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Geçenlerde madencilikle ilgili yabancı bir dergide Şili’deki Antofagasta bölgesindeki aktif en eski bakır işletmelerinden 
birindeki (Chuquicamata) yetmiş yıl arayla iki fotoğrafın olduğu bir sayfaya denk geldim. Resimde bir kamyonu dolduran 
elektrikli şoveller arından yükleme yapıyorlar. Aradan geçen bunca uzun süreye rağmen, aynı madende belli yönleriyle aslında 
birçok şeyin aynı şekilde yapıldığını ve aslında madencilik sektörü olarak üretim ve işletme konularında ne kadar geleneksel 
kaldığımızı hatırlattı. Bu işletmede yıl başında yer altında üretime başlanmış olsa da yine de uzun yıllardır kullanılan ekipman 
türleri, yöntemler, iş gücü ve proseslerin çok değişmeden kullandığını söylemek mümkün.   
 
Bu iki resmi kıyasladığınızda, resimde lejant olmaması sebebiyle büyüklüklerin anlaşılması güç olsa da aslında operatör 
kabinlerini baz alırsanız ilk göze çarpan nokta ekipmanların hatırı sayılır miktarda büyümüş olması. Bir maden kamyonu 10-15 
ton kapasiteden 360-400 tonluk yük taşıma kapasitesine çıkmış. Benzer şekilde şovellerin kova kapasitesi de 3-5 tonlardan 
110-120 tonlara çıkmış. Bunun yanında kullanılan ekipman teknolojisinde iyileştirmeler sonucunda makinelerin faydalı 
kullanım süreleri uzatılmış. Görünmesi güç noktalardan bir diğeri de ekipmanların konum, operatör yardım, sağlık, yakınlık ve 
optimizasyona yönelik farklı sensör ve aygıtlarla donatılmış olmaları. Aslında sadece ekipman boyutu değil; bunun dışındaki 
birçok diğer konularda da yenilikler ve gelişmeler sağlanmış. Örneğin bugün bir şovel sondaj karotları verileri, maden 
planlama, tasarım programları ve yüksek çözünürlüklü GPS yardımıyla tam olarak kazdığı yerin koordinatlarını, cevher türünü 
(veya pasayı) veya tenörünü görebilmektedir. Buradan doldurduğu kamyonu ne zaman, nereden, kaç kova ile doldurduğunu, 
her bir kovanın ağırlığını ve bu malzemenin ne zaman nereye döküldüğünü gerçek zamanlı veya geçmişe yönelik görebilmek 
mümkün. Bu tür teknolojilerin kullanımı elbette yıllar içinde belli bir ilerleme kaydedildiği anlamına geliyor ancak yıkıcı bir 
değişimin veya dönüşümün olmadığı da bir gerçek.  
 
Özetlemek gerekirse yeni teknolojiler maden sektörü tarafından bir şekilde yapılan işlemlerin daha etkin ve verimli yapılması 
için kullanılmış ancak yeni teknolojiler sektörün proseslerindeki atık adımları veya nakliyenin prensiplerini çok değiştirmemiş. 
Benzer şekilde geleneksel birçok sektör belli yönleriyle dönüşüm geçirmiş olsa da proseslerin temelleri uzun yıllar geçse de 
kendini korumayı sürdürmektedir. Bu tür sektörler açık bir şekilde ifade etmek gere-kirse yıkıcı dönüşümü başlatacak bir 
girişime karşı oldukça hassas bir konumda varlıklarını sürdürmekteler. Ciddi bir dönüşüm gerçekleştirecek bir firma veya 
girişimci, bu tür sektörleri baş aşağı edebilecek potansiyele sahip. Bunun örneklerini medya, perakende, mobil telefon gibi 
birçok sektörde son dönemde yaşayarak görmekteyiz. Bu tür dönüşümleri gerçekleştiren az sayıdaki firmanın kendi 
sektörlerinde lider ve bazen de tekel haline gelebildikleri de bir gerçek ancak geleneksel sektörlerin ciddi bir dönüşüm 
yaşamadan dünya ekonomisinden aldıkları payı ve etki alanlarını arttırmaları pek mümkün değil.  
 
Operasyonel teknolojilerin yanı sıra, dönüşüm konusunda maden sektörünün ve geleneksel birçok diğer sektörün yeterince 
başarı sağlayamadıkları bir diğer nokta ise bilgi yönetimi, bilişim teknolojileri ve karar destek konularıdır. Son yıllarda kullanımı 
yaygınlaşan bunca sensör, yazılım, cihaz ve farklı sisteme rağmen halen yöneticilerin ve diğer çalışanların karar konusunda 
ciddi hatalar yaptığını görmek mümkün. Bunun temel sebeplerinden biri bu alanda yeterli bir eğitim verilmemesi, yatırım 
yapılmaması ve alt yapı eksikliği. Bugün geleneksel sektörlerle ilgili bölümlerde açılan dersler veya sağlanan profesyonel kurs 
veya eğitimleri incelediğiniz zaman karar vermeyi kolaylaştıracak, verilen kararların doğruluğunu arttıracak bir yapının 
eksikliğini göreceksinizdir. Aradan geçen onca seneye rağmen halen “X alanında bilgisayar uygulamaları” isimli dersler veya 
çok uzun yıllar önce endüstrinin kullanımını terk etmiş olduğu yazılımların halen öğrencilere ders olarak okutulduğunu görmek 
oldukça yaygın. Bir diğer sıkıntı ise bilgiye ulaşımın bu kadar kolay ve hızlı olduğu bir dönemde halen birçok şeyin 
ezberletilmeye çalışılması; öğretilmeye çalışılan gerçek hayatta bir Google veya YouTube araması kadar uzak olduğunu kabul 
etmemek öğrenciler veya sektör çalışanları açısından bu gerçeği değiştirmeyecek.  
 
Bugün için maden sektöründe kararların önemli bir çoğunluğu yöneticiler tarafından, kendilerine sağlanan raporlardan 
yaptıkları çıkarımlarla verilmektedir. Raporlar geçmişte neler olduğunu özetleyen, kimi zaman bir veya birçok sistemden 
indirilen veya manuel hazırlanan sayfalardan oluşsa da bazı durumlarda doğrulukları da sorgulanabilmektedir. Biraz daha bu 
konularda ilerleme sağlamış kurumlar nelerin olduğunun yanı sıra, neden bu sonucun alındığına dair bilgi içeren nispeten de 
olsa daha bilgilendirici raporlara sahipler. Ancak burada asıl kritik nokta ise geçmişte nelerin olduğundan veya neden 
olduğundan çok; gelecekte nelerin olacağına dair veya neyin olması gerektiğine dair bir bilginin ortada bulunmaması. Çünkü 
geçmiş kontrol edebileceğiniz bir zaman dilimi değil ancak gelecek ve onu yönetmek halen elinizde. İşte bu sebeple 
önümüzdeki yıllarda günümüzde başarılı sektörler ve firmalar tarafından yaygın bir şekilde kullanılan makine öğrenmesi, bu 
boşlukları da doldurmaya başlayacak. Hali hazırda maden sektöründe çoğunlukla mavi yaka ve tekrar eden görevlerin 
otomasyonuna odaklanılmış olsa da yakın bir gelecekte beyaz yaka işlerin otomasyonunun sağlanması çok uzak değil. Bu ve 
benzeri sebeplerle verilerin etkin yönetimi, kullanımı ve karar mekanizmasına katkısı önümüzdeki on yıl için hiç olmadığı kadar 
gündeme gelecek bir konu olacak. Pandemi süreciyle birlikte global yükselen enflasyon ve tedarik zincirlerinde yaşanan 
sıkıntılar insanların yaşam kalitelerini ve refahını doğrudan etkilemeye başladı. Bunun yanı sıra küresel ısınma kaynaklı kuraklık 
ve üretim sıkıntıları ülkemiz dahil birçok ülkenin gündeminde. En basitinden 2020 ve 2021 yılları uzun yıllardır artış trendinde 
olan ortalama insan ömrünü küresel olarak düşürdü. Yakın gelecekte firmaların üzerinde mevcut rekabetlerinin, düşen 



tenörlerin ve fiyat volatilitelerinin yanında verimlilik, çevre ve enflasyon gibi farklı noktalarda baskılar olacağını söylemek 
mümkün. Bu değişkenleri gündemine alan, inovatif süreçleri kullanan ve dönüşebilen firmalar geleceğe uyum sağlamakta 
muhtemelen daha az sıkıntı yaşayacaklar. Daha zorlu bir sürecin madencilik dahil diğer birçok geleneksel sektörü beklediğini 
söylemek kehanet olmayacaktır. 
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