada son yüzyılda hızla değişti. Bugün kalkın-
mış ülkelerde tarım sektörünün sağlamış olduğu istihdam 
genellikle dikkate alınmayacak kadar düşük. Kalkınmakta olan 
ülkeler de ise (Türkiye’nin dahil olduğu grup) bu sektörün yıl-
dan yıla küçüldüğünü görüyoruz. Dünyada son dönemde en 
büyük istihdam sağlayan sektörlerin başında hizmet sektörü 

geliyor. İletişimden sağlığa, nakliyeden ulaşıma, medyadan 
turizme, yazılımdan finansa çok geniş bir alana yayılmış olan 
hizmet sektörü bugün dünyadaki birçok ülkede en büyük is-
tihdam alanı yaratan ekonomik sektörlerin başında geliyor. 
Ancak halihazırda devam etmekte olan küresel pandemi sebe-
biyle bu sektörün de önümüzdeki dönemde nasıl bir dönüşüm 
göstereceğine tanıklık edeceğiz. Aslında yukarıda saymış oldu-
ğum ekonomik sektörler; sırasıyla tarım-madencilik ekonomik 
aktivitenin ilk ayağını, üretim ve sanayi ikinci ayağını ve hizmet 
sektörü ise üçüncü ayağını temsil ediyor. Kalkınmış ülkeler 
birinci ayakta yer alan sektörlerdeki süreçlerini tamamladıkla-
rı için bunlardan oldukça uzaklaştılar ve istihdam da ağırlıklı 
olarak ikinci ve üçüncü sektörlere kaydılar. Tarım, hayvancılık, 
madencilik gibi birinci sektörleri dünyada ayakta tutmak ise az 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere doğru kaydı. 

Bu durum aslında özellikle genç bireylerin bilinç altına da yan-
sımış bir durum. Hizmet sektörünü beyaz yaka, sanayi sektö-
rünü mavi yaka, tarım ve madenciliği ise lacivert yaka görme 
gibi bir durum söz konusu oluyor. Bu sektörlerdeki ortalama 
kazançlarda göz önüne alındığında farklı bir portre ortaya 
çıkıyor. Bunun sonucunda da genellikle fiziksel güç gerektir-
meyen işlerin daha fazla tercih edildiği bir döneme girdiğimizi 
söylemek mümkün. Bugün gelişmiş batı ülkelerinde de tarım, 
hayvancılık, madencilik gibi sektörler eski büyüklüklerinden 
oldukça uzaktalar ve bu sektörde yer alan meslekler de pek 
revaçta değiller. Özellikle ABD, Almanya, Avustralya gibi ül-
kelerde bu alanlarda diğer mesleklere göre daha iyi imkanlar 
sunuluyor olmasına rağmen yine de gençlerin ilgisinin çekile-
bildiğini söylemem mümkün değil. Bugün Avustralya’da ma-
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den mühendisliği programları öğrenci bulamamakta, ABD ve 
Kanada gibi ülkelerde ise bu bölümlerde ortalama sınıfların 
15-20 kişilik sınıflar olduğunu söylemem yanlış olmaz. 

Türkiye’de de özellikle son yıllarda benzer bir durum var. Zi-
raat, maden, jeoloji, orman mühendisliği gibi bölümlerin çok 
tercih edilmedikleri bir gerçek. Şekil 1’de son 11 yılda maden 
mühendisliği bölümlerinin ÖSYM kılavuzunda yer alan bö-
lüm sayıları, açtıkları kontenjanlar ve yerleşen öğrenci sayıları 
bulunmakta. Özellikle 2012 yılından sonra başlayan düşüş ve 
sonrasında Soma kazasıyla birlikte gelinen durum ortada. Bu-
gün itibariyle 20’nin üzerinde üniversitede yer alan maden-je-
oloji-jeofizik mühendisliği gibi yer bilimleri bölümleri öğrenci 
alamamakta. Muhtemelen bu sebepledir ki YÖK 2017 yılının 
yazında bu bölümleri tercih eden ve bölüme ilk 3 sırada yerle-
şen öğrencilere karşılıksız burs vereceğini duyurdu. Ancak bu 
burs aynı yılın sonbaharında yerleşen öğrencilerin tercihlerini 
pek etkilemedi. Kılavuzda yer alan 17 bölümün 10 tanesine 
bölümü aktif tutabilmek için asgari rakam olan 10 öğrenci bile 
gitmedi. Bu durum sonraki yıllarda da aynı şekilde devam etti. 
2019 yılı ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre kılavuzda yer alan 
14 bölümün yalnızca 6 tanesi 10’dan fazla öğrenci alabildiler. 
Bu bölümler Şekil 2 incelendiğinde, aslında 3 tanesinin (İÜ-Cer-
rahpaşa, Dokuz Eylül ve Osmangazi) belirlemiş olduğu konten-
janı dolduramadığını ve kontenjanını dolduran bölümlerin ise 
her yıl daha gerilerden gelen öğrencileri aldığını söylemek 
mümkün. Bu durumda aslında YÖK’ün vermiş olduğu burs teş-
vikinin öğrencilerin tercihlerinde pek bir etki oluşturmadığını 
söyleyebiliriz.

Şekil 1. Yıllara göre maden mühendisliği bölümlerinin Türkiye geneli öğrenci alan bölüm sayısı, açtıkları kontenjanlar ve yerleşen öğrenci sayısı 
(Kaynak: ÖSYM)

Yine geçen hafta YÖK ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 
(İMİB) arasında imzalanan bir protokolle (Bursun finansal büt-
çesi İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçı-
ları Birliği (EMİB) ve Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği tarafından 
sağlanacaktır) maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendis-
liği bölümlerine yerleşen öğrencilerin ilk 50 bine giren ve ilk 
tercihinde bu bölümlerden en az birini tercih eden ve yerleşen 
öğrencilere asgari ücret, 50-65 bin arasında olanlara asgari üc-
retin yarısı, 65-80 bin arasında yerleşenlere ise asgari ücretin 
üçte biri kadar burs verileceği açıklandı. Şimdi yine Şekil 2’yi 
incelersek, 2019 yılında maden mühendisliğinde en yüksek sı-
ralamada öğrenci alan ODTÜ’de bile yerleşen son öğrenci 87 

binlerde. Dolayısıyla öğrencilerin bu bölümleri tercih etmesi 
için bir nevi teşvik edilmeye çalışıldığı ortada; ancak anlaşıl-
mayan nokta şurada, daha öncesinde de bu tarz bir burs 2017 
yılında verilmeye başlandı. Hatta bu burstaki temel kriter bölü-
me ilk üç sırada yerleşilmesiydi; yani burs şartının ÖSYM sıra-

lamasından bağımsız olmasına rağmen 
Anadolu’daki birçok üniversite açtıkları 
kontenjanlara tek bir öğrenci bile ala-
madılar. Muhtemelen ihracatçı birlikle-
rinin vereceği bursu tam olarak alacak 
Türkiye genelinde öğrenci bulabilmek 
çok mümkün olmayacak. Ancak bir ih-
timal asgari ücretin üçte birini alacak 
azda olsa birkaç öğrenci çıkabilir. Bu du-
rumda şunu söylemek mümkün; aslında 
öğrenciler okumak istedikleri bölümleri 
bu tarz teşviklere göre belirlemiyorlar. 
Muhtemelen okudukları bölümden me-
zun olduktan sonra istihdam şanslarına, 

mesleğin İSG konularındaki siciline ve okudukları okulun mar-
ka değerine daha çok önem veriyorlar. Dürüst olmak gerekirse, 
öğrenciler kendi adlarına doğru tercih yapma gayretindeler. 
Öğrenimlerine yatırım yaptıklarının farkındalar ve bunu en iyi 
şekilde değerlendirmek istiyorlar. Açık olan bölüm ve yerleşen 
öğrenci sayısının düşüyor olması sektör açısından bir sorun 
gibi algılansa da ben bilakis faydalı olacağını düşünüyorum. 
Çünkü sektördeki istihdam ve ihtiyaçlar belli ve bölümleri sırf 
üniversite hayatını tecrübe etmek amacıyla değil, gerçekten 
bu sektörde çalışmayı tercih eden gençlerin okuması daha ye-
rinde olacaktır. Yerleşen öğrencilerin sıralamada daha gerilere 
düşmesi ise önemli ancak bir başka yazının konusu olabilir.
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Mücbir sebepler, 3213 sayılı Ma-
den Yasası’nın 3’üncü madde-
sinde; Sel, yangın, deprem, grizu 

patlaması, çökme, heyelan ve benzeri haller olarak tanımlan-
mıştır. Görüleceği üzere, Covid-19 salgınının Yasa tanımında 
olmadığı, ancak benzeri haller kapsamında değerlendirilmesi 
gerektiği açıktır. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 
www.mapeg.gov.tr sitesinde 24.04.2020 tarihinde yapılan du-
yuruda Covid-19 salgını mücbir sebep olarak kabul edilmiştir.

Duyuru, 3213 sayılı Maden Yasasına 7226 sayılı Yasa ile ekle-
nen Ek Madde 19’a dayandırılmıştır. Eklenen maddede; “Müc-
bir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde Bakanlık 
tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak bu 
Kanun kapsamındaki mali yükümlülüklerin ve/veya beyanların 
ertelenmesi ile mali yükümlülüklerin taksitlendirilmesine karar 
verilebilir. Bu takdirde mali yükümlülüklere ilişkin zamanaşımı 
durur ve hak düşürücü süreler erteleme süresince işlemez. 

Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması 
veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi gerekir. 

Bakanlık, mücbir sebep sayılan hâller nedeniyle; bölge, il, ilçe, 
mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hâli 
ilan etmeye ve bu sürede bu Kanunda belirlenen mali yüküm-
lülüklerden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yet-
kilidir.” denilmiştir.

Duyuruda; Covid-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirlerden 
doğrudan etkilenen maden ruhsat sahipleri ile 24.01.2020 tari-
hinde Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen deprem fela-
ketinden dolayı bu iller kapsamındaki maden ruhsat sahipleri 

MADEN HUKUKU

Mücbir Sebepler

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

ve rödovansçıların, Maden Yasası’na eklenen Ek-19’uncu mad-
desi gereğince, 01.04.2020-30.06.2020 tarihleri arası mücbir 
sebebe maruz kaldıkları kabul edilmiştir.

1-3213 sayılı Maden Yasası’nın 29’uncu maddesinin 4. fıkrası 
gereğince Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken 2019 yılı 
işletme faaliyeti ile ilgili teknik belgeler, mücbir sebebin orta-
dan kalktığı tarihten itibaren üç ay uzatılarak, 30.09.2020 tari-
hine kadar verilebilecektir.

2-Mücbir sebep ilan edilen 01.04.2020 ile 30.06.2020 tarihleri 
arasında; Ön inceleme raporu, maden arama projesi, arama 
faaliyet raporu veya işletme projesi verme zorunluluğu bulu-
nan ruhsat ve müracaat sahalarının tamamının verilme süresi 
ve talebe ilişkin diğer yükümlülükler 30.09.2020 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

3-Yasanın 24’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan altı ay 
süre ile ilgili hüküm gereği, mücbir sebep ilan edilen tarih ara-
lığında işletme projesi verilmesi zorunluluğu olan tüm işletme 
ruhsatları için, işletme projesinin ve Yasanın 24’üncü maddesi-
nin ikinci fıkrasındaki diğer yükümlülüklerin altı ay öncesinden 
verilmesine ilişkin hüküm uygulanmayacaktır.

Yasanın 24’üncü maddesi 2. fıkrası, ruhsat temditleri ile ilgili 
kurallar getirmektedir. Ruhsat temdidi için gerekli olan belge-
lerse, 6183 sayılı Yasa kapsamında 22/A maddesi kapsamında 
borcu yoktur yazısı, ruhsat taban bedeli, temdit işletme proje-
si, elektronik tebligat adresidir. 

Temdit projesinin gerek proje üzerinde, gerekse projenin ye-
rinde yapılan tetkikinde proje eksiği bulunması ya da vadesi 
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geçmiş ruhsat harcı, ruhsat bedeli, çevre uyum teminatı ve 
Devlet hakkı gibi mali eksikliklerin olması halinde bu durum 
ruhsat sahibine iki ay içinde bildirilip, eksikliklerin yapılan bil-
dirimden itibaren üç ay içinde tamamlanması istenecektir. Ek-
sikliklerin verilen sürede tamamlanmaması halinde idari para 
cezası uygulanacak, ruhsat süresinin sonuna kadar eksikliklerin 
tamamlanmaması halinde de ruhsat iptal edilecektir.

Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz 24’üncü maddesi-
nin 2. fıkrası son derece sakıncalı ve ruhsat sahibinin yanılma-
sına neden olan, İşletme Ruhsat süresi bitiminden en az altı ay 
öncesine kadar projenin idareye verilmesi, düzenlemesidir. İş-
letme ruhsatı üzerinde ruhsat süre bitim tarihi bulunmaktadır. 
Burada temdit proje verilme tarihinin ruhsat bitim tarihinden 
altı ay önce olup olmadığı yönünde ruhsat üzerinde herhangi 
bir uyarıcı bilgi yoktur. Ruhsatlar 10 yıl süreli verildiğine göre 
temdide konu ruhsatın verildiği tarihte 7164 sayılı Yasa da yü-
rürlükte değildir. 

24’üncü maddenin 2. fıkrası temdit projelerini iki kısımda ku-
rala bağlamaktadır. 

a-Temdit projesinde süre verilmeyen eksiklikler

6183 sayılı Yasa kapsamında 22/A maddesi kapsamında borcu 
yoktur yazısı, ruhsat taban bedeli, temdit işletme projesi, elekt-
ronik tebligat adresidir. Bunlar olmadığı zaman ruhsat doğru-
dan iptale gitmektedir.

b-Temdit projesinde tamamlanması için süre verilen eksiklikler

Bunlar projedeki teknik eksiklikler ile 22/A maddesi belgesi dı-
şında kalan mali eksikliklerdir. Anlaşılacağı üzere 22/A maddesi 
belgesi mali eksiklik olarak kabul edilmemiştir. Eksiklikleri idare 
2 ay içinde tespit edip ruhsat sahibine bildirecek ve tamamlan-
ması için 3 ay süre tanıyacaktır. İdarenin 2 ay içinde eksiklikleri 
bildirmediği ya da bildiremediği durumlarda ne olacağı da tam 
belli değildir. Örneğin ruhsat temdidi için ruhsat sahibi sürenin 
dolmasından tam altı ay önce temdit projesini idareye sunsa, 
idare bunu 4 ay içinde inceleyip, eksikliği tamamlaması için 
ruhsat sahibine 3 ay süre verse, bu durumda ruhsat süresi zaten 
dolacaktır. Ancak idare üç aylık süre verdiğinden ve bu sürenin 
idareden kaynaklanmasından dolayı ruhsat iptal edilmeyecek-
se de artık ruhsat süresi dolduğundan herhangi bir eksiklik ne-
deniyle ruhsatın iptali kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle, üç aylık 
süre sonunda eksikliğin giderilmemesi halinde idari para cezası 
verilip, ruhsat süresi sonuna kadar eksikliğin tamamlanmaması 
halinde ruhsatın iptal edileceği, ibaresinin bir kıymeti yoktur. 
Bu süreçte zaten ruhsat iptali gerçekleşecektir. 

Bir başka nokta da temdit projesi verilmesi, projede herhangi 
bir eksiklik olmaması, idarenin temdidi uzunca bir süre ince-
lememesi durumunda, ruhsat süresi dolan maden sahaların-
da faaliyette bulunulmasının 24’üncü maddenin 2. fıkrası son 
cümlesiyle yasaklanmasıdır. Faaliyetin durdurulması sonucu 
faaliyette bulunulur ise Ek madde 15 uyarınca üç yıldan beş 
yıla kadar hapis, yirmi bin güne kadar idari para cezası ve 10 yıl 
madencilik faaliyetinden men bulunmaktadır. 

Görmekte olduğumuz bazı davalarda idarenin temdit projesi-
ni; 8 yıl, 6 yıl, 4 yıl gibi sürelerle değerlendirdiği konusunda  

"Geleceğin Teknolojileri
Türk Madenciliği ile Buluşuyor..."

www.maden-tek.com
üzerinden online kaydınızı yaptırarak 
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yer alabilmek için 
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epeyce dava dosyası bu-
lunmaktadır. 

Duyuruda 24’üncü mad-
denin 2. fıkrasının müc-
bir sebep aralığı olan 
01.04.2020 ile 30.06.2020 
tarihleri arasında temdit 
projesinin ruhsat bitim 
tarihinden 6 ay öncesinin 
ve diğer yükümlülüklerin 
uygulanmayacağı denil-
mişse de bu sorunu çöz-
mekten uzaktır.

  Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, Hazine ve Maliye 
Bakanlığına yazdığı, 15.04.2020 gün E.4688 sayılı yazıda; 22/A 
Belgesi konusunda Maden Yasası kuralları aktarılarak, “..6183 
sayılı Kanunun 22/A maddesi gereği vadesi geçmiş borcunun 
olmadığına dair belge getirmeleri halinde işlem tesis edilmek-
te ancak ruhsat sahipleri borçları nedeniyle bu belgeyi temin 
edemediklerinden, yapılan bu talepler değerlendirmeye alı-
namamakta ve bu durum ruhsatların iptaline yol açmaktadır. 
Özellikle işletme ruhsatları için süre uzatım talebinde bulun-
muş ve geçmiş yıllarda maden sahalarında büyük ölçekte yatı-
rımları bulunan ancak finansman ve pazar sorunu yaşayan ve 
borçlarından dolayı da bu belgeyi temin edemedikleri için ruh-
sat süresi uzatım talebi değerlendirmeye alınmayan ruhsatlar 
iptal konumuna gelmektedir. Ruhsatların iptali ise ülkemiz için 
yapılan yatırımların heba edilmesi, kaynak kaybı, finansman, 
gelir ve özellikle de istihdam kaybına sebep olmaktadır.

…………

Bu itibarla; Dünyada yaşanan ekonomik kriz, yurtiçi ve yurtdışı 
piyasalardaki durgunluk ve pazar daralmaları da dikkate alına-
rak ve özellikle ruhsat iptallerinin önüne geçmek üzere, 3213 
sayılı Maden Kanunu’nun 13. ve 24’üncü maddeleri gereği, 
ruhsat sahipleri tarafından Başkanlığınızdan talep edilen 6183 
sayılı Kanunun 22/A maddesi gereği vadesi geçmiş borç duru-
munu gösterir belge için, talep tarihinde borcun olmadığı veya 
talep tarihi itibarıyla borçların yapılandırıldığı ve ilgili tarihte 
vadesi geçmiş borcu bulunmadığı konusunda verilecek bilgi 
ile maden ruhsatları hakkındaki taleplerin değerlendirilmesi 
ve ruhsatların hukuku ile ilgili olarak sürecin daha yönetilebilir 
olması sağlanacaktır.”, denilmiştir.

Titizlikle hazırlanıp, Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulan 
bu yazıda, sürecin daha yönetilebilir olmasına, vurgu ya-
pılmaktadır.

Kanaatimce, Maden Yasası 24’üncü maddesi 2. fıkrasının sil 
baştan yeniden düzenlenmesi gerekecek, özellikle ruhsat bi-
timinden 6 ay önce temdit projesi verilmesi gibi yanıltıcı bir 
ibarenin Yasa metninde yer almaması uygun olacaktır. 

Yine 22/A belgesinin de mali eksiklik olarak değerlendirilme-
si, mümkünse Yasa metninden tümüyle çıkartılması yerinde 
olacaktır.

4-Ruhsat sahiplerine verilen süreler mücbir sebep ilan edilen 
tarih aralığında ise 30.09.2020 tarihine kadar uzatılacaktır.

5-Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2019 Devlet 
hakları, 28.12.2020 tarihine kadar ödenebilecektir.

6-Ocak ayı içerisinde yatırılmadığı için iki kat olarak tahak-
kuk ettirilen ve 2020 Haziran ayının sonuna kadar öden-
mesi gereken ruhsat bedelleri, iki kat ödenmek kaydıyla 
ruhsat iptal edilmeksizin, 28.12.2020 tarihine kadar yapıla-
bilecektir.

7-Maden Yasası 7’nci maddesinin zorunlu kıldığı izinlerin (Mül-
kiyet, ÇED, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı) Yasanın 24’üncü 
maddesi 11. fıkrası uyarınca süresi içinde verilmediği dönem-
ler hesaplanırken 2020 takvim yılının tamamı için idari para 
cezası uygulanmayacak ve hak düşürücü süreler 28.12.2020 
tarihine kadar uygulanmayacaktır. 

8-Maden Yasası’nın 24’üncü maddesi 12. fıkrasındaki beş yıllık 
dönemde, üretimin en az olduğu herhangi üç yıl ile projede 
beyan edilen yıllık üretim miktarının bu üç yıllık dönemde %30 
dan az olması halinde uygulanacak idari para cezalarında müc-
bir sebep ilan edilen, 01.04.2020-30.06.2020 tarih aralığı dikka-
te alınmayacaktır.

9-Mücbir sebep ilan edilen tarih aralığında Maden Yasası kap-
samında yürütülen işlemlerde 6183 sayılı Yasanın 22/A mad-
desi kapsamında vadesi geçmiş borcun olmadığına ilişkin bel-
ge, 30.09.2020 tarihine kadar istenmeyecektir.

10-Yukarıda 9 madde halinde sayılan hususlar, 24.01.2020 
tarihinde deprem felaketinin yaşandığı Elazığ ve Malatya ille-
rindeki ruhsatlar ile bu illerde ikamet ettiğini ispatlayan ruh-
sat sahibi ve rödovansçılar için 24.01.2020 tarihinden geçerli 
olacaktır.

Aktarılan duyuru ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlü-
ğü de bazı kolaylıklar getirmiştir. Ancak, Covid-19 salgını 
ülkeyi sarmış ve tüm işkollarını etkilemiştir. Bununla da kal-
mamış yurt dışı piyasaları da virüsten etkilenerek ekonomik 
olarak daralmıştır. Böylesi küresel bir ekonomik etkilenme 
sonucu, mücbir sebebi, 01.04.2020 tarihi ile 30.06.2020 ta-
rihi aralığında üç ayla sınırlamanın sektörü rahatlatacağına 
ve nefes aldıracağına kani değilim. Bu tarih, 2020 yılının 
tamamını kapsasa bile yine de yetersiz kalacaktır. Mücbir 
sebeple sektöre bazı ertelemeler getirilmekte, teşvik öngö-
rülmemektedir. 

Tüm madencilik camiamıza, ülkemiz ve dünyamız insanlarına, 
sağlıklı günler diliyorum.
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer Kalori 
(kcal/kg)

TKİ

Mayıs.20 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 471 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 4.768

Mayıs.20 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

471 Manisa-Soma ( ELİ ) 5.058

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

Mayıs.20 Çan krible +30 mm 361 ÇLİ 4.537

DEĞERLİ METALLER 
(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2019)
Birim

Q
uandl

21.May.20 Altın 1735,00 13,73 1525,50 USD/tr. oz

21.May.20 Gümüş 17,22 -4,23 17,98 USD/tr. oz

21.May.20 Platinyum 842,00 -12,66 964,00 USD/tr. oz

21.May.20 Rodyum 5400,00 -3,23 5580,00 USD/tr. oz

21.May.20 Palladyum 1996,00 3,80 1923,00 USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2019)
Birim London M

etal Exchange

21.May.20 Alüminyum 1454,00 -19,20 1799,50 USD/ton

21.May.20 Bakır 5333,00 -13,36 6155,50 USD/ton

21.May.20 Çinko 2021,00 -11,82 2292,00 USD/ton

21.May.20 Kalay 15483,00 -7,98 16825,00 USD/ton

21.May.20 Kurşun 1663,00 -13,50 1922,50 USD/ton

21.May.20 Nikel 12335,00 -11,83 13990,00 USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2019)
Birim

M
ineral Prices

21.May.20 Antimuan 5677,00 -3,63 5891,00 USD/ton

21.May.20 Bizmut 9,99 0,00 9,99 USD/lb.

21.May.20 İndiyum 935,00 9,36 855,00 USD/şişe

21.May.20 İridyum 1460,00 0,00 1460,00 USD/tr. oz

21.May.20 Kadmiyum 17,99 0,00 17,99 USD/lb.

21.May.20 Civa 2000,00 0,00 2000,00 USD/şişe

21.May.20 Magnezyum 15000,00 15,38 1300,00 USD/ton

21.May.20 Manganez 4,62 0,00 4,62 USD/kg

21.May.20 Molibden 25,80 16,69 22,11 USD/lb.

LM
E

21.May.20 Rutenyum 255,00 0,00 255,00 USD/tr. oz

21.May.20 Selenyum 16,77 0,00 16,77 USD/kg

21.May.20 Tantal 151800,00 0,00 151800,00 USD/ton

21.May.20 Tungsten 34,11 0,00 34,11 USD/kg

21.May.20 Uranyum 33,30 35,09 24,65 USD/lb. U
XC

21.May.20 Vanadyum 6,40 0,00 6,40 USD/lb.

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton-
KDV Hariç)

Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

Nis.20 18/150 PARÇA (DÖKME) 750 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6500

Nis.20 18/150 PARÇA (DÖKME) 750 KOZLU MÜ. LAVUARI 6600

Nis.20 18/150 PARÇA (DÖKME) 750 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6900

Nis.20 18/150 PARÇA (DÖKME) 850 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7400

Nis.20 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.19)
Birim

M
ineral Prices

31.Oca.20 Lantanyum Metal ≥ 99% 5045,34 0,00 5045,34 USD/ton

31.Oca.20 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 1741,00 0,00 1741,00 USD/ton

31.Oca.20 Seryum Metal ≥ 99% 4903,22 0,00 4903,22 USD/ton

31.Oca.20 Seryum Oksit ≥ 99.5% 1741,00 0,00 1741,00 USD/ton

31.Oca.20 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 92379,43 0,00 92379,43 USD/ton

31.Oca.20
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
47610,94 0,00 47610,94 USD/ton

31.Oca.20 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 50950,81 0,00 50950,81 USD/ton

31.Oca.20 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 40291,64 0,00 40291,64 USD/ton

31.Oca.20 Samaryum Metal ≥ 99.9% 15,60 0,00 15,60 USD/kg

31.Oca.20 Europyum Oksit ≥ 99.5% 30,56 0,00 30,56 USD/kg

31.Oca.20 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 131,90 0,00 131,90 USD/10gr

31.Oca.20 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 22313,19 0,00 22313,19 USD/ton

31.Oca.20 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 643,10 0,00 643,10 USD/kg

31.Oca.20 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 485,35 0,00 485,35 USD/kg

31.Oca.20 Disporsiyum Metal ≥ 99% 290,64 0,00 290,64 USD/kg

31.Oca.20 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 223,13 0,00 223,13 USD/kg

31.Oca.20 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 26,90 0,00 26,90 USD/kg

31.Oca.20 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 23094,86 0,00 23094,86 USD/ton

31.Oca.20 İtriyum Metal ≥ 99.9% 33,40 0,00 33,40 USD/kg

31.Oca.20 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 2842,44 0,00 2842,44 USD/ton

31.Oca.20 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 3408,00 0,00 3408,00 USD/kg

31.Oca.20 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 47,20 0,00 47,20 USD/kg

31.Oca.20 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.19)
Birim

M
ineral Prices

21.May.20 Lityum Metal ≥ 99% 76691,43 -9,31 84562,71 USD/ton

21.May.20 Lityum Karbonat ≥ 99.5% 6121,24 -23,77 8029,90 USD/ton

21.May.20 Lityum Hidroksit 7880,22 -3,57 8172,03 USD/ton

21.May.20 Rafine Kobalt ≥ 99.8% 34124,17 -8,18 37164,96 USD/ton

TÜRKİYE KROM-MANGAN CEVHER FİYATLARI
Choreme Ore Prices of Turkey

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et

3.Nis.20 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 195-205 USD/dmt

3.Nis.20 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 185-190 USD/dmt

3.Nis.20 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 170-180 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.Mavi renk ile yazılanlar, Madencilik Türkiye Dergisinin Düzenlediği Etkinlikler

1 Eylül  Uluslararası Kömür Kongresi, Zonguldak, iccet.org.tr/
3 – 5 Eylül  Marble, İzmir, marble.izfas.com.tr/index.php/tr/
9 - 11 Eylül  11. Cevher Hazırlama Sempozyumu, Ankara, imps2020.com/
5 - 9 Ekim  Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/
6 - 7 Ekim  Maden-Tek 2020 Maden Endüstrisi Teknoloji 
Günleri, Ankara, maden-tek.com/ 
22 – 25 Ekim  CNR Marble Tech , İstanbul, cnrmarbletech.com/

2 - 4 Haziran  The 16th West Afrıcan Mınıng & Power Expo, Gana, wampex-
westafrica.com/
18 - 19 Haziran  7th International Conference on Geological and Environ-
mental Sustainability, BAE, geology.conferenceseries.com
18 - 20 Haziran China Mining Expo, Çin, en.bjminexpo.com/
19 - 24 Haziran  IGARSS 2020 — 2020 IEEE International Geoscience and 
Remote Sensing Symposium, ABD, igarss2020.org/
24 - 26 Haziran  2nd Annual Marrakech Mining Convention, Mısır, mar-
rakechminingconvention.com/
7 - 8 Temmuz  International Uranium Conference 2020, Avustralya, urani-
um.ausimm.com
10 - 12 Ağustos  Discoveries 2020 Mining Conference,Meksika, discoveries-
conference.com/
16 - 18 Ağustos  7th International Conference on Mining, Material, and 
Metallurgical Engineering, Çekya, mmmeconference.com/
16 - 25 Ağustos  20th International Multidisciplinary Scientific GeoConfer-
ence SGEM 2020,Bulgaristan, sgem.org/
30 Ağustos - 3 Eylül  3rd Conference on Geophysics for Mineral Ex-
ploration & Mining, Sırbistan, eage.eventsair.com/near-surface-geosci-
ence-2020/3rd-mineral-exploration-mining 
2 - 4 Eylül  International Conference on Mining and Mineralogy 2020, 
Almanya, immnetworks.com/
8 - 10 Eylül  Mining Investment Asia, Singapur, mininginvestmentasia.com/
9 - 11 Eylül  MinTech 2020, Kazakistan, kazexpo.kz/en/about-exhibition-mt-
pav-menu/about-exhibition-mintech-pavlodar
14 - 17 Eylül  GEO 2020 — 14ht Middle East Geoconference and Exhibition, 
Bahreyn, geo-expo.com/
16- 18 Eylül  Central Asian International Mining Exhibition, Kazakistan, 
miningworld.kz/en/
6 - 8 Ekim  Mining Week Kazakhstan, Kazakistan, miningweek.kz/en/index.
html
14 - 15 Ekim  Astana Mining Congress, Kazakistan, amm.kz/en/

24 - 25 Kasım  Uluslararası Delme Patlatma Sempozyumu ve Sergisi 
Duyurusu,  Antalya, delmepatlatma.org.tr
24 - 25 Kasım  9. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, Antalya, kirmatas.org/
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/

15 - 16 Ekim  Mining Tech South America, Şili, miningtechsouthamerica.
com/
19 - 20 Ekim  Future of Mining Americas, ABD, americas.future-of-mining.
com/usa2020/en/page/home
20 - 22 Ekim  Mining World Russia, Rusya, miningworld.ru/
27 - 29 Ekim  Internatıonal Mınıng And Resources Conference + Expo, 
Avustralya, imarcmelbourne.com/
29 - 30 Ekim  Mining Investment Latin America, Meksika, mininginvest-
mentlatinamerica.com/
29 - 30 Ekim  The IPCC 2020, Meksika, im-mining.com/ipcc-2020-confer-
ence/
2 - 3 Kasım  Future of Mining EMEA, İngiltere, imarcmelbourne.com/
7 - 14 Kasım  ALTA 2020 Nickel-Cobalt-Copper, Uranium-REE, Gold-PM, In 
Situ Recovery, Lithium Conference & Exhibition, Avustralya, altamet.com.
au/conferences/alta-2020/
9 - 13 Kasım  ExpoMinChile, Şili, expomin.cl/index-ing.php
9 - 14 Kasım  IGC 2020 — 36th International Geological Congress, Hindis-
tan, 36igc.org/
10 - 12 Kasım  Minex Kazakistan 2020, Nur-Sultan, 2020.minexkazakhstan.
com/
16 - 17 Kasım  The Electric Mine Conference, İsveç, theelectricmine.com/
19 - 20 Kasım  MiningTech Africa, G. Afrika, miningtechafrica.com/
24 - 25 Kasım  BME (Botswana Mining & Energy), Botswana, bwminingan-
denergy.com/
30 Kasım - 1 Aralık  Future of Mining Australia, Avustralya, australia.
future-of-mining.com/
1 - 3 Aralık  Mauritanides 2020 (Mauritanian Mining), Moritanya, maurita-
nidesmr.com/
3 - 4 Aralık  Geoscience Forum 2020, Avusralya, ausimm.com/news/tasma-
nia-branch-geoscience-forum-2020/

Tüm Dünyayı Etkileyen Covid-19 Salgını Nedeni ile Etkinlik Tarihlerinde Değişikler Yaşanabilmektedir.
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SERI ILANLAR

Reklam 
ezervasyon

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

Reklam İndeksi
Sayfa Firma

13 Anadolu Flygt

33 Anagold Madencilik 

109 Ant Group 

103 Ardef 

63 Argetest 

5,56,57 Barkom   

Arka Kapak İçi Bilgi Mühendislik

89 CubicGeo

45 Çayeli Bakır 

31 Çiftay

37 Çolakoğlu Makine 

21 Dama Mühendislik 

125 Demir Export 

Sayfa Firma
99 Dimin 

59 DMT 

9 Doğanak Kollektif 

73 ERD Sondaj 

3 Esan  

51 Esit 

77 Eti Bakır 

112,113 Famur

Arka Kat. K. FKK

43 Flottweg 

25 FLSmidth

23 Foramec  

61 Geoplas

Sayfa Firma
7 Global Magnet Sondaj 

91 Jeoges 

27 Kayen 

39 Ketmak

85 Koza 

117 Labris 

17,121,128 Maden-Tek 2020

11 Metso 

81 MTM

111 Netcad 

Arka Kapak Ortadoğu Sondaj

Ön Kapak İçi Pena Maden  

47 Petroteks 

Sayfa Firma
15 Saes 

67 Sandvik 

101 Talpa 

1 Teknima  

Ön Katlamalı K. Tema Lastik

65 Titan 

71 Tüfekçioğlu 

83 TÜMAD

127 Tüyap

Ön Kapak Victaulic 

95 Weir

107 Zenit 

49,123 Zitron

128









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..




