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EDITÖRDEN

Onur Aydın • onur@mayeb.com.tr
Maden Canavarı Raflarda!

Sizce bu bilerek mi yapılıyor yoksa bilmemezlikten mi bu şekilde oluyor? Çocuklara madenciliği bu 
şekilde anlatırsanız hepimizi birer canavar olarak hafızalarına kazıyacaklar. Madenciliği yapamadığı-
mızda ise başta o çocuklarımız olmak üzere herkesin bundan etkileneceğinin farkında değiller tabi...

Evet geçtiğimiz günlerde piyasa çıkan bir çocuk kitabından bahsediyorum. İsmi MADEN CANAVARI…

Kitabın yayınevi tarafından yapılan açıklaması şu şekilde:

"Maden arayacağım diye dağlarımızı yok ediyorlar. Altın diyorlar, kömür diyorlar, sayısız ağacın 
canına kıyıyorlar. Dereler, göller kuruyor; yaylalar, vadiler yaşanmaz hale geliyor. Bugün sancısı 
hepimizi sarmasa da çok yakında bu bela, şimdiki çocukların yaşamını zehir edecek. Yeni İnsan 
Yayınevi olarak her yaştan çocuğun her türlü yaşantıyla kitaplarda karşılaşmasını değerli bulu-
yoruz. Çocuk yaştaki okurlarımızın zekasına hürmet gösteriyoruz. Onlarla bütün dertlerimizi bir 
bir paylaşıyoruz.

Dağları yiyip yutan, her lokmasında altına ve kömüre dönüştüren Gri Canavar, alegorik bir an-
latımla dünyanın içerisinde bulunduğu “evimizi kaybetme” trajedisini temsil ediyor. Yüzyıllar 
öncesine ait destansı bir anlatım biçimiyle bu yakıcı meseleyi irdeleyen Nurtaç Şen, bize ve çocuk-
larımıza ışık olsun, hepimiz tüm dünyadaki gri canavarların karşısına dikilelim.

Evimiz yıkılıyor,
Ağaçlar gidiyor,
Altın, kömür gerekmez,
Dağlar gerek bize

Yeni İnsan Yayınevi"

Evet çocuklarımıza madenciliğin önemini ve gerekliliğini anlatmadığımız her yeni gün madenci-
nin işi daha da zorlaşıyor. Maden karşıtlığının hızla tırmandığı ülkemiz bu alanda ilk sırlarda yer 
alıyor. Sizce de artık geleceğin büyüklerini madencilik hakkında, geniş çapta bilgilendirme zamanı 
gelmedi mi?

Madencilik Türkiye dergisinin yayıncısı olarak bir süredir üzerinde çalıştığımız Çocuk Dergisi pro-
jemizin ilk ayağında sona yaklaştık. Yakında duyurusunu yapacağız. ‘Çocuklarımıza madenleri ve 
yer bilimlerinin temelini basitçe anlatalım ki ileride karşılarına çıktığında konuyu enine boyuna 
düşünebilsinler’ diye bu yayını hayata geçiriyoruz.

Bizler çevreye ve insana duyarlı madencilik yapacağız. Buna karşın; körü körüne itiraz eden değil; 
anlayan, araştıran, sorgulayan, bilimle hareket eden nesiller yetişmesine destek olacağız. Bu şekil-
de insanoğlunun ihtiyaçları için gerekli hammaddeleri olması gerektiği şekilde üretip, insanlığın 
refahının yükselmesini sağlayabiliriz. 
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TÜRKIYE’DEN HABERLER

Afrika’da Altın Madenciliği 
Yatırım Fırsatı Sizi Bekliyor 

Yıldırım Holding Kazakistan’ın İlk Soda Külü 
Üretim Tesisi İçin Çalışmalara Başlıyor 

MTA Gerçekleştirdiği Arama Çalışmaları ile 
Önemli Keşiflere İmza Attı 

Ciner Grubu, İştiraki We Soda’yı 5 Milyar Dolara 
Satmak İçin Görüşmeler Yürütüyor 

Maden ve jeotermal ruhsatlarını satmak, kiralamak veya proje-
lerine ortak bulmak isteyen madenciler için “Madencilik Türki-
ye Dergisi” ile birlikte dağıtılan “Maden Sahaları Tanıtım Bülte-
ni”nin 28. sayısı çıktı.
Maden Sahaları Tanıtım Bülteni’nin 28. sayısında “Bir Türk fir-

masının Fildişi Sahili’ndeki altın arama projesi”nin detayları yer 
almaktadır.
Bülten’in son sayısına www.madencilikturkiye.com/
maden-sahalari-tanitim-bulteni web sitemizden ulaşa-
bilirsiniz.

Ağustos 2021

Temmuz 2021

Temmuz 2021

Ağustos 2021

Yıldırım Holding Kazakistan’ın ilk soda külü üretim tesisi için 
çalışmalara başlayacağını duyurdu.  Yıldırım Holding’in iştira-
ki olan Qazaq Soda LLP şirketine ait olan projede çalışmaların 
2021 yılının üçüncü çeyreğinde başlaması planlanıyor.
İlk etap çalışmaları kapsamında projeye 400 milyon dolarlık 
yatırım yapılacağını belirten şirket 2024 yılında tamamlanma-
sı planlanan ilk etap çalışmaları sonucunda tesisin 500 bin ton 
üretim kapasitesine sahip olacağını kaydetti. Tesisin nihai üre-
tim kapasitesinin ise 1 milyon ton olması hedefleniyor.

Projenin inşaat aşamasında yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağ-
lanacağını aktaran şirket tesis devreye alındıktan sonra ise 300 
kişiye doğrudan, 1000 kişiye ise dolaylı istihdam sağlanacağını 
kaydetti.
Ülkenin ilk soda külü tesisinin faaliyete geçirilmesi ile bir-
likte Kazakistan’ın soda külü talebinin tamamen karşılan-
ması ve ülkenin soda külü ihracatçısı konumuna geçmesi 
bekleniyor.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) son yıllarda 
yaptığı sondajlar ile önemli keşiflere imza attı. MTA tarafından 
gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonucunda altın, bakır, de-
mir, uranyum, kömür ve çeşitli endüstriyel hammaddelerle il-
gili kaynaklar ülkemize kazandırılırken bunlar arasında yer alan 
nadir toprak elementleri, altın ve uranyum keşifleri stratejik ke-
şifler olarak değerlendirildi.
2020 yılında gerçekleştirilen 42 tonluk altın üretimi ile ülkemiz 
kendi rekorunu kırmış ve altın üretim kapasitesini 5 yıl içerisinde 
100 tona çıkarma hedefini duyurmuştu. Buna paralel olarak al-
tın arama faaliyetlerine devam eden MTA’nın çalışmaları sonucu 
son beş yılda 292 ton altın keşfi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Milliyet’te yer alan haberde uranyum arama çalışmalarının son 
on yılda hız kazandığı vurgulanırken ülkemizdeki uranyum ara-
ma çalışmaları kapsamında 2020 sonu itibarıyla 580 bin 866 
metre sondaj çalışması gerçekleştirildiği belirtildi. Bu çalışmalar 
sonucunda ülkemizdeki uranyum kaynağı miktarının %283’lük 
artışla 11 bin 304 tondan 32 bin 35 tona çıkarıldığı not edildi. 
Ülkemizdeki en büyük uranyum kaynağının ise 22 bin ton ile 
Nevşehir’de bulunduğu kayıtlara geçti.
Ayrıca son yıllarda MTA tarafından gerçekleştirilen arama ça-
lışmaları sonucunda 4 milyar ton linyit, 2,52 milyon ton metal 
eşdeğeri bakır, 235 bin ton nadir toprak elementi, 864 bin ton 
metal eşdeğeri titanyum keşfi gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Galler’de 350 milyon dolarlık cam fabrikası kurmak için yatırım 
yapacağını açıklayan Ciner Grubu, kendi iştiraki olan soda külü 
(Trona) üreticisi We Soda Limited’i 5 milyar dolara satmak için 
görüşmeler yürütüyor.
Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’in haberine göre Ciner Gru-
bu’nun 5 milyar dolara düşündüğü satış için ABD’li yatırım 
bankası Goldmans Sachs’a yetki verdiği aktarıldı. ABD’li medya 
kurumu Bloomberg’e göre Ciner Grubu’nun satış için görüşme-
lerini sürdürdüğü ifade edilirken kimya sektörünün en önemli 
hammaddesinden biri olan, temizlik ürünlerinden ilaç sanayiye 

kadar birçok alanda kullanılan soda külü üreticisi We Soda, Tür-
kiye’nin yanı sıra ABD’de de üretim anlamında oldukça güçlü 
konumda bulunuyor.
Ciner Grubu iştiraki olan Park Holding, Koreli OCI Company’nin 
Kuzey Amerika’daki iştiraki olan OCI Resources LP şirketinin 
yüzde 75 hissesinin sahibi olmuştu. Bu satın alma ile soda külü 
üretiminde dünyanın en büyükleri arasında yer alan ve en bü-
yük rakiplerinden birini de bünyesine katan Ciner Grubu, dünya 
soda külü üretiminde yüzde 9 ile en büyük paya sahip olurken 
yıllık 7 milyon tonluk üretim kapasitesine ulaşmıştı.
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Ülkemizde altın arama ve üretim faaliyetlerini sürdüren Aria-
na Resources, ortak oldukları Kızıltepe madeninde 30 Haziran 
2021 tarihi itibari ile sona eren altı aylık döneme ait üretim ve-
rilerini paylaştı. Şirket tarafından yapılan açıklamada öne çıkan 
bilgiler şu şekilde oldu:
2021 yılının ilk 6 ayında Kızıltepe Madeninde gerçekleştirilen al-
tın üretimi 7,941 ons olurken bu dönemde gerçekleştirilen altın 
üretiminin şirketin aynı döneme ait altın üretim öngörüsünden 
%19 fazla olarak gerçekleşmesi dikkat çekti. Şirket, 2021 altın 
üretim öngörüsünü ise yaklaşık 19.000 ons olarak sabit tuttu.
Yılın ilk yarısında aylık ortalama cevher üretiminin 34.000 ton 
olduğunun bilgisini veren şirket yaklaşık 10 aylık üretim kapa-
sitesine denk gelen 285.000 tondan fazla stok bulunduğunu 
kaydetti.
Açık ocak üretiminin büyük oranda “Arzu North” bölgesin-
de devam ettiğini belirten şirket “Derya” bölgesinde de üre-
tim çalışmaları bulunduğunu kaydetti. Haziran ayı sonu iti-
bari ile iki bölgede gerçekleşen toplam üretim ise 206.450 
ton oldu.
Cevher işleme tesisinin üretim kapasitesini yıllık 400.000 tona 
çıkarma çalışmalarının sürdürüldüğünü ve tamamlanmaya ya-
kın olduğunu belirten şirket 2021 yılında tesiste işlemden ge-
çen cevher miktarının 325.000 ton olmasını beklediklerini, bu 
değerin ise fizibilite raporunda belirtilenden %114 fazla oldu-
ğunun altını çizdi.

Kızıltepe Altın Madeni 2021 Yılının ilk Altı Ayında 
7,941 Ons Altın Üretimi Gerçekleştirdi 

SSR Mining Portfolyosundaki Çeşitli İmtiyaz Haklarının 
Satışı Konusunda EMX ile Anlaşmaya Vardı 

TÜMAD 3. Kez Doğal Kaynaklar Dalında En İyi Proje 
Finansmanı Ödülünü Kazandı 

Temmuz 2021

Temmuz 2021

Ağustos 2021

Ariana Resources Genel Müdürü Dr. Kerim Şener ilk aylık dö-
nemde gerçekleştirilen üretim faaliyetleri ile ilgili şu yorumlar-
da bulundu: “Geride bıraktığımız altı ayda, Kızıltepe tahminleri 
aşan bir üretim sağladı. Bunun nedeni büyük ölçüde, cevher işle-
me tesisi besleyen cevherin beklenenden daha yüksek ortalama 
tenörde olmasıydı. Şimdi ise cevher işleme tesisi geliştirme projesi-
nin etkilerini görmeyi bekliyoruz. Proje neredeyse tamamlanmak 
üzere ve tesisin kapasitesi Haziran ayı itibari ile artmaya başladı. 
Ağustos ortası gibi yeni sistemin tam otomasyonu sağlandığında 
cevher işleme tesisinin kapasitesinin yıllık 400.000 tona çıkmasını 
bekliyoruz. Bu bizim yıllık yaklaşık 19.000 onsluk altın üretim bek-
lentimizi korumamızı sağlıyor.”
Bunun yanında şirket geçtiğimiz günlerde “Kepez North” böl-
gesi ile ilgili bir kaynak güncellemesi yayınladı. Güncel kepez 
kaynak kestirimine göre kaynağın yaklaşık 36.400 ons altın ve 
329.400 ons gümüş içerdiğini belirten şirket bu verilerin 2020 
yılında yayınlanan önceki kaynak kestirimine göre %97, 2013 
yılında yayınlanan fizibilite çalışmasına göre ise %310 artışa te-
kabül ettiğinin altını çizdi.
Son güncelleme sonrası kaynak sınıflandırmasının yaklaşık ola-
rak %86’sının ölçülmüş (measured), %14’ünün ise belirlenen 
(indicated) kategorisinde olduğu belirtilirken ölçülmüş ve be-
lirlenmiş kaynak miktarı 158.200 ton içerisinde 7,15 g/t Au ve 
64,76 g/t Ag olarak kaydedildi.

SSR Mining portfolyosunda bulunan çeşitli projelere ait imti-
yaz haklarının satışı konusunda EMX ile anlaşmaya vardığını 
duyurdu. Anlaşmanın toplam bedeli 100 milyon dolar olarak 
açıklanırken bu miktarın 33 milyon dolarının nakit, 33 milyon 
dolarının EMX hissesi şeklinde olacağı açıklandı. 34 milyon 
dolarlık ödeme ise iki şirket arasında belirlenen belirli şartların 
gerçekleşmesi sonrasında gerçekleştirilecek. Anlaşmada yer 
alan 66 milyon tutarındaki nakit ve hisse bileşenlerinin 2021 
yılında tamamlanması beklenen anlaşmayı takiben gerçekleş-
tirileceği belirtildi. Anlaşmanın tamamlanması ile birlikte SSR 

Mining, EMX’in yaklaşık %12’lik hissesine sahip olacak.
SSR Mining, anlaşma ile portfolyosundaki öncelikli olmayan 
varlıklara önemli bir değer sağlandığını kaydetti. Anlaşma 
kapsamında 18 farklı lokasyondaki projede imtiyaz hakkının 
söz konusu olduğu aktarılırken bu imtiyazlar arasında Mek-
sika ve Peru’da yer alan 5’er adet, Arjantin ve Kanada’da yer 
alan 3’er adet, Şili’de yer alan 2 adet ve ABD’de yer alan 1 
adet imtiyaz hakkına ek olarak Türkiye’de bulunan Yenipazar 
ve Gediktepe projelerindeki NSR haklarının bulunduğu da 
belirtildi.

Türk sermaye piyasaları ile finans sektörünün en saygın ödül-
lerinden biri olarak kabul edilen ve finans sektörünün Oscarları 
olarak nitelendirilen Bonds & Loans Türkiye Ödülleri sahipleri-
ni buldu. NUROL Holding Grubu bünyesinde bulunan TÜMAD 
Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. “2021 Bonds & Loans Türkiye 
Ödülleri” kapsamında ödüle layık görüldü.

Şirket Temmuz 2020’de gerçekleştirmiş olduğu 255 milyon do-
lar büyüklüğündeki proje finansmanı ile 3. kez “Doğal Kaynak-
lar Dalında Yılın En İyi Proje Finansman Anlaşması” kategorisin-
de ödül almaya hak kazandı.
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Madencilik Sektörünün 2021 Yılının İlk Yarısında 
Ülkemize Katkısı 2,8 Milyar Dolar Oldu 

Türk Kromunun Geleceği Parlak Gözüküyor 

Ağustos 2021

Ağustos 2021

2021 yılı Ocak – Haziran döneminde ülkemizin toplam maden 
ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 52 ar-
tışla 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu artışın ise ülkemizin 
metalik cevherler ve doğaltaş ihracatında meydana gelen artış-
tan kaynaklandığı belirtildi.
Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, yaptığı ya-
zılı açıklamada, “Sürdürülebilir madencilik” mottosu ve “İnadı-
na üretim, inadına ihracat” sloganıyla üretmeyi ve ihraç etmeyi 
sürdürdüklerini kaydetti. Türkiye’nin petrolünün “madenler” 
olduğunu vurgulayan Kaya, “Dünyadaki 90 çeşit madenin 77’si 
ülkemizde bulunuyor. Dünya metal maden rezervlerinin yüzde 
0,4’üne, endüstriyel ham madde rezervlerinin yüzde 2,5’ine, kö-
mür rezervlerinin yüzde 1’ine ve jeotermal potansiyelinin yüzde 
0,8’ine sahibiz.” ifadelerini kullandı.
2020 yılının ilk yarısında ihracatımızın neredeyse durma nokta-
sına geldiğini hatırlatan Kaya, tüm dünyada normalleşme sü-
recinin başlamasıyla ihracatımızın tekrardan yakalamış olduğu 
artış trendine geri döndüğünü kaydetti. Bu dönemde metalik 
cevherlerde; demir cevheri başta olmak üzere kurşun bakır, 
çinko, krom; endüstriyel hammaddelerde feldspat, doğaltaş 
ürünlerinde ise hem blok hem işlenmiş doğaltaş ürünlerine 
olan talebin artış gösterdiğini belirten Kaya “Covid-19 virüsü en 
büyük ihraç pazarımız Çin’de ortaya çıktığı için pandemiden en 
çok etkilenen sektörlerin başında gelmemize rağmen 2020 yılında 
4,3 milyar dolar döviz kazandırdık. 4, 3 milyar dolar ihracata ek 
olarak, ülke ekonomisine tüm sektörlere de hammadde sağlayan 

bir sektör olduğumuz için iç pazarla birlikte 40 milyar dolarlık bir 
değer oluşturarak ülke ekonomisine GSYİH’nın yüzde 5’i oranında 
katkı sağladık.” dedi.
2020 yılında 200 ülke ve serbest bölgeye Türk madenlerinin 
ihracatını gerçekleştirdiklerini kaydeden Kaya Türkiye’nin en 
önemli öz kaynaklarından biri olan madenleri, 150 bin kişilik 
madenci ordusuyla yeryüzüne çıkarıp, “Sürdürülebilir Maden-
cilik” mottosuyla ekonomiye kazandırdıklarını aktardı. 2 milyon 
insanımızın geçimini madencilik sektöründen sağladığını belir-
ten Kaya, sadece 83 milyon insanımıza değil, 8 milyarlık dünya 
insanlarının hayatlarının kolaylaştırılmasına katkı sağladıklarını 
ifade etti.
Doğaltaş ihracatı konusunda 2021 hedeflerine emin adımlar ile 
ilerlediklerini de sözlerine ekleyen Kaya şu açıklamalarda bu-
lundu: “İsteyene işlenmiş ürün, isteyene blok mermer satıyoruz. 
Türkiye’nin renk ve desen zenginliği bizi dünya pazarlarında 
avantajlı kılıyor. Konteyner bulma sıkıntısına ve navlun fiyatla-
rındaki artışa rağmen başarılı bir yıl geçiriyoruz. Doğaltaş için 
2021 yılı sonu için belirlediğimiz 2 milyar dolar hedefine emin 
adımlarla ilerliyoruz.”
Dünyada madencilik sektöründe 20 milyar dolarlık bir pazar 
bulunduğunun altını çizen Kaya, bu pazardan ülkemizin aldığı 
payı artırmanın sadece daha çok ürün satmakla mümkün olma-
dığını vurgulayarak bunun yanında katma değerli ürün satışı 
gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Kaya bu amaç doğrultu-
sunda gece gündüz çalıştıklarını aktardı.

Zimbabve, ülkedeki ferrokrom endüstrisini korumak adına ham 
krom cevherinin ihracatını yasakladı. Ülke konsantre krom ihra-
catını ise 2022 yılının Temmuz ayından itibaren yasaklayacağını 
duyurdu.
Gerçekleştirilen diğer girişimlerle beraber krom ihracatını ya-
saklamaya yönelik olarak kararların, ülkenin madencilik sek-
törünü 2023 yılına kadar 12 milyar dolar değere ulaştırmaya 
yönelik hedefini gerçekleştirmeye yardımcı olması bekleniyor.
Güney Afrika’nın ardından dünyanın en büyük krom rezervle-
rini elinde bulunduran Zimbabve’nin Enformasyon Bakanı Mo-
nica Mutsvangwa, kararın alındığı bakanlar kurulu toplantısının 
ardından şu açıklamalarda bulundu: “Ferrokrom endüstrisini ko-
rumak amacı ile bakanlar kurulu olarak derhal yürürlüğe girmek 
üzere krom cevheri ihracatını yasaklama kararı aldık. Bu yasak 
sayesinde Ulusal Gelişim Stratejimize paralel olarak tesislerimi-
zin üretim kapasitesini arttırmayı ve elde edilen katma değeri en 
üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.” Ayrıca, ülkede 9’u yabancı 
sermayeli olmak üzere 22 krom izabe tesisi olduğunu kayde-
den Mutsvangwa, krom madenciliğinin kapasitesi arttırılmazsa 
ülkedeki izabe tesislerinin yetersiz krom arzı ile karşı karşıya ka-
labileceğini vurguladı.
Zimbabve’nin aldığı bu karar aynı zamanda Türkiye’nin de 

önemli bir parçası olduğu küresel krom piyasalarını yakın-
dan etkiliyor. Trademap verilerine göre 2020 yılında değer 
olarak en fazla ham ve konsantre krom ihracatı gerçekleşti-
ren 5 ülke sırasıyla Güney Afrika, Türkiye, Pakistan, Kazakis-
tan ve Zimbabve olarak kayıtlara geçmişti. Miktar olarak ise 
Zimbabve 758.546 tonluk ihracat ile Türkiye’nin ardından 
üçüncü sırada bulunuyor. Aynı zamanda Zimbabve’nin ilk 
beşte yer alan ülkelere kıyasla ton başına ortalama 60 do-
lar ile en düşük birim fiyat ile krom ihracatı gerçekleştirmesi 
dikkat çekiyor.
Bunun yanında dünyanın en büyük krom ihracatçısı G. Af-
rika’da benzer hedefler ile 2020 yılının Kasım ayında krom 
cevheri ihracatına ek vergi uygulayacağını duyurmuştu. Ülke 
konuyla ilgili detayları henüz paylaşmazken içinde bulundu-
ğumuz yılın Eylül ayında konu ile ilgili açıklama yapılması bek-
leniyor.
Sektörün önemli ülkelerinde yaşanan bu gelişmelerin ülke-
mizin rekabet gücünü arttıracağı ve krom piyasalarındaki et-
kinliğini olumlu yönde etkileyeceği tahmin ediliyor. Orta ve 
uzun vadede hem arz dengelerinde hem de ortalama mali-
yetlerde yaşanacak değişiklikler ile Türkiye’nin yüksek kaliteli 
krom cevherinin cazibesinin artacağı öngörülüyor.
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Mehmet Yılmaz: “Altın Üretiminin Artmasıyla 
İthalatta Dışa Bağımlılık Daha Da Azalacak” 

Temmuz 2021
Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıl-
maz altın madenlerinin dünyada olduğu kadar ülkemizde de 
önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti. Ülkemizin son yıllarda 
altın üretiminde pozitif bir ivme yakaladığını belirten Yılmaz 
geçtiğimiz yıl ülkemizin Cumhuriyet tarihinin altın üretim re-
korunu kırarak 42 ton altın üretimi gerçekleştirdiğini hatırlattı.
Dünya gazetesine açıklamalarda bulunan Yılmaz şu ifadeleri 
kullandı: “2000’li yılların başında çok önemli bir üretim kayde-
dilemez ilen 2020 yılında 42 ton altın üretildi. Bu aynı zamanda 
Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu. Üretilen altının tamamı Merkez 
Bankası’na TL karşılığı satıldı. Merkez Bankamız’ın ön alım hakkı 
var ön alım istediği müddetçe üretilen altının tamamı ülkede tü-
ketilmiş oluyor. Çok az bir kısmı da Borsa İstanbul’da ülke içinde 
satıldı.”
Üretilen altının %25’inin devlet hakkı olarak Hazineye aktarıldı-
ğını hatırlatan Yılmaz geçtiğimiz yıl üretilen 42 ton altının yak-
laşık 11,5 tonunun vergi, devlet hakkı ruhsat harcamaları gibi 
kalemlerle devletin kasasına yansıdığını kaydetti. Yılmaz ayrıca 
sektörün günümüze kadar 76 ton altın değerinde vergi ödedi-
ğini aktardı.
Türkiye’nin yer altında yaklaşık 6.500 ton altın rezervi olduğu-
nu ve bu rezervin toplam değerinin yaklaşık 349 milyar 600 bin 
dolar olduğunu kaydeden Yılmaz şu açıklamalarda bulundu: 
“Türkiye’de şu an işletmede 18 altın madeni bulunuyor. Var olan 
altın işletmeleri ve bu yıl üretime başlayacak olan sahaların ka-
pasitelerini güncelliyoruz. Şu ana kadar Türkiye’nin ürettiği altın 
miktarı toplam 382 ton. Yapılan çalışmalarla 1.500 ton altının ne-
rede olduğu da belirlenmiş durumda. Yeri net olarak bilinmeyen 
4.660 ton altın rezervimiz var ve keşfedilmeyi bekliyor.“
Altında 2020 yılı için 40- 45 tonluk üretim hedefi belirledikle-
rini ve bu hedefi salgına rağmen devlet kurumlarıyla iletişimi 
sağlıklı ilerleterek aksamaya sebebiyet vermeden gerçekleştir-
diklerini kaydeden Yılmaz: “2020’yi 42 tonluk rekor üretimle ka-
pattık. 42 ton altın üretmek ekonomiye yaklaşık 2,4 milyar dolar 
bir katkı sağlamak demektir.” İfadelerini kullandı.

Altın üretimin artması ile ithalatta dışa bağımlılığın daha da 
azalacağını vurgulayan Yılmaz altın üretiminin artması ile altın 
ithalatı için harcanan bütçenin başka alanlar için kaynak teşkil 
edebileceğinin altını çizdi. Altın üretimindeki artışla oluşturu-
lacak tasarrufun enerji ithalatı kaynaklı dış açığa olumlu katkı 
sağlayacağını belirten Yılmaz: “Üretilen miktar kadar ülke kay-
naklarının yurt dışına akması engellenecek. Böylece öz kaynaklar 
ekonomiye kazandırılacak.” şeklinde konuştu.
Sürdürülebilir kalkınmanın gereği olarak çevreci madencilik 
anlayışıyla sanayiye ham madde sağlandığını kaydeden Yılmaz 
altın madenciliği yapılan bütün işletmelerde kesinlikle dünya 
standartlarının üzerinde üretim yapıldığını vurguladı. Yılmaz: 
“İş güvenliği standartları açısından baktığınız zaman yerli veya 
yabancı, Türkiye’de üretim yapan altın madencilerinin tamamın-
daki iş güvenliği standardı, dünya standartlarının üzerindedir. 
Türkiye’deki madencilik sektörü çok güzel ve örnek işletmelere sa-
hip.” şeklinde konuştu.
Yılmaz madende faaliyetler bittikten sonra gerçekleştirilen 
çalışmalar hakkında da bilgi verdi. İşletme sahasında faaliyet 
bittikten sonra da yükümlülüklerin yerine getirildiğinin altını 
çizen Yılmaz madencilik çalışmasının ardından sahanın reha-
bilite edilerek doğaya geri kazandırıldığını söyledi. Yılmaz şu 
değerlendirmelerde bulundu: “Siyanür kullanımı, delme – pat-
latma, cevherin işlenmesi, su ve toprak kirliliğini önleme ve hava 
kalitesini koruma gibi konularda sağlam işleyen bir çevre mev-
zuatı bulunuyor. Bütün işletmeler en az ayda bir kez rutin olarak 
denetleniyor. Hava, su ve toprak kalitesini görebilmek için örnek-
lemeler ve analizler yapılması yoluyla inceleniyor. Şu ana kadar 
sıkıntılı olan bir işletmemiz olmadı. Ancak insanlar bu tesisleri ve 
altın madenciliğini bilmedikleri için anlatılan korku senaryoların-
dan çok etkileniyor. Oysa biz hem sivil toplum örgütlerine hem 
de yörede yaşayan insanlara ‘madenlerimizi gelin görün. Sizleri 
gezdirelim ve sorularınızı sorun’ diyoruz. Hem çevreyi koruyacağız 
hem de kaynakları ekonomimize kazandıracağız. Hedefimiz temiz 
insanlarla, temiz doğada, temiz işletme yapmak.”

TOBB Türkiye Madencilik Meclisi, Çimento ve 
Çimento Ürünleri Meclisi ile Ortak Toplantı Yaptı 

Temmuz 2021
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında toplanan TOBB 
Türkiye Madencilik Meclisi ile Çimento ve Çimento Ürünleri 
Meclisi Ortak Toplantısı Telekonferans yöntemiyle gerçekleşti-
rildi. Toplantıya TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Aziz Kara-
mehmetoğlu, TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim 
Halil Kırşan, TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclis Başkanı 
Fatih Yücelik, TKİ Genel Müdürü ve Türkiye Kömür Üreticileri 
Derneği Başkanı Dr.Hasan Hüseyin Erdoğan, Meclis Üyesi STK 
Başkanları ile Madencilik ve Çimento Meclisi Üyeleri katıldılar.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşması İle 
başlayan Telekonferans Toplantısı Madencilik Meclisi Başkanı 

İbrahim Halil Kırşan ile Çimento Meclisi Başkanı Fatih Yüce-
lik’in sektörleri ile ilgili konuşmaları İle devam etti. Daha sonra 
söz alan Madencilik ve Çimento Meclisi Üyeleri yaşadıkları sı-
kıntılar ve mevzuattan kaynaklanan sorunlar ve çözüm öne-
rileri konusunda görüşlerini açıklayarak talep ve isteklerini 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na sundular. Toplantının 
sonunda söz alıp değerlendirmelerde bulunan Hisarcıklıoğlu, 
kamu İle özel sektör arasında köprü kurma görevlerinin oldu-
ğunu ifade ederek birbirleriyle sıkı ilişkileri olan çimento ve 
madencilik sektörlerinin sorunlarını çözmede kararlı oldukla-
rını belirtti.
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Rüstem Çetinkaya, 
İMİB Başkan Adaylığını Açıkladı Ağustos 2021

Üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışan maden sektörünün 
çatı STK’sı İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), gelecek 
yıl nisan ayında yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. TİM Sek-
törler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, Erol 
Efendioğlu’nun Bursa’da yaklaşık 200 sektör temsilcisine verdi-
ği yemek davetinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Başkan 
seçilmesi halinde yönetim stratejisini ‘Ruhsat Güvenliği’ üzeri-
ne kuracağını söyleyen Çetinkaya, “Ruhsat güvenliği sektörümü-
zün bir numaralı gündem maddesi. Bu kapsamdaki düzenleme-
leri gerçekleştirmeden diğer sorunlara odaklanmanın bir anlamı 
olmaz.” dedi.
Rüstem Çetinkaya, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 
“1998 yılından bu yana doğal taş sektörünün içerisindeyim. 
2006 yılından beri de İMİB yönetimlerinde aktif görevler üst-
lendim. Halen Başkan Yardımcısı görevimi icra ediyorum. Bu 
tecrübe ve birikimi başka bir platforma aktarmak adına bugün 

birliğin yönetim kurulu ve başkanlığına aday olduğumuzu 
açıklıyorum. Sektörün tabanından gelen, kartvizit beklentisi 
olmayan, fikirlerin yarışacağı hatta zaman zaman çatışacağı 
bir yönetim ekibi ile yola çıkıyoruz. Yönetim Kurulumuzu baş-
kan odaklı değil, sektör odaklı kurmayı amaçlıyoruz. Daha 
önce adaylıklarını açıklamış olan Sayın Ali Kahyaoğlu’na ve 
Sayın Aydın Dinçer’e de başarılar diliyoruz. Sektörümüzün se-
çimden daha önemli gündem maddeleri var. Bize göre bir nu-
maralı gündem maddesi ruhsat güvenliği. Bu konu bize göre 
tıpkı mülkiyet hakkı gibi sağlam bir yapıya kavuşturulmalı. Bu 
konuda atılması gereken adımlar atılmadan sektörün diğer 
meselelerinin çözümü bize göre imkansız. Bana göre seçim 
süreci rakipler arasında tatlı bir rekabete sahne olmalı. Daha 
da önemlisi rakipler bel altı çekişmelerle sektörümüzde karın 
ağrısı yaratmamalı.”

Sürdürülebilir Madencilik İçin 
Taştan Kâğıt Üretimi Hedefleniyor 

Koza Altın 2021 Yılının İlk Yarısında 
135.387 Ons Altın Üretti 

Ağustos 2021

Ağustos 2021

Sürdürülebilir madencilik hedefi ile faaliyetlerini sürdüren Ma-
den Sorunları ve Çözümleri Derneği, taştan kâğıt üretim projesi 
için hazırlıklara başladığını açıkladı.
Proje kapsamında Avrupa Birliği’nden 450 milyon Euro kaynak 
sağlanarak üç farklı teknoloji ile üç farklı şehirde fabrika kurul-
ması planlanıyor. Öğütülen taşların plastik esaslı kimyasal içeri-
ğiyle karıştırılması sonucu elde edilecek olan uzun ömürlü kâğıt 
için Ege bölgesinde Afyon ve çevresindeki eski mermer ocak-
larında fabrika kurulumu hedefleniyor. Bir diğer kullanım alanı 
olan %100 organik kısa ömürlü ambalaj grubu için taşın reçine 
ile karıştırılması ile üretilecek kâğıt için kurulacak fabrikanın ise 
kireç taşlarının yoğun olduğu Mersin Silifke’de konumlanması 
değerlendiriliyor. Çocukların kullandığı anti-bakteriyel özelliğe 

sahip ve kısa sürede doğaya karışacak olan kağıtların üretimi 
için ise İstanbul’da terk edilmiş taş ocaklarında fabrika kurulu-
mu planlanıyor.
Türkiye’nin toplam kâğıt ithalatının 10 milyar Euro seviyesinde 
olduğunu hatırlatan dernek fabrikaların aktif hale gelmesi ile 
ithalatın bir kısmını önleneceğinin altını çizdi.  Dernek ayrıca 
klasik kâğıt üretimindeki fazla su kullanımını hatırlatarak taştan 
kâğıt üretiminde su ve ağaç kullanılmayacağını bu durumunda 
israfın da önüne geçileceğini vurguladı.
Bilimsel fizibiliteleri tamamlanan projede fabrika kurulumları-
nın ardından 29 Ekim 2023 tarihinde üretime başlanması ön-
görülüyor. 

Koza Altın İşletmeleri, 2021 yılı ilk 6 aylık dönemde 135.387 
ons altın üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket 2021 yılı ilk 6 
ayda gerçekleştirdiği üretime karşılık 1 milyar 970 milyon TL’de 
gelir elde ettiğini duyurdu. 
Şirketin halihazırda dört proses tesisi bulunurken, 2001 
yılından bu yana çalışmakta olan ilk tesis, Ovacık’ta halen 
ağırlıklı olarak Çukuralan cevheri ile üretime devam ediyor. 
2021 yılı ilk altı aylık dönemde Ovacık Tesisinde 85.753 ons 
altın (6,99 g/t altın tenörlü), 25.131 ons gümüş (2,87 g/t gü-
müş tenörlü) üretimi gerçekleştirildi. İkinci proses tesisi olan 
Kaymaz’da, Aralık 2011’de altın üretimine başlandı. 2021 
yılı ilk altı aylık dönemde 25.333 ons altın (2,10 g/t altın te-

nörlü), 19.839 ons gümüş (2,77 g/t gümüş tenörlü) üretimi 
gerçekleştirildi.
Üçüncü tesis olan Himmetdede’de 2021 yılı ilk altı aylık dönem-
de yığın liçi yöntemiyle 24.301 ons altın (0,51 g/t altın tenörlü) 
üretimi gerçekleştirilirken dördüncü tesis olan Mastra da 2009 
yılında devreye alındı. Mastra tesisinde 2021 yılı ilk altı aylık dö-
nemde üretim gerçekleştirilmedi.
Koza Altın’ın 2020 yılı ilk altı aylık dönemde 863,9 milyon TL 
olan net dönem kârı, 2021 yılı aynı dönemde 481,0 milyon TL’lik 
bir artışla 1.344,9 milyon TL olarak gerçekleşirken, 2021 yılı ilk 
altı aylık dönemde kâr marjı %68,2 oldu.
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Park Elektrik, Konya Ilgın İşletmesi’nde Üretilecek 
Kilin Satışı Konusunda Sözleşme İmzaladı Ağustos 2021

Park Elektrik iştiraki Konya Ilgın Elektrik Üretim AŞ tarafından 
rödovans usulüyle işletilen Konya’nın Ilgın ilçesindeki 1247 
ruhsat numaralı linyit sahasında, kömür üretim faaliyeti sıra-
sında zaruri olarak üretilen kilin HF Penta Madencilik şirketine 
satışı konusunda sözleşme imzalandığı açıklandı. 
Park Elektrik tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada söz ko-
nusu sözleşmenin 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olduğu, 

yıl sonuna kadar 30 bin ton kil satışının gerçekleştirilmesinin 
planlandığı vurgulandı. Sahadaki üretim durumuna göre satış 
miktarının %30 oranında arttırılıp azaltılabileceği belirtilirken 
şu ifadeler kullanıldı: “Üretilecek kil, Konya Ilgın’ın işlettiği maden 
sahasında alıcıya kamyon üstü teslim edilecek olup sevk ve nakli-
ye giderleri Alıcı’ya ait olacaktır.”

Çöpler Altın Madeni 2021 Yılının 
İkinci Çeyreğinde 75,754 Ons Altın Üretti 

Metal Madenlerde Devlet Hakkı %25 Arttırıldı

Standard Boksit İşletmeleri’nin Tufanbeyli Boksit 
Sahasında Gümüş Varlığı Tespit Edildi 

Ağustos 2021

Ağustos 2021

Ağustos 2021

SSR Mining 2021 yılının ikinci çeyreğinde faaliyet halindeki 4 
işletmesinde toplam 199.673 ons eşdeğer altın üretimi gerçek-
leştirdiğini açıkladı. Yılın ilk altı ayındaki toplam üretimin ise 
395.750 ons eşdeğeri altın olduğunu belirten şirket 2021 yılı 
üretim öngörüsünde belirtilen hedef aralığı karşılama yolunda 
çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.
Şirket ülkemizdeki Çöpler Altın Madeni’nde 2021 yılının ikinci 
çeyreğinde 75,754 ons altın üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. 
Çöpler flotasyon tesisinin İçinde bulunduğumuz yılın Haziran 
ayı itibari ile büyük ölçüde tamamlandığını kaydeden şirket 
tesisin planlanan zaman ve bütçe dahilinde tamamlandığını 
ifade etti.
SSR Mining Başkan ve CEO’su Rod Antal şirketin ikinci çeyrek 
sonuçları ile ilgili şu yorumlarda bulundu: “2021’in ikinci çey-
reğinde, SSR Mining’in itibarını oluşturan güçlü operasyonel ve 
finansal başarılarımızı sürdürdük. Şirket, Seabee ve Puna’da ger-

çekleştirilen rekor üretim, Marigold’da gerçekleştirirken rekor kazı 
miktarı ve amiral gemisi operasyonumuz olan Çöpler’in devam 
eden yüksek performansı öncülüğünde yılın ikinci çeyreğinde 
199.673 ons eşdeğer altın üretimi gerçekleştirirken yılın ilk yarısın-
daki üretim ise 395.750 ons eşdeğer altın oldu.”
Bilanço gücü açısından emsal gruplarının zirvesinde yer altık-
larını belirten Antal yılın başından bugüne kadar sağlanan ser-
maye getirilerine ek olarak Türkiye, ABD ve Kanada’daki geniş 
organik büyüme fırsatları içeren portföylerini finanse etmek 
için iyi bir konumda olduklarını kaydetti.
Antal yılın üçüncü çeyreği ile ilgili olarak şu cümleleri kullan-
dı: “Çöpler’de flotasyon tesisi inşaatı ikinci çeyrekte büyük ölçüde 
tamamlandı ve üçüncü çeyrek için devreye alma süreci devam 
ediyor. Yılın ikinci yarısında Çöpler, Marigold ve Seabee genelinde 
geliştirme ve arama hedeflerinde olumlu ilerlemeyi detaylandıran 
düzenli bir güncelleme akışı bekleniyor.”

Maden Kanunu kapsamında; alüminyum, bakır, çinko, demir, krom 
ve kurşun için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırıldı. 
Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında şu 
ifadeler kullanıldı: “3213 sayılı Maden Kanununun 2’inci maddesi 

kapsamında yer alan IV. Grup (c) bendi madenlerden alüminyum, 
bakır, çinko, demir, krom ve kurşun için belirlenen Devlet hakkı 
oranlarının %25 artırımlı olarak uygulanmasına, mezkûr Kanu-
nun 14’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Verusa Holding’in %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Bok-
sit İşletmeleri AŞ’nin sahibi olduğu Adana Tufanbeyli boksit madeni 
sahasında (Boksit cevherinin yanında) gümüş varlığı tespit edildi.
15 Şubat 2021 tarihinde üretime geçilen sahada boksit cev-
herinin yanında gümüş varlığı tespit edildiğini duyuran şirket 
yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Boksit üretimine baş-
lanan söz konusu maden sahasına ilişkin “Uluslararası / Ulusal 
Standartlara (CRIRSCO; JORC, NI 43-101 UMREK) Uygun Maden 
Kaynak ve Rezerv Değerleme” çalışmaları kapsamında yapılan 
yeni sondajlar neticesinde temin edilen numunelerle ilgili bugün 
(23.08.2021) gelen analiz sonuçlarına göre, söz konusu maden sa-

hasında, (boksit cevherinin haricinde) tonda 20,86 – 71,24 gram 
aralığında gümüş cevheri bulunduğu tespit edilmiştir.  
Bahse konu analiz sonuçları, boksit cevherine yönelik kaynak ve 
rezerv değerleme çalışmaları kapsamında yeni yapılan sondajlar 
neticesinde elde edilen numunelere dayalıdır. Söz konusu maden 
sahasındaki (daha önce tespit edilen ve kamuya açıklanan boksit 
cevheri dışındaki) gümüş rezerv miktarının tespiti ile sahanın gü-
müş madeni açısından da işlenebilir ve ticarete konu edilebilir ni-
telikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla çok daha kap-
samlı incelemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda gerekli 
çalışmalar şirketimiz tarafından ayrıca yapılacaktır.”
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Kışladağ Altın Madeni 
Madenciliğin Geleceği İçin Hazırlanıyor! 

MAPEG Hizmetlerinin Elektronik Ortamda 
Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Ağustos 2021

Ağustos 2021

Sürdürülebilirlik hedeflerinin önemli bir bölümünü çevresel 
etki ile işçi sağlığı ve iş güvenliğine dönük gerçekleştirilen ça-
lışmalar oluştururken Tüprag bu çerçevede, Kışladağ Altın Ma-
deni’nde kısa süre önce hem nakliye kamyonu operatörleri için 
bir yorgunluk yönetim sistemi hem de makinelerde denenmiş 
LNG-dizel hibrit teknolojisi kullanıma sundu.
Kışladağ’da üretim sürecinin önemli bir parçası olan maden 
nakliye kamyonlarına, operasyonları ve sürücü davranışlarını 
izleyen; sürücüyü olası yorgunluk veya azalan konsantrasyon 
konusunda uyaran bir sürüş güvenlik sistemi entegre edildi. Bu 
sistem sayesinde, nakliye kamyonu operatörlerinin güvende ve 
uyanık kalmasına yardımcı olmak ve gerektiğinde mola verme-

lerini teşvik etmek hedefleniyor.
Sistem, veritabanına işlenen sinyallerin yanı sıra operatöre bir 
uyarı sesi gönderiyor. Alarm algılandığında, durumunu değer-
lendirmek için operatörle iletişime geçiliyor. İkinci bir alarm 
algılanırsa operatör detaylı bir kontrol için sağlık ünitesine yön-
lendiriliyor.
Madencilik faaliyetlerinde, temiz ve ekolojik bir yakıt türü olan 
LNG kullanımı ise emisyonları yaklaşık %30 düzeyinde azaltı-
yor. Kışladağ’da gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen ve-
rilere göre; dizel yakıt yerine % 85LNG ikamesi, yalnızca işletme 
maliyetinde tasarruf sağlamıyor, çevresel etki performansı yö-
nünden de etkileyici sonuçlar yaratıyor.

“Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Hizmetle-
rinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik” 
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu Yönetmelik ile MAPEG tarafından yapılacak iş ve işlemlerin 
elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik usul ve esaslar 
düzenlenirken MAPEG tarafından elektronik ortamda yürütü-
len hizmetleri kapsıyor.
MAPEG, Yönetmelik kapsamında elektronik ortamda sunulan 
hizmetleri;
• Kullanıcı odaklı ve erişilebilir olması,
• Zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması,
• Siber güvenliğin sağlanması,
• Kesintisiz ve kaliteli hizmet sağlanması,
• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılma-
sı,
• e-Devlet altyapısına entegrasyon sağlanması, kurumlar arası 
bilgi paylaşımının ve birlikte çalışabilirliğin sağlanması amacıy-

la Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberine riayet edilmesi,
• 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Ka-
nunu kapsamında kişisel verilerin korunması ve mahremiyet 
prensibinin de dikkate alınarak, temel hak ve özgürlüklere ri-
ayet edilmesi,
• Bilişim sistemlerinin güvenliğine yönelik ulusal ve uluslararası 
standartlara uyulması,
• Elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarının paylaşımı-
na açık olan verilerin ayrıca kişilerden talep edilmemesi, yalnız-
ca sunulan hizmetin gerektirdiği verilerin istenmesi,
• Kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olarak, mobil cihazlar da dâhil 
olmak üzere güncel teknolojinin gerektirdiği mümkün olan bü-
tün elektronik erişim ortamlarından hizmet sunulması,
• Ödeme gerektiren hizmetlere ilişkin tahakkuk ve tahsilatların 
elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, ilkeleri dâhilinde yürüt-
meyi planlıyor.

Eti Maden ile Aspilsan ve Aselsan Arasında 
İş Birliği Anlaşması İmzalandı Ağustos 2021

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, ürettiği lityum karbo-
natın lityum iyon batarya üretiminde kullanılması için Aspilsan 
ve Aselsan ile iş birliği yaptı.
15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2021) im-
zalanan sözleşme kapsamında, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’n-
de deneme üretimleri yapılan lityum karbonatın, Aspilsan tara-
fından üretilecek lityum iyon bataryalarda kullanılacağı bilgisi 
verildi.
TRT’de de yer alan habere göre deneme üretimleri tamamla-
nan bataryaların Aselsan tarafından sahadaki uygulamalarda 
kullanılacağı anlatılan açıklamada, “Bu iş birliği protokolüyle ül-
kemizin üç büyük kuruluşunun bilgi ve denetimiyle ham madde-

den nihai ürüne kadarki sürece yönelik teknolojinin geliştirilmesi 
sağlanacaktır.” denildi.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Kırka tesislerinde 
üretilen bor ürünlerinin sıvı atıklarından lityum karbonat üreti-
mine yönelik pilot uygulamaları geçen yıl Aralık ayında başladı. 
Bu kapsamda yılda 10 ton olarak üretilecek lityum karbonat, 
batarya olmak üzere sanayinin farklı alanlarında da kullanılabi-
lecek.
Yıllık 600 ton lityum karbonat üretimi yapılacak endüstriyel 
tesis için çalışmalar sürerken bu üretimle Türkiye’nin ithalat 
yoluyla elde edilen lityum karbonat ihtiyacının yarısının karşı-
lanması hedefleniyor.
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SSR Mining Ardıç Projesinden 
Olumlu Sondaj Sonuçları Paylaştı

TTK Yılın İlk Yarısında 
186 Milyon 157 Bin TL Gelir Elde Etti

Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyeliğine 
Prof. Dr. Şeref Kalaycı Atandı 

Ağustos 2021

Temmuz 2021

Ağustos 2021

Türkiye’de arama ve üretim faaliyetlerine devam eden SSR Mi-
ning Ardıç projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği sondaj çalış-
masının sonuçlarını paylaştı. 2020’nin Mart ve 2021’in Mayıs ay-
ları arasında kalan zaman diliminde 43.627 metrelik 194 sondaj 
gerçekleştirilirken sondaj sonuçları arasından dikkat çekenler 
şu şekilde oldu:
• AR274: 155 metreden itibaren 40,7 metre boyunca 7,48 g/t Au 
içerisinde 187 metreden itibaren 5 metre boyunca 29,99 g/t Au
• AR280: 246 metreden itibaren 24,5 metre boyunca 4.18 g/t Au 
içerisinde 264 metreden itibaren 1 metre boyunca 35,1 g/t Au
• AR356: 163 metreden itibaren 62,7 metre boyunca 2.98 g/t 
Au içerisinde 205 metreden itibaren 3,4 metre boyunca 13,43 
g/t Au
• AR407: 145 metreden itibaren 54 metre boyunca 3.68 g/t Au 
içerisinde 157 metreden itibaren 2 metre boyunca 15,43 g/t Au
• AR417: Yüzeyden itibaren 49,8 metre boyunca 2,20 g/t Au
Çakmaktepe Madeni’ne 1,5 km, Çöpler işletmesine ise 6 km 
uzaklıkta bulunan Ardıç projesinin kendileri için önemli bir or-

ganik büyüme girişimi olduğunu belirten şirket Ön Ekonomik 
Analize (PEA) göre projenin 11 yıllık faaliyet süresi ile 1,2 mil-
yon ons altın üretimi gerçekleştirme potansiyeli bulunduğunu 
kaydetti.  2017 yılında keşfedilen projede sondajların ve teknik 
çalışmaların devam ettiğini vurgulayan SSR Mining ilk kaynak 
kestirimi ise 2022 yılında duyurmayı planlıyor. Projede izin sü-
reçleri devam ederken ilk altın üretiminin ise 2023 yılında ger-
çekleştirilmesi hedefleniyor.
SSR Mining Başkan ve CEO’su Rod Antal sondaj sonuçları hak-
kında şu yorumlarda bulundu: “Elde edilen bu sonuçlar harika. 
Hem mevcut Teknik Raporda sunulan Ardıç PEA örneğini iyileştir-
meyi hem de proje için ilk kaynak kestirimini duyurmayı hedefledi-
ğimiz için bunları modellerimize dahil etmeye hevesliyiz. Ardıç’ın 
üretime alınması için gerekli izin çalışmaları ve diğer süreçler, ara-
ma ve kaynak kestirimi sondajlarına paralel olarak devam ediyor. 
Ardıç’ın, 2023 yılında gerçekleştirilen ilk üretim ile birlikte küresel 
arama portföyümüzde hedeflediğimiz organik büyümenin temel 
itici gücü olarak görüyoruz.”

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yöne-
tim Kurulu Üyeliğine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Şeref Kalaycı atandı.
Resmi Gazete’de yer alan atama kararında; “Eti Maden İşletmele-

ri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8’nci maddesi ile 3 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri 
gereğince Prof. Dr. Şeref Kalaycı atanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 2021 yılının ilk altı ayında 385 
bin 181 ton kömür satarak 186 milyon 157 bin TL gelir elde etti.
TRT Haber’de yer alan habere göre, Zonguldak’ta, TTK’ye bağlı 
Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocak-
larında üretilen taş kömürü demir çelik fabrikalarının yanı sıra 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlara satılarak ülke eko-
nomisine kazandırılıyor.
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, taş-
kömürü ve TTK’nin sadece Zonguldak için değil tüm maden-
cilik sektörü, bölge ve ülkenin üretim ve istihdam hedefleri 
açısından büyük önem ifade ettiğini belirterek oda olarak bu 
hedeflere ulaşılması ve sektörün sorunlarından arındırılması 
hususunda çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getirdi. 
Hayata geçirilen Makzon projesine de değinen Demir “Ayrıca 
MAKZON adını verdiğimiz Zonguldak Maden Makineleri Kü-
melenmesi Projesi’nin gerçekleşmesinin Zonguldak’ta iki asra 
yaklaşan yer altı madenciliği için milat olacağı bilinciyle hareket 
etmekteyiz.” dedi.
Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ku-

ruma bağlı maden ocaklarında kömür üretiminin en üst se-
viyesinin hedeflendiğini söyledi. Taş kömürünün her dönem 
önemini koruduğunu belirten Yeşil, madenciliğin dünyanın 
en zor sektörlerinden biri olduğunu hatırlatarak şu açıkla-
malarda bulundu: “Dünyanın en zor işi madencilik sektöründe 
çalışmaktayız. Bunun üzerine bir de salgın eklendi. Bu kolay bir 
iş değil. İşimizin ne kadar zor olduğunu hep beraber biliyoruz. 
Kentte ve ülkede yerli ve milli üretimi artırmanın yolları aranı-
yor. Bizler bu bilinçle her şart altında fedakârca üretmeye de-
vam ediyoruz.”
Yeşil, taş kömürü üretiminin artırılması için atılacak adımların 
ülkeyi dışa bağımlılıktan kurtaracağını dile getirdi. Taş kömürü-
nün ülke için önemini vurgulayan Yeşil şu cümleleri kullandı: “Bu 
rezervi dışarıya çıkarmak için madenciler olarak var gücümüzle 
çalışıyoruz. Satış grafiğimizin her geçen gün istenilen düzeyde ar-
tacağına inanıyoruz. Türkiye’nin taş kömürüne, kentin de istihda-
ma ihtiyacı var. Üretimi artırarak ülke sanayisinin ihtiyacına katkı 
sağlamayı hedefliyoruz.”
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TMD Üyeleri Yangınla Mücadele İçin Seferber Oldu 
Ağustos 2021

TMD, Antalya, Muğla ve Isparta’da çıkan ve tüm Türkiye’yi de-
rinden etkileyen orman yangınlarıyla mücadeleye destek için 
seferber oldu. Derneğin üst yönetimi ve üye şirketlerindeki İSG 
birimi yöneticilerinden oluşan Dayanışma Komitesi, yangının 
başladığı ilk günden itibaren koordineli çalışarak bölgeye acil 
ihtiyaçların ulaştırılmasını sağladı.
Müdahale ekipleri ile koordineli çalışan TMD, üye şirketlerinin 
destekleriyle yanmaz bot, yanmaz eldiven, koruyucu gözlük, 
yangın söndürme hortumu, yaralı hayvanlar için ilaç, yem ve 
mama gibi acil ihtiyaçları hızlıca yangın bölgelerine ulaştırdı. 
Yangınların ön saflarında mücadele eden itfaiyeci, orman işçisi 
ve gönüllüler ile sürekli iletişim halinde kalan TMD, 14 gün bo-
yunca devam eden yangınların söndürme ve soğutma çalışma-
larına önemli katkılarda bulundu.
Konuya ilişkin değerlendirmeler yapan TMD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Emiroğlu, “Günlerce devam eden bu yangınlar hepi-

mizi derinden yaraladı. Bu afete seyirci kalamazdık. Biz de ma-
denciler olarak, yangınların başladığı ilk andan itibaren kendi 
aramızda koordinasyon sağlayarak tüm imkanlarımızı seferber 
ettik. Doğal afetlerle mücadelede birlikte hareket ederek başarıya 
ulaşmak mümkün. Birçok STK gibi biz de yangınların söndürülme-
si ve acil ihtiyaçların giderilmesi yönünde canla başla çalıştık. Bir 
kez daha gördük ki, biz birlikte güçlüyüz. En büyük temennimiz ise, 
gelecekte orman varlığımızı tehdit eden bu tür afetlerin bir daha 
yaşanmamasıdır.” dedi.
Yangın bölgelerine yakın maden işletmelerinin yangınlara mü-
dahale için hem araç – gereç hem de insan kaynaklarını sefer-
ber ettiğine de dikkat çeken Emiroğlu, “Tüm madenciler gecele-
rini gündüzlerine katarak mücadelenin içinde yer aldı. Madencilik 
sektörü birçok yangının söndürülmesinde etkin rol oynadı. Bir kez 
daha emeği geçen tüm madencilere teşekkürlerimi sunuyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Etiyopya Arasında 
İşbirliği Anlaşması İmzalandı Ağustos 2021

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokra-
tik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik ve Hidrokarbon 
Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma”nın onaylanmasına, 9 sayı-
lı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 3’üncü maddeleri 
gereğince iki ülke arasında madencilik ve hidrokarbon alanla-
rında iş birliği yapılmasına karar verildi.
Resmî Gazete’de yayımlanan anlaşma kapsamında iki ülke arasında;
• Mineral, petrol, gaz arama ve işletmesinin geliştirilmesi ve teşviki,
• Petrol türevlerinin depolanması, pazarlanması, taşınması ve 
dağıtımı,
• Petrol altyapılarının inşası, bakımı ve gaz teknolojilerinin uy-
gulanması 
• Mineral ve hidrokarbon politikalarının geliştirilmesi ve uygu-
lanmasından sorumlu politika belirleyiciler ile teknik uzmanla-
rın karşılıklı ziyaretleri,

• Her iki tarafın uzmanları için mineral ve hidrokarbon alanında 
özel eğitim kurslarının teşvik edilmesi,
• Mineral ve hidrokarbon alanına yatırım çekmek amacına yö-
nelik çalıştaylar, konferanslar ve fuarlara müşterek katılım,
• Eğitim programları, bilgi, deneyim ve ihtisas paylaşımı dahil 
olmak üzere altın ve diğer metalik mineraller alanında ortak 
faaliyetler,
• Jeoloji, yönetim ve danışmanlık alanlarında teknik işbirliği ve 
bilgi paylaşımı,
• Mineral, petrol ve doğal gaz teknik alanlarında işbirliği,
• Mineral zenginleştirme alanında teknik işbirliği, bilgi ve ihtisas 
paylaşımı,
• Mineral arama amaçları doğrultusunda sismik ve diğer jeofizik 
metotlara ilişkin bilgi paylaşımı konularında iş birliği yapılması-
na karar verildi.

YKS’de Yer Bilimlerini Tercih Edecek 
Öğrencilere Burs Verilecek Ağustos 2021

2021 YKS sınavı başarı sıralamasında maden mühendisliği, jeo-
loji mühendisliği, jeofizik mühendisliği veya cevher hazırlama 
mühendisliği bölümlerinden birini ilk 5 tercihi arasında kaza-
nan öğrencilere öğrenim süreleri boyunca verilecek burs hak-
kında detaylar, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 
(İMMİB) tarafından paylaşıldı.
Tercihiyle ilgili bölümlerden birisine belirtilen şartlarda dahil 
olacak öğrenciler her yıl 9 ay süresince ilk 65.000’de yer alması 
durumunda (İstanbul ve Ankara’daki üniversiteleri tercih eden 
öğrencilere);
• İlk 30.000’de yer alan öğrencilere aylık 2.557 TL (AGİ hariç as-
gari ücret),

• 001-50.000 arasında yer alan öğrencilere aylık 1.278 TL (AGİ 
hariç asgari ücretin yarısı),
• 001-65.000 arasında yer alan öğrencilere ise aylık 852 TL (AGİ 
hariç asgari ücretin 1/3’i),
İlk 100.000’de yer alması durumunda;
• İstanbul ve Ankara dışındaki illerde yer alan üniversiteleri ter-
cih eden öğrencilere, aylık 2.557 TL (AGİ hariç asgari ücret) burs 
alacak.
Konuyla ilgili detaylara www.cevherimizsensin.com web site-
sinden ulaşabilirsiniz.
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DÜNYADAN HABERLER

Şilili Madenciler Bakır Fiyatlarının Yüksek Seyrinin 
Devam Etmesini Bekliyor 

Çin Karbon Salınımı Konusunda 
Karışık Sinyaller Veriyor

Ağustos 2021

Ağustos 2021

Ağustos 2021

Koronavirüs pandemisinin neden olduğu durgunluğun ardın-
dan yaşanan normalleşme sürecinde bakır piyasaları da hızlı 
bir talep artışı ile karşı karşıya kaldı ve fiyatlar rekor seviyelere 
yükseldi. Yaşanan olağandışı gelişmeler eşliğinde fiyatlarda ya-
şanan bu yükselişin ne kadar süreceği yakından takip ediliyor. 
Dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili’de maden üretici-
leri bakır fiyatlarının iki ila üç yıl boyunca yüksek seyredeceği-
ne dair fikir birliğine varırken yaşanan bu yükselişin bir süredir 
gündemde olan "süper döngü" kapsamında olup olmadığı ko-

nusuna temkinli yaklaşıyor.
Şilili maden üreticileri için bir üst kuruluş olan Ulusal Maden-
cilik Derneği'nin (SONAMI) Başkanı Diego Hernández, piyasa-
larda tecrübe edilen gelişmeler ile ilgili olarak hızla gelişmekte 
olan elektrikli araç ve yenilenebilir enerji endüstrilerinin orta 
vadede talebi ve fiyatları olumlu etkilemeye devam edeceğini 
kaydetti. Hernández, fiyatların pound başına 4 doların üzerin-
de kalacağını belirtirken daha uzun süreli bir süper döngü ko-
nusunda ise piyasaları temkinli olmaya davet etti. 

Karbon emisyonlarını azaltmak için bir yol bir haritası duyuran 
Çin, yeni çelik üretim tesisleri ve kömürle çalışan enerji santral-
lerini duyurmaya devam ediyor.
Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi’nin (Centre for Resear-
ch on Energy and Clean Air) yayınladığı rapora göre, devlete ait 
firmaların 2021'in ilk yarısında 43 yeni termik santral ve 18 yeni 
çelik üretim tesisi teklif ettiğini söyledi. Tesislerin tamamı onay-
lanır ve inşa edilirse, yılda yaklaşık 150 milyon ton karbondioksit 
salınımı gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu miktar Hollanda'nın 
toplam emisyonlarından daha fazla olması ile ön plana çıkıyor.
Çin, karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik agresif önlemler 
ve pandemiden etkilenen ekonominin toparlanmasını sürdür-
mek için ağır sanayi odaklı harcamalar arasında gidip gelirken 
yaşanan gelişmeler, Pekin'den gelen kafa karıştırıcı sinyallere 
dikkat çekiyor.
Ülke yılın ilk yarısında 15 gigawatt'lık yeni kömürlü termik sant-
ral kapasitesin inşaatına başladı. Buna ek olarak 35 milyon ton 

kapasiteli yeni kömür bazlı çelik üretim tesisi duyurdu. Ülke 
tarafından duyurulan yeni kapasitenin 2020'nin tamamında 
duyurulan kapasiteden fazla olması dikkat çekti. Yeni çelik pro-
jelerin, faaliyetleri sona eren projelerin yerini alacağı dolayısı ile 
toplam kapasitenin artmayacağı belirtilse de tesislerin ağırlıklı 
olarak kömür temelli fırın teknolojisi kullanması ile sektörün kö-
mür kullanımına daha bağımlı hale geleceği vurgulandı.
Çin'in CO2 emisyon artışını frenleme ve emisyon hedeflerini 
gerçekleştirme kabiliyetinin, enerji ve çelik sektörlerindeki ya-
tırımları kalıcı olarak kömürden uzaklaştırmasına bağlı olduğu-
nun altını çizerek ülkenin karışık sinyaller yolladığını belirten 
araştırmacılar Çin’in yakın zamanda duyurulan projelere yakla-
şımının gelecekteki tutumunu ortaya koyacağını kaydetti. 
Başkan Xi Jinping ise yakın zamanda yaptığı açıklamalarda 
2030 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını en üst düzeye 
çıkarmak ve 2060 yılına kadar tüm sera gazı emisyonlarını sıfır-
lamak üzere bir hedef belirledi. 

Codelco, Madenlerinde Yenileme 
Çalışmalarına Devam Ediyor 
Dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şilili Codelco, 1,4 milyar 
dolarlık Salvador Bakır Madeni genişleme projesinde çalışma-
lara başladı. Projenin madenin faaliyet süresini 47 yıl, üretim 
miktarını ise yüzde 50 oranında arttırması bekleniyor. Rajo Inca 
ismi verilen proje ile 1959 yılından beri faaliyette olan Salvador 
Madeni’nin üretim şekli yer altı madenciliğinden açık ocak ma-
denciliğine dönüşecek. 
Codelco Yönetim Kurulu Başkanı Juan Benavides proje ile ilgi-
li şu yorumlarda bulundu: “Şimdiye kadar bu işletme üç yer altı 
madenine bağlıydı. Bundan sonra ise Salvador, tüm cevheri tek 
bir açık ocaktan elde edecek. Açık ocaktan elde edilen cevherin 
tenörü mevcut olanlardan %40 daha yüksek. Bu durum üretim ve 
verimlilik artışı sağlayacaktır."
Cevheri 2021 yılı sonu itibari ile tükenmesi beklenen maden 
geçtiğimiz yıl ürettiği 50 bin 600 ton ile Codelco’nun toplam 

üretiminin sadece yüzde 3’ünü karşılarken aynı zamanda şirke-
tin verimliliği en düşük madeni olarak biliniyordu.  Ancak yeni 
projenin hayata geçirilmesi ile maden yaklaşık ortalama yüzde 
0,59 bakır tenörlü 796 milyon ton kaynağa erişim sağlayacak. 
Açık ocak işletmesinin tam kapasite ile üretime geçeceği tarih 
2023 yılının ikinci çeyreği olarak tahmin ediliyor.
Proje Codelco’nın faaliyet ömrünün sonuna yaklaşan madenle-
ri yenilemek için başlattığı proje kapsamındaki altı madenden 
biri olma özelliği taşıyor. Şirket geçtiğimiz dönemde, 10 yıl içe-
risinde 40 milyar dolar bütçe ile seçilen madenlerde yenileme 
çalışması yapacağını duyurmuştu.
Yedi maden ve dört izabe tesisinin işletmesini sürdüren 
şirket, 2020 yılında 1,8 milyon ton bakır üretimi gerçek-
leştirerek küresel bakır üretiminin yüzde 11’ini tek başına 
karşılamıştı. 
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Enerji Dönüşümü Madenler İçin Ek Kazanç Yaratabilir
Ağustos 2021

Enerji dönüşümü kapsamında elektrikli araçlar ve ekipmanların 
yaygınlaşması, yakın gelecekte tüm madenciliğin gerekli elekt-
riği üretebileceği, depolayabileceği hatta ihtiyaç fazlası elekt-
riğin satılarak ekstra gelir yaratabileceği bir ortam yaratabilir.
IDTechEx'in raporunda enerji bağımsızlığı sağlamaya yönelik 
güneş ve rüzgâr enerjisinin madencilik için yeni trend olduğu-
na dikkat çekilirken bu teknolojiler sayesinde madene birkaç 
saatten birkaç aya kadar yetebilecek enerji fazlasının depola-
nabileceği kaydedildi. 
Madenlerin ihtiyaçlarından daha fazla elektrik üretimi yaptığı 
bir senaryonun işlendiği raporda, madenlerin kaynakları tüken-
dikçe üretilen elektriğin büyük bir kısmının yerel topluluklar 
tarafından kullanılabileceği hatta endüstri ve ulusal şebekeler 
için sıfır emisyonlu elektrik sağlanabileceği belirtildi. Rapor-
da, madenlerin enerji dönüşümlerinin güvenlik, yeşil enerji ve 
elektriğin maliyetinin düşürmesi gibi avantajlarının yanı sıra en 
önemli kazanımın enerji arzı olabileceği bilgisi yer aldı.
Ancak rapor, enerji dönüşümünün finansal faydalarının sıklık-

la hafife alındığını ve bu tür bir küçümsemenin yanlış kararlara 
yol açabileceğine dikkat çekti. Günümüzde bazı maden üre-
ticilerinin filolarını özelleştirmenin ne kadar pahalı olduğuna 
odaklandığını belirten raporda, enerji dönüşümü uygulama-
larının er ya da geç standart haline geleceğine dair öngörüler 
yer aldı.  
IDTechEx CEO'su Raghu Das bu konuda şu yorumlarda bulun-
du: “10 yıl sonra birçok önemli ilerleme gerçekleşecek. Ancak bu 
gelişmelerin şimdiden planlama ve uygulanabilirlik hesaplamala-
rını etkilemesi gerekiyor. İnsansız madenlerin hayata geçmesi için 
yerinde cevher işleme teknolojileri, dizel yakıtların kullanımının 
sonlanması, elektrikli araçların şarj süresinin üç katına çıkması 
gibi gelişmelerin zamanlamaları çok önemli.” 
Maliyetler, yasal düzenlemeler, sağlık ve gittikçe zorlaşan ma-
dencilik şartları gibi unsurlar göze önüne alındığında maden-
lerde enerji dönüşümünün kaçınılmaz olduğunu belirten Das, 
insansız madenlerin zamanının geldiğini ve bu madenlerin sa-
dece elektrik ile var olabileceğini vurguladı. 

Sudan Altın Üretimini İkiye Katladı

Glencore İngiliz Pil Üreticisi ile Anlaşma Sağladı 

Ağustos 2021

Ağustos 2021

Sudan'ın altın üretimi 2021 yılının ilk altı ayında neredeyse ikiye 
katlandı. Ülkenin ekonomiyi kurtarma çabalarında gösterdiği 
kısmi başarının bir göstergesi olarak kabul edilen kayıtlı altın 
üretimindeki artışın, yasadışı altın kaçakçılığını önlemeye yöne-
lik tedbirlerden kaynaklandığı düşünülüyor.
Bloomberg'in devlete ait şirketin planlama ve araştırma baş-
kanı Al-Sadig Al-Haj'dan edindiği bilgilere dayanan haberine 
göre, ülkenin 2021'in ilk altı ayındaki altın üretimi 15,6 tondan 
30,3 tona yükseldi.

Ülke 2021'in ilk yarısında altından yaklaşık 86 milyon dolarlık 
gelir elde etti. Sudan yıl sonuna kadar yaklaşık 323 milyon dolar 
değerinde 100 tonluk altın üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Sudan, yıllarca süren kötü yönetim ve uluslararası izolasyon ne-
deni ile zor duruma düşmüş bir ekonomiyi toparlamak adına 
adımlar atıyor. Ülke, altın satışlarını 2021 bütçesinin önemli bir 
bileşeni olarak görüyor ve kayıt dışı madencilik ve kaçakçılığın 
hâkim olduğu sektöre özel yatırımları çekmek için çalışmalarını 
sürdürüyor.

Bakır Fiyatları Arz Kesintileri ile Yükseldi Ağustos 2021

Codelco'nun Şili'deki Andina Bakır Madeni’ndeki işçilerin gre-
ve gitmesinin ardından olası bir arz kesintisi endişesi nedeni 
ile bakır fiyatları artış göstererek bu yılki rekor değer olan ton 
başına 9.748 dolar seviyesine yükseldi.
Bakır fiyatlarında yaşanan yükselişin Şili'de grev halindeki 
sendikalara avantaj sağladığı belirtilirken görüşmelerin tıkan-
ma noktasına geldiği kaydedildi. Andina Madeni’ndeki işçiler 
son sözleşme teklifini reddettikten sonra işten ayrılırken, JX 

Nippon Copper'ın Caserones madenindeki işçiler de iş sözleş-
mesi görüşmelerinden istedikleri sonucu alamayarak greve 
başladı.
2020 yılında Andina’nın 184.000 ton Caserones’in ise 126.972 
ton bakır üretimi gerçekleştirdiği biliniyor. Bu madenlerin 
üretim durumu bakır piyasaları tarafından yakından takip 
ediliyor.

Glencore, İngiliz pil üreticisi Britishvolt ile anlaşmaya vardı. An-
laşmaya göre Glencore, İngiliz şirketten hisse alırken Britishvolt 
uzun vadeli kobalt tedarikini güvence altına alacak.
İngiltere, 2030 yılına kadar yeni benzinli ve dizel motorlu 
araçların satışını durdurma kararı almıştı. Bu doğrultu-
da ilerleyen yıllarda ülkede elektrikli araçlara olan talebin 
artması bekleniyor. Britishvolt’un ülkenin kuzeyinde inşa 
edeceği dev tesis ile bu alanda artan talebin karşılanması 
hedefleniyor. 

Ülkenin, Asyalı pil üreticilerinin ve elektrikli araç üreticisi Tes-
la’nın hakimiyetini kırmak için kıtalararası bir rekabette geride 
kalmak istemediği biliniyor. Hükümet bu kapsamda pil üretebi-
lecek fabrikaların inşasına yardımcı olmak için 1,4 milyar dolar 
bütçe ayırmıştı.
Britishvolt'un tesisi, 2027'nin sonundan itibaren üç aşa-
mada inşa edilecek. Tesis tamamlandığında yılda yaklaşık 
300.000 elektrikli araç için pil sağlayabilecek kapasiteye sa-
hip olacak.
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RPMGlobal, Nitro Solutions Şirketini Satın Alarak 
Sosyal Sorumluluk ve Çevre Yönetimi Bölümünü Kurdu

FLSmidth ve thyssenkrupp’tan Önemli Anlaşma…

RPMGlobal, Avustralya mer-
kezli Nitro Solutions ile bir 
satın alma anlaşması imzaladı. 

RPMGlobal, madencilik endüstrisine gerekli çevre izinleri, çev-
resel etki değerlendirmesi (ÇED), çevre denetimleri, uyumluluk 
raporları (durum tespiti), çevre ekonomisi, politika ve mevzu-
at alanlarında kalite odaklı SSÇY hizmetleri sağlayan bir şirket 
olan Nitro Solutions’ı satın alması sonrası bünyesinde Sosyal 
Sorumluluk ve Çevre Yönetimi Bölümünü hayata geçirdi.
RPMGlobal bünyesinde faaliyet gösterecek olan SSÇY bölümü-
nün, Nitro’nun şu anki CEO’su ve kurucusu olan Ngaire Tranter 
tarafından yönetileceği belirtilirken bölümün hayata geçmesi 
ile RPMGlobal’ın dünya çapındaki SSÇY profesyonellerinin tek 
bir çatı altında toplanacağı ifade edildi.
RPMGlobal CEO’su Richard Mathews anlaşma ile ilgili şu yorum-
larda bulundu: “Nitro ve RPMGlobal’ın mevcut SSÇY ekiplerinin, 
tecrübe ve birikimlerinin birleştirilmesinin ardından özel bir SSÇY 
bölümü oluşturulacaktır. Madencilik ve SSÇY danışmanlarımız 
dünya çapında çok sayıda proje gerçekleştirmiş olsa da RPMGlobal 
şimdiye kadar yalnızca SSÇY’ye odaklanan özel bir bölüme sahip 
değildi. Ngaire ve ekibinin, SSÇY alanında dünya çapında bir üne 
sahip olması bize madenciliği sıfırdan bilen ve anlayan bir SSÇY 
ekibinden yararlanarak dünya standartlarında, madencilik odaklı 
bir SSÇY işi kurabileceğine dair büyük bir güven vermektedir.”
Nitro Solutions’un kurucusu olan Ngaire Tranter, yapılan anlaş-
ma ile ilgili olarak, ekibinin son altı yılda inşa ettiği işten gurur 
duyduğunu ve madencilik şirketlerinin SSÇY performanslarını 
iyileştirmek için harekete geçmelerine yardımcı olmaya devam 
etmeyi dört gözle beklediğini paylaştı.

Ayrıca Tranter, şu ifadeleri kullandı: “Küresel ölçekte bir organi-
zasyonun parçası olma fırsatı, dünyanın heryerinde SSÇY’nin be-
nimsenme hızının artması ile artan gereksinimlere cevap verme-
mize yardımcı olacaktır. RPMGlobal’ın son derece gelişmiş yazılım 
ürünleriyle desteklenen üst düzeyde bir madencilik SSÇY hizmet-
leri sağlama konusundaki kararlılığı oldukça açıktır. Ben ve ekibin 
tüm üyeleri bu heyecan verici yolculukta RPMGlobal’e katılmayı 
gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz.”
Dünya çapındaki orta ve büyük ölçekli maden şirketlerinin, ge-
niş bir toplumsal taahhütle yola çıktıkları karbondan arındırma 
ve net sıfır emisyon elde etme hedeflerinin 2050 yılına kadar 
gerçekleştirilmesi adına çalışmalarını hızlandırdıkları biliniyor. 
RPMGlobal ise bu çalışmalara SSÇY odaklı hizmet sunmak için 
yazılımlarından ve alanında uzman danışmanlarının tecrübele-
rinden yararlandığını aktardı.
Tranter, Nitro’nun RPMGlobal ile birleşmesini, gün geçtikçe ar-
tan sürdürülebilirlik taleplerini karşılamaya çalışan madencilik 
şirketlerine karbondan arındırma, çevre yönetimi ve işletme 
ruhsatları gereksinimleri konularında destek sağlayacak önemli 
bir adım olarak değerlendirdi.
Richard Mathews ise RPMGlobal’ın SSÇY alanındaki bu girişimi-
nin sadece bir başlangıç olduğunu belirterek madencilik hizmet-
leri alanında elde edilen tecrübe ve izlenilecek bir dizi strateji ile 
bu bölümün gelişmesi ile ilgili planlar olduğunun altını çizdi. Ay-
rıca, hızla gelişen bu pazarda RPMGlobal teknoloji bölümünün 
Sosyal Sorumluluk ve Çevre Yönetimi projelerine hizmet sağ-
laması adına RPMGlobal bünyesine katabilecek ya da alternatif 
olarak üretebilecek yazılımların belirlenmesi noktasında Nitro 
ekibinin tecrübelerinden yararlanacaklarını vurguladı.

FLSmidth ve thyssenkrupp 
AG’nin iştiraki olan thyssenk-
rupp Industrial Solutions AG, 

FLSmidth’in thyssenkrupp’un madencilik departmanını 325 
milyon Euro karşılığında satın alması konusunda anlaşmaya 
vardı. Yetkili mercilerin onayı sonrasında anlaşmanın 2022 yılı-
nın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor. Anlaşma tamam-
landıktan sonra thyssenkrupp’un madencilik bölümü faaliyet-
lerine FLSmidth çatısı altında devam edecek.
thyssenkrupp’un madencilik bölümü ve FLSmidth’in mükem-
mel bir eşleşme olduğunu kaydeden FLSmidth CEO’su Thomas 
Schulz anlaşma ile ilgili olarak şu yorumlarda bulundu: “Güçle-
rimizi birleştirmemize vesile olan bu anlaşmayı duyurmaktan bü-
yük gurur duyuyorum. Bu anlaşma bize daha kapsamlı bir yetenek 
havuzu sağlayacak ve dünyanın en büyük ve en güçlü tedarikçile-
rinden birini yaratarak bizim madencilik sektöründeki gelişimimi-
zi hızlandırma hedeflerimizi gerçekleştirmemize izin verecek. Bir-
birini tamamlayan müşteri portföyümüz ve coğrafi yönden artan 
hizmet kapsamımız müşterilerimize önemli bir değer sunacaktır. 

FLSmidth’in gelirinin yaklaşık %60’ını 
yüksek marjlı servis hizmetlerimiz oluş-
turmaktadır. FLSmidth’in bu iş modeline 
thyssenkrupp’un madencilik bölümünü 
entegre etmek için önemli bir fırsatımız 
var. thyssenkrupp’un madencilik depart-
manının yönetim ekibinin ve yetenekli çalışanlarının organizasyo-
numuza dahil olmasını heyecanla bekliyorum.“
FLSmidth’in şirketlerinin madencilik bölümünün yeni evi ol-
masını olumlu bulduğunu belirten thyssenkrupp CEO’su Mar-
tina Merz ise anlaşma ile ilgili şu cümleleri kullandı: “İki şirkette 
kültürel açıdan uyumlu ve güzel bir eşleşme ortaya koyuyor.  Hem 
iki şirketin iş modeli birbiriyle uyumlu hem de sahip oldukları tek-
nolojiler birbirini tamamlıyor. Bunun sonucunda madenden tesise 
her alanda hizmet sunan dünyanın önde gelen şirketlerinden biri 
ortaya çıkmış olacak. Bu durum aynı zamanda çalışanlarımız için-
de büyük bir fırsat.  Bu yeni oluşum, inovasyonu ve dijitalleşmeyi 
daha da hızlandırabilecek ve sürdürülebilirliğe ve çevresel ayak 
izini azaltmanın yollarına giderek daha fazla odaklanacak.”

ŞIRKET HABERLERI
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Malzeme seçimi, ekipman tercihi-
nin önemli bir parçasıdır. Bu adım-
da yapılacak bir yanlış tüm prose-
sin olumsuz yönde etkilenmesine 
dair büyük bir risk ortaya çıkarır. 

Weir Minerals, her biri farklı benzersiz avantajlar sağlayan ve 
farklı uygulamalarda ön plana çıkan geniş yelpazeli aşınma 
malzemeleri sunmaktadır. Malzeme çeşitliliğimiz gereğinden 
fazla geniş görünse bile, iş için Doğru malzemenin seçilmesi-
nin önemi düşünüldüğünden fazladır. Doğru seçilmemiş bir 
malzeme, daha kısa servis ömrüne ek olarak planlanmamış 
bir duruş riskini de beraberinde getirebilecektir.Bu makalede 
sunduğumuz malzemeler ve ne zaman kullanılacakları hakkın-
da bilgiler vermek istiyoruz. Bu kapsamda odaklanacağımız ilk 
malzeme ise elastomerler olacaktır. 

Bir Elastomer Ne Zaman Kullanılır? 
Bir elastomer çok daha uzun bir aşınma ömrü sağlayacağı ve 
benzer bir uygulamada kullanılacak benzer bir metale kıyasla 
daha düşük maliyet sunacağı için mümkün olan her koşulda 
elastomerler ilk tercih olmalıdır. 

Elastomerler kalıcı olarak bozulmak yerine daha küçük objele-
rin çarpışma esnasında yarattığı kinetik enerjiyi absorbe ede-
rek geçici olarak deformasyona uğrar ve sonrasında enerjiyi 
geri iletir. Bu sayede alt tabakaya verilen hasarı sınırlar.

Bu esneklik, sıklıkla elastomerleri aşağıdakiler için tercih edilen 
malzeme haline getirir:

Furkan Kuyumcu
Weir Minerals,Türkiye Satış Müdürü

KAPAK KONUSU

• Çamur pompası astarları, fanları ve boğaz astarları, 
• Hidrosiklon ve vana bileşenleri 
• Çamur uygulamarında kullanılan hortum astarları 
• Şut ve tank kaplamaları 
• Bağlantı parçaları (redüksiyonlar, ara parçalar vb) 

Belirli bir uygulamada hangi elastomerin en iyi şekilde ça-
lıştığını, çamurdaki veya atıklardaki parçacıkların boyutu 
ve şekli, sürece hangi kimyasalların dahil edildiği ve çamu-
run sıcaklığı dahil olmak üzere bir dizi faktör etkiler. Elas-
tomerler metallere kıyasla daha hafiftir ve aşınma sonrası 
keskin kenarlar ortaya çıkarmadıkları için malzeme taşıma 
gibi eylemlerde çalışan için daha az risk oluşturmaktadır. 
Weir Minerals olarak dünyanın farklı yerlerindeki maden-
lerin farklı gereksinimlere sahip ihtiyaçlarını karşılayacak 
uygulamalar için çok çeşitli doğal ve sentetik kauçuklar 
sunmaktayız.

Doğal Kauçuk Neden Mükemmel Bir Aşınma 
Ömrü Sunar?
Doğal kauçuk, ince partiküller tarafından uzun süreli aşınmayı 
yönetmek için en etkili malzeme olmaya devam etmektedir ve 
Linatex® kauçuk, yaklaşık 100 yıldır bu alanda üstünlüğünü ko-
rumaktadır.

Linatex® doğal kauçuk, Weir Minerals'in doğal lateksin olağa-
nüstü özelliklerini koruyan ve madencilik endüstrisinin ıslak, 
aşındırıcı ortamlarına dayanabilen oldukça dayanıklı bir mal-
zeme üretmeye imkân sağlayan, patentli sıvı fazlı birleştirme 
işlemi kullanılarak üretilmektedir.

Weir Minerals'den Sektöre 
Öncülük Eden Malzeme Tercihleri
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Kauçuk, ağaçta bulunan doğal latekse mümkün olduğunca ya-
kın şekilde korunduğunda ve muhafaza edildiğinde en yüksek 
seviyede aşınma direnci elde edilebilmektedir.

Kauçuğun üretimindeki her adım moleküler zincirlere zarar ver-
mekte ve ham kauçuğun mükemmel aşınma direncinden ödün 
vermektedir. Bu durum Linatex® premium kauçuğun ham doğal 
kauçuğun temel özelliklerini koruyarak mükemmel aşınma ömrü 
elde etmesini sağlayan süreci benzersiz hale getirmektedir.

Hangi Doğal Kauçuk Kullanılmadır? 
Sektör lideri doğal kauçuk bileşiğimiz olan Linatex® premium ka-
uçuk, doğal kauçuğun mükemmel moleküler ağırlığını ve aşın-
ma direncini muhafaza etmektedir. Düşük açılı ve ince parçacık 
maruziyeti altında uzun ve verimli aşınma ömrü söz konusu 
olduğunda, başka hiçbir astar Linatex® premium kauçuk ile kı-
yaslanamaz. Linatex® premium kauçuk, ince partikül aşınmasını 
içeren uygulamalarda, pompaların, hortumların, vanaların, tank-
ların ve daha fazlasının astarlanmasında ön plana çıkmaktadır. 
Sunduğu eşsiz esneklik, Linatex® kauçuğu orta büyüklükteki par-
çacıklarla uğraşırken rekabetçi bir seçim haline getirmektedir.

Sunduğu sağlam aşınma ömrü çamur bileşiminde önemli mik-
tarlarda kuvars ile çalışılırken (sert kaya madenciliği sırasında 
sıklıkla olduğu gibi) Linatex®’i tercih edilen bir malzeme haline 
getirmekte ve kum ve agrega operasyonlarında, özellikle ıslak 
kum malzemelerin taşınmasında yaygın olarak kullanılmasını 
sağlamaktadır.

İri malzemeleri içeren astar uygulamaları için yüksek esnekliği ve 
kesilmeye karşı mükemmel direnci bir arada sunan Linard® ka-
uçuk bileşikleri yelpazemiz düşünülmelidir. Deformasyona karşı 
gösterdiği direnç, olağanüstü yapışma önleme ve birikme özel-
likleri Linard® kauçuğu çözülmesi zor çeşitli problemlerle başa 
çıkmak için tercih edilen bileşik haline getirmektedir. 

Linard® doğal kauçuk bileşikleri genel olarak ağır hizmet tipi 
darbe panellerinde, elek panellerinde süpürgelik, özellikle 
kaba atık taşıyan ve çamur oluşumunun bir sorun olduğu aşın-
dırıcı ortamlarda koruma sağlayan astar hortumlarında bulun-
maktadır.

Kalıplanmış uygulamalar için, R55® doğal kauçuk bileşiği, çok 
çeşitli çamur pompalama uygulamalarında olağanüstü aşınma 
direnci sağlamaktadır. Bunun nedeni, R55® kauçuk bileşiğinin, 
ince parçacık aşınmasına dayanacak kadar yumuşak ve esnek 
ancak yine de çapı 20 mm'ye kadar olan daha keskin parçacık-
lardan kaynaklanan kesme ve yırtılma hasarlarına dayanacak 
kadar güçlü olmasıdır.

R55® kauçuk bileşiği, Cavex® hidrosiklonların yanı sıra Warman® 
pompa astarları, fanlar ve boğaz burçları da dahil olmak üzere 
Weir Minerals'ın kalıplanmış uygulamalarının çoğunda yer al-
maktadır. Çok yönlülüğü sayesinde son 15 yıldır değirmen dev-
resinden atıkların bertarafına kadar, flotasyon beslemelerinden 
macuna kadar her türlü uygulamada kullanılmaktadır.

Yüksek düzeyde aşındırıcı uygulamalarda, yeni birinci sınıf do-
ğal kauçuk bileşiğimiz R508, bir sonraki göreve geçmek için 
daha uzun süre dayanması gereken kalıplanmış bileşenler için 
daha fazla aşınma ömrü sunmaktadır. Değirmen devresi gibi 
ağır hizmet uygulamaları için tasarlanan R508, Cavex® hidro-
siklon astarları ve Warman® kalıplı bileşenler için daha uzun 
ömür sağlamak adına kauçuk formülasyondaki en son geliş-
melerimizi kullanmaktadır.

Sentetik Kauçuklar Ne Zaman Kullanılmalıdır? 
Geniş sentetik kauçuk yelpazemiz, saf partikül aşınma direnci 
dışındaki özelliklerin gerekli olduğu çeşitli özel uygulamalarda 
ihtiyaçları karşılamak üzere önceki çalışmalarda elde edilen ve-
riler kullanılarak formüle edilmiştir.

Hangi uygulama için bir metal alaşımına ihtiyacınız olursa ol-
sun, yanlış olanı kullanmak operasyonunuz için ciddi sonuçlar 
doğurabileceğinden, sunduğumuz Ultrachrome® ve Hyperch-
rome® alaşımlarımızın farklı özelliklerini anlamak önemlidir.

Ultrachrome® Aşındırıcı Ortamlarda Sektörün 
Önde Gelen Aşınma Korunumunu Nasıl Sağlar? 
Ultrachrome® alaşımları, orta ila yüksek düzeyde aşındırıcı or-
tamlarda mükemmel aşınma direnci sağlayan bir dizi yüksek 
kromlu beyaz dökme demirdir. Ölçülen 1600 Vickers değe-
rindeki sertliği ile mükemmel aşınma direnci sağlayan ve  
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inanılmaz derecede sert bir malzeme olan bu alaşımlar çeşitli 
miktarlarda krom karbür içermektedir. Tipik mineral cevherler 
300-1100 Vickers aralığında sertlik değerlerine sahiptir.  Bu ne-
denle krom karbür fazının yüksek sertliği, aşınma direnci için 
gereklidir.

En popüler alaşımımız, ağırlıkça yaklaşık %27 krom içeren ve 
hacimce yaklaşık %25 krom karbür içeriği sunan Ultrachrome® 
A05'tir. Sunduğu orta düzeyde krom karbür içeriğiyle A05, 
"ötektik"e yakın alaşım olarak bilinmektedir. Bu özellik, Ultra-
chrome® A05’e harika bir sertlik ve tokluk dengesi sağlayarak, 
boyutu zaman zaman 300 mm’ye kadar çıkabilen çok büyük 
katılara sahip uygulamalara ek olarak genel amaçlı pompala-
ma uygulamalarında da etkili olmasını sağlamaktadır.

pH4 ve üzeri için uygun olan A05, efsanevi Warman® pompa se-
risindeki fanlar, astarlar, salyangoz astarı ve boğaz burçları gibi 
bir dizi bileşene orta düzeyde korozyon direnci sağlamaktadır. 
Ayrıca Ultrachrome® serimizde birkaç "hipotektik" alaşım bulun-
maktadır. Bunlarda aşınmaya dayanıklı krom karbür oranı daha 
azdır. Ancak korozyon direncini önemli ölçüde artıran serbest 
kromun demir matrisindeki oranı daha fazladır.

A49, daha aşındırıcı ortamlar için %23 karbür içerirken, A53 
yaklaşık %18 karbür içerir ve genellikle paslanmaz çeliğin yeri-
ni alan Ph değeri 1 olan aşırı aşındırıcı ortamlar için uygundur. 
Aşınmadan hem erozyonun hem de korozyonun sorumlu ol-
duğu uygulamalar için A53, paslanmaz çelikten çok daha uzun 
bir aşınma ömrü sağlayabilir ve fosfat rafinerileri ve baca gazı 
kükürt giderme (FGD) gibi asit liç ve ekstraksiyon devrelerinde 
sıklıkla kullanılır. 

En Güçlü Metalimiz Olan Hyperchrome® 
Ne Zaman Kullanılır? 
Weir Minerals'in Hyperchrome® serisi, inanılmaz derecede 
güçlü metaller üretmek için yüksek oranlarda krom karbür 
içeren bir dizi hiperötektik demir-krom alaşımından oluş-
maktadır. Bu aşırı hiper-ötektik alaşımlar, tipik olarak çok bü-
yük krom karbürler (boyut olarak 100 um'ye kadar veya daha 

büyük) içerdiklerinden, döküm sırasında çok kırılgan bir yapı 
göstermektedir. Bu özelliklerinden dolayı geçmiş dönemde 
kullanımlarından kaçınılmıştır. Bununla birlikte, Weir Minerals, 
kaliteli aşınma direnci sağlamak ve faydalı mekanik mukave-
meti korumak için karbürleri rafine etmek ve 50μm'yi geçme-
melerini sağlamak için özel bir işlem kullanmaktadır.

En yaygın alaşımımız, %50 krom karbür içeren Hyperchrome® 
A61'dir. Bu alaşım değirmen devresi çamuru gibi geniş parçacık 
boyutu dağılımına sahip koşullar için ideal erozyon direnci sun-
maktadır. Tersine, daha büyük partiküllü beslemelerde bu parti-
küllerin darbe kuvvetlerine daha dayanıklı olduğu için Ultrach-
rome® alaşımı tercih edilmektedir. Beslemenin %20'si veya daha 
fazlası 1 mm ve üzeri partiküllerden oluştuğunda, Ultrachrome® 
alaşımı önemli ölçüde daha iyi bir aşınma ömrü sağlamaktadır.

Serinin en yeni ürünü olan Hyperchrome® A68, A61'in sağ-
lam aşınma direncini, Ultrachrome® A05'in korozyon önleyici 
özellikleriyle birleştiren yeni metalürjik gelişmelerden yarar-
lanarak, Ultrachrome®'un sağlayabileceğinden daha sert bir 
alaşım gerektiren orta derecede korozif ortamlarda kullanım 
için idealdir. İkisinin tek bir malzemede bir arada bulunması, 
burç boğazlarında, fanlarda, değirmen devresini ve atık işleyen 
salyangoz astarlardaki kullanımlarında genel aşınma ömrünün 
uzatılmasına önemli katlı sağlamaktadır. 

Malzeme Seçiminde Yaygın Olarak Yapılan Yanlışlar
İş için doğru malzemeyi kullanmamak, bir bileşenin aşınma 
ömrünü önemli ölçüde azaltabilir ve bir tesisi plansız durma 
riskine sokabilir. Belki de bir aşınma malzemesi seçerken ya-
pılacak en kolay hata, seçim esnasında uygulamadaki farklı 
proseslerin ve çamur içerisindeki farklı kimyasalların dikkate 
alınmamasıdır. Doğru aşınma malzemesi, yalnızca uygula-
manızın anlık parametreleri tarafından belirlenmez, besleme 
prosesindeki geniş çeşitlilik, genellikle tahmin edilmesi zor 
şekillerde, çıkış yönündeki aşınma için önemli etkilere sahip 
olabilmektedir.

Görünüşte küçük miktarlarda "güvenli" kimyasallar, aşındırıcı 
ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamış malzemelerin ge-
nel aşınma ömrü üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olabilir. 
Bir diğer önemli hata da büyük miktarda kimyasal içeren dev-
relerde doğal kauçuk kullanmaktır. Yaygın bir örnek, yüzdür-
me toplayıcı kimyasalları içeren çamurları işlemek için doğal 
kauçuğun kullanılmasıdır. Bu hidrokarbonlar doğal kauçukta 
şişmeye neden olur ve kauçuk bileşenlerin daha hızlı aşınması-
na neden olabilmektedir.

Kritik bileşenler için bir malzeme seçerken, belirlenen perfor-
mansı gösterecek uygun maliyetli bir malzeme belirleme süre-
cinde doğrudan ürün sağlayıcınız çalışmanın yerini hiçbir şey 
tutamaz. 

Daha detaylı bilgi için www.global.weir sitemizi ziyaret ede-
bilirsiniz.
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TANITIM

Metso Outotec’den Filtrasyon 

Basınçlı, Parlatmalı ve Vakumlu Filtrasyon
Filtreler, katıları sıvılardan ayırmak için madencilik ve endüst-
riyel uygulamalarda kullanılmaktadır. Filtreler, suyun geri ka-
zanılmasını ve yeniden kullanılmasını sağlar, daha etkin bir 
proses akışına imkân verir ve malzemelerin kolay bir biçimde 
depolanıp nakliye edilmesine yardımcı olur. Metso Outotec, 
yüzlerce uygulama için uygun 15 farklı çeşit filtre seçeneği ile 
piyasadaki en kapsamlı filtreleme envanterine sahiptir.

Verimlilik – Kısa teknik süreler, yüksek basınçlar ve daha fazla 
filtrasyon alanları

Genel Ekipman Verimliliği – Kalite, Kullanılabilirlik ve Güveni-
lirlik, Proses ve Teknik Performans

Çevre – Tüm madencilik uygulamalarında yüksek miktarlarda 
suyun geri kazanımı, artakalan düşük nem ve enerji verimliliği

Güvenlik – Güvenli çalışma ve bakım için, baştan aşağı güven-
lik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır

Madencilik Filtrasyonu– Önde Gelen Sürdürüle-
bilir Susuzlaştırma Yenilikleri
Metso Outotec eşsiz bir küresel hizmet portföyü ve uzmanlığı 
ile birlikte, konsantre ve atıklardaki en zorlu madencilik uy-
gulamaları için kapsamlı, akıllı ve sürdürülebilir susuzlaştırma 
çözümleri sunar.

Güçlü Bir Geçmiş – Metso Outotec, filtrasyon ekipmanı ve hizmet-
leri sağlama konusunda neredeyse bir asırlık deneyime sahiptir.

Rakipsiz Çeşitlilik- Kapsamlı hizmet teklifleriyle birlikte piyasa-
daki en geniş ve sürdürülebilir portföy

Akıllı Susuzlaştırma– Optimize edilmiş performans ve uzak-
tan kontrol seçenekleri için kontrol sistemlerinden otomatik 

proses ayarlamalarına kadar akıllı ve gelişmiş otomasyon 
özellikleri

Önde Gelen Proses Uzmanlığı – Metso Outotec, Finlandi-
ya'nın Lappeenranta kentinde, AR-GE ve testlerin üniversite-
lerle yakın işbirliği ile yapıldığı benzersiz bir Susuzlaştırma Tek-
noloji Merkezi'ne sahiptir.

Metso Outotec, yüzlerce uygulama için uygun pek çok farklı 
türde filtre ile piyasadaki en kapsamlı filtrasyon portföyüne sa-
hiptir. Filtrasyon çözümlerimiz hakkında daha fazlasını keşfet-
mek için Metso Outotec uzmanlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

mogroup.com
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Türkiye’de Ormancılık

TANITIM

“Yeşil görmeyen gözler renk zev-
kinden mahrumdur. Burasını öyle 
ağaçlandırınız ki, görmeyenler 
bile yeşillikler arasında olduğunu 
anlasın.” M. Kemal ATATÜRK-1930

Bir ekosistem olarak orman, belirli bir kapalılıkta ağaçlar, diğer bitki 
ve hayvan topluluğu ile topraktaki gözle görünmeyen diğer orga-
nizmaların cansız çevreyle belli bir denge içinde karşılıklı olarak bir-
birleriyle etkileşimde bulunduğu canlı bir sistem ve topluluğudur.

Türkiye ormanlarının tamamına yakını devletin hüküm ve tasar-
rufu altında olup büyük çoğunluğu Orman Genel Müdürlüğü ta-
rafından idare edilmektedir. Özel mülkiyete ait orman alanı tüm 
ormanlık alanın binde ikisinden daha azdır (yaklaşık 30 bin hektar). 
Orman Genel Müdürlüğü 2020 yılı verilerine göre orman alanları-
mız ülke alanımızın %29,4’ünü kaplamakta olup, koru orman alanı 
21.656.366 ha. (%94) ve baltalık orman alanı 1.276.634 ha. (%6) ol-
mak üzere toplam 22.933.000 ha. ormanlık alanına sahiptir.

Geçmişten günümüze bakıldığında ülke genelinde bugünkü 
ormanların, alan ve serveti ile yıllık cari artımlarında sürekli bir 
artış gözlemlenmektedir. Ülke genelinde 1963-1972 yılları ara-
sı dönemde %26,1’i, 1973-1999 yılları arası dönemde %26,7’si, 
2000-2004 yılları arası dönemde %27,2’si, 2005-2012 yılları 
arası dönemde %27,7 ‘si, 2013-2015 yılları arasında 28,6’sı ve 
2016-2020 yılları arasında %29,4’ü ormanlık alana sahiptir.

FRA (Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi) raporu Birleş-
miş Milletlere bağlı FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) öncülüğünde 
dünyadaki bütün ülkelerden elde edilen ormancılık alanında-
ki verilerden derlenen ve her 5 yılda bir yayınlanan rapordur.  
Bu rapora göre ormanlık alanımız 2015 yılında 11.715.000 ha. 
olarak kabul edilirken 2020 yılında 22.220.360 ha. olarak kabul 
edilmiştir. Bu bilgiler ışığında; ülkemiz FRA 2020 raporuna göre 
ormanlık alan bakımında 2015 yılında dünyada 46’ncı Sırada 
yer alırken 2020 yılında 27’nci sırada yer almıştır. Ayrıca FRA 
2020 raporunda; 2010-2020 yılları arasında ormanlık alanda yıl-
lık net kazanç bakımından ülkemiz yıllık ortalama 114.000 ha. 

ormanlık alan artımı ile 
dünyada 6’ncı Sırada 
yer almaktadır. Yapılan 
yoğun ağaçlandırma 
seferberliği sonucunda 
ülkemiz FRA 2020 rapo-
runa göre 2015-2020 
yılları arasında bir yeri 
sıfırdan yerine orman 
dışı alanlarda yapılan 
ağaçlandırma sıralama-
sında dünyada 4’üncü 
sırada yer almıştır. Ye-

niden ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ise ülkemiz dün-
yada 12’nci sırada yer almıştır. Ağaç serveti bakımından 2020 
yılı için ülkemiz dünyada 42’nci sırada yer almaktadır.

Ülkemiz hem orman hem de maden kaynakları bakımından 
zengin bir ülkedir. Ülkemizin %29,4’ü orman alanına sahip ol-
duğundan madencilik faaliyetlerinin yapılmasında orman ala-
nına isabet etmesi de kaçınılmaz olmaktadır. Devlet ormanla-
rında verilecek maden izinleri oldukça detaylı ve kapsamlı yasal 
düzenlemelere tabi tutulmuştur. Madencilik faaliyetleri kapsa-
mında 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16’ncı Maddesi Uygula-
ma Yönetmeliği kapsamında izin verilmektedir. Orman Genel 
Müdürlüğü 2020 yılı verilerine göre 16’ncı Madde izinleri kap-
samında 2020 yılında 8.109 ha. alanda 2276 adet izin verilmiştir. 

Madencilik faaliyeti yapılan saha ile ilgili olarak 6831 Sayılı Orman 
Kanunu’nun 16’ncı Maddesi Uygulama Yönetmeliği kapsamında 
“rehabilite; madencilik faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte başlar, 
madencilik faaliyetleri sırasında devam eder, iznin bittiği tarihte 
rehabilitenin de bitirilmesi esastır” ifadesi gereğince rehabilitas-
yon faaliyetleri tamamlandıktan sonra saha terk edilir.

Madencilik faaliyetleri kapsamında verilen izinler ile özellikle 
ormanlık alanda verimsiz, kapalılığı düşük ve bozuk orman 
alanlarında verilmesine dikkat edilir. Madencilik faaliyetleri 
sonunda yapılan rehabilite işlemleri ile bozuk orman alanla-
rı verimli orman niteliğine kavuşturulur ve ülke ekonomisine 
doğrudan katkısı olmaktadır.

Madencilik faaliyetleri kapsamında orman izinlerinin alınması 
için gerekli olan projeler MİTTO Consultancy Danışmanlık bün-
yesinde çalışan orman mühendisleri tarafından 28 Orman böl-
ge Müdürlüğü ile irtibat halinde ve titizlikle hazırlanmaktadır.

Son zamanlarda ülkemizin yaşamız olduğu orman yangınları 
felaketlerinde uyumadan, dinlenmeden, gece-gündüz deme-
den savaş veren kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 
Çıkan yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Al-
lah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

mitto.com.tr

Gökhan Balcı
Orman Mühendisi 
Mitto Consultancy

Gökhan BalcıGökhan Balcı

CRIRSCO

+90 (312) 222 18 28

Ümit Mah. 2531. Sokak No:8 Çankaya / ANKARA

+90 (312) 222 11 53     www.mitto.com.tr info@mitto.com.tr

Türkiye genelinde 57 ilde, dünya genelinde 5 ayrı ülkede faaliyet gösteren 
173'ün üstünde firmanın çözüm ortağı olduk. Dünyada tercih edilen 

yüzde yüz Türk menşeli firma olmak için var gücümüzle 
çalışmaya devam ediyoruz.
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TANITIM

Dijital dönüşüm, kısmi çözümlerden fazlasını gerektirir. Hexagon, 
daha akıllı ve daha güvenli kararlar için madeninizin tüm adımlarını 
gerçek zamanlı verilerle birleştiren eksiksiz bir çözümdür.

Tek Partner. Madeninizin her adımında yanınızdayız.

| hexagonmining.com 

Hexagon Madenler İçin Dijital 
Gerçeklik Çözümleri Sunuyor

Hexagon, sensör ve yazılım tekno-
lojilerini ve bağımsız teknolojileri 
bir araya getiren bir şirket olarak di-

jital gerçeklik çözümlerinde dünya lideri konumundadır. Şirke-
tin madencilik birimi, planlama, operasyon ve güvenliğe yönelik 
kanıtlanmış teknolojiler kullanarak açık ocak madenciliği ve yer 
altı madenciliğinde karşılaşılan zorluklar için çözümler üretir.

Maden planlama portföyü HxGN MinePlan, jeologlara ve mü-
hendislere etkili 3D modelleme ve veri görselleştirme imkânı 
sunar. Arama aşamasından üretim aşamasına kadar kusursuz 
iş akışını destekler ve dünya genelindeki binlerce kullanıcının 
ortaklığında 50 yılı aşkın bir süredir gerçekleştirdiği inovasyo-
nun desteğini alır.

Yazılım alanındaki en son gelişmeler arasında şunlar yer alır: 

• Nokta bulutu verilerinin işlenmesini iyileştirmeye yönelik Le-
ica teknolojisi ile entegrasyon 
• Parçalanma analizi teknolojisini kapsama dâhil ederek jeolo-
jik yapıyı daha iyi görselleştirme ve analiz etme 
• MineEnterprise portföyümüz sayesinde planlama ve operas-
yon süreçlerinin entegrasyonunu sağlama
• Yeryüzünde ve yer altında delme ve patlatma entegrasyonu-
na ve kısa vadeli planlamaya yönelik inovasyonlar

Hexagon’un maden planlama araçları, yapılan planın gerçek 
hayatla uyumlu olması için karşılaştırma ve düzenlemeler yap-
mak üzere gerçek üretim verilerine neredeyse gerçek zamanlı 
olarak (gecikmeler tespit edildiğinde, belirsizliğin nedenini 
açıklamak için plan hemen güncellenebilir) doğrudan erişme-
ye ve bunlardan geri bildirim almaya olanak tanır. 

Yazılım, kısa aralıklı kontrol yoluyla hem açık ocak hem yer altı ta-
sarımı ve planlamasında gerçek zamanlı verilerle bağlantı kurabilir. 

Hexagon yazılımı, veri girişi ve çıkışının daha kolay gerçekleş-
mesine olanak tanıyan ve birlikte çalışabilen sistemler üret-

meye odaklanır. Bu sayede karar süreci daha hızlı ve otomatik 
bir şekilde gerçekleşir. Örneğin MinePlan Schedule Optimizer 
(MPSO) ve MinePlan Activity Scheduler (MPAS) gibi planlama 
araçları, en iyi çözümleri bulmak için optimizasyon algoritma-
ları kullanır. Bu, müşterilerin projelerinde harcadıkları milyon-
larca doları geri kazanmasına ve bir madenin UNESCO’nun 
Dünya Mirası Alanlarından birinin sınırları dâhilinde gerçekleş-
tirdiği atık planlamasını başarılı bir şekilde optimize etmesine 
yardımcı olmuştur. 

Personeli ve yüklenicileri sürekli hareket halinde olan maden-
ler, uzak bir konumdan plan yapabilmek için tamamen verilere 
odaklanmak ister. Özellikle eğitim ve güvenlik açısından tama-
men verilere odaklanmak isteyen bu madenlerin sayısı gitgide 
artmaktadır. Bu nedenle MinePlan yazılımının temelinde doğ-
rudan çözümün içerisine entegre edilmiş gerçeklik kabiliyet-
leri yatar.

Hexagon, maden planlama yazılımı kabiliyetlerinin sınırlarını 
zorlamak ve madenciliğin geleceğini tanımlamaya yardımcı 
olmak için müşterileriyle yakın çalışmalar içinde olmaya de-
vam ediyor. Şirketimiz, Hexagon’un gidişatı ve stratejisine yö-
nelik en iyi değerlendirmeyi müşterilerin yaptığına her zaman 
yürekten inanmıştır. Bu yüzden kullanıcılar ve kullanıcıların 
ürünlerle yaşadıkları deneyimlere ayrıca odaklanıyoruz. 

Bu da bize önemli bir avantaj kazandırarak, mevcut teknolojiyi 
ortakları ve yeni satın aldığı şirketler ile entegre etme yoluyla 
maden planlamasının geleceğini biçimlendiren Hexagon’un, 
madencilik teknolojisinin tek durak noktası olmasını sağlıyor. 
Hexagon’un yeni satın aldığı şirketlere örnek olarak IDS Geo-
Radar, Split Engineering ve Blast Movement Technologies gibi 
şirketleri sayabiliriz.

Ayrıntılı bilgi almak için selcuk.akinci@hexagon.com mail ad-
resinden Selcuk Akıncı ile iletişime geçebilirsiniz.

hexagonmining.com
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5.Sistemin uçucu küller üzerinde hiç-
bir etkisi yoktur ve uzun ömürlüdür.

FGD modernizasyonu, sıkılaştırılmış emisyon limit düzenleme-
lerinin karşılanması amacıyla, mevcut baca gazı kükürt giderme 
prosesinin emisyon limitlerine uyum sağlayacak şekilde tasarla-
nır. İşlemler sonucu oluşturulan kalsiyum sülfat (alçıtaşı), hem 
maliyet hem de alan tasarrufu sağlaması sebebiyle genellikle bir 
tikinerden, hidrosiklondan, vakumlu filtrelerden veya tüm bu 
bileşenlerin bir kombinasyonundan geçirilerek susuzlaştırılır.

VALMET, endüstriyel tekstil üretimi konusunda öncü firma olarak, 
baca gazı kükürdünün giderilmesi (FGD) işlemlerinde kullanılan 
yatay vakumlu bant filtreler için StrongMax bezleri tasarlamıştır.
StrongMax bezler, teflon içeren turuncu renkli modifiye pol-
yester ipliklerden üretilmiştir. Teflon, ipliklerin polimer yapısın-
da bulunur, kaplama değildir ve çevre, kimya, madencilik, ilaç 
ve rafineri sektörlerinde kullanıma uygundur.

İnsan sağlığının ve çevrenin ko-
runması amacıyla zararlı mad-
delerin havaya, suya ve toprağa 
emisyonlarının önlenmesi veya 

mümkün olduğunca sınırlandırılması konusunda gerek ulu-
sal gerekse AB seviyesinde mevzuatlar bulunmaktadır. Termik 
santraller gibi fosil yakıt santralleri ve fosil yakıt yakan diğer en-
düstriyel tesisler, etkin bir çevre koruması için hazırlanan çevre 
mevzuatlarına uymak durumundadırlar. Örneğin; baca gazı kü-
kürdünün giderilmesi (FGD), istenen çevre koruması etkinliğine 
ilişkin önemli hususlardan birisidir. 

Baca gazı kükürdünün giderilmesi (FGD) işlemi, kükürt oksitle-
rin (SOx), baca gazı akışından havaya karışımının önlenmesini 
sağlayan bir işlemdir. Alkali bir reaktif (kireç, kireçtaşı, amon-
yak vb.) ile baca gazı arasındaki kimyasal reaksiyonlar, kükürt 
dioksit gazını kalsiyum sülfite dönüştürür. Kalsiyum sülfit daha 
sonra kalsiyum sülfat oluşturması amacıyla oksitlendirilebilir.

TANITIM

Baca Gazı Kükürtünün 
Giderilmesi İşlemi (FGD)

40 yılı aşkın uzmanlığıyla VALMET, baca gazı kükürt giderme 
teknolojilerinin lider tedarikçisi ve geliştiricisidir. 1970'lerde 
kurulmaya başlanan sistemlerden bu yana, dünya çapında çok 
sayıda enerji santrali günümüzde de VALMET'in baca gazı kü-
kürt giderme (FGD) teknolojisinden verimli, ekonomik ve gü-
venilir bir şekilde yararlanmayı sürdürmektedir.

Yaş kireçtaşı bazlı FGD sisteminin başlıca avantajları aşağıdaki 
gibidir:

1.Kireçtaşı sorbentinin düşük maliyeti sayesinde yarı kuru pro-
sese kıyasla daha düşük yatırım maliyetleri elde edilir.
2.Atık üründen yüksek kaliteli alçı üretimi yapılarak hem berta-
raf maliyeti, hem de ekolojik riskler minimum seviyeye indirilir.
3.Geniş çaptaki enerji santrallerine uygulanabilir boyut aralığı 
ile atık su üretilmeyecek şekilde tasarlanabilir.
4.İsteğe bağlı olarak, geniş reaktif seçimi imkanı ile civa ve NOx 
bileşenlerinin tamamının uzaklaştırılması sağlanır.

VALMET StrongMax bezlerin avantajları:
Teflon sayesinde geç aşınma: Teflon ile modifiye edilmiş pol-
yester, normal polyestere kıyasla daha uzun süre dayanımlı 
bez performansı sağlar. 

Düşük kek nemi: Modifiye edilmiş polyester iplikler hidrofo-
biktir, bu da suyun kekten ve drenaj bandından daha iyi uzak-
laştırılmasını sağlar.

Kolay kek salınımı: Modifiye edilmiş teflon iplikler sayesinde, 
kekin bezden ayrılması çok daha kolay olur, böylece drenaj 
bandı kullanım ömrü boyunca daha iyi filtreleme kapasitesi 
sağlayarak temiz kalır.

Güçlü dikiş: VALMET tarafından tasarlanan dikiş koruma makine-
si, bezlerin çok büyük boyutlarda olsalar bile sabit kalmasını sağ-
layarak bezin kırışmasını, bollaşmasını ya da çekmesini engeller.

Güçlü kenar alanları: Kenarların kaynaklanması için geleneksel 
yapıştırma yöntemi yerine otomatik Ultrasonik Kenar Yapıştırma 
makinesi kullanılır, böylece aşınma ya da vakum kaybı engellenir.

Daha detaylı bilgi almak için info@troyaproses.com mail adre-
sinden veya troyaproses.com sitesinden bize ulaşabilirsiniz.
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FLOTTWEG DEKANTER SANTRİFÜJ İLE KUM VE ÇAKIL 

YIKAMA SUYUNU İŞLEMEDEKİ AVANTAJLARINIZ

· En önemli kaynağın, suyun korunması
· Su tüketiminde önemli azalma
· Verimli ve sürdürülebilir operasyon
· İşletme maliyetlerinde önemli tasarruf
· Basit kurulum ve az işcilik
· Az alan gereksinimi

Representative Turkey:
info@troyaproses.com • www.troyaproses.com

Headquarters Germany:
mail@fl ottweg.com • www.fl ottweg.com
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Üst Düzey Verimlilik ve 
Kullanıcı Konforu

İşletmeler, özellikle büyük ve orta 
ölçekli taş ocakları ve müteahhitler, 
sürekli olarak operasyonlarının ve-
rimliliğini artırmak zorundadırlar. Bu 

da delici makine seçiminin büyük bir öneme sahip olduğu 
anlamına gelir. Bu nedenle, Leopard Serisi DTH delici maki-
nalarımız, maden üretim delgileri, taş ocakçılığı, pre-split ve 
susuzlaştırma delgileri için mükemmel bir seçimdir. Leopard 
DTH deliciler, 3” ile 6” arası Sandvik DTH çekiçleri ile maksi-
mum performanslarında çalışmaya uygundur. Ayrıca, Leopard 
DI560 modeli, 4” HP (yüksek basınçlı) 30 bar DTH çekiç ile çalış-
ma olanağı sunmaktadır.

Yakıt Tüketiminde Cimri, Delik 
Metrajında Cömert
Üretilen güç ve çekiç boyutunun uyumu ile benzersiz bir şe-
kilde üretken hale gelen makine, yakıt sarfiyatı ve diğer tüke-
tim ve işletme maliyetlerinin de mümkün olduğunca düşük 
seviyelerde olmasını sağlar. Makine performansı, yüke duyarlı 
kompresör basınç kontrolü, aktif dizel RPM kontrolü, delme sı-
rasında optimize edilebilen dizel RPM seviyesi ve ortama bağlı 
yağ soğutucusu fan kontrolü ile üst seviyelere taşınmaktadır.

İnsan ve Makine Arasındaki Kusursuz İşbirliği
Leopard Serisi, yüksek performansın yanı sıra basit ve konforlu 
makine kullanımını garanti eder.

Basit simgeler ile donatılmış ekranları ile modern ve hassas bir 
kontrol sistemine sahip Leopard Serisi, insan ve makinenin ku-
sursuz işbirliğini sağlar. Operatör delme işlemini gerçekleştirir 
ve otomasyon, tüm makine kontrolleriyle ilgilenir.

Modern görünüm ve ROPS&FOPS sertifikalı kabin, birinci sınıf 
ergonomiye sahiptir. Etkin bir sirkülasyon ile hava filtreleme ve 
LED aydınlatma ile mükemmel bir görüş sunar. Büyük ön cam, 
güçlü bir güvenlik ızgarası ile birlikte gelir.

Kesintisiz temizleme özelliğine sahip verimli toz toplayıcı, çev-
reye toz emisyon miktarını azaltır. Ayrıca filtre ömrünü uzatır 

ve bu nedenle filtre ihtiyacını azaltır. Daha kolay bakım olanağı 
ve daha az arıza süresi sunan diğer özellikler arasında, motor 
bölümünün açık ve erişilebilir düzende olması, kolay soğutucu 
temizliği yapılabilmesi, modüler kompresör kontrol sistemi ve 
basitleştirilmiş CAN-BUS veriyolu tabanlı elektrik sistemi yer 
alır. Tüm günlük bakım noktaları, süreci basitleştiren ve servis 
personelinin güvenliğini artıran şekilde tasarlanmıştır. 

Emniyet
Güvenlik, bizim için temel bir değerdir ve tüm faaliyetlerimizin ana 
unsurudur. Operasyonel güvenliği artırmak için proaktif çalışma-
ların yanı sıra, gereksinimleri teknik çözümlere dönüştürüyoruz.

Leopard Serisi DTH deliciler, yeni güvenlik standardı EN16228 
ile tamamen uyumludur.

Ergonomik Kabin
• Ergonomik kullanıcı arayüzü
• Dayanıklı FOPS&ROPS sertifikalı kabin
• Kabin içi ve sirkülasyon havası için verimli filtreleme
• Düşük gürültü seviyesi ve titreşimsiz tasarım
• Dayanıklı ön cam güvenlik ızgarası
• Isıtma ve isteğe bağlı klima
• Monitörlü geri görüş kamerası (isteğe bağlı)

Kullanıcı Arayüzü
• Mükemmel görünürlük
• Bom hareketleri için kumanda kolu
• Tij/boru taşıma ve joystick kontrollü magazin
• Yürüyüş ve delme joystickleri
• Tij yağlamak için ayak pedalı
• TIM delik eğim ölçme  sistemi (opsiyonel)
• TIM3D delik navigasyon sistemi (opsiyonel)

Kolay Bakım
• Zemin seviyesinden erişilebilir konumda olan günlük ve haf-
talık bakım noktaları

Çevre ve Ekonomi Dostu
Düşük Yakıt Tüketimi
• Yük algılamalı kompresör basınç kontrolü
• Ortam kontrollü yağ soğutucu fanları
• Optimize edilmiş dizel motor devri için aktif motor kontrolü

Bileşenler İçin Uzun Ömür
• Kompresör çalışma sıcaklığı için ortam kontrolü (Her zaman 
doğru çalışma sıcaklığı)
• Modüler tasarımlı HTRH6 ağır hizmet tipi rotasyon ünitesi ile 
güvenilirlik ve kolay servis. 

TANITIM

rocktechnology.sandvik
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LEOPARDTM DI550 
BUILT TO PERFORM

ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK

328 kW dizel motor, 24 bar kompresör basıncında 24,4 m3 hava akışı ve
5” çekiç, Leopard DI550'yi benzersiz şekilde üretken kılar. 
Otomasyon, düşük yakıt tüketimi ve kullanıcı dostu arayüzü ile
operasyon verimliliğinizi  garanti eder.

https://www.rocktechnology.sandvik/
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Saha Çalışmaları İçin 
ArcGIS Drone Çözümleri

esri.com.tr

Görüntü ve uzaktan algılama ile 
harita üretimini gerçekleştirmek, 
üzerinde analizler yapabilmek ve 

bunları paylaşabilmek için dronelardan elde ettiğiniz görüntü-
lerle çalışmalar yapabilirsiniz. 

Bu çalışma ile fazla zaman harcanan karmaşık, yoğun ve ma-
liyetli iş akışlarını drone ile optimize edebilirsiniz. Bu sayede 
veri kalitesinde büyük bir gelişme görmenizin yanı sıra güven-
lik endişeleri nedeniyle yürüyerek girilmesi zor olan alanlarda 
daha iyi erişime sahip olmak, saha çalışanları için potansiyel 
olarak büyük güvenlik iyileştirmeleri gerçekleştirmiş olursu-
nuz. Kolaylaştırılmış veri işleme ve iyileştirme prosedürleri ile 
hiçbir adımın kaçırılmamasını ve tutarlı bir şekilde gerçekleşti-
rilmesini sağlamış olursunuz.

Drone yetenekleri, insan hatasına sebep olabilecek manuel sü-
reçlerden sonra bu durumu ortadan kaldırabilecek büyük bir 
teknolojik gelişmedir. Droneların saha gözetimi ve bitki örtüsü 
izleme dahil olmak üzere operasyonların diğer yönlerini dü-
zenlemeye yardımcı olma potansiyelini değerlendirerek kulla-
nım alanlarınızı genişletebilirsiniz. 

Anlatılan bu drone yetenekleri ve daha fazlası için ArcGIS’te 
birden fazla çözüm bulunmaktadır. Çözümlerimizden biri 
ArcGIS Drone2Map, drone ile alınan ham hareketsiz görün-
tüleri ArcGIS'te sonuç ürünlerine dönüştüren bir masaüstü 
uygulamasıdır. Diğer çözümümüz Site Scan for ArcGIS, bulut 
tabanlı çalışan ve görüntü işleme yeteneği bulut performan-
sıyla gerçekleştiren, dronelarınızın uçuş rotalarını oluşturmak 
dahil tüm süreci yönetebileceğiniz gelişkin bir drone çözü-

müdür. Ayrıca Site Scan for ArcGIS ile drone filonuzu yönete-
bilir, farklı lokasyonlarda farklı uçuş rotalarını tekrar kullanım 
için depolayabilirsiniz. Bu ürünler tek konumlandırılabildiği 
gibi destekleyici farklı ürünlerin de bulunduğu ArcGIS Drone 
Collections paketleri ile birlikte de konumlandırılabilir.

ArcGIS ile drone çözümlerimiz 2B ve 3B iş akışlarını daha iyi ba-
rındırır ve ekibinizin doğrudan 2B ve 3B ürünler oluşturmasına 
olanak tanır. Ayrıca, uzman olmayanlar için ulaşılabilir, kullanıcı 
dostu arayüzlere sahiptir. Analiz ve jeolojik değerlendirmeler 
yapmak için bu çözümler ile üretilen çıktıları ArcGIS Pro'ya ala-
bilir ve ardından yüksek çözünürlüklü CBS modellerini doğru-
dan ArcGIS Online veya ArcGIS Enterprise’da yayınlayabilirsiniz.

ArcGIS Drone2Map ve Site Scan for ArcGIS ile görüntüler üze-
rinden ortomozaik, dijital yüzey modeli, dijital arazi modeli, 
nokta bulutu ve mesh çıktılarını üretebilirsiniz. Bu ArcGIS ürün-
leri içerisinde yükseklik farkını alabilir, alan ve hacim değişim-
lerini toplamış olduğunuz görüntüler üzerinden elde edebilir-
siniz. Aynı zamanda kontur çizgileri üretme gibi oluşturmuş 
olduğunuz görüntüler ile 2B veya 3B analizler yapabilirsiniz.

ArcGIS drone çözümleri, çalışmalarınızın doğruluğunda ve so-
nuçlarında büyük bir gelişme sağlar. ArcGIS platformunun en-
tegre yapısı sayesinde drone çözümleri ile üretilen çıktılar ArcGIS 
platformunun diğer yeteneklerinde değerlendirilebilir. Örneğin, 
3B modelleri web sahneleri olarak yayınlamak, maden yüzey de-
taylarını çıkarmak için 3B enterpolasyonlar yapabilirsiniz. 

İşlenen veriler daha sonra web sahneleri şeklinde ArcGIS On-
line veya ArcGIS Enterprise ile paylaşılabilir ve bu da verileri 
daha fazla sayıda kullanıcının görmesine olanak tanır. Ardın-
dan, web üzerinden ArcGIS Pro yüklemeye gerek kalmadan 
verileri görselleştirebilir ve analiz edebilirsiniz. 

Karar vericiler, bu iş akışını takip ederek operasyonları her za-
mankinden daha hızlı, daha kolay ve daha iyi veriler kullanarak 
planlayabilecekler ve bu operasyonlar, madencilik ekipmanının 
çalıştığı her saat için daha yüksek bir yatırım getirisi ile çok daha 
doğru kararlar alınmasını sağlayacaktır. Karar vericilerin sahada 
neler olup bittiğine ilişkin durum takibi, kolayca ve hızlı bir şe-
kilde güncellenebilir olacaktır. Kararları her zamankinden daha 
hızlı verebilecekler ve onları mevcut verilere dayandıracaklar, 
böylece gruplar arası iş birliği ve paylaşım da kolaylaşacaktır. 

ArcGIS yazılımının entegrasyonu ile iş akışlarınız dijital olarak 
dönüştürülmüş olacaktır. Bu yenilikler, bütün geri kazanım sü-
recinde büyük bir verimlilik artışı sağlayacaktır. 
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Stacksizer Teknolojisi ile Öğütme 
Kapasitesinin Artırılması ve 
Maliyetlerinin Azaltılması

• Üretim Kapasitesi %13,6 arttı
• Devreden Yük %56 azaldı
• Çelik tüketimi %11 azaldı

Derrick Corporation/Amerika 
firması bilindiği üzere yaş & 
kuru eleme ve susuzlandırma 
ekipmanları üretimi konusun-

da uzman- lığını dünya çapındaki referanslarıyla kanıtlamıştır.

Günümüz koşullarında artan madencilik maliyetleri, aza- lan 
cevher fiyatları ve incelen serbestleşme boyutuna karşılık iş-
letmecilerin işletme maliyetlerini düşürmenin yollarından bi-
risi de tesislerde kullanılan enerjinin yaklaşık %50’sini tüketen 
öğütme devreleridir. Öğütme devrelerindeki optimizasyonun 
cevherin karakteristiği, maden yönteminden zenginleştirme 
yöntemine kadar ayrılmaz bir bütün olup komple değerlen-
dirilmesi gerekmektedir. Bu noktada öğütme devresindeki 
performans artışında, maliyetlerin azaltılmasında büyük bir rol 
oynayan sınıflandırma ekipmanları yer almaktadır. Derrick fir-
masının tıkanmaz, uzun ömürlü Polyweb® poliürethan panel-
leri ve yüksek hızlı düşük genlikli patentli Derrick® vibratörleri 
ile donatılmış yüksek kapasiteli Stack Sizer® ekipmanları öğüt-
me devrelerinin vazgeçilmezi niteliğindedir.

Çalışmanın Öz Geçmişi
Lima/Peru‘nun güney batısında bakır, kurşun, çinko üretimi 
yapan Minera Cerro Lindo tesisindeki bilyalı değirmen 4,5x7 
metre ebatlarında 26”lik hidrosiklonlarla kapalı devre çalış-
maktadır. Hidrosiklon beslemesinde 75 mikrondan 500 mik-
rona kadar partiküller bulunan ve mevcut kapasitesini 275 
t/s‘a çıkarmak isteyen Minera Cerro Lindo tesisindeki öğütme 
devresindeki devreden yük yaklaşık olarak %244’dü. Mevcut 
tesisin çalışma koşulları Tablo 1’de ve akım şeması Figür 1’de 
yer almaktadır.

Boyut 
(mikron)

Besleme ve Ürün Yüzdelerinin Toplamı

Siklon Beslemesi Çıkan İnce 
Malzeme

Çıkan
İri Malzeme

500 100 100 100

300 100 100 100

212 63,9 52,1 94,4

150 46,1 31,0 85,4

75 22,5 8,4 58,9

Tablo 1. Cerro Lindo Tesisindeki Hidrosikon Beslemesi ve Çıkan ÜrÜN Boyutuna Göre Dağılımlar

FİGÜR 1. Hidrosiklonlarla Çalışan Kapalı Devre Öğütme Devresi Sonuç

Çözüm
Peru’da bulunan Brocal ve diğer polimetalik madencilik iş-
let- melerindeki verim kazanımından etkilenen Cerro Lindo 
işletmesi performans artışı için bir program başlattı. Bu amaçla 
Derrick firmasının Buffalo NY‘da bulunan endüstriyel ölçekli la-
boratuvarlarına numune yollayarak test ettirdiler ve akabin-
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8-Katlı SüperStack®

Çok Yüksek Kapasiteli
Sulu İnce Eleme Makinası
Ürünlerin Kazanılmasında En Yüksek Verimlilik
Derrick® Corporation’ın, SuperStack®’i piyasaya sürmesiyle yüksek kapasiteli, 
yüksek verimli, ince boyutlarda sulu eleme teknolojisi yeniden tanımlanmıştır. 
Yenilikçi önden geriye (FTB- Front To Back) gerdirme sisteminde çalışan 
birbirine paralel 8 kat ile SuperStack, mevcut en iyi ince eleme makinası olan 
normal Stack Sizer’a göre 3 katına kadar daha fazla kanıtlanmış bir kapasiteye 
sahiptir.

Bu ilave kapasite, makina başına gerekli yerleşim alanındaki küçük bir artışla 
sağlanabilmekte ve ilk yatırım & kurulum maliyetini ve işletme maliyetini önemli 
ölçüde azaltmaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.Derrick.com/Products/SuperStack/ ‘ ı ziyaret edin.

100+%
�Eleme�Alanında�Artış*

3 Kata kadar
Daha�Fazla�Kapasite*

Kavisli
Panel�Yüzeyleri�ile�
Daha�Yüksek�Verimlilik

Daha Hızlı
Panel�Değişimi��
Önden�Geriye�
Gerdirme�Sistemi

Düşük
Güç�Tüketimine
Sahip�Derrick�Üretimi�
Vibromotorlar

Daha Az
Yükseklik ve
Konstrüksiyon
Gereksinimi

*5-Katlı�Stack�Sizer�‘�a�Kıyasla

Temel Avantajlar

 YETKİLİ
DİSTRİBÜTÖR

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

https://derrick.com/Products/superstack/
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Parametreler Hidrosiklon Stack Sizer

Kapasite (t/s) 242 275

Devreden Yük (%) 244 108

Çelik Tüketimi (g/kwh) 778 696

Değirmenden Çıkan Malzemenin Partikül Boyutu (%- 75μm) 24 30

Değirmen Katıları 83 79

Flotasyona Giren Besleme Partikül Boyutu (%- 75μm ) 141 160

Tablo 2. Cerro Lindo Tesisinde Hidrosiklonlarla ve Stacksizerlar ile çalışan KonsantratörÜN Performansı

FİGÜR 2. Stacksizerlar ile Kapalı Devre Çalışan Yeni Öğütme Devresi

de 4 adet Stack Sizer® eleği tesisteki hidrosiklonların 
yerine adapte edildi. Elekler 230 mikronluk Derrick® 
üretimi olan poliürethan panellerle devreye alındı.

Sonuç
Figür 2‘de gösterilen yeni akım şemasında da oldu-
ğu gibi devreden yük önemli ölçüde azalmış olup, 
%108‘lere kadar düşmüştür. Buna ek olarak hattın 

kapasitesi %13,6 oranında artarak 
275 t/s‘e yükselmiştir.

Tablo 2, Cerro Lindo işletmesindeki 
elek ile sınıflandırma yapmanın fay-
dalarını göstermektedir. Bu tabloya 
göre elek dev- resinde, değirmen çı-
kışında hidrosiklon devresine göre 
biraz daha fazla -75 mikron malze-
me bulunmasına rağmen flotasyon 
beslemesinde daha az -75 mikron 
malzeme bulunmaktadır. Eleklerin 
modifikasyonu ile geliştirilen öğüt-
me devresindeki sınıflandırma daha 
iri P80 flotasyon besleme boyutu 
üretilmesi sağlanmıştır. Bu da atık-
ların filtrasyonunda kapasiteyi artır-
mış ve daha iri olan atıkların homo-
jen bir yapıda susuzlandırılmasını 
kolaylaştırmıştır.
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thyssenkrupp Ankara Servis Merkezi 
Hizmetlerine Devam Ediyor 

thyssenkrupp-industrial-solutions.com

Redüktör – Tamirleri & 
Yenilemeleri
Tam Endüstriyel Redüktör 
Yaşam Döngüsü Yönetimi
Ana tahrik sisteminizin onarım veya 
yenileme zamanı geldiğinde, thys-

senkrupp gerekli işleri yapmak için Ankara Servis Merkezi ve 
kalifiye personelleri ile bu hizmeti sağlıyor. thyssenkrupp re-
düktör uzmanları, redüktörün mevcut durumunu değerlendi-
rebilir, gerekli kapsam hakkında bir rapor sağlayabilir ve keçe, 
rulman ve dişli değişimleri, redüktör muhafazası onarımları ve 
test çalışmaları dahil olmak üzere onarım ve yenileme çalışma-
larının tüm aşamalarını sunabilir.

thyssenkrupp'un küresel redüktör ekibi, dünya çapında onbir 
servis merkezinin yanı sıra Ankara'da yerleşik mühendis ve tek-
nisyenlere sahiptir. Sunulan deneyim ile thyssenkrupp, Ankara 
redüktör servis ekibi yerinde onarımlardan tam atölye yenile-
melerine kadar eksiksiz bir hizmet yelpazesi sağlayabilir.

Servis Avantajları
• Deneyimli servis ekibi
• Kaliteyi garanti etmek için OEM parçalar
• Tüm endüstriyel redüktörler için servis; planet, helisel, 
ayna mahrutili tahrikler
• Redüktör tamir ve yenilemelerin kayıtlı takibi
• TkIS Ankara Servis Merkezine tam erişim

Kazanımlarınız
• Bakım ve ölçümden kaynaklı daha az duruş süresi
• Makinenizde daha az manuel bakım çalışması
• Tüm dönüş açılarında yüksek hassasiyetli ölçüm
• Makine performans bilgilerini elde etme şansı
• Koruyucu ve planlı bakım için veri girişi

thyssenkrupp, hızlı ve güvenilir destek sağlamak için bu küre-
sel uzmanlığını Ankara Servis Merkezi’nde bulunan yerel uz-
manları aracılığıyla sağlar.

Döner Tabla Rulmanları (Slew Bearing) Online 
Aşınma Ölçüm Sistemi
Otomatik, Sürekli Ve Hassas Aşınma Ölçümü
Problem:
Tüm makinelerin dönüş rulmanları sürekli ancak eşit olmayan 
aşınmaya tabidir. Bu aşınmaları ölçmenin geleneksel yöntemi, 
belirli noktalarda üst ve alt rulman yatağı arasında boşluğun 
manuel olarak ölçülmesidir. Bu uygulama ölçüm esnasında 
makinenin durmasını gerektirir ve bu da belli periyotlarda üre-
tim kesintisine neden olmaktadır.

Çözüm:
thyssenkrupp rulman aşınma ölçüm sistemi, sürekli olarak 
üst ve alt yatak arasındaki mesafeyi ölçmek için ana ve kar-
şı ağırlık bomunun altında 10 μm ölçüm hassasiyetine sahip 
iki ölçüm probu kullanır (soldaki resme bakınız). Başlangıçta 
kalibre edilmiş değerler ile mevcut değerler arasındaki fark, 
verilen zaman periyodu içerisindeki aşınma miktarını yansıtır.

Tak ve Çalıştır Tasarımı
İzleme sistemi, teknik altyapısı ve durumu ne olursa olsun 
mevcut makinelere kolayca uyarlanabilen bir tak ve çalıştır çö-
zümü olarak tasarlanmıştır.
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• Makine ve yedek parça imalatı: Madencilik 
sektörüne yönelik muhtelif makine ve parça imalatı

• Redüktör Bakımı: Tüm tipte ve boyuttaki 
redüktörlerinizin için çalışma garantili parça değişimi 
ve bakım

• Ters Mühendislik: Her türlü yedek parçanın 3D 
modelleme ve ters mühendislik ile imalat resimlerinin 
hazırlanması ve imalatı 

• Kalite 

Türkiye’de Üretilen Alman Kalitesi

Kontrol ve Süpervizörlük Hizmetleri: 
• 3. parti imalat ve kalite kontrol hizmetleri
• NDT (Tahribatsız Muayene)
• Kaynak süpervizörlüğü
• Makine denetimleri(kırıcı, değirmen, HPGR 

vb.)

Tesisimiz, Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesinde maden ve çimento 
sektörlerine hizmet vermek amacıyla 2020 yılında kurulmuştur.

thyssenkrupp Ankara İmalat ve Servis Merkezi

thyssenkruppIndustrial Solutions Türkiye
Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 34746 Ataşehir/İSTANBUL
Tel: +90 (312 ) 909 80 00 | | Tel 3: +90 549 104 94 83 Tel 2: +90 (546) 220 01 02
E-posta: ugur.kacar@thyssenkrupp.com | E-posta 2: oguzhan.koc@thyssenkrupp.com

Ankara’da ki Servis Merkezimizden döner kırıcılar 
için 4 platformun daha teslimatını gerçekleştirdik.
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Jeoges Makina Yatırımlarına 
Devam Ediyor

Ülkemizde ilk kez üretilen karot 
oryantasyon cihazı ile Türkiye’de 
ve dünyada adından söz ettiren, 

gerçekleştirdiği yeni yatırımlarla sektörde yeniliklere imza atan 
Jeoges Makina ve Sondaj firmasının Kurucu Ortağı ve aynı 
zamanda İdari ve Mali İşler Müdürü Erce Tümerk ve Satış ve 
Pazarlama Müdürü Kaan Şimşek ile bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Jeoges’in sektördeki atılımı ve yapılan çalışmalar konusunda 
görüşlerini aktaran Şimşek, şirket olarak son iki yıldır ciddi 
bir atılım gösterdikleri 2-3 ürün olduğunu, bu ürünlerden 
bir tanesinin de çamur pompası olduğunu belirtti. Ürettikleri 
çamur pompalarından yurtiçi ve yurtdışına ciddi adetlerde 
satışlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Şimşek, “Tamamen 
kendimizin tasarlayıp ürettiği çamur pompası, standart pompa-
lardan tamamen farklı bir üründür. Standart pompalar eski tip 
pancar motor tabir ettiğimiz motorlardan oluşurken aktarma 
organları da farklıdır. Ancak bizim ürettiğimiz çamur pompa-
larında verimli çalışmanın yanında iş güvenliği konuları da ön 
plana çıkarken, otomasyona uygun da birçok özelliği mevcut.” 
şeklinde konuştu. 

Özellikle iş güvenliğine önem veren, yüksek performans bek-
leyen, ciddi oranda sondaj yapan firmalardan ciddi siparişler 
aldıklarını belirten Şimşek, “Ürünlerimiz gerek yurtiçinde gerek-
se de yurtdışında tercih sebebi oldu. 2020 ve 2021 yıllarında ciddi 
adetlerde satışlar yaptık.” ifadelerini kullandı. 

Çamur pompalarını kullanan müşterilerinden pozitif anlam-
da önemli geri dönüşler aldıklarını aktaran Şimşek, ülkemizde 
üretimi ilk ve tek olan karot oryantasyon cihazıyla ilgili de bil-
giler verdi. Geomag marka adına sahip karot oryantasyon ci-
hazı ile alakalı Ar-Ge ve test çalışmalarının tamamlandığını ve 
ilk satışların geçen yıl gerçekleştiğini söyleyen Şimşek, “Karot 
oryantasyon cihazımız bu sene itibarıyla da artık çok ciddi pro-
jelerde firmaların tercihi haline geldi. Firmaların şartnamelerine 
de girmeyi başardık. Bizi gururlandıran bir başka taraf ise ciddi 
dünya rakipleriyle yarışmamız. 

Bizim en büyük avantajımız; cihazda kullandığımız sensörler. 
Sensörlerimiz dünyadaki rakiplerimizden daha üstün bir teknolo-
jiye sahip. Bu konuyla ilgili olarak İstanbul’da beraber çalıştığımız 
bir iş ortağımızda mevcut. Onlar tamamen yazılım üzerine çalı-
şan bir firma. Biz de burada cihazın mekanik kısmını halledip iş 
ortağımızla da yazılım ve sensör kısmını berberce koordine edi-
yoruz.” dedi.

Karot oryantasyon cihazında geçen yıl android işletim sis-
temini kullanmaya başladıklarını, bu cihazı üreten firmalar 

içerisinde de bu işletim sistemini dünyada ilk kullanan mar-
kanın kendileri olduğunu gururla ifaden eden Şimşek, and-
roid işletim sisteminin kullanımıyla birlikte sahadan güzel 
sonuçlar da aldıklarını, kendilerinden sonra dünyadaki diğer 
rakiplerinin de android işletim sistemini kullanmaya başla-
dıklarını belirtti. 

Ülkemizde başı çeken maden şirketlerinin neredeyse hepsin-
de karot oryantasyon cihazının kullanıldığını, bu durumun 
kendileri için çok önemli bir referans olduğunu belirten Şim-
şek, “Yedek parça ve stok konusunda da oldukça avantajlıyız. 
Aynı şekilde teknik destek konusunda da… Bizim sektörümüz için 
oldukça iyi bir süre olan 24 saat içerisinde sorunlara bir çözüm 
üretebiliyoruz.  

Herhangi bir sondaj firması ya da maden firması bize gelip Ge-
omag ekipman lazım, bir hafta sonra sondaj operasyonuna 
başlayacağız, çok acil olarak sizden bir cihaz talep edebilir miyiz 
dediklerinde elimizde cihaz varsa teslimat süremiz hemen, sıfır-
dan makineyi üreteceksek 5 iş günü içerisinde şantiyeye teslim 
edebiliyoruz. Bu cihazın yurtdışından temin süresi en iyi şartlarda 
2 haftayı bulmaktadır. Bunun üzerine belki bir de cihazın fiyatının 
yüzde 10-20’si kadar nakliye ve navlum ücretleri ortaya çıkacak-
tır. Bir arıza durumunda, yedek parça eksikliğinde ise ithal ürünle-
re göre stok ve servis imkanımızla da öne çıkmaktayız. Müşteriler 
artık üründe sıkıntı olmasına değil, sıkıntının ne kadar zamanda 
çözüldüğüne bakıyorlar. Bizim için sorunlar bazen bir telefon ile 
çözülen konular olabiliyor.” dedi.

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Erce Tümerk, “Sektörde 
eskiden şöyle bir düşünce vardı: Yerli malı bir üründe sorun oldu-
ğunda firmalar tarafından o marka direkt olarak geri plana atıla-
biliyordu. Özellikle büyük maden firmaları bu konularda pek taviz 
vermiyorlardı. Ancak geldiğimiz noktada bu sistem biraz değişti. 
Büyük firmalar; şimdi aynı sıkıntıların bizim yabancı rakiplerimiz-
de olduğunu, çözüm sürelerinin de çok geç olduğunu fark etti-

MAKİNA VE SONDAJ EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TANITIM

Technical Specifications

Range & Accuracies 

Ratings Range Accuracy

Inclination 0 -85o ±2

Roll 0 -360o ±2

Battery Informations

Equipment Battery Type BatteryLife 
(Normal Use)

Hand Held Rechargeable 2 Days

In-Hole Tool User Replaceaple,  7.2V 
LiBattery, Non-

Rechargeable

UpTo 6 Months
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Karmaşık problemlere 
Basit ve etkili çözümler
Avusturalya’da bir nikel madenin çıkış şutu bakımlarında karşılaşılan problemler 
sonrasında, doğru soruları sorup, bilgi ve tecrübemizi kullanarak “Ferrocer” 
darbe aşınma panellerini geliştirdik.

Sarsılmaz bir azimle, müşterilerimizin yeni fırsatlar 
keşfetmelerine ve karşılaştıkları zorluklara karşı 
etkili çözümler üretmelerine yardımcı oluyoruz. 
FerroCer’in nikel madenine montajı, duruş 
sürelerini ve bakım maliyetlerini azaltarak, 
kesintisiz üretim akışını garanti etmiştir. Böylelikle, 

bu yenilikçi performans ile verimlilk arttırılmıştır. 
Karmaşık sorunlarınıza bulacağımız basit çözümleri 
keşfetmek için bizimle irtibata geçin.

flsmidthminerals.com / info@flsmidth.com

FLSmidth Mining-Turkey

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266  
Tepe Prime İş Merkezi B Blok No:17 06510 Çankaya, Ankara - Türkiye

Tel: +90 312 287 8546   

https://www.flsmidth.com/
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ler. Yerli firmalarda sıkıntı çıksa da problemler 24 saat içerisinde 
çözülüyor. Bizim gibi yerli firmalar da artık tercih sebebi oluyor.” 
şeklinde konuştu.

Karot oryantasyon cihazlarının yapısı gereği çok hassas ve 
elektronik cihazlar olduğunu vurgulayan Şimşek ise şu ifadeleri 
kullandı: “Kullandığımız sensörler en üst seviye sensörlerdir ve ta-
mamen hassasiyet odaklı, dünyanın kabul ettiği standartlara en 
uygun sensörleri kullanıyoruz. Yani daha hassas veri alabiliyoruz. 
Bu verileri android sistemi vasıtası ile daha hızlı bir şekilde işletim 
sistemlerine aktarabiliyoruz ve müşterilerimiz blok model planla-
masında bu verileri kullanıp planlamasını daha hızlı ve güvenilir 
yapabiliyorlar.” 

Karot oryantasyon cihazlarının yurtdışına ihracatı konusuna 
da değinen Şimşek, cihazın Türkiye’deki tüm şartnamele-
re uygunluk durumunun söz konusu olduğunu ancak yurt 
dışındaki ülkelerde değişen bazı parametreler ve kriterler 
olduğunun altını çizdi. Cihazın ihracatı konusunda şu an 
çalışmalar yürüttüklerini belirten Şimşek, “Her ülkenin farklı 
kriteri olabiliyor. Akreditasyon işlemleri, uygunluk belgeleri gibi 
konularla ilgili olarak araştırmalarımız devam ediyor. Yurtdı-
şındaki firmalardan da talepler var ama biz o taleplere şu an 
için karşılık vermiyoruz, talep eden firmalardan proje hakkında 
ve daha önce kullandıkları cihazlar hakkında bilgiler rica edi-
yoruz. O uygunluk sağlandığı takdirde yurtdışına da açılıyor 
olacağız.” dedi. 

Şirket olarak yer altı sondaj makinesi üretimine de başladık-
larını söyleyen Şimşek, yer altı sondaj makinesi konusunda 
müşterilerine kimsenin sunmadığı avantajları sunmalarının 
kendilerini ön plana çıkaracağını vurguladı. Ülkemizde birçok 
firma tarafından sondaj makinesi üretildiğini aktaran Şimşek, 
Jeoges olarak kendilerinin bazı avantajlarla ön plana çıktıkla-
rını söyledi. Şimşek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Şirketimizin 
kurucuları gerek Erce Bey’in gerekse de Erkan Bey’in iyi bir sondaj 
sektörü geçmişi var. Türkiye’de geçmişte bu işi en iyi yapan firma-

da çalıştılar. İkisi de orada üretiminden lojistiğine kadar, ham-
maddesinden satışına kadar birçok görevde yer aldılar. Sondaj 
nasıl yapılır iyi bilen insanlar. Benim de sektörde imalat tarafında 
önemli tecrübelerim mevcut. Bu tecrübeleri de bilen müşterileri-
miz tarafından bize sondaj makinesi yapımında talepler gelme-
ye başladı. Gelen talepler karşısında bizde ülkemizde çok bilinen 
bir maden şirketine yer altı sondaj makinesini yapmaya karar 
verdik. İlk ürettiğimiz makineyi de o firmanın talebi dolayısıyla 
tamamen firmanın isteğine göre özel olarak ürettik. Makine, yer 
altı sondaj makinesi olarak geçmesine rağmen çok özel detay-
larla üretildi.”

Burada en önemli parametrenin müşterinin isteğini doğru 
anlamak olduğuna vurgu yapan Şimşek, “Biz müşteriyi doğru 
anlayabiliyoruz. Bizden bir talepte bulunduğunda eksik bir şey 
söylediğinde bile onu tamamlayabiliyoruz. Müşterimiz için üret-
tiğimiz bu makinede hiç planlarımızda olmayan bir makineydi. 
Örneği olmayan bir makineyi çizdikten sonra üretme başarısını 
gösterebildik. O makine sayesinde sektörden ciddi geri dönüşler 
de almaya başladık. Özel yer altı sondaj makinesi konusunda ül-
kemizin önde gelen maden firmalarından talepler var. Bu talep 
konularını da değerlendirmeyi düşünüyoruz. Çünkü üretim hat-
tını genişlettik. Bunun için de bir yatırım yapmayı planlıyoruz. 
Şu anda üretimimizi arttırmak adına yeni bir fabrika bakıyoruz.” 
şeklinde konuştu.   

Yerüstü sondajlarının yılın belli zamanlarında (Maksimum 
6 ay gibi bir sürede) devem ettiğini belirten Şimşek, ondan 
sonrasında hava şartları nedeniyle geri çekilmeler olduğunu 
ancak yer altında sondajların sürekli devam ettiğini ifade etti. 
Halihazırda yer altı sondajında yabancı firmaların ürünlerinin 
bir liderliği olduğunu aktaran Şimşek, “Yer altı sondaj makine-
si üretiminde de oldukça iddialı olduğumuzu söyleyebiliriz. Şu 
anda Türkiye’nin çok ciddi projelerinde (Bazılarında kontratlı 
olarak çalışıyoruz) ürettiğimiz makineler faaliyetlerini sürdü-
rüyorlar. A-Z’ye tüm ekipmanlar şu an stoklarımızda mevcut. 
Üretici olmamız çok büyük bir avantaj. Bunu fiyatlandırmada ve 
kalite anlamında elimizden geldiğince müşteriye hissettirmeye 
çalışıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti açısından en önemli 
nokta doğru hammaddeyi kullanmamızdır diyebiliriz. 1 kuruş 
daha fazla para kazanalım diye hammaddeyi değiştirmeyi 
bugüne kadar hiç düşünmedik. Kaliteden asla ödün vermedik. 
Hammaddeyi aldığımız yerler ve üretim kalitemiz her zaman 
bellidir.” ifadelerini kullandı. 

Son iki yıl içerisinde makine parklarını 1,5 katı oranında art-
tırdıklarını ifade eden Şimşek, gerek CNC olarak gerek işleme 
merkezi olarak gerekse de elmas matkapların üretimindeki 
fırın olarak hali hazırda 2 milyon TL’ye yakın bir yatırım gerçek-
leştirdiklerini söyledi. Şimşek sözlerini şu cümlelerle sonlandır-
dı: “Her sene üzerine koyarak devam ediyoruz. Personel sayımız 
arttı. 20 kişi ile artık sektöre hizmet veriyoruz. Satış ekibimiz mev-
cut. Elmas üretimi için metalurji mühendisi istihdam ettik. Ekibi-
miz genişlemeye devam ediyor.” 

jeoges.com.tr

Erce Tümerk ve Kaan ŞimşekErce Tümerk ve Kaan Şimşek
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1. Giriş
Kredi kurumlarının proje yatırım-
larında risk algısı çok geniş bir 
yelpazeyi kapsadığı için, proje fi-
nansmanında sosyal ve çevresel 
riskleri yönetme başlıkları, son 

yıllarda daha bir öne çıkmıştır. Bu bağlamda, proje finans-
man kararları “Ekvator İlkeleri'ne” uyulup uyulmadığına 
bakılarak verilmeye başlanmıştır. Ekvator İlkeleri 37 ülke-
den 118 finans kuruluşunun gönüllü katılım çerçevesinde 
birleşerek oluşturdukları bir risk yönetim mekanizmasıdır.  
Risk yönetimi özellikle çevre ve sosyal konularda onay ve 
kabullerin alınıp alınmadığı ve bunların proje ve kamu gü-
venliği için ne denli kritik olduğu yönünde yoğunlaşmaya 
başlamıştır.

Bu çerçevede, yatırım kurumlarının termal kömür projeleriy-
le ilişkilendirilmelerinin “marka itibarları” için iyi olmadığı al-
gısı giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenle, başta Avrupa 
kökenli bir dizi yatırım kuruluşu, termal kömür projelerinden 
özellikle kaçınmaya başlamıştır.  Proje finansmanında yaşanan 
sıkıntılar ve uluslararası toplumda oluşan önyargılar, BHP, Rio 
Tinto, Anglo American gibi büyük madencilik şirketlerinin de 
termal kömür projelerine yatırımdan sakınmaya ve ellerindeki 
var olan termal kömür maden ve yataklarının da satışına ne-
den olmuştur.

Finans ve madencilik kurumlarının verdiği bu tepkiler, çevreci 
lobi gruplarının ve medya haberlerinin küresel ısınma konu-
sunda giderek artan kampanyalarının tetiklemesi halkın da 
dikkatini çekmiş ve böylece kömürün enerji piyasalarında ya-
şam mücadelesi de başlamıştır.

Kamu nezdinde kömüre tepki verilirken, koklaşabilir (metalür-
jik) ve termal kömürlerin aynı kefede olmadığı konusu yaygın 
olarak unutulur ya da makul bir şekilde göz ardı edilir. Kokla-
şabilir kömürler, çelik yapımı gibi birçok metalürjik uygulama-
da bir temel bileşendir. Termal kömürler ise esas olarak enerji 
üretimi için kullanılır. Durum bu denli keskin bir ayrıma sahip 
olmasına karşın, çevreci lobi bu iki tip kömür arasında ayrım 
yapmaksızın, iki kömür tipini de aynı şekilde yargılayarak, ka-
muya yanlış bilgi aktarmaktadır.

Yatırımcılar, bürokratlar, politikacılar ve teknik profesyoneller 
için iklim değişikliği kaynaklı baskılar ve endişeler nedeniyle, 
kömürün enerji üretimindeki payı ile ilgili kararları giderek 
daha zor hale gelmektedir. Görünüşe göre termal kömürün 
yazgısı aşikâr bir şekilde ortada olmasına karşın, aynı yargıyı 
koklaşabilir kömürler için vermek henüz mümkün değildir.  

TANITIM
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Termal Kömürün Enerji Üretiminde 
Geleceği Var Mı?

Bunun nedeni ise kaliteli koklaşabilir kömür yataklarının hızla 
tükenmesi, gelecekteki talepleri karşılayacak yeterli koklaşa-
bilir kömür projesi bulunmaması ve dünyada çelik üretimi-
nin teknolojik anlamda halâ büyük miktarlarda koklaşabilir 
kömürlere gereksinim duymasıdır. Bu nedenle önümüzdeki 
yıllarda kok kömürüne rağbet devam edecek ve arzdaki sınır-
lamalar nedeniyle fiyatlar da kademeli olarak yükselecektir.

2.Termal Kömür Niçin Savunmada?
Termal kömürün savunmada olmasının çeşitli nedenleri vardır. 
Bu nedenler kısaca şöyle özetlenebilir:

• İklim değişikliği tartışmaları ve özellikle kömürden kaynakla-
nan CO2 emisyonlarını azaltma çabaları;
• Küresel ısınmanın ana suçlusu olarak kabul edilmesiyle kö-
müre karşı oluşan toplumsal direnç;
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının artan rekabeti;
• Kömürden emisyon sonucu havaya yayılan kirletici unsurla-
rın varlığı; 
• Kömür madenlerinin ve enerji santrallerinin çevrelerine yap-
tığı görsel etki;
• Enerji santrali atıklarıyla ilgili sorunlar ve atık yönetimi; ve
• Bazı kömür işletmelerinde ve santrallerindeki düşük yatırım 
getirileri.

3.Gerçeklerle İyi Niyetli Düşlerin Karşılaştırılması
Yatırımcıların enerji portföylerinde termal kömürden yana 
defansif tutumlarına karşın, talep ve enerji arzı ile ilgili kü-
resel yaklaşımda dikkate alınması gereken birkaç önemli 
konu ortaya çıkmaktadır. Bu konular, önümüzdeki on yıl-
larda politikacıların, yatırımcıların ve kömür kullanıcılarının 
yatırım ve tercihleriyle ilgili kararları verirken yol haritasını 
yönlendireceği için kesinlikle ihmal ve göz ardı edilmemeli-
dir.  Enerji üretimi için önerilen kömür dışı seçeneklerin de, 
örneğin nükleer gibi, kendine özgü sorunları vardır ve bu 
nedenle yatırımcıların ve kamunun iki "sorunlu enerjinin" 
arasında “daha az sorunlu” olanla ilgili bazı kararlar vermesi 
gerekebilir.

Kömürün geleceği ile ilgili bazı kararları almadan önce, dik-
kate alınması gereken ana konulardan bazıları aşağıda veril-
miştir.

Birinci Gerçek: Nüfus Artışı
Birleşmiş Milletler'in 2015 tahminlerine göre dünya nüfusu bü-
yümeye devam etmekte ve önümüzdeki 15 yıl içinde bir mil-
yardan fazla artarak 2030'da 8.5 milyara ulaşacağı ve 2050'de 
9.7 milyara, 2100'de ise bunun 11.2 milyara yükseleceği öngö-
rülmekte (Şekil 1).
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Şekil 1 Dünya Nüfus Beklentileri: 2019 Revizyon (United Nations, 2019 Department of Economic and Social Affairs Population Division. World 
Population Prospects 2019)

Ayrıca, son yıllarda dünya çapında ortalama yaşam süresi ile il-
gili önemli ilerlemeler gerçekleşmiştir. Birleşmiş Milletler 2015 
rakamlarına göre, doğumda beklenen yaşam süresi küresel 
olarak 2000-2005 ve 2010-2015 yılları arasında 3 yıl artarak 67 
ila 70 yıl arası aralığına yerleşmiştir.

Ayrıca, Suriye, Irak, Yemen ve Myanmar çatışmalarında gö-
rüldüğü gibi projeksiyonları kolayca çarpıtabilen savaş, etnik 
çatışma, kıtlık ya da doğal afet gibi nedenlerle ülkeler ara-
sında oluşan beklenmedik nüfus hareketleri ve mültecilerin 
yerleştikleri yeni ev sahibi ülkelerde barınma, beslenme ve 
enerji sağlama gibi en temel gereksinimlerin karşılanması 
konusunda devasa boyutta maddi ve manevi baskılar oluş-
turmaktadır.  

Şekil 2 en çok nüfusa sahip 20 ülke

Şu anda dünyanın en yüksek nüfus-
lu on ülkesi, Çin, Hindistan, Amerika 
Birleşik Devletleri, Endonezya, Rusya 
Federasyonu, Brezilya, Nijerya, Bang-
ladeş, Pakistan ve Meksika’dır. Önü-
müzdeki on yıllarda en kalabalık 20 
ülkenin sıralaması Şekil 2’de verilmiş-
tir. 

Nüfus artışı politika ve strateji üretenler 
için her zaman zorlu bir konu olmuştur. 
Ancak yoksul ülkelerin nüfus artışını 
sürdürmesi, bu ülke hükümetlerinin 
yoksulluğu ve eşitsizliği ortadan kal-

dırmak, yetersiz beslenmeyle başa çıkmak, eğitim ve sağlık 
hizmetlerini sağlamak ve diğer en temel hizmetlerin yerine 
getirilmesi ve iyileştirmesiyle ilgili kararlarını verirken işini ol-
dukça zorlaştırmaktadır. 

İkinci Gerçek: Enerji Talebi
Hangi toplum olursa olsun ekonomik kalkınma, uygun fi-
yatlı enerjinin varlığına bağlıdır. Dünya nüfusu, 1950'de 2.5 
milyardan günümüzdeki 7.5 milyara dek olan artışını sür-
dürürken ürün ve hizmetlere olan taleplerde de hem yerel 
hem de uluslararası pazarlarda baskı oluşturmuştur. 

Ekonomilerdeki orantısız büyüme değerleri, özellikle Afrika ve 
Asya'da temel hizmetlere olan talebin artmasıyla birleştiğinde,  
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Şekil 3 Bölgelere göre Enerji tüketimi (International Energy Outlook 2017 by US Energy Information Administrative)

son birkaç on yılda bu bölgelerdeki enerji gereksinimlerine 
olan talebi de hızlandırmıştır (Şekil 3). 

Bu durum, önümüzdeki on yıllarda artan nüfusa daha fazla ürün 
ve hizmetlerin üretilmesi ve sunulması zorunluluğu anlamına 
gelecek, bu da ekonomik faaliyette daha fazla büyümeye yol 
açacaktır. Bununla birlikte, az gelişmiş ve enerji altyapıları zayıf 
alanlardaki nüfusun enerjiye erişme isteği, birçok ülkede enerji 
tüketimindeki büyümeyi hızlandıracaktır (Şekil 4 ve Şekil 5)

Teknolojik ilerlemeye duyulan ilgi, ağır sanayi makine ve teç-
hizatı, kara, deniz ve hava taşımacılığının unsurları, inşaat mal-
zemeleri, bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer günlük ihtiyaç 
malzemelerinin üretilmesi, bakımı ve işletilmesi için, enerji 

Şekil 4 Ekonomik büyüme tahminleri (IEA-World Energy Outlook 2017)

Şekil 5 Enerji talebinde yoksulluk (IEA-World Energy Outlook 2017)

gerektiren diğer elektrikli ekipmanın varlığı enerji tü-
ketimini daha da hızlandırmaktadır. Gelişmekte olan 
ülkeler "geliştikçe", enerji talebi artmakta ve bu da 
elektrik üretimi üzerindeki var olan baskıyı daha da 
yoğunlaştırmaktadır.

Yeni teknoloji olarak piyasaya sunulan Li / Co / Ni akü 
devrimi şeklindeki enerji depolaması bile, yine de ilk 
üretim aşamasında enerjiye gereksinim duymaktadır.

Üçüncü Gerçek: Endüstriyel Kalkınma ve 
Ekonomik Büyümede Küresel Kayma
Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri her zaman 

dünya ekonomisinin motoru olmuştur ve bir dereceye kadar 
bu halâ öyledir. Bununla birlikte, 20. yüzyılın sonlarına doğru, 
dünya, yeni gelişen ekonomilere yönelik ekonomik faaliyette 
önemli bir dönüşüm geçirerek, "BRICS" kısaltmasıyla anılan 
ülkelerin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) hızlı 
gelişmesine tanık olmuştur.

Hemen hemen her ölçekte BRICS, dünya arazi kapsamının 
%25'inden fazlasını ve dünya nüfusunun %40'ını oluşturduğu 
ve 20 trilyon dolarlık bir birleşik Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) 
içerdiği için küresel sahnenin en büyük birimidir. Bu ülkeler, 
özellikle Çin ve Hindistan, yalnızca geniş iç pazarları dolayısıyla 
değil, aynı zamanda dünyanın değişik yerlerindeki diğer pa-
zarlar için de mal, hizmet ve hammadde sağlamaları nedeniyle 

halâ küresel olarak ekonomik büyümenin 
lokomotifleridir.  Bu ekonomiler, kendi 
bünyelerinde yapılan yatırımların artma-
sıyla dünya çapında artan mal ve hizmet 
taleplerini karşılamayı başarmaktadırlar. 

Yakın zamanda BRICS ülkeleri dışında lis-
teye yeni gruplar eklenmiştir: "MINT" ve 
"Next Eleven".

“MINT”; Meksika, Endonezya, Nijerya ve 
Türkiye'yi kapsarken, “Next Eleven”, (Yeni 
On Birler) MINT ülkeleri ile birlikte Bangla-
deş, Mısır, İran, Pakistan, Filipinler, Güney 
Kore ve Vietnam'dan oluşmaktadır. "Yeni 
On Bir" ülkeleri 10 milyon km2'lik bir yüz 
ölçüme, toplam 1,46 milyar nüfusa ve 6,5 
trilyon dolarlık birleşik GSYİH'ye sahiptir. 
Satın alma gücü paritesi [PPP “Purchasing 
Power Parity”] açısından GSYİH 15,5 trilyon 
dolara ulaşmıştır.

BRICS, MINT ve “Next Eleven” ülkelerinin 
devasa büyüyen ekonomileri aracılığıyla 
ürettikleri artı sermayenin, elektrik üreti-
mi söz konusu olduğunda nereye ve nasıl 
yatırım yapacağı da aşikârdır. Yani küresel 
projelerde "kömür" gibi "tartışmalı enerji 
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kaynakları" için gerekli olan sermaye Batı merkezli ekonomiler-
den kolayca elde edilemeyebilir, ancak yukarıda adı geçen ve 
yeni gruplarca oluşturulan motor ülkelerin yerel ekonomile-
rinde üretilen fazla sermaye, kömür projelerindeki yeni yatırım 
fırsatlarına aktarılabilir.

Dördüncü Gerçek: Yakıttan Enerjiye Dönüşüm Kolaylığı 
Ülkeler ve ekonomiler için enerji gereksinimleri planlanırken, 
bir dizi etkenin göz önünde bulundurulması gerekir:

• Yakıt kaynağının varlığı ve bolluğu;
• kullanımındaki verimliliği;
• hem güncel hem de gelecekteki maliyeti ve rekabet gücü;
• güncel ve gelecekteki tedarikler için güvenlik ve garantiler;
• çevresel ve sosyal riskler ve enerji dönüşüm sürecinin yaşam 
döngüsü boyunca güvenli kullanımı. 

Çeşitli kaynaklardan enerji üretimi bir dizi yakıt seçeneği üze-
rinden gerçekleştirilebileceği için, tercih edilen seçenekle ilgili 
bir karar verme söz konusu olduğunda her seçeneğin kendine 
özgü avantajları ve dezavantajlarının olduğu ortaya çıkacaktır 
(Çizelge 1). Bu çizelge seçeneklerin değerlendirilip karar ver-
menin ne denli karmaşık ve zor olduğunu net bir şekilde gös-
termektedir. 

4. Kömürün Kullanımı İçin Oluşan Olumsuz 
Eğilim Tersine Çevrilebilir Mi?
Son birkaç yıldır batı merkezli ve geleneksel anlamda ma-
dencilikle uğraşan BHP, Rio Tinto, Anglo-American, Trafigura, 
Glencore gibi büyük madencilik şirketlerinin termal kömürler-
den vazgeçip ellerindeki ocak ve yatakları satışa çıkartmaları, 
termal kömür için var olan olumsuz durumu daha da derinleş-
tirmiştir.

Kömüre karşı oluşan yeni olumsuz eğilimin, kömürü eski yerle-
şik ekonomilerdeki hayatta kalma mücadelesinde yalnız bırak-
tığı net bir şekilde ortadadır. 

Ancak artan dünya nüfusu, yeni gelişen ülkelerin enerji gerek-
sinimleri, enerji kaynaklarının kısıtlılığı/çeşitliliği ve temelde 
yakıt ekonomisi gibi zorunluluklar nedeniyle, bu mücadele-
nin yeni ekonomilerde beklenenden biraz daha uzun sürmesi 
aşikârdır.

Eski ekonomiler kömürle ilgili projelere karşı giderek daha ih-
tiyatlı davranıp bunlara yatırım yapmaya direniyor olsa da bu 
eğilimin “BRICS”, “MINT” ve “Yeni On Birler” gibi yeni gelişmek-
te olan ekonomilere ulaşması biraz zaman alabilir. 

Örneğin Filipinler’de (Yeni On Bir ülkelerinden biri) yapılan bir 
çalışmada (Agaton, 2017) enerji üretimi için kömür ya da al-
ternatif enerji kaynaklarından hangisinin olumlu olacağı analiz 
edilmiş ve yatırım kararlarını değerlendirirken zamanlamanın 
çok önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada bir nük-
leer kaza riskine karşın, nükleer enerji yatırımının Filipinler için 

cazip görünüyor olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  Bu belirgin 
sonuca karşın, uzun vadeli nükleer enerji için gerekli olan ham-
madde sağlamadaki güvenilirlik, halkın güvenlik sorunları, 
nükleer materyalin elde edilmesi ya da kısıtlılığı, uzun vadeli 
nükleer atık yönetimi ve nükleer enerji kullanım riskleri ile il-
gili endişeler nedeniyle nükleer enerjinin yalnızca kömürden 
yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde ‘geçiş teknolojisi’ olarak 
hizmet edebileceği sonucuna varılmıştır.

Çizelge 1’de belirtilen enerji kaynaklarının kendileriyle ilişki-
li bir dizi avantaj ve dezavantaja sahip olması ve kısa vadede 
enerji talepleri sorusuna belirleyici ve nihai yanıt verilememesi 
ilginçtir.

Bununla birlikte, ekonominin ölçeği ve güvenlik endişeleri 
kalıcı olarak göz önünde bulundurulursa yenilenebilir enerji 
kaynaklarının ve nükleer enerjinin uzun vadede kaçınılmaz se-
çim olacağı sonucu ortaya çıkar. O zamana dek termal kömür, 
entegre bir enerji çözümüne çok önemli bir yanıt sağlayarak 
önümüzdeki on yıllarda yeni ekonomiler için mevcut seçenek-
ler listesinde uygun bir seçenek olarak görülmeye devam ede-
cektir (Şekil 6, Şekil 7, ve Şekil 8).

Ayrıca, bu geçiş döneminde sera gazı emisyonlarına yönelik, 
yakalama, depolama ve dönüştürme ve özellikle CO2 yalıtılma-
sına yönelik herhangi bir pratik ve ekonomik çözüm, gelecekte 
termal kömürün kullanılmasını daha da uzatabilecektir. 

Ayrıca kömür, büyük miktarlarda enerji gereksinimi nedeniyle 
çimento üretiminde bir enerji kaynağı olarak kullanıldığından, 
bu ve benzeri endüstrilerde önemli bir role sahiptir. Bir ton çi-
mento üretmek için yaklaşık 200 kg kömür, bir metreküp be-
ton üretmek için yaklaşık 300-400 kg çimento gerekir. Uçucu 
kül (fly-ash) gibi kömür yakım yan ürünleri de çimento üreti-
minde ve genel olarak inşaat sektöründe önemli bir katkı mad-
desidir. Saunders & Edwards'a (2016) göre, 2016 yılında küre-
sel olarak 4,18 milyar ton çimento üretilmiş ve Çin’in çimento 
üretimi tek başına 2,4 milyar tona ulaşmıştır. Toplam çimento 
üretimi 2050'ye kadar 5,7 milyar tona ulaşacak şekilde tahmin 
edilmiştir. 

Eski ekonomilerde gözlemlenen çevresel kaygıların, süreç 
içerisinde yeni ekonomilerde de yatırım kararı söz konusu ol-
duğunda daha fazla belirleyici güç olacağı beklenmektedir.  
Buna ek olarak, yeni ekonomiler fosil dışı yakıt kullanımının 
savunucuları için yeni mücadele alanı olacağından, karar 
vericilerin yatırım kararları konusunda seçici olmaları kaçınıl-
mazdır.

Bu nedenle, kömür proje sahipleri yatırım sermayesini elekt-
rik üretimi için ikna etmek istiyorlarsa, yapılması düşünülen 
projeler yatırımcılar için sadece finansal olarak değil, teknik ve 
çevresel olarak da yeterince çekici olmalıdır (Arden ve Lewis, 
2014). Bu nedenle proje sahipleri tarafından aşağıdaki noktala-
rın titizlikle dikkate alınması gerekir: 
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Enerji 
Kaynağı Öğe Avantaj Dezavantaj

Fosil Yakıtlar

Kömür

•Küresel olarak yeterli rezerv var •Teknolojik olarak en iyi tanınan kaynak •Kömür ve enerji üretiminde bilinen olgun teknolojilerin varlığı •Rekabetçi üretim maliyeti ve yakıt maliyeti •Yatırım kararı için göreli olarak daha kısa bir soruşturma süresi, •Temiz kömür teknolojileriyle daha kolay kullanılabilir hale gelmesi •Kömürden kullanılabilir kimyasal sıvılar üretmek için olası seçenekler 

•Yüksek düzeyde CO2 emisyonu •Santral kaynaklı CO2 emisyonlarını azaltma teknolojilerinin hala pahalı olması •Yüzey kömür madenciliğinin peyzaj üzerindeki önemli etkisi •Asit madeni drenaj endişeleri •NO, SOx ve partikül madde gibi hava kirleticilerin emisyonları 

Gaz

•Sürdürülebilir bir enerji temini ile ilgili olarak yüksek esneklik 
derecesi •Rekabetçi yakıt fiyatlandırması •Hem gaz üretiminde hem de enerji yaratmada olgun teknoloji •Düşük enerji maliyeti

•Enerji koridoru üzerinden boru hatlarının sağlanmasında siyasal ve güvenlik riskleri •Depolama alanında sağlık ve güvenlik riskleri •Hala bazı kirleticiler içerebilir olması, bu nedenle temizlenme zorunluluğu•Diğer fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında yakılması durumunda hala az ölçüde CO2 
emisyonu içeriyor olması •Piyasa koşullarına bağlı olarak, diğer fosil yakıtlardan daha pahalı olabilmesi •Gaz rezervuarı potansiyeline erişmek için kayaların çatlatılması teknolojisine karşı 
kamuoyu algısı (küçük ölçekli depremler, akiferleri kirleten kirleticilerin varlığı, yerel 
topluluklar üzerindeki etkisi) 

Petrol

•Sürdürülebilir bir enerji temini ile ilgili olarak yüksek esneklik 
derecesi •Hızlı enerji temini için güvenilir bir enerji kaynağı •Piyasa koşullarına bağlı olarak rekabetçi yakıt fiyatlandırması •Hem petrol üretiminde hem de enerji üretiminde olgun teknoloji •Kımyasal ek ürünler

CO2 emisyonu,
Çok değerli sonlu bir kaynak olması
Nakliye, depolama ve kullanımı ile ilgili kirlilik endişeleri 

Yenilenebilir 
Kaynaklar

Güneş
•Kurulum maliyeti ödendikten sonra ücretsiz yakıt kaynağı •Kurulduktan sonra çok az bakım gerekir •Kurulum yeri açısından esnek sistem •İlk güneş paneli üretim süreci dışında sera gazı emisyonu yoktur 

•Yüksek kurulum maliyeti •Enerji depolama yüksek sermaye maliyetine sahiptir •Güneş panelleri için geniş alanların tahsis edilmesi gerekebileceği için boyut bağımlıdır•Verimsizlik oranları hala bir endişe kaynağıdır •Güneş ışığının mevcudiyeti söz konusu olduğunda sınırlamalar vardır•Altyapının düzenlenmesinde maliyetli gereksinimler (ağ dağıtımı vb)  •Birçok güneş enerjisi kurulumu hala stand-by modunda olmak için geleneksel bir 
enerji kaynağı gerektirir.

Su 
(Irmaklar)

•Temiz kaynak (kirletici olmayan) •Maliyet rekabeti •Yerel toplulukların gelişimine katkı •Yerel eko sistemlere olumlu katkı •Eğlence olanakları (balıkçılık, tekne gezintisi, yüzme, turistik yerler) •Sürdürülebilir bir enerji temini için yüksek esneklik derecesi •Enerji üretimde olgun teknoloji 

•Eko-sistemde olası çevresel hasar ve değişim •Yüksek yatırım maliyeti •Komşu ülkeler arasında su kıtlığı nedeniyle çatışmaların yaratılması •Yerel kuraklıklara yol açabilmesi•Aşağı akış alanlarında sel riski olması•Nehir kanallarında/baraj rezervuarında siltasyon ve yerel hidrolojik/hidrojeolojik 
rejimde değişim 

Gelgit
•Gelgit akımları öngörülebilir olduğu için sürdürülebilir bir enerji 
sağlama ile ilgili olarak belirli ölçüde esneklik •Daha yüksek verimlilik •Düşük işletme maliyeti 

•Araziye yakın sınırlamalar •Yerel fauna ve flora ile ilgili çevresel kaygılar •Yüksek başlangıç maliyeti •Yararlı dönemde sınırlama (belirli zamanlara bağlı gelgit) •Deniz trafiğinde aksamalar •Görsel etkiyle ilgili endişeler.
Gelişmemiş teknoloji

Rüzgâr
•Fosil yakıt enerjisine kıyasla düşük işletme maliyetleri •Kanıtlanmış bir teknoloji •Çevre dostu. gaz emisyonu yok

•Kurulumu konuma bağlı olarak pahalı olabilir •Aralıklı ve öngörülemez olabilmesi •Yüksek düzeyde gürültü kirliliği yaratabilmesi •Bir manzaranın görsel estetiği ile ilgili endişe ve •Çevredeki doğal yaşam alanlarına yönelik tehditler 

Jeoter-
mal

•Sürdürülebilir bir enerji temini ile ilgili olarak belirli ölçüde esneklik •Çok az bakım •Kurulum için küçük kara ayağı baskısı •Çok düşük maliyetli yakıt fiyatlandırması •Çok yüksek verimlilik •Enerji dönüşümünde tanınmış bir teknoloji 

•Bazı lokalize çevre sorunları (jeotermal kaynağın volkanik aktivite ile ilişkilendirilebi-
len yüzeye yakınlığı nedeniyle silika ya da SO2 emisyonları)•Yerel depremler ya da yer istikrarsızlığı ile ilgili bazı endişeler •İlk kurulum maliyeti çok yüksek olabilir •Hidrojeolojik rejimde değişime bağlı olarak sürdürülebilirlik sorun olabilir •Mevcut şebekeye bağlantı ile ilgili maliyet yüksek olabilir.

Biyokütle
•Sürdürülebilir bir enerji temini ile ilgili olarak belirli esneklik derecesi 
(CH4, biyo-dizel ve diğer biyo-yakıt formlarının üretimi) •Karbon Nötr •Elektrik üretimi için organik atıkların geniş kullanılabilirliği 

•Atıklar yakılmasından sonra kirlilik hala bir sorun olabilir •Ormansızlaşmaya yol açabilir •Verimsiz olabilir •Pahalıya çıkabilir.

Nükleer 
Kaynaklar Uranyum

•Sürdürülebilir bir enerji temini ile ilgili olarak yüksek esneklik 
derecesi •Rekabetçi yakıt fiyatlandırması •Enerji sağlamada düşük kirlilik seviyeleri •Kullanılabilirlik bolluğu •Nispeten güvenli ve olgun teknoloji 

•İlk yatırım için büyük altyapı ve uzun vadeli ve detaylı planlama gereklilikleri •Tesisi inşa etmek için çok istikrarlı bir jeolojik platform bulmak •Olası kazalar söz konusu olduğunda çok yüksek risk •Enerji dönüşümü sırasında/sonrasında üretilen atık ürünle ilgili kaygılar •Teröristler ve diğer suçlular için potansiyel güvenlik hedefi •Halen sınırlı bir kaynak olması

• Projeleri yürütmek için uluslararası deneyime sahip iyi bir 
yetkin teknik ekibin katkısı kritik önem taşır;
• Enerji santrali etkinliklerinde mevcut kömür miktarlarını belirle-
mek için kapsamlı bir jeolojik ve madencilik araştırması gereklidir;
• Kazanlardaki kömür performansını ve elektrik santralinden 
kaynaklanan emisyonları belirlemek için kömür yatağından 
elektrik santraline kadar olan iz elementler de dahil olmak üze-
re kömür kalitesi özellikleri hakkında kapsamlı bir araştırma 
gereklidir;
• Enerji üretiminde kömür kalite özelliklerine uygun teknoloji 
seçilmelidir;
• Verimli ve uygun maliyetli temiz kömür teknolojisi metodo-

lojilerini kullanarak NOx, SOx ve CO2 emisyonunu azaltmak için 
uygun önlemler proje başında seçilmelidir;
• Santralden üretilen atık miktarı (kül, alçıtaşı vb.) ve işlemeye 
yönelik uygun önlemler proje başında düşünülmelidir;
• Kömür ve elektrik santrali operasyonları hakkında uygun çev-
resel ve sosyal etki değerlendirmesinin yapılması gerekmekte-
dir ve etkileri azaltacak önlemlerin uygulanması zorunludur;
• Operasyonları çatışmasız ve sürtüşme yaratmayacak bir or-
tamda yürütmek için hem kömür madenini hem de elektrik 
santralini işletmek için “sosyal lisans” almak çok önemlidir; ve
• CO2 yalıtarak toplama seçenekleri için yapılacak herhangi bir de-
ğerlendirme, nihai yatırım kararında ek bir olumlu nokta olacaktır.
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Şekil 6 Önümüzdeki on yıllarda kömür kullanım projeksiyonu (Energy Outlook 2017 by US Energy Information Administrative)

Şekil 7 Önümüzdeki on yıllarda enerji üretimindeki enerji kaynakları (Energy Outlook 2017 by US Energy Information Administrative)

Şekil 8 kaynaklarının 2017'den önce ve 2017'den sonra karşılaştırılması [IEA-World Energy Outlook 2017]

5. Sonuç
Enerji üretmek için herhangi bir termal kömür projesine yatırım 
yapmak, kömürün sera gazı emisyonları ve dolayısıyla küresel 
ısınma ile ilişkili olduğu endişeleri nedeniyle batıdaki yatırımcı-
lar ve maden şirketleri için artan bir risk haline gelmektedir.

Bununla birlikte, dünya nüfusu, ekonomik büyüme ve enerji gereksi-
nimlerindeki güncel ve öngörülen eğilimler, termal kömürün öngö-
rülebilir gelecek içinde- en azından, yeni gelişen ekonomiler için, yani 
“BRICS”, ve Türkiye’nin de yer aldığı “MINT” ve “Yeni-On Birler” grupla-
rı için - sahnede kalacağını göstermektedir. Görünüşe göre bu ülkeler 
önümüzdeki yıllarda küresel olarak ekonomik kalkınmanın merkezi 
olacak ve enerji taleplerini de buna göre şekillendireceklerdir.

Ekonominin ölçeği ve güvenlik endişeleri kalıcı 
olarak ele alınırsa, yenilenebilir enerji kaynakla-
rı ve nükleer enerjinin uzun vadede kaçınılmaz 
seçim olacağı sonucu ortadır. O zamana dek, 
bu geçiş döneminde termal kömür, entegre bir 
enerji çözümüne çok önemli bir katkı sağlaya-
rak önümüzdeki on yıllarda yeni ekonomilerde 
mevcut olan enerji kaynakları listesinde hala 
geçerli bir seçenek olarak görülmeye devam 
edecektir. Bununla birlikte, çevresel kaygılar 
oyunun kurallarını değiştirecek, bu nedenle, 
yatırımcıların projenin artıları ve eksileri konu-
sunda tamamen tatmin olmaları ve bilinçli bir 
seçim yapmaları için, proje sahiplerinin kömür 
projelerini titizlikle hazırlamaları çok önemlidir. 

Sonuç olarak, DMT yurt dışında edindiği 
asırlık kurumsal ve uluslararası deneyi-
miyle madencilik projelerinde çözüme 
yönelik teknik ve ekonomik konuları 
kapsayan çalışmalarıyla madencilik ve 
bankacılık sektörlerine hizmet vermeye 
devam etmektedir. Daha detaylı bilgi al-
mak için mail: turkey@dmt-group.com 
Tel: +90 216 361 26 98.
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Maden Havalandırma ve 
Enerji Verimliliği

Havalandırma sistemleri yer altı 
işletmeleri için kritik öneme sa-
hiptir. Bir yer altı madeninde, bir 
tünel kazısında veya şehrin metro 

istasyonlarında. Hepsinin amacı farklı olsa da bu açıklıkların 
hepsi yeteri kadar havalandırılmak zorundadır. Bu zorunluluk 
beraberinde önemli bir mali yükte getirmektedir. Hepsi için 
ayrı mühendislik çözümleri olmakla birlikte maden işletmeleri 
büyüklükleri, derinlikleri ve hava ihtiyaçları yönüyle farklılıklar 
barındırır. 

Bir maden işletmesinde yer altı personellerinin güvenli ve kon-
forlu çalışma koşullarını sağlamak doğru ve yeterli havalandır-
madan geçer. Madencilik faaliyetleri sonucu oluşan toz, ısı ve 
gazlar ocak dışına atılmalıdır. Yine egzoz gazları ile kayaç ve 
cevherin/kömürün bünyesinde olan gazlar da ortamdan en 
kısa sürede yeterli derecede seyreltilerek uzaklaştırılmalıdır. 
Maden işletmesi derinleştikçe kayacın kendisinden gelen ısı, 
adyabatik kompresyon ısısı ve hatta nakliye sırasında cevherin 
yaydığı ısı yer altı termal konfor şartlarını olumsuz derecede 
etkiler. Henüz ülkemizde çok gündemde olmasa da madene 
verilen temiz havanın ısıtılması veya soğutulması gibi durum-
ları da eklediğimizde havalandırma başlığı bir işletme için en 
büyük gider kalemlerinden biri olmaktadır. İstatistiklere göre, 
maden havalandırma ekipmanlarının ortalama güç tüketimi, 
madenin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %30'unu oluş-
turmaktadır (S. B. Yin, R. H. Shu, and M. L. Zhang, “Application of 
the mining ventilation system optimization by using equilibrium 
diagram adjustment method based on the principle of minimum 
energy,” Journal of Safety and Environment, vol. 16, no. 5, pp. 
120–124, 2016).

Hal böyle iken maden işletmelerinin tasarruf edeceği ve bu-
nun sonucunda fayda sağlayacağı önemli başlıklardan biri de 
havalandırma olmaktadır. Bu kadar çok enerji tüketiminin ol-
duğu bir alanda, verimliliği artıracak birçok detay mevcuttur.

Madencinin temel amacı, güç tüketimini azaltırken yer altı 
operasyonlarında yeterli miktarda havalandırma olmasını 
sağlamaktır. Bu durumda süreci, projenin ilk anından baş-
latmak yanlış olmayacaktır. Maden planlaması sırasında 
oluşturulan hava ve nakliye yollarının yapısal durumu, ha-
valandırma planını kalıcı olarak belirlemiş oluyor. Elbette 
madenciliğin doğası gereği kısa, orta ve uzun vadede olası 
birçok değişiklikler de duruma dâhil olmaktadır. Fakat ilk 
baştan belirlenen galeri-kuyu kesitleri; kuyu-rampa-desand-
re-galeri uzunlukları ve yerleri gibi birçok fiziksel durum her 
anlamda bağlayıcı olmaktadır. Dolayısıyla bu aşamada belir-
lenen bu büyüklükler ve ihtiyaç duyulan hava miktarı sonucu 
madenin ana havalandırma fanı da mecburen seçilmiş olu-
yor. Bu aşamada alınan kararlar işletmenin havalandırmada 
kullanacağı fanın gücünün belirlenmesindeki en önemli çar-
pan olmaktadır. 

Yer altı ortamı, yer altı madenciliği karmaşık ve değişkendir. 
Çoğu durumda, maden genişledikçe, başlangıçta planlanan 
havalandırma ağının düzeni muazzam değişikliklere uğrar. 
Bir fanın seçiminde basınç, debi, verim, dayanıklılık, per-
formans, bakım, arzızasızlık, otomasyon, maliyet, montaj, 
yedekleme, devreye alma, stall sınırı, sadelik, ters çevrilme, 
uzaktan izlenebilme, yedek parça, uzaktan kontrol gibi uza-
yıp giden bir seçim parametreleri de önemli rol oynar. Tüm 
bunlar dikkate alındığında, havalandırma problemlerini ön-
lemek için yer altı havalandırma ağının optimize edilmesi 
gerekmektedir. 

Bu detaylar sonrasında talebi yapılan fan ile satın alınan fanın 
aynı fan olması kaçınılmazdır. Bunu teyit etmenin yolu da ön-
celikli olarak fanların imalatçı fabrikasında ve kurulduğu yerde 
testlerinin yapılmasıdır. 

TANITIM
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JEOLOJİ
Maden Sahası Değerlendrme
Arama Projeler Tasarımı
Arama Projeler Yönetm
Kaynak Tahmn
Maden Sahalarına Değer Takdr

MADEN
Ocak Optmzasyonu ve Tasarımı
Zamansal Cevher Üretm Planları
Makne Ekpman Seçm
Maden Genel Yerleşm Planları
Yeraltı Üretm Yöntem Seçm ve
Tasarımı
Jeoteknk, Hdrojeolo ve AKD
Yönetm

CEVHER HAZIRLAMA
Metalürjk Test Numune Seçm
Tasarımı ve Yönetm
Deneysel Ver Analz
Akım Şeması Gelştrme
Ekpman Boyutlandırma
Genel Yerleşm 
Modelleme & Smülasyon
CAPEX, OPEX, Ekonomk Analz

TEKNİK RAPOR
Jeolojk Ver Doğrulama ve QA/QC
Teknk İnceleme ve Durum Tespt 
Kapsam Çalışması 
Ön fzblte 
Fzblte Çalışması 

EPCM
Temel, Detay Mühendslk
Teklf Toplama, Satın Alma
İmalat, Kurulum, İnşaat
Devreye Alma
Yedek Parça Tedarğ
Performans, Güvence, Garant
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Alfer Mühendislik kendi bünyesi içerisinde ISO 5801’e göre 
kurduğu Fan Test (Aerodinamik ve Mekanik Test Ünitesi) mer-
kezi ile de sektöründe öncü durumdadır. Test merkezi vasıtası 
ile fanların aerodinamik ve mekanik özellikleri operasyonel 
koşullar altında gerçek zamanlı olarak test edilmektedir. Bu 
test üniteleri ile fanların mekanik ve kapasite testleri yapıla-
bilmekte, torkmetre sayesinde direkt olarak mil gücü yani fan 
verimi de ölçülebilmektedir.  Böylelikle büyük kapasiteli fanlar 
sevkiyat öncesi test edilerek kullanıcı için gerekli tüm veriler 
fanların sahada devreye alınması beklenilmeden eksiksiz ola-
rak sunulmaktadır.

Havalandırmanın etkin ve verimli yapılabilmesi için ana hava-
landırma fan veya fanları ile yer altı havalandırmada kullanılan 
fanların kapasitesi uyumlu olmalıdır.  Bu durum tüm dünyada 
yaşanan yaygın bir sorundur. 

Bir fan ister yer altında ister yerüstünde kullanılacak olsun se-
çiminde az önce bahsedilen birçok kıstas ile değerlendirildiği 
gibi özgül hız değeri ile de mutlaka ele alınmalıdır. Maden-
cilikte genel olarak yüksek debiler ve görece küçük basınç 
farkları kullanıldığı için büyük çoğunlukla eksenel fanlar kul-
lanılmaktadır. 

Teknik birçok avantajı ve ilk yatırım maliyeti ile buna şaşır-
mamak gerekir. Fakat unutulmamalıdır ki özgül hız değeri-
nin hesaplanması ile bazı havalandırma operasyonlarında 
radyal/santrifüj fan seçimi çok daha ekonomik ve anlamlı 
olabilmektedir.

Birçok yer altı havalandırma sisteminde yapıların yanlış ku-
rulması veya bileşenlerinin eksik olması, yer altı hava akışını 
olumsuz yönde etkilemekte ve hava akışının düzenlenme-
sinde zorluklara ve yetersiz havalandırmaya neden olmak-
tadır. Maden havalandırma sistemlerinde karşılaşılan yaygın 
sorunlar arasında; hava kaçağına, kısa devrelere ve hava akış 
kapasitesinde azalmaya neden olan havalandırma yapılarının 
düşük kalitesi yer alır. Yapılar patlatmalardan, taşıma ekipman-
larından ve arızalardan etkilenir. Yer altı maden havalandırma 
sisteminin kararlı çalışmasını sağlamak için havalandırma ekip-
manının yerleşimi iyi planlanmalıdır.

Bir maden havalandırma sisteminin ana bileşenleri; güç 
kaynağı, motor, kaplin, fan, akış kontrol cihazları, çelik/be-
ton kanallar-geçitler ve sistem donanımı olarak tanımlana-
bilir. Tüm bu bileşenlerin doğru ve kaliteli seçimleri, yapılan 
mühendislik çalışmalarının titizliği havalandırma verimini 
dolayısıyla işletmenin enerji giderlerinin düşmesine imkân 
verir. 

Sabit ya da bir kez yapılacak işlerden başka havalandırma 
sisteminin yönetimi de işletmenin enerji konusunda tasarruf 
yapabileceği en önemli alandır. Çoğu zaman tüm madeni ha-
valandırmaya gerek yoktur. Çünkü üretim herhangi bir anda 
madenin yalnızca bir kısmında yoğunlaşabilir. Bu durumda;

• Merkezi bir kontrol odası tarafından,
• Daha önceden oluşturulan programlar ve takip sistemlerinin 
entegrasyonu ile dinamik olarak,
• Hava akışlarının ve kalitesinin kontrolleri sensörler tarafın-
dan eş zamanlı olarak değerlendirilerek optimizasyonun sağ-
lanması ile çok değişkenli kontrol teknolojileri kullanılarak,

havalandırmanın en düşük enerji tüketimi ile yapılması sağla-
nabilir. 

Havalandırma sistemlerinin verimli kullanımı için son yıllarda 
ihtiyaca yönelik havalandırma çalışmaları artmaktadır. Bu sis-
tem sayesinde havalandırma maliyeti düştüğü gibi, sistemin 
de performansını ve ömrünü önemli ölçüde yükseltmektedir. 
Maden işletmelerinde hemen her konuda artan otomasyon 
çalışmaları ile bütünleşmiş çalışan sistem daha güvenli ve daha 
ekonomik sürdürülebilir madenciliğe de olumlu bir çarpan et-
kisi yapmaktadır.  

Alfer Mühendislik olarak talebe göre havalandırma olarak ta-
nımlanan  “ventilation on demand VoD” konusunda da çözüm 
ortağınız olmaya hazırız.

alfer.com.tr
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SÖYLEŞI

Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan: 
“Teknoloji Kullanarak Daha Verimli 
Madenciliğe Yönelmemiz Gerekir”

Türkiye Kömür Üreticileri Der-
neği (Kömürder) Başkanı Dr. 
Hasan Hüseyin Erdoğan ile 

kömür sektörünün güncel durumu üzerine bir söyleşi ger-
çekleştirdik. Erdoğan, sektörün son durumunu, kömür sek-
törünün bugünü ve geleceği üzerine fikirlerini ve görüşlerini 
aktarırken paylaştığı güncel verilerle söyleşimize önemli kat-
kılar sağladı.

Ülkemizin kömür üretimi konusunda güncel 
verileri nelerdir? 
Ülkemiz 2019 yılı satılabilir kömür üretimi 83,69 milyon 
ton olup 2020 yılı üretimi ise henüz kesinleşmemiş tah-
mini rakamlara göre pandemiden dolayı keskin bir şe-
kilde düşerek 63,29 milyon ton olarak gerçekleşmiştir 
(TÜİK,2021). 

Türkiye Satılabilir Linyit + Asfaltit Üretimleri (TKİ, Sektör Raporu, 2021)

2020 yılı satılabilir üretimlerin %54’ü kamuya ait ruhsat saha-
larından yapılmış olup toplam satılabilir üretimin %36’sı ise 
Genel Müdürü olduğum Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
ruhsat sahalarından gerçekleştirilmiştir. 

Kömür üretimi konusunda devletin ne gibi teşvik-
leri mevcut? Bu haliyle memnun musunuz? Kömür 
üreticileri olarak teşvikler konusunda eksik diyebi-
leceğiniz, sektörü daha da geliştirmeye yönelik ne 
gibi çalışmaları devletten talep etmek istersiniz?
Kömür üretimi konusunda, 25/03/2020 tarih ve 31079 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Yer Altı Maden İşletmelerinde 
Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Des-
tek Verilmesine İlişkin Karar” ın yürürlüğe konulması ile işletme-
lerde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması amacıyla 
teşvik verilmeye başlanmıştır. 31.12.2020 tarihinde sona eren 
destek ödemeleri 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Ruhsat 
hukukuna göre çalışan bu kapsamdaki kömür üreticilerimizin 
beklentisi söz konusu destek ödemelerinin 2021 yılından sonra 
da devam ettirilmesi yönündedir. Yer altı kömür üreticileri bu 
uygulamanın süresiz olarak uzatılmasını talep etmektedir. 

Diğer taraftan sektörümüzde, termik santrallerde yakıt olarak 
yerli ve ithal kömür kullanılması ile ilgili kapasite çerçevesin-
de teşvikler sağlanmaktadır. Ancak bu santrallerin işleyiş me-
kanizmalarının tam olarak yeterli olmadığı görülmekte olup 
çalışmaların verimli bir şekilde yürütülebilmesi adına gerekli 
kuralların ivedilikle belirlenerek çerçevenin net bir şekilde çi-
zilmesi gerekmektedir. 

Ülkemizin enerji arzının büyük bir bölümü doğal-
gaz ve kömürden sağlanmaktadır. Enerji tedarik 
zincirini güvence altına almak için ithal kömür ile 
ilgili yapılan çalışmalar nelerdir? 
Son yıllarda kömür ithalatındaki artışın en önemli nedeni,  

Dr. Hasan Hüseyin ErdoğanDr. Hasan Hüseyin Erdoğan
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elektrik üretimi amaçlı kullanılacak buhar kömürlerine olan 
talepteki ciddi artıştır. Söz konusu eğilim dikkate alındığında, 
ithalatın önümüzdeki yıllarda da artarak süreceği öngörülmek-
tedir. Bu kapsamda ülkemizin yerli ve milli enerji kaynakların-
dan biri olan kömürün ön plana çıkarılması adına çalışmalar 
yapılmaktadır. İthal kömür yakıtlı santrallerde daha fazla oran-
da yerli kömürümüzün kullanılması adına teşvik mekanizmala-
rı devreye sokulmakta olup kömür alanındaki ithalatın azaltıl-
ması hedeflenmektedir.

Yerli kömür üreticileri ile yerli kömürden elektrik üreten özel 
sektör firmaları ve kamu kurumlarını çatısı altında toplayan tek 
dernek statüsündeki Türkiye Kömür Üreticileri Derneği olarak 
kömür ithalatının azaltılarak yerli kömür üretiminin desteklen-
mesi kapsamındaki görüşlerimizi ilgili bakanlıklara iletmekteyiz.

Ancak ithal kömür ikamesi noktasında adımlarımızın devam 
etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kapsamda sanayi kömü-
rünün arttırılmasına yönelik çalışmalar ile 2018 yılında yapılan 
derin saha ihalelerinde işletmeciliği alan firmalar tarafından 
katedilen mesafeler ve devam eden Ar-Ge çalışmalarımız sa-
yesinde ithal ikamesi sağlanabilecektir. Diğer taraftan, sanayi 
kuruluşlarımızca değerlendirilebilecek özellikte kömür rezerv-
lerinin bulunduğu yeni sahaların ekonomiye kazandırılabilme-
sine yönelik atılan adımların sonuçlarının alınmaya başlanacak 
olması ülke ekonomimiz açısından oldukça önemlidir.

Atılan bu adımlar sayesinde yerli kaynaklarımızın kullanılması 
ile ülkemiz cari açığın azaltılmasına katkı sağlanacaktır. 

Özellikle kamuda ısınma amaçlı kömür tüketiminde yerli kö-
mürün tercih edilmesi yönünde ortaya konulan irade, ithal 
kömüre dayalı santrallerde yerli kömürün değerlendirilmesini 
teşvik etmeye devam etmektedir. Bu şekilde yerli kömür paza-
rında önemli bir hareket sağlanabilecektir.  

Yerli kömür üretimini arttırmak için ne gibi öne-
rileriniz vardır?
Devletimiz tarafından ortaya konan milli enerji ve maden po-
litikaları kapsamında Türkiye’de yerli enerji üretim ve tüketim 
alışkanlıklarının dönüşümü planlanmaktadır. Bu bakımdan söz 
konusu politikayla birlikte kaliteli ve kesintisiz enerjinin sağlan-
ması, enerji maliyetlerinin düşürülmesi, cari açığın azaltılması, 
istihdam artışı sağlanması ve enerjide dışa bağımlılığın azaltıl-
ması amaçlanmaktadır. 

Türkiye’nin enerji altyapısında fosil yakıtlara olan yüksek oranlı 
bağımlılık ve enerji harcamalarının ülke ekonomisi üzerindeki 
baskısı “yerli kömür” söyleminin geliştirilmesinde önemli rol 
oynamaktadır. Bu nedenle milli enerji ve maden politikası kap-
samında ele alınan yerlileştirme stratejisinin en önemli politika 
önerileri arasında Türkiye’nin yerli ve milli enerji kaynakların-
dan biri olan kömürün ön plana çıkarılması adına çalışmalar 
bulunmaktadır. Bu kapsamda kömüre dayalı termik santralle-
rin artırılması ve buna paralel olarak ithal kömür yakıtlı santral-

lerde daha fazla oranda yerli kömürümüzün kullanılması adına 
teşvik mekanizmaları devreye sokulmaktadır. Böylelikle kömür 
alanındaki ithalatın azaltılması hedeflenirken bu durumun Tür-
kiye ekonomisine olumlu katkı sunması beklenmektedir.

Bunun yanı sıra, ülkemiz kömür üretimini arttırmak için bazı 
ocaklarda hâlihazırda kullanılmaya devam edilen klasik yön-
tem yerine imkânların el verdiği ölçüde mekanizasyona ge-
çilmesi ve uygun olan alanlarda havza madenciliğinin tercih 
edilmesi ile tüm sektör üreticilerinin rezervlerimize uygun 
teknolojileri kullanarak daha verimli madenciliğe yönelmesi 
gerekmektedir.

Bilindiği üzere ülkemizde keşfedilen linyit kö-
mürlerinin bir kısmı kalorifik değer açısından ol-
dukça düşük durumda. Bu kömürlerin değerlen-
dirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapılıyor. 
Türkiye Kömür Üreticileri Derneği olarak bu ko-
nuda sizlerin düşüncesi nedir?
Ülkemizdeki kömür rezervimiz, son yıllardaki sondajlı arama 
çalışmaları ile birlikte 21 milyar ton civarındadır. Bu rezervin 
yaklaşık 1,5 milyar tonunu yüksek kalorifik değere sahip taş-
kömürleri oluşturmaktadır. Kömür rezervimizin %90’lık kısmı 
ise görece düşük kalorifik değere sahip olduğundan büyük 
bir kısmı termik santrallerde kullanılmakta olup geri kalanı ise 
sanayide ve ısınmada tüketilmektedir. Rezervleri belirlenen ve 
termik santral kurulabilecek özellikte olan linyit sahalarımızın 
hızla devreye sokulması ve hâlihazırda bulunan termik sant-
rallere yeni ünitelerin ilavesi ile kurulu gücümüzün arttırılması 
hedeflenmektedir. 

Yerli kömüre dayalı termik santrallerimiz arz güvenliği açısın-
dan stratejik öneme sahiptir. Ayrıca diğer enerji üretim sant-
rallerine göre sürekli kapasite bulundurabilme ve emre amade 
oluşları bakımından da baz yük tesisi olarak arz güvenliğine 
büyük katkı sağlamaktadır.

Ayrıca, Genel Müdürü olduğum Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu bünyesindeki muhtelif linyit sahalarındaki düşük ka-
lorifik değerli genç kömürler olarak adlandırılan leonarditlerin 
değerlendirilmesi amacıyla 2007 yılında hümik asit üretimi 
faaliyetlerine başlanmıştır. Üretilen ürünün tarım toprakların-
da kullanımının arttırılması amacıyla TKİ-Hümas markalı sıvı 
toprak düzenleyicisi ürünü üretilmiştir. Hümik asitin tarımda 
kullanımına yönelik olarak 2009’dan bu yana TKİ Hümas’ın üre-
timi yapılmaktadır. 2009 yılından itibaren toplamda 2.209.412 
lt ürün üretilmiş olup 2.147.324 lt’si satılmıştır. Ülkemizin top-
raklarının %90’a yakını organik madde oranı yönünden düşük 
veya yetersiz durumda olduğundan hareketle Hümik asit top-
rağın organik madde oranını yükseltmekte ve toprağa atılan 
kimyasal gübrelerin etkinliğini artırarak aşırı gübre kullanımı-
nın önüne geçmektedir. 

Bunun yanı sıra, ülkemiz tarım topraklarında azalan organik 
maddenin yükseltilmesi amacıyla TKİ uhdesinde yer alan  
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sahalardan çıkarılan leonarditler kullanılarak 15 ton/saat ka-
pasiteli “Katı Organomineral Gübre Üretim Tesisi” kurulması 
planlanmaktadır. Bu kapsamda üretilecek “Organomineral 
Gübreler” organik madde (leonardit) ile kimyasal gübrelerin 
(Azot, Fosfor, Potasyum v.b.) birleştirilmesiyle elde edilecek-
tir. Kullanımı sonucunda artacak olan organik madde miktarı 
ile kimyasal gübrenin yüksek oranda bitki bünyesine geçmesi 
sağlanırken toprak yapısı ve verimliliği açısından da olumlu so-
nuçlar doğuracaktır. Türkiye Kömür Üreticileri Derneği Başkanı 
olarak düşük kalorili kömürlerin değerlendirilmesi ile ilgili ça-
lışmaların desteklenmesi gerektiği kanaatindeyim.

Kendi ürettiğimiz kömürle enerji üretimi konu-
sunda hangi aşamadayız? Rezervlerimizin buna 
müsait olduğunu biliyoruz ancak kömür üretim 
miktarları, jeolojik şartlar vs. gibi sebeplerden 
dolayı ithal kömürle santrallerimizi takviye et-
mek durumunda kalıyoruz. Ülke olarak tamamen 
kendi kömürlerimizle enerji elde etmeye ne za-
man hazır hale gelebiliriz?
Santraller enerji üretiminde kullanacakları yakıtlara ve bu ya-
kıtların kalori değerlerine göre tasarlanırlar. Ancak ithal kömür 
yakıtlı santraller, yüksek kalorili yerli kömürümüz ithal kömür-
leri ile paçallayarak kazanlarında yakabilirler.   

Yerli kömürün ülkemiz elektrik kurulu gücü ve brüt elektrik 
üretimi içindeki payı son 30 yılda düşüş eğiliminde olup 1986 
yılında %37,3 düzeyine kadar yükselen kurulu güç içindeki pay 
2004 yılında %18,4 düzeyine kadar gerilemiş, 2005 ve 2006 
yıllarında devreye alınan Çanakkale Çan ve Afşin-Elbistan B 
santralleri ile %21 seviyesine kadar yükseltilebilmişse de daha 
sonra bu alanda yeni bir yatırımın devreye girmemesi nedeniy-
le 2013 yılında yerli kömürün kurulu güç içindeki payı %13,5 
ve 2014 yılında ise %12,5 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında, 
Adana ve Bolu’da devreye alınan iki yeni termik santral ile yerli 
kömüre dayalı santrallerin toplam kurulu güç içerisindeki payı 
%12,9 düzeyine yükselebilmiştir. 2019 yılı sonu itibariyle ise 
yerli kömürün kurulu güç içindeki payı %12,4 seviyesinde iken 
2020 yılında devreye giren herhangi bir santral olmamış ve 
yerli kömür payı %11,8’e gerilemiştir.

Brüt elektrik üretimi içindeki yerli kömür payı ise 2004 yılına 
kadar düşüş seyri izlemiş ardından 2004-2008 yılları arasında 
bir miktar artış göstererek %16,5 seviyesinden %23 seviyeleri-
ne tırmanmıştır. 2008-2015 yılları arasında yeniden düşüş eği-
limine girerek %13 seviyelerine düşen yerli kömürün elektrik 
üretimindeki payı 2015 yıldan itibaren tekrar artış göstermiş 
ve 2019 yılında % 17,3 seviyesine çıkmıştır. 2020 yılı başında 
baca gazı filtreleri ile ilgili problemler nedeni ile yerli kömüre 
dayalı bazı termik santrallerin üretimlerinin bir süre durdurul-
ması ve Covid-19 pandemisinin de bu sürece ilave olumsuz 
etkileri nedeni ile yerli kömürün elektrik üretimi içindeki payı 
%14,4 seviyesine gerilemiştir. Türkiye’de toplam kurulu güç ve 
elektrik üretimi kat artarken yerli kömüre dayalı kurulu güç ve 
elektrik üretim miktarı ise bu artışa istenilen seviyede yetişe-
memektedir. 

Ülkemizde elektrik üretimi amaçlı kullanılabilecek önemli kö-
mür kaynakları bulunmaktadır. Bundan hareketle söz konusu 
kaynaklardan en yüksek ekonomik yararın elde edilmesini 
sağlamak amacıyla, kömür üretim faaliyetleri devam etmekte 
olan sahalarda mevcut proje ve planlamaların güncellenerek 
geliştirilmesi, henüz herhangi bir işletme projesi bulunmayan 
sahalarda işletme proje ve planlamalarının ortaya konulması, 
havza niteliği taşıyan bölgelerde ise havza madenciliğinin ge-
rektirdiği orta ve uzun dönem planlamalarının hazırlanmasının 
uygun olacağı düşüncesindeyim.

Yerli kömürden gaz üretimi konusunda hali ha-
zırda çalışmalar mevcut mu? Bu konuda son du-
rum nedir?
Ülkemizde bu konu ile ilgili birtakım çalışmalar Genel Müdürü 
olduğum Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından yürü-
tülmektedir. İlk olarak TRİJEN projesi olarak adlandırdığımız 
TÜBİTAK-MAM ile TKİ işbirliği ile yürütülen biyokütle ve kömür 
karışımlarından sıvı yakıt ve vaks üretimi projesi olup proje 
kapsamında TKİ muhtelif sahalarından alınan kömür numune-
leri pilot tesiste gazlaştırılarak sentez gazı elde edilmiş, sentez 
gazı zararlı gazlardan temizlenmiş, şartlandırılmış, ortaya çıkan 
CO2 tutulmuş ve uygun Fischer Trosch katalizörleri geliştirile-
rek sentetik sıvı yakıtın üretilmesi sağlanmıştır. Ayrıca oldukça 

değerli bir yan ürün olan vaks (sente-
tik balmumu) üretimi de gerçekleşti-
rilmiştir.

İkinci olarak ise TKİ’ye ait muhte-
lif sahalardan kömür numuneleri 
alınarak gazlaştırma çalışmalarının 
yapıldığı ve üretilen gazların temiz-
lenmesi ve devamında da ülkemiz 
ihtiyacının ithalatla karşılanabildiği 
metanolün yerli olarak üretilebilme-
si ve/veya elektrik üretimi (kojene-
rasyon) konularını kapsayan proje 
TÜBİTAK-MAM ile TKİ işbirliği ile yü-
rütülmektedir.
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Karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışma-
lar bir süredir küresel gündemde yer buluyor. Bu 
konunun hem dünyada hem ülkemizde ne gibi 
etkileri olacağını düşünüyorsunuz?
Dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde de olduğu gibi, fosil ya-
kıt bazlı enerji şu anda erişilebilir ve uygun fiyatlı enerji kayna-
ğıdır. Bu sebeple küresel ölçekte incelendiğinde, fosil yakıtlar 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada en önemli araç-
lardandır.  

Kömür madenine değinecek olursak; kömürün nasıl değer-
lendirildiği ve kullanılan teknoloji çok önemlidir. Bu nokta-
da da son zamanlarda geliştirilen temiz kömür teknolojileri 
devreye girmektedir. Günümüzde geliştirilmiş ve geliştiril-
mekte olan teknolojiler mevcut olup çok yaygın olmasa da 
uygulamaya giren/girmekte olan Karbon Tutma/Kullanma 
ve Depolama teknolojisi (CCUS: Carbon Capture Utilisation 
and Storage) ile Yüksek Verim Düşük Emisyon (HELE: High 
Efficiency Low Emission) olarak tabir edilen kömürün daha 
yüksek verimle yakılmasına imkan sağlayan ve daha düşük 
emisyon oluşturan teknolojiler bulunmaktadır. Ayrıca kömür 
kaynaklı metan gazı yakalama ve kullanımı için teknolojiler 
de mevcuttur.  Metan gazı, henüz üretim yapılmamış bakir 
sahalardan terkedilmiş maden ocaklarından ya da üretimi de-
vam eden havalandırma çıkışlarından elde edilebilmektedir. 
Bahse konu olan bu teknolojilerin uygun yerlerde kullanılma-
sı gerektiği düşüncesindeyim.

Temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması 
amacıyla teknik ve politik düzeyde atılan adımlar dünyada ve 
ülkemizde fosil yakıt bazlı enerjinin sürdürülebilirliği açısından 
problem teşkil etmeyerek hem güvenlik hem de çevre konu-
sunda her türlü gelişmenin ilerlemesine fırsat verecektir. Bu 
bağlamda her zaman insan ve çevre önceliğimizdir. 

Günümüzde küresel madencilik endüstrisinde 
Çevre, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG) stan-
dartlarına her zamankinden daha fazla hassasi-
yet gösteriliyor. Bu standartlar kömür üreticile-
rini de yakından ilgilendiriyor. Kömür Üreticileri 
Derneği olarak bu konuda düşünceleriniz neler-
dir? Ülkemizdeki üreticilere yol göstermek adına 
belirlediğiniz bir yol haritası mevcut mudur? 
Sürekli gelişen ve değişen madencilik anlayışı çevre, sosyal 
ve kurumsal yönetim standartlarını öne çıkarmaktadır. Bu 
kapsamda ülkemiz ekonomisi için önemli bir yere sahip olan 
madencilik faaliyetleri ile alakalı olarak üretim çalışmalarını 
tamamladığımız döküm sahalarında ağaçlandırma faaliyetleri 
yaparak tamamen doğaya kazandırma işlemleri yapılmakta-
dır. Bu alanlarda yörenin doğa koşullarına uygun olarak ağaç-
landırma yapılması bilhassa önem arz etmektedir. Ayrıca ka-
muoyu nezdinde sektörümüzle ilgili oluşan olumsuz algının 
giderilmesi amacıyla sektörün istihdam oluşturduğu ve sana-
yileşmenin ana girdisini sağladığı hususunda gerekli bilgilen-
dirmeler yapılmalıdır.

Yerli kömürümüzün kullanımı sürdürülebilir kalkınmamız için 
olmazsa olmazdır. Sürdürülebilir madencilik;  maden kaynak-
larımızın doğru kullanımı ile ekonomik, maden işletmeleri-
mizin doğa ile uyumlu faaliyetler yürütülmesi ile çevresel ve 
firmaların yöre halkıyla işbirliği içerisinde sosyal ve kurumsal 
yönetimin doğru uygulanmasıyla sağlanabilecektir. Bu kap-
samda derneğimizin, yöre halkı istihdamı, ağaçlandırma, sek-
tör gereklilikleri ile ilgili hazırlanan raporların ilgili bakanlıklar 
ve sektör ile paylaşılması gibi çalışmaları mevcuttur. 

Örnek verecek olursak, 2018 yılında, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı koordinasyonunda “Bir Enerji Bir Nefes, Enerji Sektö-
ründen 5 Milyon Ağaç Kampanyası Protokolü” ve bu protokol 
kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Or-
man Bakanlığı ile KÖMÜRDER arasında 11/03/2020 tarihinde 
“Fidan Bedelini Ödemek Yoluyla Ağaçlandırmayı Destekleme 
Protokolü” imzalanmıştır. Bu protokolle, ülke genelinde ger-
çekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları desteklenmekte olup 
sahaya dikilecek fidan bedellerinin, sektörde faaliyet gösteren 
şirket, dernek ve birlik üyeleri tarafından ödenmesi suretiyle, 
ülkemizin orman varlığının artırılmasına ve yeşil dokusunun 
geliştirilmesine katkı sağlanmaktır. 

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği Başkanı olarak bahsetmiş 
olduğum hususlara dikkat edilerek çalışmaların yürütülmesi 
sektörümüzdeki tüm paydaşların ortak görevidir. 

Küresel madencilik endüstrisinde gündeme ge-
len konulardan birisi de üreticilerin şeffaflık ve 
iletişim başlıklarında gelişim kaydetmesi gerekli-
liği olarak dikkat çekiyor. Sizin dernek olarak bu 
konudaki düşünceleriniz nelerdir?
Ülkemizde enerji alanında çeşitli lobi çalışmaları yürütülmek-
tedir. Kömür bu alanlar içinde en kolay karalanabilecek ko-
numdadır. İnsanlar ithal edilen kaynaklara bu denli olumsuz 
bakmamakta; ancak söz konusu kömür olduğunda ön yargı-
larını yıkamamaktadırlar. Burada belki kömür üreticileri olarak 
bizim de sosyal algı yönetimiyle ilgili eksiğimiz olabilir, karşı 
tarafa kendimizi doğru ifade edemiyor olabiliriz. Gelişen ve 
değişen madencilik anlayışı, bilimsel ve modern teknoloji ile 
çalışmayı ve sosyal onayı öne çıkarmaktadır. Son yıllarda, ka-
muoyu nezdinde madencilik sektörüyle ve özellikle kömür 
üretimi ve termik santrallerle ilgili oluşan olumsuz algının 
giderilmesi amacıyla ülke ekonomisi için önemli potansiyele 
sahip madencilik faaliyetlerinin, istihdam oluşturan, sanayileş-
menin ana girdisini sağlayan ve katma değer üreten bir sektör 
olduğu hususunda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ih-
tiyaç duyulmaktadır. Bu konuya olumlu katkı sunacak her tür-
lü faaliyet ve yapılacak her yatırım ile maden kaynaklarımızın 
ekonomiye kazandırılması ve milli kaynaklarla güçlü bir eko-
nomiye ulaşabileceğimiz hususunda toplumun bilinçlenmesi 
sağlanacaktır. Bunun için öncelikle sektörümüzü doğru ifade 
edebilmek ve her maden projesinin öncelikle insan ve çevre 
duyarlılığını dikkate aldığını kamuoyuna anlatabilmek gerek-
tiğini düşünüyorum. 
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Kömür, kimilerine göre çevreyi 
kirleten, santrallarda enerji üre-
timinde veya ortamlarda ısınma 
amaçlı kullanıldığında etrafa kir-

lilik saçan, bir de üstelik sera gazı emisyonu ve karbon emis-
yonunu arttıran zehirli bir malzeme… Üstüne üstlük, üretmek 
için müdahale edilen ormanlar, doğal çevre, iş kazalarında kay-
bedilen onlarca insan... Aslında tam bir kavram kargaşası!

Madenler için etki altında bırakılan orman alanı bindelik ra-
kamlarla ifade edilirken yol ve inşaat için yüzde seviyelerinde 
olan iki haneli rakamlar göz ardı edilmekte ve kömür istenme-
yen bir enerji hammaddesi olarak gösterilmektedir.

Enerjide %43,2 oranında dışa bağımlılık ve bunun getirdiği 
büyük risk, arz güvenliği, cari açık, istihdam kaybı gibi kullanı-
labilirlik ve sürdürülebilirlik aşamasında girilen kısır döngüler 
ışığında, genel olarak Türkiye’nin kömür madenciliği ve kö-
müre dayalı elektrik üretiminde dünyanın neresinde olduğu, 
dünya çapındaki cürmünü ve/veya yerini gösterme amaçlı bu 
çalışmada enerji hammaddelerinin vazgeçilmezi ve uzun yıl-
lar daha vazgeçilmezi olacak kömür ve enerjiye odaklanılırken 
kömürün dünyadaki ve Türkiye’deki durumu, sera gazı salını-
mında Türkiye’nin yeri ve Türkiye’deki kömüre dayalı enerji 
görünümü incelenmektedir. 

Giriş
Dünyada enerjinin en büyük kaynağı kömür rezervleri toplam 
1,1 trilyon tondur. Bunun hemen hemen yarısı ABD ve Çin’e ait 
olup, bunları izleyen Hindistan, Rusya Federasyonu ve Avust-
ralya ilave edildiğinde bu beş ülke, dünya taşkömürü rezervleri-
nin %80’ine sahiptir. Dünya linyit rezervlerine baktığımızda ise 
320,5 milyar ton değeri görülmektedir. Rusya Federasyonu bu 
rezervin %28’sine tek başına sahiptir. Bu ülkeyi büyüklük bakı-
mından Avustralya ve Almanya takip etmektedir. Bu üçünün re-
zerv toplamları 203 milyar ton ile dünya rezervlerinin %63’üdür

Ülkemizin toplam taşkömürü rezervi 1 milyar 514 milyon ton-
dur. Bunun yaklaşık yarısı koklaşmaz, yarı koklaşabilir ve diğer 
yarısı koklaşabilir taşkömürüdür. Türkiye’nin linyit rezervleri ül-
kenin her tarafında yayılım göstermektedir. Yaklaşık yarısının 
ısıl değeri, 1.500 kcal/kg’ın altındadır. 2.500 kcal/kg‘ın altında 
olan kömürler, toplamın %80’ine ulaşmaktadır. Ülkemizin lin-
yit rezervleri toplam 19,3 milyar ton olarak belirlenmiştir. 

Dünya toplam kömür üretimi, 1971 yılında 3 milyar ton iken, 2017 
yılında toplam 7,4 milyar tona ulaştığı görülmektedir. 2019 yılın-
da Çin tek başına toplam dünya taşkömürü üretiminin %49,6’sını 
üretmiştir. Türkiye’nin 19,3 milyar ton toplam kaynak+rezervi ile 
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kıyaslandığında, Çin’in 3,5 milyar tonluk yıllık üretimi ile tek başı-
na Türkiye toplam rezervleri kadar miktarı yaklaşık 5 yılda ürettiği 
söylenebilir. Buna rağmen, Çin kömür ithalatçısı bir ülkedir. Linyit 
üretiminde Çin’in yerini toplam 739,7 milyon tonluk toplam dün-
ya üretiminin 131,3 milyon tonunu üreten Almanya almaktadır. 
2019 yılında Almanya, dünya linyit üretiminin %17,7’sini yapmış-
tır. Türkiye, linyit üretiminde dünya sıralamasında Çin’den sonra-
ki ülkedir. Sonra Rusya ve Polonya gelmektedir. 

Türkiye’nin toplam kömür üretimi 2002 yılında 54 milyon ton, 
2013 de 67 milyon ton, 2019 yılında de 87,6 milyon ton mer-
tebesine erişmiştir. Taşkömürü üretimi ise 2019 yılında 1,2 
milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu değer 1974 yılında 4,57 
milyon ton satılabilir kömürdü. 2019 yılı üretiminin %40’ı rödo-
vanscılar tarafından yapılmıştır.

Dünya toplam kömür tüketimi, 2014 yılında 7,5 milyar ton, 
2016’da 7,1milyar ton, 2019’da tekrar 7,5 milyar ton olmuştur. 
Çin yine üretimde olduğu gibi tek başına taşkömürü tüketimi-
nin %50’sini yapmıştır.

Dünya kömür ihracatı 2019’da 1,44 milyar tondur. Bu da kö-
mürün daha çok üretildiği ülkede tüketildiğini göstermektedir. 
2019 yılı verilerine göre, taşkömürü ihracatında 455 milyon ton 
ile Endonezya ve 393 milyon ton ile Avustralya başı çekmek-
tedir. 2019 yılındaki dünya toplam kömür ithalatı 1,44 milyar 
tondur. İthalatın %91’i taşkömürüdür. Çin en büyük üretici 
olmasına rağmen en büyük ithalatçı konumundadır. 2019 yı-
lında yaptığı 298 milyon tonluk ithalat ile lider konumuna gel-
miştir. Onu 185 milyon ton ile Japonya ve 130 milyon ton ile 
Güney Kore izlemektedir.

1980 yılına kadar, ihtiyacını karşılayacak kadar üretim yapan 
Türkiye’de 1987 yılında iç üretim, talebin ancak yarısını karşı-
layabilir hale gelmiştir. 1990’lı yıllarda 10 milyon tonu aşan kö-
mür ithalatı, 2000’li yıllarda yıllık olarak 20 milyon tonu geçmiş 
ve 2019 yılında 38,8 milyon tona ulaşmıştır. Bu artışın nedeni, 
ithal kömüre dayalı enerji santrallerinin hızla artmasıdır.

2012 yılı verilerine göre dünya elektrik enerjisi üretiminde 
kömürün payı ortalama %40,3 iken, 2016’da %40,6, 2020’de 
%27,7’dir. Kömürün elektrik enerjisi üretimindeki büyük payın 
lideri %57 ile Çin olurken, bu oran Hindistan’da %55, Endonez-
ya’da %42’dir. 2019 yılı verilerine göre Türkiye’deki enerji üre-
timindeki kömür oranı, %20,5 ithal bazlı olmak üzere %34’dür. 
Bu değerler kurulu güç bazında toplam %21’e düşmektedir. 

Türkiye toplam dünya sera gazı emisyonlarının %1’inden azını 
üretmektedir. Uluslararası veriler, sera gazı artışının sebeple-
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rini karbondioksite, yaygın söylemi ile karbon emisyonlarına 
bağlamaktadır. Çin her iki emisyonda da başı çekmektedir. 
2015 yılı değerlerine göre; yakıt kaynaklı da 9,1 milyar ton 
(%28,13) kömür kaynaklı da 7,4 milyar ton (%48,58) karbon 
salınımına sahiptir. Çin’i her iki salınımda da ABD (%10) ve 
Hindistan (%10) takip eder. Türkiye’nin dünya yakıt kaynaklı 
karbon salınımında toplamın %0,98’inden, kömür kaynaklı 
karbon salınımından toplamın %0,92’sinden sorumludur. Bu 
rakamlara rağmen, Türkiye, dünya ülkeleri arasında karbon 
salımı büyüklük sıralamasında yakıt kaynaklı salınımda 18’inci, 
kömür kaynaklı salınımda 12’inci sıradadır. Türkiye’den sonraki 
ülkeler eser miktarda salınım yapmaktadır. Sıralamadaki ko-
num yıllara göre hemen hemen değişmemektedir. Konumuz 
kömür olduğuna göre kömür kaynaklı karbon salınımı değer-
lendirildiğinde ülkemizin abartıldığı kadar sorumlu olmadığı, 
yeni kurulacak santralların da yeni ve temiz teknoloji ile kuru-
lacağı düşünüldüğünde dünya karbon salınımı içindeki yerinin 
pek değişmeyeceği söylenebilir.

Türkiye’de yerli kömür kullanan 1’i taşkömürü, 1’i asfaltit olarak 
30’dan fazla santral işletme halindedir. Bunların 23’ü değerlen-
dirmeye alınacak kapasitelidir. Günümüz itibarı ile kamunun 
elinde kurulu güç toplamı 2.424 MWe olan, Çanakkale-Çan, Af-
şin Elbistan A, Manisa Soma A ve Çayırhan santralları kalmıştır. 
Türkiye’nin işletilmekte olan kurulu güç toplamı 10.000 MWe 
linyit kaynaklı, 300 MWe yerli taşkömürü kaynaklı ve 405 MW 

asfaltit kaynaklıdır. Toplam 2.300 MWe kuruluş kapasiteye sahip 
(Amasra, Kınık, Ilgın) lisanslı proje aşamasında 2 (Bingöl-Genç, 
Amasya-Suluova) ön lisansları yürürlükte proje vardır.

Halen işletme halinde, toplam 12 adet ithal kömür yakıtlı elekt-
rik santralı bulunmaktadır. Tabloda görüldüğü üzere toplam 
kapasiteleri 8.854 MWe’dir. İthal kömür yakıtlı diğer santral 
projeleri şunlardır: 3.900 MWe toplam gücünde 3 adet lisanslı 
proje aşamasında, 350 MW gücünde 1 adet ön lisans değerlen-
dirme aşamasında olan ithal yakıtlı santral projesi mevcuttur.

Kömür
Birincil enerji kaynakları grubunda fosil katı yakıtlar içerisinde 
yer alan kömürler, havanın oksijeni ile doğrudan yanabilen ve 
%50-95 arasında serbest veya bileşik karbon içeren organik 
kayaçlardır. 

Kömür homojen olmayan, kompakt, çoğunlukla lignoselülo-
zik bitki parçalarından meydana gelen, tabakalaşma göste-
ren, içerisinde çoğunlukla C, az miktarda H - O - S ve N ele-
mentlerinin bulunduğu ama inorganik (kil, silt, z elementleri 
gibi) maddelerinde olabildiği, bataklıklarda oluşan, kahve-
rengi ve siyah renk tonlarında olan, yanabilen, katı fosil or-
ganik kütlelerdir. Kömürler yakıt hammaddesi oldukları gibi 
değişik amaçlarda (kok yapımı, kimyasal madde üretimi gibi 
alanlarda) da kullanılırlar. 
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Kömür organik olgunluğa göre sınıflandırılır:

• Düşük Kalorili Kömürler
 › Alt Bitümlü kömürler (Elektrik enerjisi/Çimento sanayii 

ve diğer sanayii)
 › Linyit (Elektrik enerjisi)

• Yüksek Kalorili Kömürler (Taş kömürü)
 › Antrasit (Isınma/Sanayi/Dumansız yakıt)
 › Bitümlü Kömürler

 þ Metalurjik Kömürler (Koklaşabilir-Demir ve 
Çelik Endüstrisi))

 þ Termal Kömürler (Buhar Kömürü-Elektrik 
Enerjisi)

Kömürler şüphesiz içlerinde kil, silt, kum ve değişik oranlarda 
inorganik (mineral) madde bulundururlar. Kömürlerin içerisin-
de bulunan bu inorganik maddeler kömürün kalitesini direkt 
olarak negatif yönde etkilerler. Bir kömürün kalitesi, kullanıl-
dığı alana göre farklı anlamlar içerebilir. Örneğin; kok imalinde 
en kaliteli kömür, şişebilen, gözenekli hale gelebilen ve da-
yanıklı olabilen, okside olmamış kömürler en iyi kömürlerdir. 
Yakıt hammaddesi olarak kömürün koklaşması bir anlam ifade 
etmez, en aranan özellik fazla ısısal niteliğe sahip olmasıdır. 
Kömürü sıvılaştırma işlemine tabi tuttuğumuzda ise en aranan 
özelliği uçucu maddesinin fazla olası vs. gelmektedir. Ama tü-
münde inorganik madde, istenen bir bileşen değildir.

Kömürler, gevrek, kırılgan, yanabilen, içerisinde organik mad-
deler dışında inorganik maddelerde içeren tortul kayaçlar ola-
rak tanımlanabilir. Yaygın olarak fiziksel özelliklerinden çok, 
kimyasal özellikleri ile tanımlanmaktadır. Bunlar, ısı değeri (ka-
lori), nem, uçucu madde, kül, sabit karbon değerleridir. İçerdiği 
kükürt, karbon, azot, oksijen ve hidrojen elementleri kullanıla-
cağı yere göre önem kazanır.

Linyit ve alt bitümlü kömürler, genellikle yumuşak, kırılgan ve 
mattır. Yüksek nem içeriği ve düşük karbon içeriği karakteristik 
özellikleridir. Antrasit ve bitümlü kömürler ise sert ve parlaktır. 
Karbon oranları yüksek, nem oranları göreceli olarak düşüktür. 

Kömür Rezervleri
Dünya Rezervleri
Dünya görünür kömür rezerv değerleri, BP Statistical Review’den 
alınmıştır. Buna göre 3.940 kcal/kg üzerindeki ısıl değere sahip 
tüm kömürler antrasit ve bütümlü (taşkömürü), bu değerden dü-
şük ısıl değerdeki kömürler ise alt bitümlü ve linyit (kahverengi 
kömür) olarak sınıflandırılmıştır. Bu değerlendirmeye göre dünya 
kömür rezervleri Tablo 1‘de verilmiştir. Dünya kömür rezervleri 
toplamı 1,1 trilyon ton olarak kabul edilmektedir. Tabloda Türkiye 
rezervlerindeki yerel değerlerle karşılaştırıldığında görülen farklı-
lık, Türkiye değerlerinin çoğunluğunun “kaynak” sınıfında olması-
dır. İlgili tablo, “görünür rezerv” değerlerini göstermektedir.

Dünya’nın kömür rezervlerine toplam olarak baktığımızda 
%30’unun alt bitümlü ve linyit kömürü, %70’inin de antrasit 

ve bitümlü kömür sınıfına girdiğini görmekteyiz. Bu iki sınıfın 
kullanım yeri ve ticaretinin kendine özgü özellikleri nedeni ile 
ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğine kanaati oluşmaktadır.

Buna göre; dünya taşkömürü rezervleri toplam 749 milyar 167 mil-
yon tondur. Bunun hemen hemen yarısının ABD ve Çin’e ait olduğu, 
tabloda bunları izleyen Hindistan, Rusya Federasyonu ve Avustral-
ya ilave edildiğinde, bu beş ülkenin, dünya taşkömürü rezervlerinin 
%80’ine sahip olduğu görülmektedir. Türkiye’nin rezervi tabloda 
550 milyon ton olarak görülmektedir. Bu değer daha önce 378 mil-
yon tondu. Türkiye’nin taşkömürü rezervi, TTK kaynaklarına göre 1 
milyar 513 milyon ton olarak kabul edildiğine göre farklılığın rezerv 
sınıflandırılmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır (Tablo.1).

Dünya linyit rezervlerine baktığımızda ise 320 milyar 469 mil-
yon ton değeri görülmektedir. Rusya Federasyonu bu rezervin 
%28’ine tek başına sahiptir. Bu ülkeyi büyüklük bakımından 
Avustralya ve Almanya takip etmektedir. Bu üçünün rezerv 
toplamları 202,9 milyar ton ile dünya rezervlerinin %63’üdür. 
Türkiye bu tabloda 11 milyar ton rezerv ile bulunmaktadır. MTA 
verilerine göre Türkiye’nin toplam linyit rezervi 19 milyar 324 
milyon tondur (2020). Burada da rezerv tanımlamasının devre-
ye girmiş olduğu (kaynak/rezerv) görülmektedir (Tablo.1).

TABLO.1-DÜNYA GÖRÜNÜR KÖMÜR REZERVLERİ 
(MİLYON TON- 2020)

Sıra 
No Ülkeler

Antrasit ve Bitümlü Alt Bitümlü ve Linyit TOPLAM

Miktar Oran (%) Miktar Oran (%) Miktar

1 ABD 219,534 29.30 30,003 9.36 249,566

2 Çin 133,467 17.82 8,128 2.54 141,613

3 Hindistan 100,858 13.46 5,073 1.58 105,944

4 Rusya 71,719 9.57 90,447 28.22 162,176

5 Avustralya 72,571 9.69 76,508 23.87 149,089

6 Almanya ----- 0.00 35,900 11.20 35,900

7 Ukrayna 32,039 4.28 2,336 0.73 34,379

8 Kazakistan 25,605 3.42 ----- 0.00 25,608

9 Polonya 21,067 2.81 5,865 1.83 26,935

10 Endonezya 28,163 3.76 11,728 3.66 39,895

11
Güney 
Afrika 9,893 1.32 ----- 0.00 9,894

12 Yenizelanda 825 0.11 6,750 2.11 7,575

13 Kolombiya 4,554 0.61 ----- 0.00 4,555

14 Kanada 4,346 0.58 2,236 0.70 6,583

15 Vietnam 3,116 0.42 244 0.08 3,360

16 Brezilya 1,547 0.21 5,049 1.58 6,596

17 Türkiye 550 0.07 10,975 3.42 11,525

18 Diğer 19,313 2.58 29,227 9.12 48,540

DÜNYA TOPLAMI 749,167 100.00 320,469 100.00 1,069,736

Kaynak: 1. Taşkömürü 2020 Sektör Raporu, TTK Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, 
Mayıs 2021, Zonguldak.

2.BP Statistical Review of World Energy, 70th edition, 2021.
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Türkiye Rezervleri
Türkiye kömür rezervleri, dünyadakinin tersine özellik göster-
mekte olup linyit rezervleri, taşkömürü rezervlerinden çok daha 
fazladır. Dünya rezervleri tablosundaki kabullere göre dünya 
linyit rezervlerinin %3,42’si, taşkömürü rezervlerinin %0,07’si 
Türkiye’ye aittir. Yerel kaynaklarımızda rezerv olarak anılanlara 
baktığımızda bunların büyük bölümünün kaynak sınıfında ol-
duğu anlaşılmaktadır.

Ülkemizin taşkömürü rezervleri bilindiği üzere Zonguldak hav-
zasında (Zonguldak şehri ve çevresi) bulunmaktadır. Rezervle-
rin tamamı, kamu kuruluşu olan Türkiye Taşkömürü Kurumu 
(TTK) uhdesinde bulunmaktadır. 2020 yılı sonu verilerine göre 
tabloda da görüleceği üzere toplam taşkömürü rezervi 1 milyar 
514 milyon ton olarak verilmektedir. Bunun 620 milyon tonu 
Amasra bölgesindeki koklaşmaz, 31 milyon tonu Armutçuk böl-
gesindeki yarı koklaşabilir ve 863 milyon tonu Kozlu, Üzülmez 
ve Karadon bölgelerindeki koklaşabilir taşkömürüdür. Rezerv-
lerin %57’lik çoğunluğu koklaşabilir, %41’i koklaşmaz ve kalan 
%2‘si yarı koklaşabilirdir. Havzadaki taşkömürü rezervlerinin ısıl 
değeri 5.400-7.200 kcal/kg aralığındadır. TTK kaynaklarında re-
zervlerin hemen hemen yarısının görünür hale getirildiği ifade 
edildiğinden diğer yarısının kaynak sınıfında değerlendirilmesi 
gerektiği düşünülmektedir. Dünya taşkömür rezervlerinde Tür-
kiye rezervi 550 milyon ton olarak verilmektedir (Tablo 2.1). 

Türkiye’nin linyit oluşumları ülkenin her tarafında yayılım gös-
termektedir. Linyitler, genç yaşta olduğundan dolayı yüksek 
nem ve düşük ısıl değere sahiptir. Bu değerler, standartlarda 
verilen üst ısıl değerin oldukça altındadır. Isıl değer 1.000 Kcal/
kg ile 4.200 kcal/kg arasında değişmektedir. Yaklaşık yarısının 
alt ısıl değeri, 1.500 kcal/kg’ın altında, %90’ının alt ısıl değeri 
3.000 Kcal/kg’ın altındadır. 2.500 Kcal/kg‘ın altında olan kömür-
ler, toplamın %80’ine ulaşmaktadır.

Ülkemizin linyit varlığı, 2020 sonu itibarı ile MTA’nın ve ilgili ku-
rumların verilerine göre belirlenmiş olup toplam 19,3 milyar ton 
olarak belirlenmiştir. Bu kaynağın %11’i (2,1 milyar ton) Türki-
ye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), %44,7’si Elektrik Üretim AŞ 
(EÜAŞ), %2,7’si Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) 
ve %41,7’si özel sektör uhdesinde bulunmaktadır. Buna göre ül-
kemiz linyit varlığının (rezerv+kaynak) %58,3’ünün kamu kurum-
ları ruhsatlarında olduğu görülmektedir. Bunlardan MTA arama 
geliştirme kurumu olup, işletmecilik yapmamakta, ruhsatlarını 

Tablo 2.1 Türkiye Taş Kömürü Rezervleri 2021 (Ton)

Rezerv 
Türü

Koklaşmaz (Amasra) Yarı 
Koklaşabilir
(Armutçuk)

Koklabilir Toplam
TTKA Sahası B Sahası Toplam Kozlu Üzülmez Karadon Toplam

Hazır 385,000 - 385,000 2,042,887 2,677,939 289,152 2,170,698 5,137,789 7,565,676

Görünür 5,605,000 395,954,757 401,559,757 6,719,800 62,764,565 132,927,168 129,167,328 324,859,0,61 733,138,618

Muhtemel 7,690,000 151,161,950 158,851,950 14,407,491 40,539,000 94,342,000 159,162,000 294,043,000 467,302,441

Mümkün 56,619,859 2,192,919 58,812,778 7,883,164 47,975,000 74,020,000 117,034,000 239,029,000 305,724,941

Toplam 70,299,859 549,309,626 619,609,485 31,053,342 153,956,504 301,578,320 407,534,026 863,068,850 1,513,731,677

Kaynak: 1 Taşkömürü Sektör Raporu 2020, TTK Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Mayıs 2021, Zonguldak
2. Faaliyet Raporu 2020, TTK Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Nisan 2021, Zonguldak

Kaynak: 
1. Faaliyet Raporu 2020, TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Nisan 2021, Ankara

2.Kömür Sektör Raporu (Linyit) 2020, TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, 2021. Ankara.
3. 2020 Yılı Faaliyet Raporu, EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. 2021, Ankara

4.MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 25.7.2021(www.mta.gov.tr)

işletmeci kuruluşa 
devretmektedir. 
Özel sektör saha-
larındaki linyit var-
lığının da teknik 
anlamda rezerv 
değil, kaynak ola-
rak kabul etmek 
gerekebilir. MTA 
dışında yapılan 
çalışmalara ait 

kamunun elindeki veriler yeterli değildir. Burada verilen değerin 
üstünde olduğu tahmin edilmektedir (Tablo 2.2). Linyit kömür 
rezervimizin dünya kaynaklarında 10,97 milyar ton olarak yer al-
ması, rezerv ve kaynak sınıflamasındaki farklılıktan gelmektedir.

Ülkenin enerjide dışa bağlılığının artış göstermesi, arz güvenli-
ğinin tehlikeye girmesi ve cari açığın artması nedeni ile kömür 
aramalarına ağırlık verilmiş ve 2005-2019 yılları arasında başta 
MTA tarafından olmak üzere ülke çapında yapılan araştırmalar-
la rezervlere toplam 10,82 milyar ton arttırılmıştır. 

Ülkemizde bulunan ve linyit gibi yakıt vasfında sayılan, bitüm-
lü şeyllerin rezervleri 1,6 milyar ton, asfaltitlerin rezervleri 63,5 
milyon ton olarak verilmektedir (MTA). 

TABLO.2.2- TÜRKİYE LİNYİT- BİTÜMLÜ 
ŞEYL- ASFALTİT REZERVLERİ (1000 TON-2020)

Sıra    TOPLAM

1

LİNYİT

EÜAŞ 8,644,100

2 TKİ 2,101,847

3 MTA 515,000

4 ÖZEL SEKTÖR 8,063,231

LİNYİT TOPLAM 19,324,178

5 TAŞ KÖMÜRÜ 1,513,732

6 BİTÜMLÜ ŞEYL 1,600,000

7 ASFALTİT 63,487

Türkiye Kömür Sahaları ve Potansiyel 
Kullanım Alanları
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Kömür Üretimleri
Dünya Kömür Üretimi
Kömür üretim değerleri tüvenan olarak değil satılabilir miktar-
lar üzerinden hesaplanmaktadır. Türkiye verileri de aynı kıstas-
lara tabidir. Dünya kömür üretimini değerlendirirken linyit ve 
taşkömürleri üretimlerini toplam üzerinden değerlendirmenin 
uygun olmadığı görülmektedir. Linyit ve taşkömürü üretim, 
ticaret ve kullanım yönünden farklılıkları nedeni ile ayrı olarak 
değerlendirilme ihtiyacı hissedilmiştir. 

2019’da 7 milyar ton olan toplam taşkömürü üretiminde Çin, 
2013’de 3,5 milyar tonluk yer almışken bu rakam 2017’de 3,2 
milyar tona düşmüş, 2019 da tekrar aynı mertebeye gelmiştir. 
2013 yılında dünya taşkömürü üretiminin %57’sini üretmişken, 
2017’de %48,6, 2019’da %49,6 olmuştur. Yani Çin, dünya taş-
kömürü üretiminin yarısını tek başına yapmaktadır. Çin taş kö-
mürü üretiminde kendisini takip eden Hindistan’dan 2,7 milyar 
ton, ABD’den 2,9 milyar ton fazlalık göstermektedir. Avustralya 
ise 2019 yılı verilerine göre 460 milyon ton ile dördüncü olmuş-
tur. Çin’in, tek başına Türkiye toplam rezervleri kadar miktarı 
yaklaşık 3-5 yılda ürettiği söylenebilir. Buna rağmen, Çin en bü-
yük kömür ithalatçısı ülkelerden biri olma özelliğini korumakta-
dır. Tabloda (Tablo 3.1) dünya termal ve koklaşabilir ve toplam 
taşkömürü üretimleri 2017, 2018 ve 2019 yılları için verilmiştir.

Linyit kömür üretim tablosunda Çin yoktur (düşük miktarda 
olan linyitleri taşkömürü içinde vermektedir). Dünya linyit üre-
timinde Çin’in yerini toplam 739,6 milyon tonluk toplam dünya 
üretiminin 131,3 milyon tonunu üreten Almanya almaktadır. 
2017 yılında Almanya, dünya linyit üretiminin %20’sini üre-
tirken, bu değerin 2019 da %17,7’ye düştüğü görülmektedir. 
Almanya’yı 2017 yılında 75,6 milyon ton ile Rusya Federasyo-
nu (%8) takip ederken, sıralama 2018 de Türkiye lehine değiş-
miştir. Türkiye 2018 de 81 milyon ton, 2019 da 87,3 milyon ton 
ile ikinci sırayı almış bulunmaktadır. Türkiye 2019 yılı dünya 

TABLO.3.1-DÜNYA TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMLERİ (1000 TON) 

TERMAL TAŞKÖMÜRÜ KOKLAŞABİLİR TAŞKÖMÜRÜ TOPLAM TAŞKÖMÜRÜ

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 Çin 2,678,559 2,852,666 2,967,272 515,107 483,697 502,545 3,193,666 3,336,363 3,469,817

2 Hindistan 635,252 687,586 677,936 40,148 41,132 52,937 675,400 728,718 730,873

3 ABD 573,905 562,013 521,540 67,389 71,948 64,168 641,294 633,961 585,708

4 Avustralya 252,748 259,784 271,618 190,000 179,350 188,251 442,748 439,134 459,869

5 Rusya 253,700 271,200 266,700 85,300 89,800 93,900 339,000 361,000 360,600

6 Güney Afrika 253,097 251,706 249,665 4,028 3,935 3,904 257,125 255,641 253,569

7 Endonezya 490,409 543,102 610,407 4,300 5,118 5,752 494,709 548,220 616,159

8 Kazakistan 90,910 101,086 98,593 15,750 10,836 10,479 106,660 111,922 109,072

9 Polonya 52,999 51,810 50,009 12,481 12,047 12,071 65,480 63,857 62,080

10 Kolombiya 84,795 78,384 75,042 6,078 5,900 5,303 90,873 84,284 80,345

11 Diğer 173,293 173,010 171,645 80,041 85,549 86,299 253,334 258,559 257,944

TOPLAM 5,539,667 5,832,347 5,960,427 1,020,622 989,312 1,025,609 6,560,289 6,821,659 6,986,036

Kaynak:World Mining Data 2021, Federal Ministry Republic of Austria Agriculture, Regions and Tourism, Vienna 2021.

TABLO.3.2--DÜNYA LİNYİT ÜRETİMLERİ (1000 TON ) 

Sıra No Ülke Adı 2017 2018 2019

1 Almanya 171,286 166,258 131,314

2 Türkiye 71,459 81,084 87,280

3 Rusya 72,200 78,300 80,800

4 Polonya 63,060 61,144 52,855

5 ABD 61,395 51,745 48,256

6 Avustralya 56,719 45,956 43,315

7 Hindistan 46,644 44,283 42,103

8 Çek Cumhuriyeti 39,310 39,187 37,465

9 Sırbistan 39,806 37,649 38,881

10 Yunanistan 37,803 36,574 27,384

11 Diğer 162,421 159,946 149,995

TOPLAM 822,103 802,126 739,648

Kaynak:World Mining Data 2021, Federal Ministry Republic of Austria Agriculture, 
Regions and Tourism, Vienna 2021.

linyit üretiminin %12’sini üretmiştir. Son üç yılda sıralama-
da Rusya üçüncü (2019-80,8 milyon ton), Polonya dördüncü 
(2019/52,855 milyon ton), ABD beşinci (2019/48,256 milyon 
ton) olmuştur. Fosil yakıtlarla ilgili olumsuz mesajlarla dünya 
kamuoyuna hitap eden Almanya, Türkiye ile birlikte, dünya lin-
yit üretiminin %30’unu üretmektedir. Dünya istatistik verileri, 
Türkiye’nin yerel verilerle burada da uyumsuzluk görülmekte-
dir (Tablo 3.2).

Türkiye Kömür Üretimi
Türkiye kömür üretimleri, 388’i özel sektör olmak üzere toplam 
391 işletmede yapılmaktadır. Bunların 13’ü kamuya aittir. Bu 
işletmelerin 250’si açık işletme, 81’i yer altı işletmesi, 60’ı açık 
ve yer altı işletmesi olarak faaliyet göstermektedir.

Türkiye taşkömürü üretimi, Zonguldak ilinde kamu kurumu 
olan TTK sahalarından, TTK ve rodövanscı şirketler tarafın-
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TABLO.4- TÜRKİYE KÖMÜR ÜRETİMİ (TON)

Sıra   Üretici
Üretim

2011 2017 2019 2020

1 ASFALTİT   971,366 1,404,858 2,187,974 1,395,456

2 BİTÜMLÜ ŞİST TKİ 394,277 394,242 385,165  

3

LİNYİT 
KÖMÜRÜ

EÜAŞ 31,455,812 15,245,265 20,137,855  

4 TKİ** 33,401,000 13,794,000 23,411,688 22,718,736

5 DİĞER KAMU* 0 84,501 110,074  

6 ÖZEL SEKTÖR 9,389,340 45,666,248 40,214,844  

7 TOPLAM 82,375,247 84,389,492 83,874,461 64,380,000

8

TAŞKÖMÜRÜ

TTK 1,592,515 823,042 734,316 712,689

9 RODÖVANSCI 1,026,732 411,212 472,432 352,862

10 TOPLAM** 2,619,247 1,234,254 1,206,748 1,065,551

KÖMÜR TOPLAM 86,360,137 87,422,846 87,654,348 66,511,102

**: Diğer kamu ve özel sektör üretimleri, MAPEG tüvenan verilerinin 0,9118 katsayısı ile dönüştürülmesi sonucu elde edilmiştir.
Kaynak: 1.MAPEG Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Erişim:26.7.2021 (www.migem.gov.tr/İstatistik.aspx)

2. Taşkömürü Sektör Raporu 2020, TTK Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, 2021, Zonguldak.
3. Faaliyet Raporu 2020, TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, 2021, Ankara
4. Faaliyet Raporu 2019, TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, 2020, Ankara

Kaynak:1. Taşkömürü Sektör Raporu 2020, TTK Türkiye Taş Kömürü Kurumu
 Genel Müdürlüğü, 2021, Zonguldak.

2.Kömür Sektör Raporu (Linyit) 2020, TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Genel Müdürlüğü, 2021. Ankara.

3.Coal Information Overview 2020, IEA International Energy Agency.

dan yapılmakta olup tüvenan kömür üretimi 2011 yılında 2,7 
milyon ton, 2017 yılında 1,23 milyon ton, 2019’da 1,2 milyon 
ton olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı üretiminin üçte biri rodö-
vanscılar tarafından yapılmıştır. 2019’da üretilen toplam 1,2 
milyon tonun %39’u olan 472 bin tonu taşeron vasıtası ile üre-
tilmiştir. 1974 yılında toplam taşkömürü üretimi 4,57 milyon 
ton satılabilir kömürdü. TTK ruhsat sahasının bir kısmı özel sek-
töre rodövans yolu ile işletmeye verilmiştir (Tablo.4).

Linyit üretimleri ise kamu kurumları TKİ (elektrik üretimi ve ısın-
ma), EÜAŞ (elektrik üretimi), küçük ve orta ölçekli birçok şahıs 
ve tüzel kişilik tarafından yapılmaktadır. Türkiye’de kamu ve 
özel sektör toplamı olarak, 2011 yılında 82,4 milyon ton, 2013 
yılında 63,3 milyon ton, 2017 yılında 84,4 milyon ton linyit üre-
tilmiştir. 2019 yılında 83,8 milyon tonluk linyit üretimine ulaşıl-
dığı görülmektedir. Özel sektör üretimi MAPEG verilerine göre 
2011 de 9,4 milyon ton iken 2019 de 40,2 milyon ton olmuştur. 

Çoğunlukla özel sektör tarafından elektrik üretimi için gerçek-
leştirilen asfaltit üretimi 2017 yılında 1,4 milyon ton, 2019’da 
2,2 milyondur. TKİ tarafından üretilen bitümlü şeyl üretimi 
2017’de 394 bin ton, 2019’da 385 bin ton olmuştur (Tablo.4).

Üretilen kömürlerin elektrik üretimi amaçlı olarak özel sektöre 
ihale edilmesi yoluna gidilmektedir. Bu hem kendi adına üre-
tim hem de özelleştirme olarak verilmektedir. EÜAŞ’ın kendi 
işlettiği santrallar de vardır. Bu bilgiler detaylı olarak raporun 
ileriki bölümlerinde işlenmiştir.

Kömür Tüketimleri
Dünya Kömür Tüketimi
Dünya kömür tüketimleri bazı kaynaklarda toplam ve linyit 
olarak verilmektedir. Toplam tüketim değerlerinin linyiti de 
içermesi, koklaşabilir ve termal arasındaki büyük farklılık ne-

denleri ile 2014, 2016 ve 2019 yılı toplam üze-
rinden değerlendirilmiş, kömürün cinsine göre 
farklı tüketimler, sağlıklı verilere erişilen 2018 
ve öncesi için yapılmıştır. 

Dünya kömür tüketiminin yaklaşık %69’u elekt-
rik ve ticari ısı, %13’ü demir çelik, %15’i diğer 
sanayii, %3’lük kısmı ısınma amaçlı olarak kul-
lanılmaktadır.

Toplam kömür tüketimi, ortalama 7,5 milyar ton 
olarak gerçekleşmektedir. Toplam tüketimde Çin 
%50’lik payla açık ara öndedir. 2019 yılında Çin’i ta-
kip eden Hindistan 2,9 milyar ton daha eksik tüketim 
yapmıştır. Dünya toplam kömür tüketiminde Hindis-
tan %12,5 paya sahiptir. Üçüncü ABD %7,2 (546.000 
ton), dördüncü Rusya %3 (225.000 ton)’lük paya sa-
hiptir. Bu ülkeleri %2,5 payla Güney Afrika (192.000 
ton) ve Japonya (187.000 ton) takip etmiştir. Türkiye 
121.000 tonluk toplam kömür tüketimi ile dünya sı-
ralamasında 2019’da 10. sıradadır (Tablo.5.1).  

TABLO.5.1.-DÜNYA TOPLAM KÖMÜR TÜKETİMLERİ (1000 TON)

  2014 2016 2019

1 Çin 3,664,000 3,669,100 3,826,000

2 Hindistan 817,100 883,600 948,000

3 A.B.D. 832,000 657,800 546,000

4 Güney Afrika 189,600 182,700 192,000

5 Japonya 177,700 187,200 187,000

6 Rusya 178,800 217,800 225,000

7 Güney Kore 115,200 134,900 132,000

8 Kazakistan 62,600 61,200 91,000

9 Polonya 124,800 121,900 113,000

10 Endonezya 79,100 90,600 136,000

11 Tayvan 59,700 58,800 60,700

12 Avustralya 107,400 120,000 101,000

13 Ukrayna 16,300 14,200 18,000

14 Brezilya 11,500 10,400 11,300

15 Almanya 188,300 187,000 171,000

16 Türkiye 95,488 104,216 121,000

17 Sırbistan 30,700 38,700 37,600

18 Çek Cumh. 38,400 37,800 39,500

19 Yunanistan 51,900 33,900 36,100

20 Diğer 677,912 643,184 587,800

TOPLAM 7,518,500 7,455,000 7,580,000
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Dünya termal kömür tüketimlerinde Çin, yarıdan fazla tüketimi 
ile liderliği kimseye bırakmamaktadır. 2014’de 6 milyar tonluk 
dünya tüketiminin 3,2 milyar tonunu tüketirken, 2018’de 3,1 
milyar ton ile %53’lük payı aynen korumuştur. Hindistan ise 
2014’deki %12’lik payını 2018’de 842.300 tona çıkararak %14’lük 
paya sahip olmuştur. ABD, 2014’deki 742.500 tonluk termal kö-
mür tüketimini 545.400 tona düşürmüş olsa da hala üçüncüdür. 
2014’deki %12’lik payı %9’a düşmüştür. 2018 rakamlarına göre, 
dünya termal kömür tüketiminin %76’sının bu üç ülke tarafın-
dan tüketildiği bir gerçektir. Bu ülkeleri Güney Afrika, Japonya, 
Güney Kore ve Endonezya takip etmektedir (Tablo 5.2.).

Koklaşabilir kömürün tüketiminde Çin yine başta gelmektedir. 
Burada Çin’in 2018 yılında tüketim içindeki payı 587.300 ton ile 

TABLO.5.2-DÜNYA TERMAL TAŞKÖMÜR TÜKETİMLERİ 
(1000 TON)

    2014 2016 2018

1 Çin 3,207,300 3,067,900 3,157,800

2 Hindistan 740,100 740,200 842,300

3 ABD 742,500 576,100 545,400

4 Güney Afrika 189,600 182,700 186,100

5 Japonya 137,000 138,900 139,300

6 Güney Kore 100,100 99,200 106,900

7 Rusya 77,400 85,400 93,400

8 Endonezya 79,100 90,600 107,600

9 Kazakistan 62,600 61,200 74,600

10 Polonya 61,000 61,500 62,600

11 Tayvan 59,700 58,800 60,700

12 Vietnam - 51,300 61,400

13 Diğer 554,100 492,800 497,500

TOPLAM 6,010,500 5,706,600 5,935,600

Kaynak:1. Taşkömürü Sektör Raporu 2020, TTK Türkiye Taş Kömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü, 2021, Zonguldak.

2.Coal Information Overview 2019, IEA International Energy Agency.

Kaynak: 1.Kömür Sektör Raporu (Linyit) 2020, TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Genel Müdürlüğü, 2021. Ankara.

2.Coal Information Overview 2020, IEA International Energy Agency.

Kaynak:1. Taşkömürü Sektör Raporu 2020, TTK Türkiye Taş Kömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü, 2021, Zonguldak.

2.Coal Information Overview 2019, IEA International Energy Agency.

TABLO.5.3-DÜNYA KOKLAŞABİLİR TAŞKÖMÜRÜ TÜKETİMLERİ 
(1000 TON)

    2014 2016 2018

1 Çin 456,700 601,200 587,300

2 Hindistan 30,000 97,400 97,400

6 Rusya 34,100 62,600 64,500

4 Japonya 40,700 48,300 46,700

5 Güney Kore 15,100 35,700 36,900

7 Ukrayna 16,300 14,200 18,000

3 ABD 13,000 14,300 16,600

8 Almanya 11,300 15,100 13,700

9 Brezilya 11,500 10,400 11,300

10 Diğer 60,700 97,100 99,600

TOPLAM 689,400 996,300 992,000

%59’dır. Hindistan 2018’de de %10’luk pay ile yine Çin’i takip 
etmekte fakat 2014’e göre tüketimini 3 katından fazlasına art-
tırdığı görülmektedir (30.000 tondan 97.400 tona). Çin ve Hin-
distan koklaşabilir kömürün %70’ini tüketmektedir. Rusya, Ja-
ponya ve Güney Kore bu ülkeleri takip etmektedir (Tablo.5.3.).

Dünya linyit tüketimi 2018’de 803.000 ton iken 2016’da 
818.600 tondu. Linyit tüketiminde Almanya her zamanki li-
derliğini korumaktadır. 2014’e göre, tüketimi %6 oranında 
düşmüş olsa da 2018’deki 166.300 tonluk tüketimle, toplam 
tüketimin %20’sini yapmıştır. Tüketimde ikinci olan Rusya’nın 
arkasından üçüncü gelen Türkiye, 2018’de ikinciliğe oturmuş 
bulunmaktadır. Türkiye 2014 de 64.700 ton, 2016’da 56.400 
ton linyit tüketirken, 2018’de 85.200 ton (dünya tüketiminin 
%10’u) ile Almanya’nın yarısı kadar linyit tüketmiştir. Rusya’nın 
tüketimi 2018 yılında 81.400 ton olmuştur. Almanya, Türkiye 
ve Rusya dünya linyit tüketiminin %41’ini yapmaktadır.

TABLO.5.4-DÜNYA LİNYİT TÜKETİMLERİ (1000 TON)

    2014 2016 2018

1 Almanya 177,000 171,900 166,300

2 Türkiye 64,700 68,000 85,200

3 Rusya 67,300 69,800 81,400

4 Polonya 63,800 60,400 58,600

5 ABD 76,500 67,400 51,700

6 Hindistan 47,000 46,000 45,300

7 Avustralya 60,500 63,600 46,000

8 Çek Cumhuriy. 38,400 37,800 39,500

9 Sırbistan 30,700 38,700 37,600

10 Yunanistan 51,900 33,900 36,100

11 Diğer 140,800 126,800 155,500

TOPLAM 818,600 784,300 803,200

Türkiye Kömür Tüketimi
Türkiye toplam kömür tüketimi 2020 yılında 107,5 milyon ton-
dur. Bunun 1,08 milyon tonu yerli taşkömürü, 38,7 milyon tonu 
ithal kömür, 63,3 milyon tonu linyit-asfaltit, 4,4 milyon tonu 
taşkömür kokudur. Tüketimde 122,8 milyon ton olan 2018’e 
göre %12,5’luk bir düşüş gözlenmektedir.

Türkiye taş kömürü tüketimini en doğru şekilde TTK üretimi 
ile ithalat toplamı ile ifade edebiliriz. 1980’li yılların başında 
toplam taşkömürü tüketiminin %80’i yerli kaynaklardan sağ-
lanmaktaydı. Bu oran 1990’lara yaklaşıldığında %45’e düşmüş-
tür. Maalesef, 2019 yılında ağırlıklı olarak ithal kömür santral-
larından kaynaklanan ithalat nedeni ile Türkiye’de tüketilen 
39,5 milyon ton olan taşkömürünün %3’ü yerli kaynak kökenli 
olmuştur. Demir çelik sanayiinin önemli girdisi olan koklaşabi-
lir kömür tüketiminin %3’ü de ithal edilerek karşılanmaktadır. 
2020 yılında tüketilen 39,7 milyon ton taşkömürünün %62’si 
termik santrallarda, %17,5’luk bölümü kok fabrikalarında, 
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%3’ü demir çelik tesislerinde, 17,6’si diğer sanayii kollarında 
tüketilmiştir (TTK, TÜİK 2021). 

Doğal olarak tümü Türkiye’de üretilen linyit, elektrik santral-
ları, sanayide ve ısınma amaçlı olarak tüketilmektedir. Linyitin 
elektrik üretimindeki payı 1970’lerde %20 düzeyindeyken, 
2001’de %80’i bulmuştur. 1970’lerde ısınma amaçlı kullanım-
da oran %42, sanayi kullanımı %36 idi. Bu oranlar sırası ile %7 
ve %13’e düşmüştür. Linyit tüketimi, 2009 yılında 75,65 milyon 
ton iken, 2014 de 45,5 milyon ton, 2017 yılında 84 milyon tona 
ulaştığı görülmektedir. 2001 yılından sonra sürecin tersine 
dönmeye başladığı tespit edilmiştir. 2020 yılı 63 milyon ton 
olan linyit tüketiminin %83’ü elektrik ve ısı, %11’i sanayi kulla-
nımı, %6’si ısınma amaçlı olarak kullanılmıştır (TKİ. 2021).

Kömür Ticareti
Dünya Kömür Ticareti
Kömür 50’den fazla ülkede üretilmekte ve 70 den fazla ülkede 
tüketilmektedir. Bu özelliği nedeni ile dünya ticaretinde önem-
li bir yer kaplamaktadır. Bitümlü kömürler ve antrasit dünya 
kömür ticaretinin emtiasıdır. Linyit düşük kalorili olduğundan 
dolayı, uzak mesafelere taşınması ekonomik olmadığından 
dolayı kaynağın bulunduğu ülkelerde değerlendirilmektedir. 
2019 yılı dünya ticaretinin %23’ü kok kömürü (demir çelik te-
sisleri), %75’i termal kömürdür (elektrik üretimi). Dünya ticare-
tinde %2’lik bir linyit payı görülmektedir. Dünya kömür ticare-
tinin %90’ı deniz yolu ile yapılmaktadır (Tablo.6.1).

TABLO.6.1-DÜNYA TOPLAM KÖMÜR TİCARETİ (1000 TON)

CİNSİ TİCARET 2017 2018 2019

TERMAL KÖMÜR
İhracaat 1,024 1,057 1,082

İthalat 1,072 1,086 1,106

KOKLUK KÖMÜR
İhracaat 327 344 337

İthalat 299 301 312

LİNYİT
İhracaat 14 17 17

İthalat 6 5 6

TOPLAM
İhracaat 1,365 1,418 1,436

İthalat 1,377 1,392 1,424

Kaynak: 1.Kömür Sektör Raporu (Linyit) 2020, TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Genel Müdürlüğü, 2021. Ankara.

2.Coal Information Overview 2020, IEA International Energy Agency.

Kaynak: 1.Kömür Sektör Raporu (Linyit) 2020, TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Genel Müdürlüğü, 2021. Ankara.

2.Coal Information Overview 2018, IEA International Energy Agency.

Kaynak: 1.Kömür Sektör Raporu (Linyit) 2020, TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, 
2021. Ankara.

2.Coal Information Overview 2020, IEA International Energy Agency.

İhracat: Dünya kömür ihracatı 2017’de 1,365 milyar ton, 
2018’de 1,4 milyar ton, 2019’da 1,44 milyar ton olmuştur. 
Son üç yılda aynı mertebeyi koruyan toplam ihracatın üç 
yılda aynı oranlarla %75’i termal kömür, %24’ü kokluk kö-
mür, %1’i linyit olmuştur. 2017 yılı verilerine göre taşkö-
mürü ihracatında 390,6 milyon ton ile Endonezya ve 378,9 
milyon ton ile Avustralya başı çekmektedir. Bu sıralama 
2014 yılında da aynıydı. 2018 ve 2019’da da değişmemiş-
tir. Bu iki ülkenin dünya kömür ihracatının %60’ını yaptığı-
nı söylemek yanlış olmayacaktır. Sıralamada üçüncü ülke 
olarak Rusya federasyonu gelmektedir. Rusya Federasyo-
nu, Endonezya’nın yaklaşık yarısı kadar ihracat yapmakta-

dır. İlk üç ülkenin toplamı dünya toplamının %74’ünü teşkil 
etmektedir. (Tablo 6.2).

TABLO.6.2- DÜNYA TAŞ KÖMÜRÜ İHRACATI (1000 TON)

Sıra Ülke 2014 2017 2018 2019

1 Avustralya 375,000 378,900 381,900 393,000

2 Endonezya 409,200 390,600 439,000 455,000

3 Rusya Federasyonu 155,500 189,700 209,900 217,000

4 ABD 88,200 88,000 104,900 84,000

5 Kolombiya 81,200 86,100 81,900 72,000

6 Güney Afrika 69,000 71,000 69,300 81,000

7 Hollanda 31,300 24,400    

8 Kanada 34,500 31,100    

9 Moğolistan 19,800 33,400    

10 Kazakistan 30,900 27,100    

11 Diğer 74,700 44,700 131,100 134,000

TOPLAM 1,369,300 1,365,000 1,418,000 1,436,000

İthalat: Dünya kömür ithalatı 2017’de 1,38 milyar ton, 
2018’de 1,4 milyar ton, 2019’da 1,42 milyar ton olmuştur. 
Son üç yılda aynı mertebeyi koruyan toplam ithalatın üç yılda 
aynı oranlarla %77,9’u termal kömür, %21,7’i kokluk kömür, 
%0,4’ü linyit olmuştur. 2017 yılındaki dünya toplam kömür 
ithalatı 1,38 milyar tondur. İthalatın %91’i taşkömürüdür. Çin, 
en büyük üretici olmasına rağmen aynı zamanda en büyük 
ithalatçı konumundadır. 2019 yılında yaptığı 298 milyon ton-
luk (%21) ithalat ile yıllardır liderliği kimseye bırakmamıştır. 
Onu aynı yıl 247 milyon ton (%17) ile Hindistan hemen arka-
sından izlemektedir. Bu ülkeleri Japonya (185 milyon ton) ve 
Güney Kore (130 milyon ton) izlemektedir. Aynı yıl bu dört 
ülke toplam dünya toplam taşkömürü ithalatının %60’ını yap-
mıştır (Tablo 6.3).

TABLO.6.3- DÜNYA TAŞ KÖMÜRÜ İTHALATI (1000 TON)

Sıra Ülke 2014 2017 2018 2019

1 Çin 291,600 271,100 295,400 298,000

2 Japonya 188,100 187,500 185,100 185,000

3 Güney Kore 131,000 148,200 142,000 130,000

4 Hindistan 237,600 208,300 240,200 247,000

5 Tayvan 65,800 67,600 66,500 67,000

6 Almanya 53,800 48,000 44,400 41,000

7 Hollanda 47,300 40,300    

8 Türkiye 29,800 38,300 39,140 38,790

9 Malezya 21,700 31,500 33,000  

10 Rusya 26,800 29,000 28,200  

11 Diğer 319,000 307,200 318,060 417,210

TOPLAM 1,412,500 1,377,000 1,392,000 1,424,000
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Türkiye, dünya taşkömürü ithalatın-
da 2017 yılında 38,3 milyon ton ile 
Hollanda’dan sonra sekizinci sırada 
yer almıştır. Son yıllarda yedinci sıra-
ya yerleştiği görülmektedir. Türkiye 
dünya ithalatının sadece %2,7‘sini 
yapmaktadır. Bu oran 2014 yılında 
%2,1’di.

Türkiye Kömür İthalatı
1980 yılına kadar, ihtiyacını karşıla-
yacak kadar üretim yapan Türkiye, 
sanayideki gelişmeye bağlı olarak 
kömür ithalatına 945 ton ile bu yıl 
başlamıştır. 1987 yılında iç üretim 
talebin ancak yarısını karşılayabilir hale gelmiştir. 1990’lı yıl-
larda 10 milyon tonu aşan kömür ithalatı, 2000’li yıllarda 20 
milyon tonu geçmiştir. 2013 de 28,2 milyon ton, 2015 de ise 
31,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2017’den itibaren ortalama 
ithalat 40 milyon tona yaklaşmış olup, 2020 yılında bu rakam 
39,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu artışın nedeni, ithal 
kömüre dayalı enerji santrallarının hızla artmasıdır (Tablo 7.1). 

Tablo.7.1-TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ İTHALATI 

Sıra No Yıl 1000 Ton

1 1970 0

2 1980 945

3 1990 5,557

4 2000 12,990

5 2002 11,693

6 2003 16,166

7 2009 20,364

8 2010 21,333

9 2011 23,679

10 2012 29,195

11 2013 28,200

12 2014 29,916

13 2015 31,494

14 2016 36,806

15 2017 39,084

16 2018 39,140

17 2019 38,790

18 2020 39,376

Kaynak:Taşkömürü Sektör Raporu 2020, TTK, 2021, Zonguldak
2.Kömür Sektör Raporu (Linyit) 2020, TKİ, 2021. Ankara.

3. Enerji Denge Tabloları,ETKB Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
4.Katı Yakıtlar Haber Bültenleri,TÜİK, Ankara

Türkiye’nin kömür ithalatına ülke bazında baktığımızda ise 
Kolombiya ve Rusya’nın etkin olduğunu görmekteyiz. 2014 
kömür ithalatında 9,5 milyon ton ile %32 ile birinci sırada 
olan Kolombiya, 2019 yılında %49 pay ile 18.800 ton itha-
lat yapılan ülke olmuştur. İkinci sırada olan Rusya, 2014 de 

%29,3 paya sahipken, 2019 rakamlarına göre %35’ine sahip 
olmuştur. İthalatta dikkati çeken husus, 2014 yılında ABD ve 
Güney Afrika, sıra ile %15 ve %13’ünü verirken bu oranlar 
2017’den itibaren çok düşmüştür. 2019 yılında ABD’nin payı 
%3, Güney Afrika’nın payı %3’tür. Dikkate değer diğer ülkeler; 
Ukrayna, Avustralya ve Kanada’dır. Ukrayna’dan 2014 yılında 
2 milyon ton (%6,7) ithalat yapılmışken, 2017’den itibaren bu 
ülke rakamları “diğer” hanesinde gösterilmeye başlanmıştır 
(Tablo.7.2).

Ağırlıklı olarak elektrik enerjisi üretimi için yapılan kömür 
ithalatının cari açık üzerindeki etkisi her yıl artış göstermek-
tedir. 2004 yılında 1 milyar dolar olan ithalat tutarı 2006’da 
2 milyar, 2008’de 3 milyar dolar olmuştur. 2011’de 4 milyar, 
2012’de 4,6 milyar dolar olan ithalat tutarı, kömür fiyatların-
daki düşüş nedeni ile 2013 yılında 3,5 milyar dolar, 2014 de 
3,2 milyar dolar, 2019 yılında 4 milyar dolar, 2020’de 3,5 mil-
yar dolarlık ithalat yapılmıştır. 2021 yılındaki fiyat artışlarına 
bakıldığında 2021 yılında cari açık etkisinin rekor kırması bek-
lenebilir (TÜİK). Türkiye mermer dahil, toplam maden ihraca-
tının 4 milyar dolar civarında gerçekleştiği düşünüldüğünde, 
sadece kömür ithalatına aynı ödemenin yapılması dikkati 
çekmektedir.

Kömür Fiyatları:
Dünya kömür fiyatları 2003 de tırmanışa geçmiş, 2011’deki pik 
değerlerden (ton başına koklaşabilir kömür 200 dolar, termal 
kömür 130 doların üstüne çıkmıştır) sonra düşme eğilimi gös-
termiştir. 

6.000 Kcal/kg buhar kömürü fiyatları, 2013 yılı boyunca 70-90 
dolar/ton aralığında seyrederken, 2016 başlarında düşüşle 50 
dolar/tona kadar gerilemiştir. 2017’de 90-100 dolara çıkmış, 
2018 ortalarında 120 dolar seviyesine ulaşmıştır. 2019 yılı itiba-
rı ile 100-110 dolar/ton seviyesini korumuştur.

Türkiye’nin 2013-2018 arasında ithal kömür fiyatları tablo.8’de 
verilmiştir. Buna göre termik santralda kullanılanların fiyatları-
nın daha düşük seyrettiği görülmektedir.

TABLO.7.2-TÜRKİYE ÜLKELERE GÖRE TAŞKÖMÜRÜ İTHALATI (1000 TON)

SIRA Ülke Adı
2014 2017 2018 2019

Miktar % Miktar % Miktar % Miktar %

1 Kolombiya 9,479 31.69 14,220 36.38 19,100 48.80 18,800 48.47

2 Rusya Federasyonu 8,769 29.31 14,160 36.23 12,600 32.19 13,543 34.91

3 ABD 4,355 14.56 5,440 13.92 2,700 6.90 1,325 3.42

4 Güney Afrika Cum-
huriyeti 3,734 12.48 2,420 6.19 1,600 4.09 1,045 2.69

5 Ukrayna 1,976 6.61            

6 Avustralya 647 2.16 1,300 3.33 2,000 5.11 2,904 7.49

7 Kanada 492 1.64 621 1.59     754 1.94

8 Diğer 464 1.55 923 2.36 1,140 2.91 419 1.08

  TOPLAM 29,916 100.0 39,084 100.0 39,140 100.0 38,790 100.00

Kaynak: Taşkömürü Sektör Raporu 2017, 2020 TTK Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Zonguldak
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Tablo.8-TÜRKİYE İTHAL KÖMÜR FİYATLARI

  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Termal (Elektrik) 159.57 152.34 111.71 99.64 91.72 76.29

Termal (Sanayi) 172.80 149.36 133.00 128.39 115.68 127.27

Koklaşabilir 270.65 233.12 192.37 185.44 184.42 171.37

Kaynak:1.Taşkömürü Sektör Raporu 2020, TTK, 2021, Zonguldak
2.Coal Information Overview 2018, IEA International Energy Agency.

Koklaşabilir kömür fiyatları ise 2011’de gördüğü 330 dolar/ton 
seviyesinden 2012’de 200 dolar seviyelerine tekrar inmiştir. 
2016 başlarında 100 dolar seviyesini görmüş ve 2019 yılında 
150 dolar/ton fiyata oturmuştur. Türkiye içinde demir çelik 
tesislerine koklaşabilir kömür sağlayan TTK’nın fiyatları da bu 
fiyatlardan düşük rakamlarda tutulmuştur. 2010’da tam kokla-
şabilir kömürün fiyatı 136 dolar/ton, yarı koklaşabilir kömürün 
fiyatı 121 dolar/tondu. 2018’de sırası ile 160 ve 126 dolar/ton 
olan fiyat, 2019’da 147 ve 115 olarak uygulanmıştır. 2020 yılı 
fiyatları ise tam koklaşabilir kömürde 110 dolar/
ton ve yarı koklaşabilir kömürde 81 dolar/ton ola-
rak uygulanmıştır.

Kömür Kaynaklı Elektrik Üretimi
Dünyada Elektrik Üretimi
Dünya birincil enerji tüketiminde kömür, petrol-
den sonra ikinci büyük kaynak özelliği taşımakta-
dır. 2019 verilerine göre petrol kaynağı %33 oranı 
taşırken, bu oran 2020’de %31,2’ye düşmüştür. 
Kömür ise 2019 tarihindeki oranını koruyarak 
%27’de sabit kalmıştır. Doğal gaz ve nükleer veri-
leri de sabit gözükürken (her birinde %0,5’ten az 
yükseliş vardır), petroldeki düşüşü yenilenebilir 
enerjinin karşıladığı anlaşılmaktadır. 2019’a göre 
petrolün oranı %2 düşerken, yenilenebilir kaynak 
1 puan yükselmiştir. Bu da bize kömürün enerji 
kaynağı olma özelliğinin düşmeyeceğini göster-
mektedir (Tablo 9).

Kömürden üretilen elektrik, taşkömürü ve linyit kaynaklıdır. 
Bunda taşkömürünün payı %77,6, linyitin payı %20,8 olmuş-
tur. Kömürün elektrik enerjisi üretimindeki en önemli kaynak 
olduğu anlaşılmaktadır. Genelde kömür rezervi yüksek olan ül-
kelerin elektrik üretiminde kaynak önceliğini kömüre verdikleri 
anlaşılmaktadır. 

Bazı ülkelerin enerji tüketimindeki kömür kaynak oranına bak-
tığımızda, Türkiye’nin yerinin eleştirildiği gibi olmadığı anlaşıl-
maktadır. BP verilerine göre, Türkiye’nin elektrik üretimindeki 
kömür kaynak oranı 2019 yılında %31,6 iken, 2020’de %29,61 
olmuştur. 2020 yılında kömürün elektrik enerjisi üretimindeki 
payı, Hindistan’da %55, Çin’de %57, Vietnam’da %51’dir. En-
donezya’da %43’lük payla yukarılarda bulunmaktadır. Çek 
Cumhuriyeti’nin %32, Ukrayna’nın %30’luk payları yanında 
%26,8’lik Japonya’nın gerisinde olan Türkiye, dünya ortalaması 
değerinin altında kalmaktadır (%26,4). Önceki yıllarda %30’lar-

Tablo.9-Dünya Birincil Enerji Tüketiminde Yakıt Kaynakları 

Kaynak
2019 2020

Tüketim % Tüketim %

Petrol 191.89 33.00 173.73 31.21

Kömür 157.64 27.11 151.42 27.20

Doğal Gaz 140.54 24.17 137.62 24.72

Hidrolik 37.69 6.48 38.16 6.86

Nükleer 24.93 4.29 23.98 4.31

Yenilenebilir 28.82 4.96 31.71 5.70

TOPLAM 581.51 100.00 556.62 100.00

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, 2021.

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, 2021.

da seyreden Almanya’nın bu oranı %16’lara çektiği görülmek-
tedir. Kömür kaynak oranı düşük olan Fransa’nın nükleer, Ka-
nada’nın ve Rusya’nın petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip 
olması nedeni ile kömürün elektrik kaynağı olarak kullanmala-
rına gerek kalmamaktadır (Tablo 10).

Tablo.10-Seçilmiş Ülkelerin Elektrik Tüketiminde Kömür Kaynak Oranı

Ülke Adı
2019 2020

Toplam Kömür % Toplam Kömür %

Çin 142.03 81.79 57.59 145.46 82.27 56.56

Hindistan 33.89 18.60 54.88 31.98 17.54 54.85

Vietnam 4.17 2.07 49.64 4.09 2.10 51.34

Endonezya 8.65 3.41 39.42 7.63 3.26 42.73

Çek Cumhuriyeti 1.70 0.60 35.29 1.54 0.49 31.82

Ukrayna 3.42 1.08 31.58 3.31 0.98 29.61

Japonya 18.37 4.91 26.73 17.03 4.57 26.83

Türkiye 6.51 1.76 27.04 6.29 1.66 26.39

Almanya 13.05 2.25 17.24 12.11 1.84 15.19

ABD 94.90 11.34 11.95 87.79 9.20 10.48

Rusya 29.90 3.57 11.94 28.31 3.27 11.55

Kanada 14.45 0.63 4.36 13.63 0.50 3.67

Fransa 9.67 0.27 2.79 8.70 0.19 2.18

Dünya Ortalaması 581.51 157.64 27.11 556.63 151.42 27.20

Türkiye’de Elektrik Üretimi ve Kömür
Türkiye’nin elektrik enerjisi kurulu gücü, 2020 yılı sonu itibarı 
ile 95.890,63 MW olup, bunun en büyük oranla %32,3’ü olan 
30.983 MW’ı hidrolik kaynaklardandır. Kurulu güç olarak bunu 
%27,2 (26.042 MW) ile doğal gaz ve toplam 20.323 MW kurulu 
güç ve %21,2 pay ile kömür takip etmektedir. Bunun toplam 
içindeki %10,6’sı linyit (10.120 MW), %9,4’ü (8987 MW) ithal 
kömür, %0,9’u yerli taşkömürü (811 MW) ve %0,4’ü (405 MW) 
asfaltit kaynaklıdır. Kurulu güç bakımından ithal kömür sant-
rallarının linyit santralleri ile hemen hemen eşitlendiği görül-
mektedir. 

Bu kurulu güçlerden yapılan elektrik üretimlerine baktığı-
mızda maalesef bu oranlarla paralellik göstermediğini gör-
mekteyiz. Burada birincilik %26 (78.115 GWh) ile tek başına  
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hidroliktedir. Bunu kurulu güç sıralamasına uygun olarak %23 
ile doğal gaz takip etmektedir. Üretim içindeki oranlarla karşı-
laştırıldığında kömür kaynaklı üretimlerin kurulu güçte sahip 
oldukları oranların toplamda 1,5 katı fazlalık gösterdiği görü-
lür. Kömür kaynaklı kurulu güçler toplam içinde %21,2’lik paya 
sahipken, üretimde bu oran %34,8’e çıkmaktadır. Hidrolik kay-
naklı kurulu güç, toplam içinde %32’lik paya sahipken, üre-
timde bu oran %26’ya düşmektedir. Aynı durum %27,2’den 
%23’e düşen doğal gazda da vardır. Tabloda görüleceği gibi, 
ithal kömür santrallarının üretim içinde gittikçe daha fazla yer 
aldığı görülebilir. Kurulu güç içinde %9,4 yer alan ithal kömür, 
toplam üretimde %20,5’lik değere sahiptir. Jeotermal dışın-
daki yenilenebilir enerji kaynakları üretimde, kurulu güçteki 
oranlarının oldukça altına düşmüşlerdir (Tablo 11).

Tablo.11-Türkiye Kaynaklara Göre Elektrik Enerjisi Dağılımı 
(2020)

  Kurulu Güç (MW) % Üretim (GWh) %

1 Hidrolik 30,983.90 32.31 78,114.95 25.58

2 Doğalgaz 26,041.93 27.16 69,277.54 22.69

3 Linyit 10,119.92 10.55 38,163.85 12.50

4 İthal Kömür 8,986.85 9.37 62,466.47 20.46

5 Rüzgar 8,832.40 9.21 24,680.83 8.08

6 Güneş 6,667.42 6.95 11,242.48 3.68

7 Jeotermal 1,613.19 1.68 9,929.41 3.25

8 Biyokütle 1,115.59 1.16 5,501.94 1.80

9 Taşkömürü 810.77 0.85 3,415.83 1.12

10 Asfaltit 405.00 0.42 2,222.88 0.73

11 Fuel Oil 305.93 0.32 313.04 0.10

12 Diğer 7.73 0.01 1.00 0.00

 TOPLAM 95,890.63 100.00 305,329.22 100.00

Elektrik Piyasası 2020 Yılı Piyasa Gelişim Raporu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021, Ankara.

Enerjide Dışa Bağımlılık
Ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde kömürün payı 1970’de 
%33 iken, 1980’lerde %24’e kadar düşmüş, 1986 yılında %49’a 
çıkmıştır. 2020 yılında ise, kurulu güçte 
%21,2, üretimde %34,8 olmuştur. Ancak 
toplam kömür rakamları yanında yerli kö-
mür oranına bakıldığında, ithal kömürün 
yani dışa bağımlılığın doğal gaz yanında 
ikinci unsuru teşkil ettiği görülmektedir. 
1986 yılındaki %49’luk kömür oranının 
tamamı yerli kömürden oluşurken, 2020 
yılında bu oran %21,2 içinde %11,8’e düş-
müştür. 2020 yılında kömür kaynaklı kurulu 
gücün yarısı ithal kömür, diğer yarısı da lin-
yit, yerli taşkömürü ve asfaltitten oluşmak-
tadır. Fiili üretimde ise toplam üretim içinde 
%34,8’lik paya sahip olan kömür içinde ithal 
kömür oranı %20,5’tir. İthal kömürün payı, 
kurulu güçte yarı iken, üretimde üçte iki gibi 
büyük bir orana çıkmaktadır (Tablo.11).

1980’lerde doğal gazlı santralların devreye girmesi, kömüre 
büyük darbe vurmuş ve oranları gittikçe düşürmüştür. Buna 
daha sonra ithal kömür santrallarının dahil olması ile elektrik 
enerjisinde dışa bağımlılık oranı artmıştır. 2020 yılı sonunda 
doğalgaz ve ithal kömüre dayalı elektrik enerjisi, kurulu güçte 
%36,5, üretimde %43,2’lük orana sahiptir. Elektrik üretiminde 
2020 yılında dışa bağımlılık oranı maalesef yarıya yakındır. 
Enerjide dışa bağımlılık oranının bu kadar büyük olması, cari 
açık yanında arz güvenliği gibi milli güvenlik sorunu ortaya çı-
karmaktadır.

Türkiye’nin Sera Gazı Emisyonları
Türkiye’de 1994 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler İk-
lim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine (UNFCCC), 2004 de taraf 
olmuş ve sera gazı envanterlerini 2006 yılından itibaren yayın-
lamaya başlamıştır. Sözleşmeye göre emisyonu belirlenen sera 
gazları şunlardır: Karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmo-
noksit (N2O), ve Flor gazları genel adı ile anılan Hidroflorokar-
bonlar (HFCs), perflorokarbonlar (PFCs) ve kükürthekzaflorür 
(SF6).

Türkiye İstatistik Kurumu’nun envanterine göre, Türkiye top-
lam dünya sera gazı emisyonlarının %1’inden azını üretmek-
tedir. Bu oran, Türkiye’nin nüfusu ve ekonomik büyüklüğü ile 
orantılıdır. Enerjinin sera gazı emisyonundaki oranlarına bak-
tığımızda 1990 da %63,6 olan değerin, 2000’de %72 olduğu 
ve 2019’a kadar bu oranın değişmediği görülmektedir (TÜİK). 
Tarımın payı %13,4, endüstriyel işlemlerin %11,2 ve atık sektö-
rünün %3,4’tür.

Tablo.12’de sera gazı emisyonlarının 1990, 2010 ve 2015-2019 
yıllarına ait değerleri verilmektedir. 1990’da 219,6 milyon ton 
olan toplam sera gazı emisyonu, 2016’da 498,9 milyon tona 
ulaşmış, 2019’daki 506 milyon tonluk değer ile hemen hemen 
aynı seviyeyi korumuştur. Toplam CO2 emisyonundaki gelişme-
de sera gazı toplamı ile paralel bir seyir izlemiştir. 2015 yılında 
1990’a göre 2,5 kat artarak 381,3 milyon ton olmuş, 2016’da 
401,2 milyon ton, 2017’de 425,3 milyon ton olurken, bu yıldan  

Tablo.12-Türkiye’nin Sera Gazı Emisyonları (Milyon Ton CO₂ eşdeğeri)

Sera Gazları 1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019

Karbondioksit ( C02 ) 151.5 229.8 314.4
381.3 401.2 425.3 419.4 399.3

Metan ( CH4) 42.5 43.7 51.4
51.6 54.5 54.8 58.1 60.3

Diazotmonoksit (N20 ) 25.0 24.8 29.8
35.4 37.7 39.1 39.3 40.2

F-gazlar 0.6 0.7 3.6
5.0 5.5 5.7 5.7 6.2

TOPLAM EMİSYON 219.6 299.0 399.2 473.3 498.9 524.9 522.5 506.0

ENERJİ KAYNAKLI 
EMİSYON

139.6 216.1 287.0 340.9 359.7 379.9 373.1 364.4

63.57% 72.27% 71.89% 72.03% 72.10% 72.38% 71.41% 72.02%

Kaynak: Sera Gazı Emisyon İstatistikleri Haber Bülteni 1990-2019, TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu, 30 Mart 2021, Ankara.
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sonra düşme trendine girmiştir. 2019 değeri 399,3 milyon ton-
dur. Yani Türkiye sera gazı emisyonunun son beş yıldır hemen 
hemen değişmediği, artış göstermediği gözlenmektedir.

Dünya ve Türkiye’nin Karbon Gazı Emisyonu
Karbon gazı emisyonu enerji sektöründe, yakıt kaynaklı karbon 
emisyonu ve kömür kaynaklı karbon emisyonu olarak iki kısımda 
incelenmektedir (Uluslararası Enerji Ajansı). 2015 yılında dünya 
yakıt kaynaklı karbon emisyonu toplam olarak 32,3 milyar ton, 
kömür kaynaklı karbon emisyonu 14,5 milyar ton olmuştur (Tab-
lo 13). Bu değerler 1990 yılında sırası ile 20,5 ve 8,3 milyar tondu.

Tabloda verildiği üzere Çin her iki emisyonda da başı çekmek-
tedir. 2015 yılı değerlerine göre yakıt kaynaklı da 9,1 milyar ton 
(%28,13) kömür kaynaklı da 7,4 milyar ton (%48,58) karbon sa-
lınımına sahiptir. Çin’i her iki salınımda da 5 milyar ton (%15) 
ve 1,5 (%10) milyar tonla ABD ve Hindistan (%10) takip eder. 
Türkiye, dünya ülkeleri arasında karbon salımı büyüklük sırala-
masında yakıt kaynaklı salınımda 317 milyon ton ile 18’inci, kö-
mür kaynaklı salınımda 133 milyon tonla 12’nci sıradadır. Sıra-
lamadaki konum yıllara göre hemen hemen değişmemektedir.

Çin ve ABD’nin toplam salınımları yakıt kaynaklıda %44, kö-
mürde %61’dir. Yani dünyanın karbon salınımının yarısını bu 
iki ülke yapmaktadır. Bu ülkeleri takip eden aynı sıralama ile 
Hindistan, Rusya, Japonya ve Almanya vardır. Aslında dünya 
karbon salınımı bu beş ülke tarafından yapılmaktadır.

Türkiye dünya yakıt kaynaklı karbon salınımında toplamın 
%0,98’inden, kömür kaynaklı karbon salınımından toplamın 
%0,92’sinden sorumludur. Ülke içinde kömür kaynaklı salınım, 
yakıt salınımının %42’sini teşkil etmektedir.

Tablo.13-Dünya Ülkeleri Karbon (CO2) Gazı Emisyonları (1990/2005/2015)

Ülke

Yakıt Kaynaklı Kömür Kaynaklı

1990 2005 2015 1990 2005 2015

Milyon Ton % Milyon Ton % Milyon Ton % Milyon Ton % Milyon Ton % Milyon Ton %

Çin 2,109.2 10.28 5,399.0 19.96 9,084.6 28.13 1,802.1 21.75 4,544.7 39.68 7,405.0 51.02

ABD 4,802.5 23.42 5,702.3 21.08 4,997.5 15.48 1,837.2 22.17 2,179.2 19.03 1,465.1 10.10

Avrupa Birliği 4,028.0 19.64 3,921.0 14.50 3,201.0 9.91 1,746.8 21.08 1,258.0 10.98 1,032.1 7.11

Rusya 2,163.2 10.55 1,481.7 5.48 1,469.0 4.55 707.3 8.54 413.7 3.61 345.9 2.38

Japonya 1,042.0 5.08 1,177.7 4.35 1,141.6 3.54 297.6 3.59 431.6 3.77 457.8 3.15

Hindistan 530.4 2.59 1,079.6 3.99 2,066.0 6.40 366.2 4.42 717.5 6.26 1,495.1 10.30

Kanada 419.5 2.05 541.2 2.00 549.2 1.70 96.2 1.16 111.3 0.97 74.5 0.51

Avustralya 259.7 1.27 371.9 1.38 380.9 1.18 140.9 1.70 208.2 1.82 172.9 1.19

Güney Kore 231.7 1.13 457.5 1.69 586.0 1.81 90.7 1.09 200.0 1.75 315.4 2.17

İran 171.2 0.83 417.6 1.54 552.4 1.71 1.2 0.01 4.7 0.04 4.1 0.03

Suudi Arabistan 151.0 0.74 298.0 1.10 531.0 1.64 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

Türkiye 127.5 0.62 216.5 0.80 317.2 0.98 59.9 0.72 89.1 0.78 133.0 0.92

Diğer* 4,473.1 21.81 5,981.0 22.11 7,417.6 22.97 1,140 13.76 1,296 11.31 1,612 11.11

TOPLAM 20,509.0 100.00 27,045.0 100.00 32,294.0 100.00 8,286.2 100 11,453.7 100.00 14,512.7 100.00

Kaynak: CO2 Emissions from fuel combustion 2017, IEA International Energy Agency, 2018
*:100 milyon tonun altında emisyonu olan ülkelerin toplamı

Konumuz kömür olduğuna göre kömür kaynaklı karbon salı-
nımı değerlendirildiğinde ülkemizin abartıldığı kadar sorumlu 
olmadığı, yeni kurulacak santrallerin de yeni ve temiz teknoloji 
ile kurulacağı düşünüldüğünde dünya karbon salınımı içindeki 
yerinin pek değişmeyeceği söylenebilir.

Kömür Kaynaklı Termik Santrallar
Yerli Kömür Santralları
Türkiye’de yerli kömür kullanan, 1’i taşkömürü, 1’i asfaltit 
olarak toplam 23 santrala ait bilgiler tabloda verilmiştir. 
Bunlardan Karabük-Kardemir (107,5 MWe), Balıkesir-Etima-
den (46,66 MWe) ve Eskişehir-TMSF (2090 MWe) kısmi işlet-
mededir. 2013’ten önce devreye alınanların tümü, 2013’e 
kadar kamu tarafından işletilmiştir. 2021 itibarı ile kamu 
olarak EÜAŞ uhdesinde kurulu güç toplamı 2.424 MWe olan, 
Çanakkale-Çan, Afşin Elbistan B, Manisa Soma A ve Çayırhan 
santralları bulunmaktadır (Tablo.14). Türkiye’nin işletilmek-
te olan kurulu güç toplamı 10.000 MWe linyit kaynaklı, 300 
MW yerli taşkömürü kaynaklı ve 405 MW asfaltit kaynaklıdır. 
Bunun 164 MW’ı 13 küçük işletmenin toplamını teşkil et-
mektedir.

EPDK kayıtlarında proje aşamasında gözüken yerli kömür li-
sanslı üç projenin toplam kurulu gücü 2.300 MWe’dir. Bunlar 
Hattat (yerli taşkömürü), Polyak Eynez (Kınık) ve Park Ener-
ji’nindir (Ilgın). Bunların dışında Bingöl Genç (4.83 MWe) ve 
Amasya Suluova (270 MWe) santralları ön lisanslıdır (Tablo.14).

Bunun dışında, TKİ ve TTK tarafından ihale edilmiş ve süreçleri 
devam eden, özel sektör tarafından planlama sürecinde olan 
birçok proje bulunmaktadır. Burada sadece EPDK kayıtlarında 
olan santrallar değerlendirilmiştir.
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TABLO.14-TÜRKİYE YERLİ KÖMÜR SANTRALLERİ

İŞLETMEDEKİ YERLİ KÖMÜR SANTRALLARI

Sıra No Kaynak Oran (%) Güç (MW)

1 Linyit Kaynaklı Santral Kapasitesi 93.62 10,337

2 Taşkömürü Kaynaklı Santral Kapasitesi 2.72 300

3 Asfaltit Kaynaklı Santral Kapasitesi 3.67 405

  TOPLAM 100.00 11,042

Sıra No İl İlçe Santralın Adı Mülkiyeti Yakıt Cinsi Kurulu Güç (MW)

1 Adana Tufanbeyli Tufanbeyli ENERJİSA Linyit 450

2 Ankara Nallıhan Çayırhan EÜAŞ Linyit 620

3 Balıkesir* Bandırma Bandırma ETİMADEN Linyit 46.66

4 Bolu Göynük Bolu Göynük AKSA Linyit 270

5 Bursa Orhaneli Orhaneli ÇELİKLER Linyit 210

6 Çanakkale Çan Çanakkale Çan EÜAŞ Linyit 320

7 Çanakkale Çan Çanakkale Çan 2 ODAŞ Linyit 330

8 Eskişehir* Mihalıçcık Yunus Emre TMSF Linyit 290

9 Kahramanmaraş Afşin Afşin-Elbistan B EÜAŞ Linyit 1440

10 Kahramanmaraş Afşin Afşin-Elbistan A ÇELİKLER Linyit 1355

11 Karabük* Merkez Karabük KARDEMİR Linyit 107.5

12 Kütahya Seyitömer Seyitömer ÇELİKLER Linyit 600

13 Kütahya Tunçbilek Tunçbilek ÇELİKLER Linyit 365

14 Kütahya Tavşanlı Polat 1 POLAT Linyit 51

15 Manisa Soma Soma EÜAŞ Linyit 44

16 Manisa Soma Soma B KONYA ŞEKER Linyit 990

17 Manisa Soma Soma Kolin HİDRO GEN Linyit 510

18 Muğla Yatağan Yatağan BEREKET Linyit 630

19 Muğla Milas Yeniköy IC İÇTAŞ Linyit 420

20 Muğla Milas Kemerköy IC İÇTAŞ Linyit 652.6

21 Sivas Kangal Kangal TES KONYA ŞEKER Linyit 457

22 Şırnak Silopi Silopi Termik PARK Asfaltit 405

23 Zonguldak Merkez Çatalağzı ÇATES Taşkömürü 314.68

24 Diğer**     ÖZEL   163.85

TOPLAM 11,042.29

PROJE AŞAMASINDAKİ YERLİ KÖMÜR SANTRALLARI

1 Bartın Amasra Amasra HATTAT Taşkömürü 1,100

2 İzmir Kınık Kınık POLYAK EYNEZ Linyit 700

3 Konya Ilgın Ilgın 500 MW PARK Linyit 500

TOPLAM 2,300

ÖNLİSANS YÜRÜRLÜKDEKİ YERLİ KÖMÜR SANTRALLARI

1 Bingöl Genç Bingöl Demir HOLUN ENERJİ Linyit 4.83

2 Amasya Suluova Suluova SULUOVA ENERJİ Linyit 270

*: Kısmi üretimdedir.      **:Kısmi üretimdeki 6 MW'lık Çankırı Tuz dahil
Kaynak:Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK). Elektrik Piyasası Lisanslar, www.epdk.gov.tr/TR/dokumanlar/lisanslar.  Erişim Tarihi:11.8.2021

İthal Kömür Santralları
İthal kömür yakıtlı termik santralları, 2000 yılından 
sonra gündemimize gelmiştir. 2021 itibarı ile toplam 
8.855 MWe kurulu güce sahip 12 santralın işletmede 
olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan dördü 50 MWe’dan 
küçük kurulu güce sahiptir. Bunların yanında Adana 

Yumurtalık (1.320 MWe), Çanakkale Biga (1.320 MWe) 
ve Çanakkale Lapseki’ (1.260 MWe) deki üç santral pro-
je aşamasında olan lisanslı santrallardır. Çebi Enerji’ye 
ait Tekirdağ Marmaraereğilisi’ndeki 350 MWe ithal 
kömür santralı projesi ön lisans değerlendirme aşama-
sındadır.
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Sonuç
Dünya kömür rezervlerinde Türkiye’nin varlığı çok önemli 
görülmemektedir. Ancak taş kömüründe olmasa da linyitte 
son yıllardaki rezerv artışı nedeni ile yeterli rezervlere sa-
hip olduğu söylenebilir. Linyit üretiminde önemli bir yerde 
olup, Almanya’dan sonra dünyada ikinci sırada bulunmakta-
dır. Sadece Çin, 5-6 yıllık üretimi ile Türkiye’nin kömür varlığı 
kadar üretmekte, buna rağmen dünyanın en büyük kömür 
ithalatçısı olması sebebi ile daha kısa sürede tüketmektedir.

Türkiye’nin kömür ithalatı, santral ve sanayi kullanımlı ola-
rak 2020 yılında 39,4 milyon ton olmuştur. Bu artışın nedeni, 
ithal kömüre dayalı enerji santrallarının hızla artmasıdır. Bu 
değer, enerjide dışa bağımlılıkta kömürün önemini göster-
mekte ve yaklaşık 3,5 milyar dolarlık değer ile yıllık toplam 
maden ihracatı kadar tutan cari açıktaki yeri hakkında fikir 
vermektedir.

Türkiye’nin elektrik enerjisi kurulu gücü, 2020 yılı sonu iti-
barı ile 95890.63 MW olup, bunun en büyük oranla %32,3’ü 
olan 30.983 MW’ı hidrolik kaynaklardandır. Kurulu güç ola-
rak bunu %27,2 (26.042 MW) ile doğal gaz ve toplam 20.323 
MW kurulu güç ve %21,2 pay ile kömür takip etmektedir. 
Bunun toplam içindeki %10,6’sı linyit (10.120 MW), %9,4’ü 
(8987 MW) ithal kömür, %0,9’u yerli taşkömürü (811 MW) ve 
%0,4’ü (405 MW) asfaltit kaynaklıdır. 

2020 yılında kömürün elektrik enerjisi üretimindeki payı, 
Hindistan’da %55, Çin’de %57, Vietnam’da %51’dir. Endo-
nezya’da %43’lük payla yukarılarda bulunmaktadır. Çek 
Cumhuriyeti’nin %32, Ukrayna’nın %30’luk payları yanında, 
%26,8’lik Japonya’nın gerisinde olan Türkiye, dünya orta-
laması değerinin altında kalmaktadır (%26,4). Türkiye’nin 
emsal ülkelerin seviyesine gelmek için daha çok yolu vardır.

Çin ve ABD’nin toplam salınımları yakıt kaynaklıda %44, kö-
mürde %61’dir. Yani dünyanın karbon salınımının yarısını 
bu iki ülke yapmaktadır. Bu ülkeleri takip eden aynı sırala-
ma ile Hindistan, Rusya, Japonya ve Almanya vardır. Aslında 
dünya karbon salınımı bu beş ülke tarafından yapılmaktadır. 
Türkiye dünya yakıt kaynaklı karbon salınımında toplamın 
%0,98’inden, kömür kaynaklı karbon salınımından toplamın 
%0,92’sinden sorumludur. Konumuz kömür olduğuna göre 
kömür kaynaklı karbon salınımı değerlendirildiğinde ülke-
mizin abartıldığı kadar sorumlu olmadığı, yeni kurulacak 
santralların da yeni ve temiz teknoloji ile kurulacağı düşü-
nüldüğünde dünya karbon salınımı içindeki yerinin pek de-
ğişmeyeceği söylenebilir.
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Kömür Gazlaştırmanın Türkiye 
Açısından Stratejik Önemi

Dr. Metin Aktan
Maden Mühendisi

Strateji ve Dış İlişkiler Direktörü
TKİ Genel Müdürlüğü

1.Giriş
Kömür, kamuoyundaki tüm olum-
suz önyargılara rağmen her dö-
nemde vazgeçilemeyen bir yakıt 

ve enerji kaynağı olmuştur. Sıfır emisyon hedefiyle üzerinde 
birçok araştırma ve teknolojik geliştirme yapılan kömür, en 
önemli fosil kaynaklardan biridir. Petrol ve doğalgaz rezerv-
lerinin sınırlı ve azalmış olması, fiyat istikrarsızlığı, nükleer 
santrallere karşı devam eden tereddütler, su, güneş ve rüzgâr 
gibi enerji kaynaklarının mevsime ya da yerel şartlara göre 
değişkenlik göstermesi, zorlu kış şartlarında güneş ve rüzgâr 
santrallerinin yetersiz kalması18 gibi nedenlerle kömür vazge-
çilemeyen bir enerji kaynağı konumundadır.  

Kömürün mevcut durumu, kömürün geleceği, ülkemiz kömür 
politikaları ve kömürle ilgili önerileri içeren çeşitli çalışma-
lar15,20,1,29,3,12,22 uzun yıllardır farklı platformlarda yayımlanmak-
tadır. Ayrıca son yıllarda temiz kömür teknolojileri, kömür gaz-
laştırma ve iklim değişikliğinin önlenmesinde kömürün yerini 
tartışan ve çeşitli politika ve vizyon önerilerini içeren bir çok 
çalışma da33,29,2,22,23 yayımlanmıştır. 

Bu çalışma ise, kömür gazlaştırmanın Türkiye ekonomisi açı-
sından stratejik önemine ilişkin istatistiki ve ekonomik veriler 
içeren detaylı bir araştırma içermesi ve kömür gazlaştırma 
ürünlerinin dünya ve Türkiye özelindeki kullanım alanını kap-
samlı bir Pazar analiziyle içermesi yönleriyle diğer çalışmalar-
dan ayrışmaktadır. 

2. Kömürün Mevcut Durumu ve Geleceği
Dünya birincil enerji ihtiyacının yaklaşık üçte biri kömürden 
sağlanmaktadır (BP, 2019). Kömürün dünyanın farklı yerlerin-
deki geniş rezerv dağılımı ve düşük maliyeti sayesinde ekono-
mik büyümeye ve sosyal gelişmeye olan katkısının düşük bir 
ivmeyle de olsa kesintisiz olarak süreceği aşikârdır. İstihdam 
miktarı ve yan sanayilere olan çarpan etkisi nedeniyle, özellik-
le gelişmekte olan ülkelerde kömürün önemini büyük oran-
da sürdüreceği görünmektedir. Gelişmiş yakma teknolojileri 
(HELE: High Efficiency Low Emission), düşük emisyon değerleri 
ve yakalanan yüksek verimlilik oranları ile kömürün çevresel 
dezavantajları 2000’li yıllar öncesine göre büyük oranda azal-
mış olmasına rağmen, uzun vadede iklim değişikliği ve küresel 
ısınma bağlamında sektörü zorlu bir süreç beklemektedir. 

IEA’nın düşük karbon emisyonları öngörüsüne dayalı olan 
iyimser “Yeni Politikalar Senaryosu”nda kömürün 2040 yılında 
küresel enerji arzı içerisindeki payının %21,4 düzeyinde olaca-
ğı tahmin edilmektedir11.

Dünyanın en büyük kömür rezervlerine sahip olan ABD, kaya 
gazı devrimiyle birlikte kömür üretimini önemli oranlarda 
azaltmış ve karbonsuzlaştırma konusundaki çalışmalara bütçe 
ayırmaya devam etmiştir. Avrupa’daki ülkelerden Almanya ve 
Polonya hariç tamamı kömür üretiminden vazgeçme üzerine 
önemli adımlar atmışlardır. Almanya ve Polonya ise sırasıyla 
2038 ve 2050 yılları civarında kömürden çıkacaklarını beyan 
etmektedirler22. 

Çin’in 2021-2025 yıllarını içeren 5 Yıllık Planı’nda yer alan kar-
bon-nötr stratejisine göre ise kömür yatay seyrini korumaya 
devam edecektir. Endüstriyel ve ısınma amaçlı kömür kulla-
nımını azaltmayı planlayan Çin, elektrik üretimi amaçlı kulla-
nımı ise sürdürmeyi planlamaktadır. Küresel karbon salımının 
%29’unu tek başına yapan Çin’in, tüm çabalarına rağmen 2025 
yılındaki karbon salınımı mevcut duruma göre 1,5 kat artacağı 
öngörülmektedir23.

2000-2019 yılları arasında dünyanın en büyük kömür rezerv-
lerine sahip ABD’nin kömür tüketimi %44, İngiltere’nin %85, 
Kanada’nın %51, Avustralya’nın %21,2 ve Polonya’nın ise %20
,9 oranında azalmıştır11. Bu azalmanın en önemli nedeni, eski 
teknolojiye sahip ekonomik ömürlerini doldurmuş olan termik 
santrallerin kapatılması ve yenilenebilir enerji kaynakları ile bir-
likte doğal gaz, şeyl gazı ve petrolün kömürün yerini almasıdır.

Batıdaki kömürsüz gelecek politikalarına rağmen, Asya-Pasifik 
ülkelerinde kömürün önemi ve yükselişi sürmektedir. Özellikle 
Çin, Hindistan, Endonezya, Avustralya ve Rusya özelinde kö-
mür üretimleri artmakta ya da yatay bir seyir izlemekte; kömür 
üzerine yapılan Ar-Ge projelerine ise her geçen yıl daha fazla 
bütçe ayrılmaktadır. 

Her ne kadar Batı ülkelerinde kömür kullanımı azalsa da, sürdü-
rülebilir kalkınma açısından temiz kömür teknolojileri, karbon 
tutma ve depolama (CCUS: Carbon Capture Utilization and 
Storage) ile ilgili Ar-Ge çalışmalarına birçok gelişmiş ülkede 
hız verilmekte olup, özellikle kömür gazlaştırma ve sıvılaştırma 
yatırımları son 20 yılda daha da arttırılmaktadır. Örneğin 2017 
yılında önemli adımlar atılmış olup, dünyanın en büyük karbon 
tutma ve depolama projesi olan Petra Nova Carbon Capture 
projesi devreye alınmıştır3.

Temiz kömür teknolojilerinin en üst sıralarında yer alan kömür 
gazlaştırma ile daha verimli ve çevresel normlara uygun kömür 
tüketimi öne çıkmakta olup, yüksek katma değerli ürünlerden 
olan amonyak, üre, gübre, methanol ve türevleri, sentetik do-
ğalgaz (SNG), dizel, uçak yakıtı ve petrokimyasallar ile yan ürün 
olarak kükürt, sülfürik asit vb. elde edilebilmektedir.

DEĞERLENDIRME
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1950’li yıllardan itibaren kömürün gazlaştırma ve sıvılaştırma 
teknolojisindeki yenilikler, özellikle linyitin hammadde olarak 
kullanılmasındaki ilerlemeler, birçok ülkede gazlaştırmanın 
önem kazanmasına yol açmıştır.

Kömürün mevcut durumu ve gelecek projeksiyonlarına Tür-
kiye açısından bakıldığında ise henüz yerli kömürle ilgili is-
tenilen çıtanın yakalanamadığı görülmektedir. Türkiye linyit 
kömürü açısından oldukça zengin kaynaklara sahip olmakla 
birlikte kömür alt ısıl değerlerinin düşük olması, kül, kükürt ve 
nem oranlarının ise yüksek olması sebebiyle çevreye duyarlı 
yeni teknolojilerin gereksinimi söz konusudur ve bu konu Tür-
kiye açısından büyük önem arz etmektedir.

Yeraltı üretim maliyetlerinin düşük olması şartıyla, özellikle 
elektrik üretimi amaçlı kömür kullanımının dünya birincil ener-
ji üretimindeki yerini muhafaza edeceği birçok uluslararası 
kuruluş11,4 tarafından dile getirilmektedir. Aynı şekilde Türkiye 
açısından da emre amadeliği yenilenebilir enerji kaynaklarına 
göre daha yüksek olan linyit dışında alternatif bir yerli enerji 
kaynağı görünmemektedir.

Türkiye birincil enerji tüketimi yıllık artış oranı son on yılda or-
talama %3,4 düzeyinde gerçekleşmiştir. Birincil enerji arzı 2018 
yılında bir önceki yıla göre %1,1 azalarak 143,67 mtep olmuş-
tur. Bu arzın kaynaklara dağılımında ilk sırayı 41,91 mtep ile 
ham petrol ve petrol ürünleri alırken, 41,17 mtep ile doğalgaz 
ikinci sırada, 41,03 (taşkömürü, linyit, asfaltit, kok) mtep ile de 
kömür üçüncü sırada yer almıştır5.

Türkiye’nin artan enerji talebinde yerli kömür kaynaklarının 
yeterince verimli değerlendirilemediği görülmektedir29. Elekt-
rik üretimi amaçlı kurulan/kurulacak yerli kömür kaynaklı ter-
mik santral projeleri çeşitli nedenlerden dolayı (düşük karlılık, 
elektrik fiyatlarının düşüklüğü, üretim maliyetlerinin yüksekliği 
gibi) son derece az olup, ithal kömür kaynaklı termik santralle-

rin sayısı ise son 20 yılda önemli oranda artış göstermiştir. İthal 
edilen kömür miktarının her yıl daha da artması, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanım oranının yüksek bir ivmeyle art-
masına rağmen enerji arzını karşılamakta henüz yetersiz kal-
ması, hidrolik santraller dışında kurulan elektrik üretimi amaçlı 
santrallerin daha çok doğalgaz ve ithal kömür kaynaklı olması 
ve bu durumun da enerji ithalatından kaynaklanan cari açığı 
arttırması, kömür projelerine olan yatırımcı ilgisinin son yıllar-
da oldukça azalması ve santral kurulum şartlı kömür sahaları 
ihalelerinin istenilen ölçüde gerçekleştirilememesi gibi neden-
ler, kömürle ilgili politika ve stratejilerin yeniden gözden ge-
çirilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle, Türkiye’de kömürün 
geleceği açısından mevcut kömür politikalarının uzun vadede 
sürdürülebilir olmadığı değerlendirilmektedir. 

Türkiye, birincil enerji kaynakları bakımından dışa bağımlı ol-
duğundan cari açığın yarıdan fazlasını enerji giderleri oluştur-
maktadır. Enerjideki dışa bağımlılığın azaltılabilmesi için yerli 
kömür kaynaklarının yüksek teknoloji ile işlenip gazlaştırma/
sıvılaştırma amaçlı değerlendirilebilmesi, ulusal güvenlik açı-
sından önemli bir konudur15,1,29,2,22. Petrol ve doğal gazda ya-
şanabilecek bölgesel veya küresel bir kriz, Türkiye açısından en 
önemli risk faktörlerinden biridir. Enerjide kendi kendine yeten 
bir ülke olabilmenin en önemli yolu, kaynak çeşitliliğini arttır-
manın yanında yerli kömür kaynakları gibi mevcut kaynakların 
kullanımı yönünde yerli teknolojileri geliştirmektir. 

Türkiye için en önemli konulardan biri de ithal enerji kaynak-
ları ile üretilen amonyak, üre gibi tarımsal amaçlı ürünler ile al-
çak yoğunluklu polietilen (AYPE), polipropilen (PP) gibi çeşitli 
petrokimyasal ürünlerdir. Bu ürünlere ait hammadde kaynağı 
ağırlıklı olarak doğal gazdır. Hammadde kaynağında yaşanabi-
lecek tedarik riskleri, cari açık açısından ilave döviz borçlanması 
anlamına geleceğinden ithal kaynaklarla üretilen gazlaştırma 
ürünleri yerine, yerli kömürden üretilebilen gazlaştırma/sıvı-
laştırma ürünlerine yönelmek, stratejik bir vizyon olmalıdır2.
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Petrol ve doğalgaz kaynakları kısıtlı olmasına rağmen kömür 
kaynakları daha fazla olan birçok ülke gibi Türkiye de yerli linyit 
kömürü kaynaklarını değerlendirebilmek için çeşitli çalışmalar 
yapmaktadır. Türkiye linyit kaynakları, düşük ısıl değer, yüksek 
kül ve kükürt değerlerinden dolayı ağırlıklı olarak termik sant-
ral amaçlı kullanılmakta ve yeni kaynakların da aynı kapsamda 
elektrik üretimi için kullanılması planlanmaktadır. 

Dolayısıyla yerli kömür kaynaklarının katma değeri yüksek ürün-
lere dönüştürülebilen gazlaştırma/sıvılaştırma gibi yeni ve temiz 
teknolojiler ile değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu 
durum yeni nesil termik santrallerin önümüzdeki yıllarda Kyoto 
Protokolü, Paris İklim Anlaşması ve AB Çevresel Kriterleri`nin 
kısıtlayıcı önlemleri ve mali yaptırımları (karbon kredisi gibi) ile 
yüzleşeceği dikkate alındığında daha da önem kazanmaktadır.

Yerli kömür gazlaştırma/sıvılaştırma teknolojileri henüz geli-
şim evresinde olup pilot ölçekte çeşitli Ar-Ge çalışmaları sür-
dürülmektedir. Mevcut durumda ticari amaçlı gazlaştırma pro-
jelerinin yapılabilmesi için ithal teknoloji ve makine-ekipman 
gerekmektedir. İthal kaynaklı yatırım projelerinin uygulanma-
sında ilk yatırım maliyetleri ve işletmecilik giderleri son dere-
ce yüksek2 olduğundan projelerin şimdilik uygulanabilirlik 
imkânı bulunmamaktadır. Bu kapsamda kömür gazlaştırma ve 
sıvılaştırma alanlarındaki yerli Ar-Ge çalışmalarının vakit kay-
betmeksizin geliştirilerek, ticari ölçekte kurulabilecek yatırım 
projelerine yerli imkânlarla başlanması son derece önemlidir. 

3. Kömür Gazlaştırma ve Önemi
Gazlaştırma, kömür, petrokok, biyokütle, evsel veya sana-
yi atıklarının yüksek ısı (>7000C) ve basınç (<10 MPa) altında 
kontrollü bir şekilde oksijen ve buhar kullanılarak yanma ol-
maksızın tamamen kimyasal reaksiyon yoluyla sentez gazına 
(CO+H2) dönüştürme işlemidir (Aktan, 2020). Sentez gazı; kul-
lanılan hammaddeye bağlı olmakla beraber genel olarak içe-
risinde %30-60 oranında karbon monoksit, %25-30 hidrojen, 
%0-5 oranında metan, %5-15 oranında karbon dioksit, su bu-
harı, kükürt, hidrojen sülfat ve amonyak içerir14. Gazlaştırmaya 
ait basit akım şeması Şekil 1’de, ürünlerin gösterildiği akım şe-
ması ise Şekil 2’de sunulmaktadır.

Sentez gazı, gazlaştırma amacına yönelik bir dizi işlemden 
geçirilerek; gübre (amanyok, üre), boru hattı kalitesine uygun 

sentetik doğalgaz (SNG), hidrojen ve ulaşımda kullanılan ya-
kıtlar (dizel ve jet yakıtı) dışında petrokimyasallar, metanol, 
etanol, polietilen (PE), polipropilen (PP), Dimetil Eter (DME) ve 
asetik asit gibi yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülebil-
mektedir. Sentez gazı ayrıca elektrik enerjisi üretiminde Enteg-
re Gazlaştırma Kombine Çevrim Teknolojileri vasıtasıyla (IGCC: 
Integrated Gasification Combined Cycle) yüksek verimle ve 
daha çevreci olarak tüketilmektedir2.

Şekil 1. Gazlaştırma işlemine ait temel şema2

Şekil 2. Kömür gazlaştırma işlemi ve ürünler25

Kömür, teknoloji sayesinde son derece stratejik ve yüksek kat-
ma değerli ürünlere dönüştürülebilmektedir. Özellikle linyitin 
hammadde olarak kullanılmasındaki ilerlemeler, son yıllarda 
alternatif bir çözüm olarak petrol bağımlısı gelişmekte olan 
ülkeler başta olmak üzere, birçok ülkede gazlaştırmanın önem 
kazanmasına yol açmıştır. 

Gazlaştırma/sıvılaştırma teknolojileri kömürün daha verimli 
kullanılmasını sağlamaktadır. Örneğin kömürün gazlaştırılarak 
SNG’ye dönüştürülmesi sonrasında elektrik üretimi amaçlı ya-
kılması, termik verimliliğinin %35-40’lardan %50-60’lara kadar 
yükselmesine neden olmakta ve kömür içeriğindeki karbonun 
hemen hemen tamamının kullanılmasını sağlamaktadır2.

Gazlaştırma tesislerinin emisyon değerleri, Avrupa Birliği ve 
ülkemizin bugünkü ve gelecek çevresel hedef kriterlerini karşı-
lamakta olması ile diğer konvansiyonel tesislere kıyasla önemli 
çevresel avantajlara sahip durumdadır25,2.

Günümüzde kömür kaynağının kullanımının önündeki en 
büyük engellerden biri, diğer fosil yakıtlara kıyasla daha çok 
karbon emisyonu yaymasıdır. Kömürün gazlaştırılması/ sıvılaş-
tırılması teknolojisi, beraberinde karbon tutma ve depolama 
imkânı da getirmektedir. Kömür gazlaştırma, kükürt ve civa 
gibi kömürün elektrik üretiminde yakılması ile açığa çıkan ve 
insan sağlığı ve çevre açısından önemli sorunlar oluşturan 
emisyon veya atıkların neredeyse tamamının gaz temizleme 
işlemi sonrasında geri kazanılmasını sağlamaktadır25,2.

Gazlaştırma tesislerinde düşük kalorili ve yüksek kükürt oranlı 
linyit ile petrol koku, karbon içerikli evsel ve sanayi atıkları, or-
man ve tarımsal atıklar, hammadde olarak kullanabilmektedir. 
Proses sırasında açığa çıkan CO2, SO2, NOx, civa gibi zararlı çev-
resel etkisi olan atıklar ise büyük oranda tutularak geri kaza-
nım sağlanmaktadır. Gazlaştırma teknolojileri, konvansiyo-
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nel yanma teknolojilerine sahip elektrik santrallerine göre çok 
daha iyi emisyon değerlerine sahip olmaktadır. Üretilen sentez 
gazının içerisindeki kükürt, ileriki safhalarda saf kükürt veya 
sülfirik asite dönüştürülerek, yan ürün olarak kimya sektörüne 
satılmaktadır. Kömür içeriğindeki kül, gazlaştırıcı reaktöründe 
yol dolgu maddesi olarak geri kazanılmaktadır. Ayrıca pro-
ses sonunda açığa çıkan saf ve yüksek basınçlı CO2 ise pazar 
imkanına göre içecek endüstrisi veya petrol ve doğalgaz ara-
malarında kullanılmak üzere satılabilmekte veya depolanabil-
mektedir. Kısaca kömürün gazlaştırılması, hem insan sağlığı ve 
çevre açısından hem de verimlilik anlamında çok yüksek avan-
tajlara sahip bulunmaktadır27,2.

Dünya’da ve Türkiye’de Kömür Gazlaştırma
İlk olarak K.W. Siemens tarafından kullanılan kömürün gazlaştı-
rılması prosesi, 1860 yılından itibaren uygulanmaktadır. 1920-
1950 yılları arasındaki dönemde çağdaş gazlaştırma teknikleri 
önemli gelişmeler göstermiştir34. Bu teknikler; Wellman ve 
Lurgi sabit yatak, Koppers-Totzek sürüklemeli yatak ve Wink-
ler akışkan yatak gazlaştırıcılar endüstriyel ölçekte yaygın kul-
lanılmıştır. Teknoloji sahibi en önemli firmalar ise Lurgi, Uhde 
(Krupp), Shell, Siemens, GE, Texaco, KBR, BGL, Chevron, East-
man ve Ugas olarak sıralanmaktadır25.

Kömür gazlaştırma ile; 
• Taşıma sistemlerinde kullanılan sıvı yakıt üretimi (Fischer 
Tropsch) ikinci dünya savaşı sırasında, 
• Amonyak/üre üretimi 1950’li yıllarda, 
• Kimya endüstrisinin kullanımı 1960’lı yıllarda,
• Rafinerilerde kullanımı 1980’li yıllarda, 
• Güç üretim sistemlerinde kullanımı ise son yıllarda gerçek-
leştirilmiştir34.

Kömürün gazlaştırılmasından elde edilen yakıtlar, gelecek 
yıllarda petrol ve doğal gazın yerini alacak en güçlü adaylar 
olarak görünmektedir. 1950’li yıllarda öncelikle taşkömürünün 
koklaşmasında yan ürün olarak elde edilen benzen ve asfalt, 
boya ve ilaç sanayiinde hammadde olarak kullanılmıştır. 20. 
yüzyılın başında kömürden yağ, gaz ve kimyasal madde üre-
timi alanında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. 1950'lerde pet-
rol, tüm sanayi alanlarına baskın bir şekilde girdiğinden kömür 
gazlaştırma ile bu tür yakıtlar üretilmesine gerek kalmamıştır. 
Ancak 1973-75 yıllarında yaşanan petrol sıkıntısı yüzünden kö-
mürün gazlaştırılması ve sıvılaştırılmasına duyulan ilgi ve araş-
tırmalar yeniden artmıştır25,2.

1995 yılından itibaren dünyanın pek çok ülkesinde yaygın bir 
şekilde kullanılmaya başlanan gazlaştırma teknolojisi, bugün 
en hızlı gelişen enerji teknolojilerinden birisi haline gelmiştir. 

4.1. Dünyada Kömür Gazlaştırma
Kömürün gazlaştırması sonucu çeşitli kimyasallar, gübre, yakıt 
ve enerji gibi çeşitli stratejik ürünler elde edilmektedir. Şekil 
3’ten de anlaşılacağı gibi bugün dünyada çoğunluğu Çin, ABD 
ve Güney Afrika’da olmak üzere birçok gazlaştırma tesisi bu-

Şekil 3. Dünya geneli gazlaştırma tesisleri (tüm yakıtlar)2

Şekil 4. Ürün gruplarına göre gazlaştırma miktarı (Tüm yakıtlar)2

lunmaktadır. Asya ve Avustralya’daki işletmede olan mevcut 
kapasite 60.000 MWth’in üzerinde olup, inşa halindeki kapa-
site yaklaşık 90.000 MWth ve planlanan proje halindeki 90.000 
MWth’lık kapasite ile birlikte toplamda yaklaşık 250.000 MWt-
h’lık bir kapasite hedeflenmektedir2. 

Kömür gazlaştırma teknolojisi ile ilgili dünyada büyük aşama 
kaydetmiş en önemli ülkelerden birisi Güney Afrika’dır. Gü-
ney Afrika, ham petrol rezervlerine sahip olmaması nedeniyle 
1950’lerden itibaren kömür gazlaştırma teknolojisi ile SASOL I, 
II ve III’ün kurulumunu başlatmış, petrokimya ve yakıt ürünle-
rinin %60’ını bu yolla elde etmiştir2. Yeter miktarda petrol ve 
doğal gazı olan İran’da bile bir adet kömür gazlaştırma tesisi 
bulunmaktadır8.

Güncel verilere göre, dünyada 272 adet gazlaştırma tesisinde 
686 adet gazlaştırma reaktörü bulunmaktadır. Ayrıca 74 adet 
tesise ait 238 adet reaktör de inşa halindedir8. 

Şekil 4, gazlaştırma sonucu elde edilen ürün gruplarına ait 
gazlaştırma yani sentez gazı miktarlarını göstermektedir. Buna 
göre en fazla üretilen grup kimyasallar (yaklaşık 70.000 MWth) 
olup ardından sıvı yakıtlar (yaklaşık 30.000 MW) gelmektedir. 
Fakat proje halinde olan ürün grubunda en büyük ağırlık LPG 
planlamasında görünmektedir. Planlanan gazlaştırma proje-
lerinin (yaklaşık 55.000 MWth) tamamlanması ile birlikte LPG 
üretimi ikinciliğe yükselecektir2.

Hammadde gruplarına göre gazlaştırma reaktörü sayıları Şekil 5’te 
verilmekte olup sayı bakımından kömürün açık ara önde olduğu 
görülmektedir. İnşa halinde olanlar ve planlanan reaktörlerle birlik-
te kömürün, gazlaştırma alanında rakipsiz olduğu anlaşılmaktadır.

Görüldüğü gibi kömür gazlaştırma ile ilgili reaktör sayısı diğer 
hammadde gruplarına göre son derece yüksektir. Bu duru-
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mun en önemli nedeni, kömürün gazlaştırılmasının endüstri-
yel ya da elektrik üretimi amaçlı klasik kullanımına kıyasla çok 
daha yüksek katma değer oluşturmasıdır. Özellikle petrokim-
yasallar ve sıvı yakıtların üretilmesi, hem çevre açısından hem 
de ekonomik açıdan çok daha önemli görülmektedir. 

Şekil 6, gazlaştırmanın yıllar içerisindeki gelişiminin aktarıldığı 
ve inşa halinde olanlarla birlikte geleceğe dair planlanan ka-
pasite miktarlarını göstermektedir. Bu verilere göre, 2014 yılı 
sonu itibariyle yaklaşık 100.000 MWth’lik bir kapasite görün-
mektedir. İnşa halinde olanlar ve planlanan projelerle birlikte 
toplam kapasitenin 3 kata yakın artarak 300.000 MWth’e çık-
ması hedeflenmektedir. Bu durum, gazlaştırmanın küresel öl-
çekteki önemine ilişkin çok önemli bir göstergedir2.

4.2. Türkiye’de Kömür Gazlaştırma
Türkiye’de ticari bir kömür gazlaştırma tesisi bulunmamakta 
olup, petrol ve doğal gaz kaynaklı çeşitli gazlaştırma/sıvılaştır-
ma tesisleri bulunmaktadır. Bu kapsamdaki belli başlı gazlaş-
tırma tesislerine örnek olarak açılışı Ekim 2018’de yapılan İzmir 
Soccar Star Rafinerisi, daha eski yıllarda kurulmuş olan İzmir 
Tüpraş Rafinerisi, Bursa Gemlik Gübre Rafinerisi ve İzmit Koca-
eli İsmit Rafinerisi gösterilebilir2.

Yukarıda bahsedilen gazlaştırma tesislerinden Star Rafinerisi, 
ülkemizin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının %25’ini tek başı-
na karşılamak üzere 6,3 Milyar ABD$ tutarında bir ilk yatırım 
bedeli ile kurulmuş ve aynı zamanda Türkiye’nin ilk Stratejik 
Teşvik Belgesini almıştır. Star Rafinerisi, yıllık 10 milyon ton 
ham petrol işleme kapasitesi ile 4,8 milyon ton/yıl dizel ve 
1,6 milyon ton/yıl naftanın yanı sıra 1,6 milyon ton/yıl jet ya-
kıtı ve 300.000 ton/yıl LPG gibi petrol ürünlerinin de üretimi-
ni gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin en büyük enerji projele-
rinden biri olarak petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 Milyar 
ABD$ civarında tasarruf sağlamakta ve yaklaşık 1100 kişiye 

Şekil 5. Hammadde gruplarına göre gazlaştırma reaktörü sayıları (Aktan, 2020) 

Şekil 6. Gazlaştırma miktarının yıllar içerisindeki gelişimi (Tüm yakıtlar)2

de istihdam sağlamaktadır19. Ülke ekonomisine olan önemli 
katkılarına rağmen bahse konu gazlaştırma tesislerinin ham-
maddeleri ithal petrol ve doğal gazdan oluşmaktadır. Aynı 
zamanda teknoloji de büyük oranda yabancı kökenli olduğu 
için stratejik yatırım olarak değerlendirilmemeleri gerekmek-
tedir. İthalatın yapıldığı ülkelerle yaşanabilecek olumsuz bir 
durum, ticari ilişkileri de etkileyebileceğinden hammadde 
tedarikinde sıkıntı yaşanabilecek ve üretim sekteye uğraya-
bilecektir. Bu anlamda tamamen yerli kaynak olan kömürün 
kullanılarak gazlaştırma tesisleri yapılması, gerçek anlamda 
stratejik bir yatırım olarak değerlendirilmektedir2. 

Kömür gazlaştırmanın Türkiye’deki başlangıcı 1950’li yıllara 
kadar gitmektedir. Türkiye’de kömür gazlaştırma ile amonyak 
ve gübre üretimi, Azot Sanayii T.A.Ş. ile başlamıştır. Kütahya-1 
tesislerinin 1955 yılında, Kütahya-2 tesislerinin de 1966 yılında 
Alman firmalarından olan BASF ve Heinrich Koppers teknoloji-
si ile temelleri atılmıştır. Tesislerde Kütahya Seyitömer linyitleri 
kullanılmıştır2. Kütahya-1 tesislerindeki proje üretim kapasitesi: 
60.000 ton/yıl Amonyum Sülfat (%21 N); 50.000 ton/yıl Amon-
yum Nitrat (%21 N), 35.700 ton/yıl Amonyak, 26.700 ton/yıl 
Seyreltik Nitrik Asit olup, tesisler 1961 yılında işletmeye alın-
mıştır28. 

Daha sonraki yıllarda kömürden amonyak üretim maliyetleri-
nin yüksekliği nedeniyle Kütahya-1 Amonyak tesisleri 1992 yı-
lında üretim dışı bırakılmıştır. 1993 yılında da Amonyum Sülfat 
ünitesi kapatılmıştır28. Kütahya-2 tesislerindeki proje üretim 
kapasitesi: 338.500 ton/yıl Amonyum Nitrat (%26 N) (Prill), 
112.200 ton/yıl Amonyak, 201.300 ton/yıl Seyreltik Nitrik Asit 
olup, tesisler 1968 yılında işletmeye alınmıştır. Dünya piyasa-
larındaki amonyak fiyatı 100-150 ABD$/ton olmasına rağmen 
eski teknoloji ile üretim yapan Kütahya-2 amonyak ünitesin-
deki ortalama maliyet 650 ABD$/ton civarına yükselince, 1993 
yılında Amonyak-2 tesisi de kapatılmıştır. Kütahya’daki tesiste 
mevcut olan gübre üretimine Gemlik’ten taşınan amonyak ile 
devam edilmiştir28.

Azot Sanayii T.A.Ş. 1977 yılında kömürden yılda 560.000 ton üre 
gübresi elde etmek üzere bir tesis kurmak için çalışmalara baş-
lamış ve tesis yerini Soma’da seçerek hazırladığı fizibiliteyi Dün-
ya Bankası’na göndermiş ve kredi talebinde bulunmuştur. Bu 
arada Soma’dan getirilen 3.000 ton kömür, akışkan yataklı ve 
püskürtmeli gazlaştırıcılarda denenmiş ve kömürün gazlaştırı-
cılardaki davranışı ve sarf rakamları elde edilmiştir. Soma gübre 
tesisi kurulum çalışmaları hızla ilerlemiş ancak Dünya Bankası-
nın belirttiği %25 küllü kömür talebinin TKİ tarafından sağlana-
mayacağı öngörüsü ile proje iptal edilmiştir. Azot Sanayii T.A.Ş. 
tesis arazisi alımı, baraj yapımı, su hattı ve sosyal site yatırım-
larını yaptığı halde projeyi rafa kaldırmak zorunda kalmıştır28.

Gazlaştırmanın Türkiye’deki öyküsü 1955’te başlamış olmasına 
rağmen, Azot Sanayii T.A.Ş.’nin kurulmasından sonra 2008’e ka-
dar maalesef ilave bir çalışma yapılmamıştır. 2008 yılında TKİ’nin 
temiz kömür teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmalarına başla-
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Şekil 7. Tunçbilek kömür gazlaştırma pilot tesisi26

Şekil 9. TRİJEN Projesi yol haritası30

Şekil 8. Soma TRİJEN pilot kömür gazlaştırma tesisi27

ması ile gazlaştırma tekrar ülke gündemine girmiş ve günümü-
ze kadar önemli mesafeler kaydedilmiştir.

TKİ Kurumu, 2009 yılından itibaren Soma, Tunçbilek ve Se-
yitömer kömürlerinin gazlaştırılması ile ilgili çeşitli test ve 
analiz çalışmaları yaptırmıştır. Gazlaştırma testlerinden elde 
edilen sonuçlar, Soma ve Tunçbilek kömürlerinin gazlaştırma 
kriterlerine daha uygun olduğunu göstermiştir. Başarılı labo-
ratuvar çalışmalarının ardından Kütahya Tunçbilek'te kömür 
gazlaştırma pilot tesisi inşasına başlanmış ve 2012 yılı başında 
yerli imkânlar ve TÜBİTAK’ın katkıları ile devreye alınmıştır26. 
Kütahya’nın ardından Soma’da 2012 yılında ticari amaçlı ola-
rak “Soma Kömür Gazlaştırma Projesi”nin yapılmasına karar 
verilmiştir. Fakat projenin ilk yatırım maliyetinin çok yüksek 
olması ve yabancı teknoloji transferi nedeniyle ticari proje rafa 
kaldırılmış ve gazlaştırma için kullanılacak olan yeraltı linyit sa-
hası, endüstriyel üretim amaçlı olarak ruhsatın 4’e bölünmesi 
ile özel sektörün yatırım yapması için ruhsat devri yöntemiyle 
2018 yılında ihale edilmiştir27,2. 

“Soma Kömür Gazlaştırma Projesi”nin dışında yerli teknoloji-
nin geliştirilmesini hedef alan TÜBİTAK destekli gazlaştırma 
projelerine yine TKİ tarafından devam edilmiştir. Bu projeler 
sırasıyla Kütahya Tunçbilek’te uygulanan “Metanol Projesi” ve 
yine Manisa Soma’da uygulanan “TRİJEN Projesi” dir. Bu proje-
lerle ilgili detaylar altta verilmektedir.

a) Tunçbilek Kömür Gazlaştırma Pilot Tesisleri 
TKİ’ye ait Kütahya Tunçbilek GLİ sahasında 250 kg/saat kapasi-
teli sürüklemeli ve 20 kg/saat kapasiteli akışkan yataklı olmak 
üzere 2 farklı tip ve özellikteki pilot tesis, 31 Aralık 2011 tarihin-
de açılarak devreye alınmıştır (Şekil 7). 2012 yılından itibaren 
250 kg/saat kapasiteli sürüklemeli tip gazlaştırıcıda TKİ’ye ait 
muhtelif sahalardan alınan kömür numuneleri üzerinde gaz-
laştırma çalışmaları yapılarak sonuçları raporlanmış olup met-
hanol ve elektrik üretimi ile atık ısının değerlendirilmesi konu-
larında TÜBİTAK-MAM’la birlikte ortak Ar-Ge faaliyetleri halen 
sürdürülmektedir26. 

b) Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi 
(TRİJEN Projesi)
Proje, Haziran 2009’da başlamıştır. TÜBİTAK KAMAG-1007 kap-
samında desteklenen projede verimliliği yüksek, ekonomik, 
temiz ve çevre dostu olarak kullanılabilecek sıvı yakıt üretimi 

ile merkezi santraller için yüksek verimlilikte uygulanabilecek 
teknolojilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede önce 
laboratuvar, akabinde de pilot ölçekte tesisler kurulmuştur2. 
Proje kapsamında; TKİ Soma ELİ sahalarına ait linyit kömürü 
(%75) ve biyokütle (%25) karışımlarının gazlaştırılarak sentez 
gazının eldesi ve temizlenmesi, şartlandırılması ve karbondi-
oksitinin ayrılması, sentez gazından sıvı yakıt üretimi ve bu 
reaksiyon için uygun katalizörün geliştirilmesi faaliyetleri yer 
almaktadır30.

Proje çıktıları, 1,1 MWth kapasiteli kabarcıklı akışkan yatak sis-
temine sahip pilot tesis ve 150 kWth kapasiteli laboratuvar öl-
çekli dolaşımlı akışkan yatak sistemi kurulması işini kapsamak-
tadır. Laboratuvar ölçekli sistem TÜBİTAK MAM’da kurulmuş 
olup, üzerindeki çalışmalar tamamlanmış ve bunlara dayanıla-
rak pilot tesisin detay tasarımları yapılmıştır. 

Şekil 8’de gösterilen pilot tesis ünitesi, TKİ Kurumu ELİ İşletme 
Müdürlüğü Soma Cenkyeri sahasında 2016 yılında kurulmuş 
ve pilot tesisin ünitelerinin yerli imkânlarla üretilmesi çalışma-
larında önemli mesafeler kaydedilmiştir27.

Tesise 130 kg kömür beslenerek, günde 2-3 varil (1200 lt) ham 
dizel ve 160 kg parafin üretilmiştir. Ayrıca gaz temizleme ve 
CO2’in tutulması çalışmaları da yapılmıştır. Çalışmalar farklı 
özelliklere sahip Türkiye linyitleri üzerinde de yapılmış ve ba-
şarılı sonuçlar alınmıştır30. Test çalışmalarında özellikle Afşin-El-
bistan vb. düşük kalorili kömürler kullanılmış olup, ön fizibilite 
raporunun çıkarılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 
Çalışmalardan elde edilecek sonuçların olumlu olması halinde 
PSUP (Proje Sonuçları Uygulama Programı) kapsamında önce 
mevcut tesisin en az 10 katı, sonrasında ise büyük ölçekli (>1000 
varil/gün) endüstriyel tesis/tesisler kurulması planlanmaktadır.
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Şekil 9’da verilen teknoloji geliştirme yol haritası şemasında da 
görüleceği üzere proje aşamalarının tamamlanmasında önem-
li mesafeler alınmış ve PSUP aşamasına gelinmiştir. 

Türkiye Pazar Analizi ve Kömür Gazlaştırmanın 
Stratejik Önemi 
Fosil kaynakların kullanımının büyük bir ivmeyle artması ve 
emisyon salınımı, küresel ısınmanın da hızlı bir şekilde yüksel-
mesine neden olmaktadır. Gazlaştırma tesislerinin emisyon de-
ğerleri çevresel hedef kriterlerini karşılamakta olması ile diğer 
konvansiyonel tesislere kıyasla önemli avantajlara sahiptir2. 

İklim değişikliğinin önlenmesi anlamında büyük öneme sahip 
olan kömür gazlaştırma, aynı zamanda stratejik ve katma değe-
ri yüksek ürünlere dönüştürülebilmesi yönüyle de oldukça öne 
çıkmaktadır. Türkiye Pazar analizi ve kömür gazlaştırmanın Tür-
kiye açısından stratejik önemi altta detaylı olarak sunulmaktadır.

3.1. Türkiye Pazar Analizi
Ana sektörler itibariyle bakıldığında Türkiye ekonomisi, giyim 
eşyası, tekstil ürünleri, gıda ve mobilya gibi emek yoğun sek-
törlerde dış ticaret fazlası verirken, kimyasal ürünler, rafine 
edilmiş petrol ürünleri, gübre hammaddesi ana metal sanayi 
ve makine sanayi gibi sermaye ve enerji yoğun sektörlerde ise 
önemli miktarda dış ticaret açığı vermektedir2.

3.1.1. Türkiye Petrokimya Sektörü Analizi
Ham petrol ve doğal gazın ardından Türkiye ekonomisinin dış tica-
ret açığını en fazla arttıran ikinci kalem kimyasal madde ve ürünle-
ridir. Türkiye 2003-2018 yılları arasındaki dönemde sabit fiyatlarla 
GSYİH açısından 8 kata yakın büyümesine karşın, özellikle ara malı 
üretiminde ve temel sanayide yeterli yatırım yapılamamış olması 
nedeniyle kimya sektöründe dış ticaret açığını önemli oranda art-
tırmıştır31. Kimya sektöründe 2003-2018 yılları arasındaki dış ticaret 
açığı 8,7 Milyar ABD$’dan 23,7 Milyar ABD$’a kadar yükselmiştir32. 
Kimya sektörü ile ilgili dış ticaret açığının detaylarına bakıldığında 
2018 yılında oluşan açığın %81’inin yani yaklaşık 19 Milyar AB-
D$’nın petrokimya ürünlerinden kaynaklandığı görülmektedir32. 
Ekim 2018’de açılışı yapılan Star Rafinerisine rağmen, sektörde ye-
terli yatırımların yapılamamış olması nedeni ile Türkiye ekonomisi 
Çin’den sonra dünyada en çok petrokimya ürünü ithal eden ülke-
lerden biri konumuna gelmiştir. İthalata bağımlılığa oransal açıdan 
bakıldığında ise Türkiye dünyada birinci sırada bulunmaktadır17.

Kimya ürünleri içerisinde ticarete en çok konu olan petro-kimya 
ürünlerinin ana maddesi, ham petrolden üretilen ürünlerden 
biri olan “nafta”dır. Süreç, ham petrolden naftanın ve LPG’nin, 
bunlardan da etilen, propilen, benzen, paraksilen vb ürünlerin 
üretilmesi ve bu maddelerden de alçak yoğunluklu polietilen 
(AYPE), yüksek yoğunluklu polietilen   (YYPE), polipropilen (PP) 
gibi plastik, kauçuk vb sektörlerin hammaddesinin üretilmesi 
şeklinde gerçekleşmektedir24.

Petrokimya sanayi, Türkiye’ye 1960’lı yıllarda gelmiş ve kısa 
sürede hızlı bir gelişim göstermiştir. 1965 yılında, bu amaçla 

PETKİM kurulmuş ve 1970 yılında devreye alınmıştır. Tesisler 
sonraki yıllarda büyük oranda yenilenmiş ve hızla artan yurtiçi 
talebini karşılamak amacıyla PETKİM’in ikinci tesisi 1985 yılında 
İzmir Aliağa’da kurulmuş ve üretime başlamıştır. Aliağa tesisle-
rinde toplam 1,9 milyon ton kapasite ile termoplastik ürünle-
ri (AYPE, PVC, YYPE ve PP), elyaf hammaddeleri (ACN, PTA ve 
MEG) ve diğer petrokimyasal ürünler (Etilen, Benzen, PA, Gaz 
Klor, VCM) üretilmektedir. PETKİM, 2003–2009 yılları arasında 
yapılan yaklaşık 500 Milyon ABD$ yatırımla üretim kapasite-
sini %20 artırmış ve teknolojisini yenilemiş olmasına rağmen 
2009 yılı sonunda yurtiçi talebinin ancak %25’ini karşılayabil-
miştir. Bunun ana nedeni olarak, Türkiye petrokimya pazarının 
%11’lik büyüme hızı ile dünyanın en hızlı büyüyen pazarların-
dan biri olması gösterilebilir17.

Petkim, birçok sektöre hammadde olarak ürettiği söz konusu 
ürünleri için ana girdi olarak kullandığı naftayı, gerek yurt içinde-
ki tek üretici olan Tüpraş’tan, gerekse ithalat yoluyla yurt dışın-
dan temin etmektedir. Aynen Petkim gibi, eskiden bir kamu ku-
ruluşu olan ve 2005 yılında özelleştirilen Tüpraş, Türkiye’de ham 
petrol işleyen iki büyük firmadan biri olup, faaliyetlerini İzmit, 
İzmir, Kırıkkale ve Batman’daki petrol rafinerilerinde sürdürmek-
tedir. Şirketin üretimini yaptığı ürünler; LPG, benzin, hafif ve ağır 
nafta, kerosen, hafif ve ağır dizel (motorin) ve fuel oil yakıtıdır24.

Türkiye’de petrokimya sektöründeki büyüme hızı GSYH’da-
ki büyüme hızının yaklaşık 2 katı düzeyindedir17. Sektördeki 
büyüme hızı yüksek olmasına rağmen, Türkiye petrokimya 
sektörü henüz pazar doygunluğuna erişememiştir. Türkiye’de 
kişi başına plastik tüketimi 45 kg/yıl iken ABD, Kanada ve batı 
Avrupa ülkelerinde bu oran 70-90 kg/yıl arasında değişmek-
tedir. Ülkemizin kalkınma hedefleri birçok sektörde beklenen 
gelişmeler, hızlı nüfus artışı gibi faktörler göz önünde bulun-
durulduğunda, Türkiye petrokimya sanayinin büyük bir geliş-
me potansiyeline sahip olduğu görülmektedir2. 

Gazlaştırma ile petrokimyasal elde edilebilmesi için öncelikle 
metanol üretilmesi gerekmektedir. Metanol üretiminin ham-
maddesi ülkemiz için doğalgazdır. Metanol, aynı zamanda geri 
dönüştürülebilen odun, katı atıklar, evsel atıklar gibi hammad-
deler kullanılarak da üretilebilmektedir. Gazlaştırma ürünleri 
arasında metanol üretimi diğerlerine göre daha yüksek mali-
yetler içermektedir.

Metanol türevleri arasında ülkemizin en çok ihtiyacının bulun-
duğu ve yüksek oranlarda dışarıdan ithal ettiği ürünler AYPE 
ve PP olup, ağırlıklı olarak plastik sektörünün hammaddesi ola-
rak kullanılmaktadırlar. Şekil 10’da verilen şemada, metanol tü-
revlerinin hangi alanlarda kullanıldığı gösterilmektedir. Şema-
ya göre AYPE, gıda ambalajı ve plastik torbalarda; PP de gıda 
kapları ve şişelerinde hammadde olarak kullanılmaktadırlar2.

Plastik sektörü, Türkiye ekonomisinin en önemli bileşenlerin-
den biridir. Bugün 10 milyon tona yaklaşan toplam üretimi, 35 
Milyar ABD$ civarındaki cirosu, 5 Milyar ABD$’na yaklaşan di-
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Şekil 11. Türkiye plastik sektörü arz ve talep dengesi2

Şekil 12. Türkiye katı gübre sektörü üretim, ithalat ve tüketim durumu gelişimi2

rekt ihracatı ve son 10 senede GSMH büyümesini aşan yıllık bü-
yüme ile plastik sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkı 
giderek artmaktadır. Türkiye plastik sektörü 9 milyon tona eri-
şen süreç kapasitesi ile dünyada altıncı, Avrupa’da ise ikinci bü-
yük plastik üretim potansiyeline sahip olmakla birlikte, ihtiyaç 
duyduğu plastik hammaddenin %85’inden fazlasını ithalatla 
karşılamaktadır. Sektörün en önemli avantajlarından birisi, pet-
rol ve plastik hammadde üreticisi Orta Doğu ülkeleri ile plastik 
mamul tüketicisi Avrupa pazarının arasında bulunmasıdır16.

PAGEV (2020)’in Türkiye 2019 Yılı Plastik Sektörü İzleme Ra-
poru’na göre 2019 yılında AYPE ve PP, miktar bazında toplam 
içinde %54’lük oranla, değer bazında da %51’lik oranla en 
yüksek ithalat kalemini oluşturmuşlardır. Plastik hammadde 
dış ticaret açığı 6,02 milyon ton ve 7,8 Milyar ABD$ olarak ger-
çekleşmiştir. Dış ticaret açığı 2018 yılına kıyasla miktar bazında 
%1,4 artarken, değer bazında %12,7 azalmıştır16.  

Şekil 11’de verilen grafiğe göre plastik hammadde iç pazar tüke-
timinin %85’ten fazlası ithalatla karşılanmaktadır. Ekonomik bü-
yümeye paralel olarak, yerli üretim kapasitesi arttırılmadığı süre-
ce, ithalata ödenen döviz miktarı her geçen yıl daha da artacaktır. 

Türkiye plastik sektörünün en önemli üreticilerinden olan Pet-
kim’in 350.000 ton/yıl üretim kapasiteli AYPE ve 144.000 ton/
yıl üretim kapasiteli PP tesisi bulunmaktadır. Fakat sektörde 
çok az yerli üretici olduğu için talep ancak ithalatla karşılana-
bilmektedir.  Kömür gazlaştırma ile katma değeri yüksek bu 
tarz metanol türevlerinin üretilmesi, dışarıya ödenen döviz 
miktarını azaltması ve de istihdama katkıda bulunması yönüy-
le son derece stratejik bir yatırım alanıdır.

3.1.2. Türkiye Gübre Sektörü Analizi
Türkiye’de yapılan sektör araştırmalarına göre gübre hammadde 
ve ara maddelerinde ithalata bağımlılık oranı %95’ler seviyesin-
dedir. Üretimin en önemli girdisi ise doğalgazdır. Sektörde faali-

Şekil 10. Kömür gazlaştırması sonucu elde edilen metanol türevleri26

yet gösteren büyük şirketlere ait tesislerde, ana ve ara maddeler 
temel olarak ithalat yoluyla karşılanmakta veya zaman zaman 
doğalgaz fiyatlarındaki yükselişlere bağlı olarak üretim durmak-
ta, iç piyasa ihtiyacı ancak ithalat yoluyla karşılanabilmektedir21.

Türkiye önemli bir tarım ülkesi olmakla beraber,  alan başına 
gübre kullanımı konusunda istenilen seviyede bulunmamak-
tadır. Türkiye’de hektar başına gübre kullanımı ortalama 100 
kg iken,  bu oran dünya ortalamasında 140 kg’dır. Genel olarak 
dünya ortalamasının altında kalan Türkiye, 2005 yılına oranla 
toplam tüketimini %23 oranında artırmıştır. Üretimin tüketimi 
karşılama oranı ise ortalama %60 civarındadır21. Topraktaki bi-
rim alandan en fazla verimi almak için kullanılan gübreler, tüm 
dünyada yükselen bir ivmeyle tüketilmekteyken, Türkiye’de 
daha yatay bir seyir izlemektedir. 2016-2017 yıllarında 6 mil-
yon tonu aşan Türkiye tüketimi, 2018 yılında 5,4 milyon ton 
olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, aynı zamanda Türkiye’nin 
son 10 yıldaki gübre tüketim ortalamasıdır7.

Şekil 12’de Türkiye katı gübre sektörüne ait üretim, sarfiyat ve 
ithalat durumlarının yıllar içerisindeki gelişimi verilmektedir.

Şekil 12’den de görüldüğü üzere Türkiye yıllık yaklaşık 6-7 mil-
yon ton civarında bir katı gübre tüketim kapasitesine sahip 
olup, bu ihtiyacın ancak 3-3,5 milyon tonu üretilebilmektedir. 
Yerli üretimin yeterli olmaması nedeniyle özellikle 2015 yılı 
sonrasında ithalat miktarı hızla artmış ve 2017 yılı sonunda 4 
milyon tonu aşmıştır. Bu noktada artan gübre talebinin yerli 
kaynaklarla karşılanması hem cari açığın azaltılması hem de 
stratejik boyutu nedeniyle, kömür gazlaştırma yoluyla üre ve 
amonyak üretilmesinin önemini ortaya koymaktadır2.

Gübretaş yatırımcı sunumuna göre Türkiye azot ihtiyacı 1,5 
milyon tonun üzerinde olup, yaklaşık 1,9 milyon ton amonyak 
eşdeğerine karşılık gelmektedir9. Türkiye’nin yıllık azotlu gübre 
ithalatı ise 1-1,2 milyar ABD$’ı bulmaktadır. Sektörde hammad-
delerin maliyeti ithalata bağımlı olunması sebebiyle yüksek 
durumdadır. Üretim maliyetlerinde hammaddenin payı %65-
80’dir. Bu hammaddeler doğalgaz, fosfat kayası, amonyak, 
sülfürik asit, nitrik asit ve fosforik asit olarak sıralanmaktadır21.

Doğalgazdan amonyak üreten Türkiye tesislerinin toplam ka-
pasiteleri 660.000 ton/yıl olup, doğalgaz fiyatının yüksek oluşu 
ve kesikli ikmali nedeni ile tam kapasitede çalışamamaktadır-

118





www.madencilikturk iye.com
1 Eylül 2021

Şekil 14. Great Plains SNG Temiz Kömür Santrali13

lar. Bu nedenle Soma Kömür Gazlaştırma Projesi’nde amonyak 
reaktörü tesis kapasitesi 1.000.000 ton/yıl olarak seçilmiştir25. 

3.1.3. Türkiye Doğalgaz Sektörü Analizi
Türkiye toplam enerji tüketiminde petrolün ardından %22’lik 
bir payla ikinci sırada olan doğalgaz, Türkiye’nin yaklaşık 45 
Milyar ABD$ olan toplam enerji ithalatının en başında gelmek-
tedir. Enerji ithalatı, toplam ithalatın yaklaşık %89’unu denk 
gelmektedir32. Her yıl artan talep miktarı, cari açığın da sürekli 
artmasını sağlamaktadır. 

Şekil 13’te detayları verilen Türkiye doğalgaz sektörü arz ve ta-
lep dengesine ait son 4 yılı gösteren grafikte, ortalama 50 milyar 
Sm3’lük tüketilen gazın en az %98’inin ithal edildiği görülmektedir6. 

Şekil 13. Türkiye doğalgaz sektörü arz ve talep dengesi2

Petrol ve doğalgaz rezervleri yönünden yetersiz kaynaklara 
sahip olan Türkiye, doğalgaz boru hatlarının geçtiği bir geçiş 
ülkesi olarak jeopolitik açıdan son derece önemli bir konumda 
bulunmaktadır. 

Enerji arz güvenliği açısından, yerli kaynak potansiyelinin tü-
münün verimli bir şekilde kullanılması ve enerji kaynaklarının 
çeşitlendirilmesi büyük önem arz etmektedir.  Bu anlamda ül-
kemizin en büyük fosil kaynağı olan linyit kömürlerinin, gaz-
laştırılarak son derece temiz bir gaz olan sentetik doğalgaz 
(SNG) elde edilmesi ve elde edilen bu gazın boru hatlarına 
beslenmesi, mevcut şartlara göre ekonomik görünmemekle 
birlikte, stratejik anlamda oldukça önemlidir. Herhangi bir 
jeopolitik risk ya da uluslararası bir kriz durumunda gaz teda-
rikinde yaşanabilecek bir olumsuzluk, elektrik üretimi, sanayi 

kullanımı ve evsel ısınmada büyük sıkıntılara neden olabile-
cektir. Tüm bu risklerin bertaraf edilebilmesi için SNG tekno-
lojisinin kullanımı en azından riski azaltıcı bir sigorta görevi 
görmektedir2. 

Teknolojisi bilinmesine rağmen ticari uygulama sayısı sınırlı 
olan SNG, ancak yerli doğalgaz kaynakları olmayan ülkele-
rin tercih edebileceği stratejik bir yatırım alanıdır. Özellikle 
Güney Afrika, Çin, Güney Kore ve ABD bu teknolojiyi en çok 
kullanan ülkelerdir. ABD’de bulunan ve üretime 1984 yılında 
başlayan Lurgi teknolojili Great Plains SNG Santrali (Şekil 14), 
yılda yaklaşık 5,4 milyon ton kömürü gazlaştırarak 1,25 milyar 
m3 SNG üretmektedir. Santralin ilk yatırım maliyeti 2,1 milyar 
ABD$’dır13.

3.2. Kömür Gazlaştırmanın Türkiye Açısından 
Stratejik Önemi
Türkiye ile hammadde kaynakları açısından benzerlikler gös-
teren Çin ve Hindistan, kömür kaynakları açısından zengin 
ancak petrol veya doğalgaz kaynakları açısından yeterli kay-
nakları olmayan, buna rağmen oldukça hızla gelişen ekono-
milerdir. Özellikle Çin sanayinin lokomotifi ve temel direği 
olarak kabul edilen kimya sektörünün önemini kavramış ve 
özellikle son on yılda kimya sektörünün ara ürün ve petro-
kimyasal ihtiyaçlarını kömür gazlaştırma projeleri ile sağla-
ma yolunu gitmiştir2. Mevcut verilere göre yalnız Çin’de iş-
letme ve inşaat aşamasında olan kömür gazlaştırma projesi 
sayısı 200’ü geçmiştir7. 

Bu ülkeler petrokimya sektörüne yönelik yatırımları teşvik 
etmek için özel politikalar geliştirmektedir. Örneğin Çin’de 
petrokimya üreticileri kömür kaynaklarını sıfıra yakın bir ma-
liyetle ve çevresel mevzuat sınırlamaları olmadan hammad-
de olarak kullanabilmektedir. Suudi Arabistan ise petrokim-
ya üreticilerine hammadde olarak kullanılan propanı %30 
daha düşük fiyatla sübvanse ederek vermektedir2.

Kimya sektörü enerji, tarım, ulaştırma, gıda, sağlık, inşaat, 
tekstil ve elektronik gibi birçok sektöre girdi 
sağlamakta, ilaç sanayinden sonra kişi başı-
na oluşturulan katma değer açısından ikinci 
sektör (diğerleri sırasıyla metal, otomotiv, 
makine, elektronik, mobilya ve tekstil) olarak 
karşımıza çıkmaktadır2. Bu anlamda değer-
lendirme yapıldığında, kömür gazlaştırma ile 
petrokimyasal ürünler elde edilmesi son dere-
ce stratejik öneme sahip olmaktadır.

Kömür gazlaştırmanın Türkiye açısından ana 
stratejik amaçları şu şekilde sıralanabilir2: 

• Fosil yakıtların ithalatını azaltmak ve yerli tek-
nolojinin geliştirilmesi ile Türkiye’de yeterli mik-
tarda var olan yerli kömür kaynaklarından daha 
kapsamlı ve verimli bir şekilde yararlanmak;

120



https://ciftay.com.tr/


www.madencilikturk iye.com
1 Eylül 2021

• İklim değişikliğinin önlenmesine katkıda bulunarak, karbon 
salınımlarını minumum düzeylere indirmek;
• Yerli linyiti; SNG, metanol türevleri, sıvı yakıtlar, amonyak ve 
üre gibi katma değeri yüksek ve Türkiye açısından stratejik öne-
me sahip kimyasal ve petrokimyasal ürünlere dönüştürmektir.

Bu kapsamda Türkiye kömür kaynaklarının en ekonomik şekil-
de değerlendirilmesi için kömür gazlaştırma projeleri hem çev-
reci, hem ekonomik ve hem de stratejik öneme sahip olarak 
değerlendirilmektedir. 

Çevresel kısıtlar kömürün çok daha temiz ve daha verimli kullanı-
mı için ileri teknolojileri gerektirmektedir. Bu nedenle dünyada; 
“Temiz Kömür Teknolojileri ve Çoklu Üretim Uygulamaları” adı 
altında özellikle kömürün gazlaştırılması ve elde edilen sentez 
gazından sıvı yakıt, sentetik doğal gaz, kimyasallar ve elektrik 
üretimine yönelik olarak yoğun ve geniş kapsamlı araştırma, tek-
noloji geliştirme ve uygulama çalışmaları sürdürülmektedir30. Bu 
çalışmaların artan bir ivmeyle sürdürülmesi için yeter miktarlar-
da kaynak ayrılması gerekmekte olup, uzun vadede Türkiye’nin 
önemli stratejik kazanımlar elde edeceği değerlendirilmektedir.

4. Sonuç 
Günümüzde kömür kaynağının kullanımının önündeki en bü-
yük engellerden biri, diğer fosil yakıtlara kıyasla daha çok CO2 
emisyonu yaymasıdır. Kömürün gazlaştırılması/sıvılaştırılması 
teknolojisi, beraberinde CO2 tutma ve depolama imkânı da ge-
tirmektedir. Kömür gazlaştırma, kükürt ve civa gibi kömürün 
elektrik üretiminde yakılması ile açığa çıkan ve insan sağlığı ve 
çevre açısından önemli sorunlar oluşturan emisyon veya atıkla-
rın neredeyse tamamının gaz temizleme işlemi sonrasında geri 
kazanılmasını sağlamaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı, kö-
mürün endüstriyel amaçlı klasik yakma teknolojileri ile kullanımı 
uzun vadede sürdürülebilir görünmemektedir. Dolaşımlı akış-
kan yataklı termik santrallerin minumum seviyelere düşen emis-
yon değerlerine rağmen, kömür gazlaştırma tesislerinin emis-
yon değerleri sıfırdır. Ayrıca karbon ve kükürt gibi yan ürünler de 
ekonomiye kazandırıldığından, iklim değişikliği ve sürdürülebilir 
kalkınma anlamında kömür gazlaştırma rakipsiz görünmektedir.

Türkiye kömür kaynaklarının en uygun şekilde sürdürülebi-
lir kalkınma hedefleri kapsamında değerlendirilebilmesi için 
hem çevreci, hem ekonomik, hem de stratejik öneme sahip 
olan kömür gazlaştırma projelerinin yerli imkânlarla geliştiril-
mesi ve ticari olarak uygulanması büyük önem arz etmekte-
dir. Türkiye’de henüz ticari amaçlı kömür gazlaştırma projesi 
bulunmamasına rağmen, dünya genelinde kömür gazlaştırma 
projeleri ile ilgili mevcut ve planlanan reaktör sayılarının diğer 
hammadde gruplarına göre son derece yüksek olduğu çalış-
ma kapsamında da tespit edilmiştir. Kömür gazlaştırma ile ilgili 
dünya genelindeki ticari uygulamalar giderek yaygınlaşmakta 
ve sektörde yeni oyuncular ortaya çıkmaktadır.

Kömür gazlaştırmanın önemi ve faydaları kısaca altta sıralan-
maktadır:

a. Yerli hammadde kaynağına dayalı en çevreci üretim modeli,
b. Enerji arz güvenliğini sağlama,
c. Yüksek teknolojiye yönelik yerli sanayinin geliştirilmesi imkân-
ları, 
d. Yüksek katma değer oluşumu,
e. Kalifiye personel ve çalışan açısından yüksek sayıda istihdam 
imkânı,
f. Ekonomik olarak yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik,
g. İthal doğalgaz ve kimyasal maddelere karşı etkin ikame sağlama.

Çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar ve öneriler aşağıda sıra-
lanmaktadır:

(i) Kömür gazlaştırma tesisleri, yüksek sermaye ihtiyacı ve 
yoğun teknoloji kullanılan bir alan olmalarının yanısıra, nihai 
ürün çeşitliliği ve yüksek katma değerli kimyasallar üretebil-
meleri ile konvansiyonel enerji yatırımlarından pozitif olarak 
ayrışmaktadır. 

(ii) Sermaye giderleri (CapEx), kömürün gaz formuna dönüşmesine 
ilişkin ön yatırımlar nedeniyle benzer doğalgaz veya petrol ürünle-
rini hammadde olarak kullanan tesislere oranla yüksek olmaktadır. 
Ancak Türkiye gibi petrol ve doğalgaz kaynakları kısıtlı bulunan ge-
lişmekte olan ülkelerde, sanayinin temel direğini oluşturan kimya 
sektörünün gelişimi ve ihtiyaç duyduğu kimyasallar için gazlaştır-
manın faydaları ve stratejik önemi son derece yüksektir. 

(iii) Yerli teknoloji geliştirme hamlelerinin kömür gazlaştırma ala-
nında da sürdürülmesi son derece önemli görülmektedir. Kömür 
gazlaştırma/sıvılaştırma çalışmalarının milli enerji stratejisi kapsa-
mında güçlü bir şekilde ele alınarak, özel ihtisas yapılarının kurul-
ması önerilmektedir. 

(iv) Türkiye ekonomisi Çin’den sonra dünyada en çok petro-
kimya ürünü ithal eden ülkelerden biri konumundadır. İthalata 
bağımlılığa oransal açıdan bakıldığında ise Türkiye dünyada 
birinci sırada bulunmaktadır. Petrokimya sektöründeki ithalat 
bağımlılığının azaltılması için kömür gazlaştırma teknolojileri-
nin geliştirilmesi ve ticari ölçekli yerli tesislerin kurulması öne-
rilmektedir.

Sonuç olarak, kömürün gazlaştırma/sıvılaştırma gibi yüksek 
katma değer üreten ve küresel ısınmanın önlenmesine cid-
di katkıları olan yeni teknolojilerle kullanımının son derece 
önemli olduğu değerlendirilmektedir. Kömür gazlaştırma/sıvı-
laştırma son derece stratejik ve önemli bir konu olup, uygun 
yatırımlar yapıldığında Türkiye ekonomisi açısından uzun va-
dede çok önemli katkılar sunabilecektir. 

Makale daha önce, Mayeb Ltd. yayını olan MT Bİlimsel 
dergisinin Temmuz 2021 tarihli 20. sayısında yayınlan-
mıştır. Görülen lüzum üzerine Madencilik Türkiye dergi-
sinde de yer verilmiştir.
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DEĞERLENDIRME

Altıncı Yok Oluş'un Eşiğinde

Jeolojik zamanlar boyunca yer-
küremizin yaşadığı büyük doğal 
olaylar sonucunda iklim değişik-
liğinin hep olduğu ve buna bağlı 

olarak yerkürenin yüzey ısısının değiştiği, atmosferdeki karbon 
dioksit (CO2) miktarının arttığı bilinmektedir. Yerküredeki yaşa-
mı olumsuz etkileyen bu değişiklikler sonucunda jeoloji tarihi 
boyunca beş adet Kitlesel Yok Oluş dönemi yaşanmış ve her bi-
rinde canlı türlerinin %75-96’sı yok olmuştur. Her yok oluş son-
rasında, dengelenen yeni yaşam koşullarına uygun yeni canlı 
türleri ortaya çıkmıştır. Sanayi Devrimi’nin başladığı on sekizinci 
yüzyılın ortasından bu yana, giderek artan miktarlarda kullanı-
lan fosil yakıtların yanmasıyla açığa çıkan gazların atmosfere 
salınmasıyla CO2 miktarının aşırı artması ve bunun da küresel 

Jeoloji tarihinde türlerin toplu yok oluş zamanlarının grafik gösterimi1 [E-Kambriyen, O-Ordovisyen, S-Siluri-
yen, D-Devoniyen, C-Karbonifer, P-Permiyen, Tr-Triyas, J-Jura, K-Kretase, T-Tersiyer]

1 Kolbert, E., 2020, Altıncı Yok Oluş, Okuyan Us, 5.Basım, 366 sf.
2 Uygun, A., 2005, Jeoloji Tarihinde Kıyametler, Mavi Gezegen, Sayı 12, sf. 35-37.

ısınmaya yol açmasıyla günümüzdeki yaşamı felakete götüre-
cek kritik eşiğe gelinmiştir. Bu süreç bugünkü hızıyla sürdüğü 
takdirde, yeryüzündeki yaşamın bu kez kendisini yeryüzündeki 
en akıllı canlı olarak nitelendiren insanın kendi elinden Altıncı 
Yok Oluş’u hem de çok uzağımızda olmayan bir zamanda yaşa-
ması kaçınılmazdır.

On yıldan fazladır iklim değişikliği, doğa bilimcilerinin ve 
yerkürenin geleceğini düşünenlerin gündeminde ilk sırada 
bulunuyor. Yerbilimciler, yerkürenin 600-540 milyon yıl (My) 
önceden beri tek bir kıta Pangea biçimini almasından bu yana 
iklim değişikliği yaşandığını biliyorlar. Bu değişimler sonucun-
da yerküre ya buzullarla kaplanıyor ya da buzullar gerileyerek 
ısınma görülüyor. Jeolojik zamanın başlangıcından günümü-
ze, yerkürenin aşırı soğuması ya da ısınması sonucunda beş 
kez canlıların büyük ölçüde yeryüzünden silindiği Yok Oluş 
yaşanmıştır 1,2. 

Yeryüzünde yaşamın önemli ölçüde söndüğü ilk yok oluş, Or-
dovisyen devri sonunda, yaklaşık 443 My önce Gondwana kıta-
sı (G. Amerika-Afrika-Arabistan-Hindistan-Avustralya-Antarkti-
ka) güney kutbuna kayarak yerleşince üzerinin buz tutmasıyla 
deniz düzeyinin aşırı düşmesi sonucunda olagelmiştir. Kıyılara 
yakın yerlerde yaşayan ve hem denizden hem de karadan ya-
rarlanan canlıların yaşam biçimlerinin zarar görmesiyle canlı 
türlerinin %86’sı yeryüzünden silinmiştir.

Devoniyen’in sonlarında, yaklaşık 370-360 My önce, olasılıkla, 
benzer bir küresel soğuma olayının yenilenmesiyle bu kez yer-
yüzündeki canlı türlerinin %75’i yok olmuştur.
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Bir süre sonra normale dönerek kendini yenileyen yaşam, yak-
laşık 251 My önce Permiyen sonunda, Sibirya’da patlayan dev 
yanardağların etkisiyle üçüncü ve en büyük yok oluş ile son-
lanmıştır. Yanardağlardan püsküren gaz ve küller ile yeryüzü-
ne yayılan lavların bitkileri yakması sonucunda atmosferdeki 
hidrojen sülfür (H2S) ve karbon dioksit (CO2) oranlarında ani ve 
büyük artışlar olmuştur. Büyük Ölüm adı verilen bu olaylar, yer-
yüzündeki canlıların %96’sını yok etmiştir.

Yeniden toparlanan yaşam bu kez, yaklaşık 200 My önce Tri-
yas sonunda yine yok olmuştur. Kıtaların kayması sonucunda 
okyanus tabanı açılmasına bağlı olarak Orta Atlantik Çukuru’n-
dan yükselen magmanın etkisiyle atmosferdeki CO2 oranı ar-
tınca canlı türlerinin %80’i yeryüzünden silinmiştir.

Son büyük yok oluş yaklaşık 65 My önce Kretase sonunda, 10 
km çapındaki dev bir göktaşının Dünya’ya çarpmasıyla yaşan-
mıştır. Bu çarpmanın oluşturduğu 100 milyon megaton gü-
cündeki dinamitin (ya da bugüne kadar test edilen en güçlü 
hidrojen bombasından 1 milyon kat daha fazla) patlamasına 
eşdeğer darbenin yaydığı enerjiyle tozlaşan göktaşından yayı-
lan radyasyon ve çarptığında yerküreden kendi kütlesinin 50 
katından büyük kaya kütlesinden oluşturduğu toz bulutunun 
atmosferi kaplamasıyla güneş ışığının gelmesi engellenince1 
büyük memelilerle birlikte canlıların %76’sı yok olmuştur. Yer-
yüzü en az yarım milyon yüz yıl, belki de birkaç milyon yıl bo-
yunca bu durumda Asteroid Kışı yaşar.

Yerküre’nin Kambriyen devrinden günümüze (Holosen) değin yaklaşık 545 milyon yıllık jeolojik geçmişinde 
çeşitli zaman ölçeklerinde gerçekleşen iklim değişikliklerinin gösterimi3 [Cm-Kambriyen, O-Ordovisyen, 

S-Siluriyen, D-Devoniyen, C-Karbonifer, P-Permiyen, Tr-Triyas, J-Jura, K-Kretase, Pal-Paleosen, Eo-Eosen, 
Ol-Oligosen, Mio-Miyosen, Pliocene-Pliyosen, Pleistocene-Pleyistosen, Holocene-Holosen]

Kretase sonunda (65 My önce) büyük çaplı levha tektoniği ha-
reketlerinin sonlanmasına bağlı olarak çok etkili magmatizma 
ve volkanizma görülmediğinden yerkürenin başlangıçtan o 
zamana 8-20C arasında değişen ısısı3 ve atmosferin 2000-500 
ppm (milyonda bir ölçeğinde) arasındaki CO2 derişimi4 düşme-
ye başlamıştır. Ancak Eosen başındaki muazzam küresel mag-
matik-volkanik etkinliğe bağlı olarak ısı 60C’ye kadar yeniden 
yükselmiş fakat Eosen sonundan başlayarak ısının hızla düş-

mesiyle Buzullar Devri başlamıştır. Bu dönemde ısıdaki dalga-
lanmalar nedeniyle farklı uçlar yaşanmış, örneğin Oligosen’de 
(30 My önce) Antarktika buzullaşmış fakat Miyosen’de, yaklaşık 
20 My önce buzullar erimiş ve ardından yaklaşık 10 My önce 
Antarktika’yı yeniden buzullar örtmüştür. Son 2,6 My içerisinde 
21 kez buzul ve buzul arası dönem yaşanmıştır5. İklimdeki de-
ğişiklikler böylece döngüler biçiminde sürerek yaklaşık 14 bin 
yıl önce başlayıp 11.700 yıl önce biten Genç Dryas sonunda 
buzul devirleri sona ermiştir. Unutmayalım ki 1350-1850 yılları 
arasında 500 yıl süren ve yerküre ısısının -10C’ye kadar düştüğü 
bir soğuma döneminde Küçük Buz Çağı yaşanmıştır3. Yerküre-
de yaşanan iklim değişikliklerine bağlı olarak buzullar çağında 
Karadeniz’in kuzeyinden başlayarak yarı kürenin geriye kalanı 
3 km kalınlığında buzullarla kaplıdır6; yani Avrupa’da Alplerin 
kuzeyinde yaşam belirtisi yok, ülkemizse bugünkü Norveç’in 
iklimini yaşıyor: Yazlar soğuk ve yağışlı, kışlar dondurucu ve 
karlı.

Buzul çağları döneminde atmosferdeki CO2 partikül miktarı 180 
ppm’dir6. Son buzul çağından çıkıldığı (yaklaşık MÖ 9700) za-
mandan Sanayi Devrimi dönemine (1750 yılları) kadar atmos-
ferdeki CO2 miktarı 280 ppm’dir. Günümüzdeyse bu oran, Ha-
ziran 2020’de 416,60 ppm iken 2021 Haziran’ında 418,94 ppm 
olarak ölçülmüştür7. Bu aşırı yükselişin nedeni, 1850’lerden bu 
yana yaşanan hızlı makineleşme süreci, üretim ve tüketim ya-
pısının değişmesi, nüfus artışı ve kentleşme gibi gelişmelere 
bağlı olarak yoğun enerji gereksinimini karşılamak amacıyla 
giderek artan miktarlarda kullanılan fosil yakıtların yanmasıyla 
salınan gazların8 atmosferdeki yoğunluklarının, özellikle CO2 
artması yerküre yüzeyinden yayılan ısıl ışımanın daha fazla 
tutularak dünyanın enerji dengesini sağlayarak canlıların ya-
şayabileceği bir ısıda olmasına olanak veren doğal sera etki-
sinin güçlenmesine ve bu da küresel ısınma denilen olaya yol 
açmaktadır. Bilim adamları, yeryüzündeki yaşamın bildiğimiz 
durumuyla sürmesi için güvende olunacak düzeyin 350 ppm 
olduğunu belirtiyorlar ki bu sınır 1990 başlarında aşılmıştır ve 
her yıl 2-3 ppm artmaktadır6. Yeryüzündeki yaşamın bildiğimiz 
durumuyla kalması için atmosferdeki CO2 miktarının 450 ppm 
düzeyini aşmaması gerekiyor. Yani bu artış hızıyla gidersek 20 
yıla kalmadan yaşamı felakete çevirecek kritik sınırı aşmış ola-
cağız ve ondan sonra geriye dönüş olmayacaktır. Eğer bilinen 
bütün fosil yakıt kaynakları kullanılacak olursa 5*1012 ton kar-
bonun CO2 olarak salınımı sonucunda önümüzdeki birkaç yüz-
yıl içinde atmosferdeki CO2 miktarı olasılıkla günümüzdekin-
den 4 ile 6 kat artarak 1300-2000 ppm düzeylerine ulaşacaktır9.

Yerküre ilk oluşmaya başladığında (Arkeen öncesinde Hadean 
devri) atmosferde sera gazları bulunmadığından yüzey sıcaklığı 
-530C olmalıydı11. Sanayi Devrimi başladığındaki 280 ppm CO2  

3 Türkeş, M., 2013, İklim Değişiklikleri: Kambriyen’den Pleyistosen’e, Geç Holosen’den 21. Yüzyıl’a, Ege Coğrafya Dergisi, 22/1, sf. 1-25.
4 Trends, Rhythms and Aberrations in Global Climate 65 Ma to Present
5 Sarıkaya, M.A. ve Çiner, A., 2015, Türkiye Geç Pleyistosen Buzullaşması ve Paleoiklimi, MTA Dergisi, No 151, sf. 111-132.
6 Yücel, G. ve Kurnaz, L., 2021, Yeni Gerçeğimiz Sürdürülebilirlik, Yeni İnsan Yayınevi, 173 sf.
7 Global Monitoring Laboratory-Earth System Research Laboratories, 22/07/2021, Current trends https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/
8 Tüm küresel atmosferde baştanbaşa iyi karışmış bulunan ve uzun ömürlü su buharı, karbon dioksit, metan, azot oksit, ozon ve halojenleşmiş klor-flor-brom gazlarına sera gazları denir.
9 National Research Council Climate Research Board (ABD Ulusal Bilim Akademisi, İklim Araştırma Komitesi), 1979, Carbon Dioxide and Climate: A Scientific Assessment, 22 sf.
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Atmosferdeki CO2 miktarının 800.000 yıldan bu yana değişimi 10

Avusturya Alpleri’ndeki Pasterze Buzulu’nun 2016’da görünümü; 2005’teki konumu levhayla işaretlenmiş 17

Son 2000 yıl boyunca küresel yüzey sıcaklığındaki artışın Milat’a göre gösterilmesi 19

düzeyindeyse yeryüzü ısısı +150C civarındadır6. Sanayileşme ön-
cesi düzeyi baz alındığında, atmosferdeki CO2 miktarının artma-
sıyla oluşan ısınma sonucunda dünyanın küresel (kıta-okyanus) 
ısısı her 10 yılda 0,20C yükselerek 2006-2015 döneminde 0,870C 
artmış12; fakat kıtalar üzerindeki havada ısı artışı 1,530C ile bu kü-
resel artıştan daha yüksek olmuştur13. Küresel ısı artışı, 2017’de 
10C’ye ulaşmıştır14. Var olan yaşam dengesinin bozulmaması 
için, yüzyılın sonuna kadar, ısının 1,50C’den fazla artmaması ge-
rekmektedir. Isı artışı 20C olduğunda yaşam bir felakete dönüşe-
cektir. Atmosferde CO2 miktarının yükselerek yerkürenin yüzey 
ısısının artmasıyla oluşan iklim değişikliği sonucunda aşırı hava 
olayları sıklaşacak, buzulların erimesiyle deniz düzeyi yükselecek, 
su kıtlığı olacak, çölleşme ilerleyecek, biyolojik çeşitlilik yitecek 
ve insan sağlığına çok ciddi tehditler olacaktır. Akdeniz ve Ege 
bölgelerimizde 28/07/2021 tarihinde başlayıp 06/08/2021’de 
hâlâ süren yerleşim yerlerinde de etkili orman yangınlarının te-
mel nedeni de iklim değişikliğine bağlı olarak ısının ve kuraklığın 
artmasıdır. İklim değişikliğinin yanı sıra, yaygın ve denetimsiz 
kullanılan sanayi zehirleri, tarım ilaçları, gelişigüzel yığılan atıklar 
ve pasalar insan eliyle kitlesel yok oluşun öldürücü silahlarıdır.

IPCC’nin 2006-2012 verilerine dayanarak yaptığı senaryolara 
göre, 2035 yılına kadar küresel ısıda sanayileşme öncesi baz dü-
zeyinden 10C civarında bir artış olabileceği ve 1,50C’ye ulaşma-
sıysa olası olmadığı12 rapor edilmişken son raporunda14, günü-
müzdeki hızla artmasını sürdürdüğünde 2030-2052 yıllarında 
olasılıkla 1,50C’ye ulaşması beklenmektedir. 2100 yılına kadar, 
yüksek güvenilirlikle, 1,50C sınırı aşılacak ve sera gazlarının sa-
lınmasını durduracak sıkı önlemler alınmadığı takdirde sana-
yileşme öncesi baz düzeyinden 2,6’dan 4,80C’ye kadar bir artış 
olabilecektir12,15. Sera gazı salımlarına en büyük katkı, 1990’da 
%76 iken 2007’de %86 olan fosil yakıtların çıkarılması, üretilme-
si ve tüketilmesinden gelmektedir16. Bu ısı artışıyla kutuplardaki 
buzulların erimesi sonucunda, 2081-2100 döneminde, küresel 
olarak deniz düzeyinin 1986-2005’e göre yaklaşık 0,26-0,82 m 
arasında yükselmesi ve 2100’de 0,98 m olması beklenmektedir.

İnsan etkinliklerine bağlı olarak küresel ortalama ısıdaki artışlar 
kuraklık riskini, taşkına yol açan düzensiz ve aşırı yağış sıklığı 
ve miktarını, hortum, fırtına, kasırga gibi aşırı hava olaylarının 
sıklık ve şiddetini artırmıştır. Küresel ısınma 1,50C arttığında 
ekosistemler, sağlık, tarım, gıda güvenliği, su temini, can gü-
venliği ve ekonomik büyümedeki iklime bağlı riskler de ciddi 
biçimde artacaktır14. İklim değişikliğine bağlı doğal afetlerin 
neden olduğu ekonomik kaybın 2013’te yıllık bazda 85 milyar 
Dolar’a karşılık geldiği ve 2050’lerde yıllık ortalama 1 trilyon 
Dolar civarında olacağı öngörülmektedir18. İklim değişikliğinin 
tam etkisi bölgesel özelliklere ve ekosistemlere bağlı olup coğ-
rafyaya özgü olacaktır.

Jeolojik zamanlardan beri iklim değişikliğinin sürdüğü bu veriler 
ışığında açıktır. Son buzul devrinden Sanayi Devrimi zamanına 
dek atmosferdeki CO2 miktarının artışı en düşük düzeyde olmuş 
ve on bin yıl boyunca iklimin duraylı kalmasına bağlı olarak uy-

10 UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı), 11 Mayıs 2020, Record Global Carbon Dioxide Concentrations Despite COVID-19 Crisis, https://www.unep.org/news-and-stories/story/record-global-carbon-dioxide-concentrati-
ons-despite-covid-19-crisis
11 Zahnle, K., Schaefer, L. ve Fegley, B., 2010, Earth’s Earliest Atmospheres, Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, no 2, sf. 1-17.
12 IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli), 2013, Climate Change 2013-The Physical Science Basis, 1535 sf.
13 IPCC, 2019, Climate Change and Land, 896 sf.
14 IPCC, 2019, Global Warming of 1.50C, Intergovernmental Panel on Climate Change, 616 sf.
15 Alt ve üst simgelere dikkat edilerek şu biçimde dizilecek: Bir araştırma raporuna8 göre, 1979 yılında, CO2 miktarı (1979 düzeyi 334 ppm) ikiye katlandığı takdirde en olası küresel ısı artışı 30C±1,50C olabilecektir.
16 Mikhaylov, A. ve diğ., 2020, Global Climate Change and Greenhouse Effect, Entrepreneurship and Sustainablity Issues, c. 7, no 4, sf. 2897-2913.
17 EEA (Avrupa Çevre Ajansı), 2017, Climate Change, İmpacts and Vulnerability in Europe 2016, 419 sf
18 Başoğlu, A., 2014, Küresel İlkim Değişikliğinin Küresel Etkileri, KTÜ Sosyal Bilimler Dergisi, No 7, sf. 176-196.
19 WikiZero Free Encyclopedia, 2021, Climate Change, https://wikizero.com/en/global%20warming
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garlık gelişme olanağı bulmuştur. On sekizinci yüzyılın ortasın-
da, kol gücünün yerini makinalarda buhar enerjisi kullanılması-
nın almasıyla Sanayi Devrimi olmuş; her geçen gün artan enerji 
kullanımının sonucunda atmosfere CO2 salımının aşırı artmasıyla 
günümüzdeki yaşamı felakete götürecek kritik eşiğe gelinmiştir. 
Son buzul çağından Sanayi Devrimi’ne kadar geçen 11.250 yılda 
atmosferdeki CO2 miktarı sadece 100 ppm artarken 1850’den gü-
nümüze 270 yılda 139 ppm artmıştır. Geçtiğimiz 7000 yılda küre-
sel ortalama ısı 100 yılda 0,010C artarken 1970’ten bu yana, küre-
sel ortalama ısı 100 yılda 1,70C artmaktadır14. Bu sayılar, sanayinin 
egemen olmasıyla iklim değişikliğinin “insan eliyle”20 müthiş bir 
ivme kazanmış olduğunu göstermektedir. Sanayi Devrimi’nden 
yaşamın güvende olduğu 350 ppm sınırının aşıldığı 1990’a kadar 
240 yılda 70 ppm ve 1990’dan 2020’ye kadar geçen 30 yılda 65 
ppm artmasıysa artış hızı zamanının sekiz kat azaldığını, atmos-
ferdeki CO2 miktarının son yıllarda baş döndürücü bir hızla art-
makta olduğunu yani yeryüzündeki yaşamın geleceğinden bü-
yük endişe duymamızın kaçınılmaz olduğunun kanıtıdır.

Bu felaket senaryosunun sonucunda yeryüzündeki yaşamın 
Altıncı Yok Oluş’u yaşaması kaçınılmazdır. Dikkat edilirse yer-
yüzündeki yaşamın başından geçen önceki beş büyük yok 
oluş, doğal olaylara bağlı olarak ani iklim değişikliği sonucun-
da gerçekleşmiştir. Bu beklenen sonuncusuysa yeryüzündeki 
en akıllı canlı olarak nitelendirdiğimiz insanın kendi elinden, 
onun önüne geçilemez hırsından kaynaklanacaktır. Zaten, 
1970-2016 döneminde yeryüzündeki canlı türlerinde %68 
azalma olmuştur21; 2014 verisinde bu azalma miktarı %60 ol-
duğuna göre, gitmekte olduğumuz yolun sonu, eğer önlem 
almazsak, şimdiden görülmektedir. Bu zaman da çok uzağı-
mızda değildir. Önceki her yok oluş sonrasında, yerkürede olu-
şan yeni yaşam koşullarına uygun canlı türlerinin ortaya çıkmış 
olması gibi bu felaket sonrasında dengelenecek yeni koşullara 
uygun canlılar da mutlaka türeyecektir. 

Dünyaya egemen durumdaki ekonomik sistem, ölçüsüz tü-
ketim toplumu yaratmayı ve buna bağlı olarak da hesapsız 
üretmeyi yani koşulsuz büyüme önceliğini kabul etmektedir. 
Bu kullan-at ekonomisinin dayandığı sınırsız üretim ise doğa-
nın yani hammadde kaynaklarının kullanıma hazır beklediğini 
kabul etmektedir. Bu koşulsuz büyüme odaklı modelde gere-
kenin çok ötesinde bir genişleme yaşanmaktadır. Günümüz-
de 1,7 dünya kaynağı tüketmekteyiz ve bu hızla sürdürürsek 
2030’da iki, 2050’de üç dünyanın kaynağını tüketiyor olacağız6. 

İklim değişikliğini denetim altına alarak yeryüzündeki yaşamın 
bir felakete dönüşmesini engellemenin yolu tüketim ekono-

misine dolaysıyla kaynak savurganlığına son vermekten geç-
mektedir. Aşırı, gereksiz tüketim yerine kaynakları koruyarak 
ölçülü bir yaşam için gerektiği miktarda tüketmenin anahtarı 
döngüsel ekonomi (yeşil ekonomi) sistemini benimsemektir. 
Gereksiz tüketimin anlamı aşırı kaynak kullanımı, üretim için 
çok fazla enerji gereksinimi ve sonucunda atmosfere, bizi kritik 
eşiğe götürecek CO2 salımı demektir. Bu ekonomik yaklaşım 
tek başına yeterli değildir; iklim değişikliğini durdurma çabala-
rında başarılı olmak için bir düşük karbon toplumu22 yaratmak 
üzere düşünce, kavrayış anlamında bir sosyal dönüşüme de 
gerek vardır.

Doğal çevreye fiziksel etki yaparak ve yoğun enerji kullanarak 
iklim değişikliğinde doğrudan rol oynadığından madencilik 
sektörünün paydaşları da sıklıkla madenci şirketlerin iklim de-
ğişikliği karşısındaki tavır, düşünce ve planlarını belirlemeleri-
ni, ortaya koymalarını ve harekete geçmelerini istemektedir. 
Madencilerin çoğunun da yerkürenin tarihinde olağan olduğu 
yaklaşımıyla iklim değişikliğinin önemli olmadığı düşüncesin-
den vaz geçmesi gerekir. Madencilik sektörünün her ne kadar 
küresel salımların %2’sinden sorumlu olduğu rapor edilse23 de 
bu bağlamda, sektörün küresel şemsiye örgütü ICMM (Ulus-
lararası Mineraller ve Metaller Konseyi) madencilerin aksat-
maksızın gaz salımlarını azaltacak stratejileri etkinleştirmesi, 
doğal kaynakların etkin kullanımını sağlaması, düşük sera gazı 
teknolojilerine ilişkin AR-GE çalışmalarını yürütmesi ile geliş-
meleri ölçmesi, raporlaması ve doğrulaması gerektiğini belirt-
mektedir24. Hiç kuşkusuz, çevre değişikliğini artıran etmenler 
açısından bu çağrı ve istem ancak uzun erimde sonuç verebi-
lecektir; oysa zamanımız giderek azaldığından hemen yarın 
etkili olacak önlemlere acil gerek vardır. Özellikle iklime duyarlı 
su ve enerji kaynaklarında madencilik azaltılabilir/sınırlandırı-
labilir, etkin enerji kullanımı artırılabilir, sera gazı salımları en 
aza indirgenebilir, çevreyle uyumsuzluğa ödün verilmeyebilir 
ve işletme uygulamalarında gereken değişiklikler yapılabilir. 
Madenciliğin iklime etkilerinin yanı sıra, iklim değişikliğinin de 
hava olaylarını şiddetlendirerek, hidrolojik rejimleri değiştire-
rek ve büyük kütle hareketlerine yol açarak madencilik çalış-
malarına olumsuz etki yapacağına da dikkat edilmelidir ve öte 
yandan iklim değişikliği olayları yeni sahaları da madenciliğe 
açabilir.

Yerkürenin sahip olduğu, gelecek nesillerin de üzerinde hakkı 
olduğu doğal kaynakları korumada, gereksiz üretimle harcan-
masını önlemede biz yerbilimcilere görev düşüyor. Ülke jeolo-
jisinin özelliklerinden yola çıkarak dağı taşı rezerv ya da kaynak 
göstermenin madenciliğin önemini açıklamak için bir yararı  

20 Jeolojik zaman çizelgesinde Holosen’den ayrı yeni bir devre (epok) olarak Antroposen önerilmiştir. İnsanın yerküreyi yeterince değiştirerek çökellerde bir stratigrafik iz bırakmasıyla başlar (Waters, C.N ve diğ., 2016, The 
Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct from the Holocene, Science, c. 351, no 6269, sf. 137). Toplumun doğayla ilişkisinden kaynaklanan küresel değişim için bir metafor anlamındaki bu devrenin çekirde-
ğini, en azından sanayi devriminden bu yana ve özellikle dünyadaki gelişimin son 65 yılında toplumsal değişimlerden sonuçlanan gezegen ölçeğindeki değişimler oluşturur (Brondizio, E.S. ve diğ., 2016, Re-conceptualizing 
the Anthropocene. Global Environmental Change, no 39, sf. 318-327).
21 WWF (Doğal Yaşamı Koruma Vakfı), 2020, Living Planet Report 2020-Bending the Curve of Biodiversity Loss, 159 sf.
22 Düşük Karbon Toplumu hedefinin gerçekleştirilebilir olup olmadığı ayrı bir tartışma, inceleme konusudur. Bu amaçla AB’nin yürürlüğe koyduğu Yeşil Mutabakat, 2050 yılına kadar, net sera gazı salımını sıfırlamak amacıyla 
doğal kaynak kullanımı olmaksızın büyümeyi hedef göstermektedir. AB'nin belli başlı devletleri dışında bu uygulanabilir bir gerçek midir? Bize, doğal kaynak kullanmadan büyüme için nasıl bir yol ve yöntem önerilir? Yani bu 
yaklaşımı uygulamamız için önerilen yol olanaklı mıdır ve 30 yıl içinde gerçeğe dönüştürebilir miyiz? Ekonomik ve teknik altlığı dikkate almadan kurulan yaklaşımlar kurgu olarak kalacaktır.
23 ICMM (Uluslararası Mineraller ve Metaller Konseyi), 2012, The Role of Minerals and Metals in a Low Carbon Economy, 7 sf.
24 ICMM, 2013, Adapting to a Changing Climate:İmplications for the Mining and Metals İndustry, 61 sf.
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olmadığını anlamalıyız. Çağdaş maden ekonomisi adlandırma-
sında kaynak, araştırması yapılmış ve ne olduğu belirlenmiş 
doğal hammadde birikimi; rezerv ise işletmenin yapılacağı 
gündeki piyasa koşullarına ve madencilik teknolojisine uygun 
olarak kaynağın üretilebilecek kısmıdır. Bir de bu yapılabilirlik 
(fizibilite) değerlendirmesinde yer alması gereken, Afrika dahil 
dünyadaki madencilik yapılan ülkelerde çeyrek asırdır dikkate 
alındığı halde ülkemizde yürekler acısı bir durumda bulunan 
madencilik projesinin çevresel-sosyal etki değerlendirmesi var. 
Dünyadaki madencilik projelerinin yapılabilirliklerinde, tek-
nik-ekonomik analizler olumlu sonuçlansa bile işletme kararı 
çevresel-sosyal etki değerlendirmesi sonucuna göre veriliyor. 
Eğer hiçbir biçimde baş edilemeyecek durumdaysa projeden 
ya vaz geçiliyor ya da ilerideki koşullara göre değerlendirilmek 
üzere askıya alınıyor, bir çıkış ışığı varsa proje düzeltiliyor ya 
da değiştiriliyor. Bizdeyse çevre ve sosyal koşullara uyum sağ-
lamak yerine zorlama yoluna gidiliyor; ya yetkili idarede proje 
idare ediliyor ya da devlet gücü kullanılarak sahaya giriliyor. 
Hiç kuşkusuz, bütün madencilik projeleri böyle çalışmıyor; 

25 The Royal Society UK ve US National Academy of Sciences, 2020, Climate Change – Evidence & Causes, 24 sf.
26 UNEP, 2020, Emissions Gap Report, 101 sf.
27 Küresel sera gazı salımlarının %51’ini elinde tutan 126 ülke benimsenmiş, duyurulmuş ya da oluşmaya başlamış net sıfır salım hedefine sahiptir26. Eğer 2050’ye dek ABD de net sıfır salım hedefini benimserse bu oran %63’e 
çıkabilecektir.

2100'e kadar küresel ısı artışının modellemesi 25

Salımlar birden dursa bile, atmosferdeki CO2 fazlasının orada daha uzun zaman kalacak ve ısınma etkisi 
yaratacak olmasından dolayı küresel ısının düşmeye başlaması uzun zaman alacaktır25.

çağdaş yapılabilirlik anlayışına uygun olarak projeyi yürüten 
güzel örnekler de var. Sözümüz kötü örneklere, malûm, bir çü-
rük elma bütün kasayı bozar!

IPCC’nin iklim değişikliği öngörülerine göre, küresel ısı artışın-
da 2030-2052 yıllarında gerçekleşmesi olası 1,50C’lik kritik sınıra 
ulaşmamıza şunun şurasında sadece 9 yıl, 2100 yılında bekle-

nen insan eliyle küresel felâketeyse 79 yıl kaldı. 
UNEP, “olasılıkla neredeyiz” ile “nerede olma-
lıydık” arasındaki sera gazı salımlarına ilişkin 
değerler aralığını birleştirecek bir köprü kurma 
yolunda mıyız sorusunu “kesinlikle hayır” diye 
yanıtlıyor26. İklim politikası anlamında 2020’deki 
en önemli ve cesaretlendirici gelişme, yüzyıl 
ortalarında net sıfır salım hedefine ulaşmayı 
yüklenen ülkelerin sayısının artmasıdır27. Bu du-
rumda, iklim değişikliğinin sadece bir çevresel 
olay olmadığını yaşamın sürdürülebilirliği so-
runu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Acaba 
bu korkutucu geri sayımı durdurmada başarılı 
olup gelecekteki çevresel hayallerimiz hakkında 
yeni öyküler anlatabilecek miyiz?
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Akademi geçmişi olan bir kadın jeo-
log olarak, maden arama sektöründe 
görev alıyorum. Her gün yeni bilgiler 
öğrenip, kendimi geliştirme fırsatı 

bulduğum için yer aldığım her projeyi ilgi ve merakla takip edi-
yor, işin mutfağında olmaktan gurur duyuyorum. Erkek baskın 
olan madencilik sektöründe, işimi severek yapıyorum.  

2010 yılında Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği bö-
lümünden mezun oldum. Lisans eğitimimin ardından yüksek 
lisans ile kariyerime devam etmek istediğimden emindim. 
2010-2013 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Jeoloji Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimimi ta-
mamlayarak doktora eğitimime başladım ve bu süreçte araş-
tırma görevlisi olarak aynı bölümde görev yaptım. Daha sonra 
doktora eğitimime Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği 
bölümünde devam etmeye karar verdim. Şu an doktora süre-
cim devam etmekte ve MTA Genel Müdürlüğü Maden Etüt ve 
Arama Dairesi’nde arama jeologu olarak görev yapmaktayım. 

Üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştığım yıllarda yur-
tiçi ve yurtdışında, arazi ve laboratuvar çalışmaları esnasında 
birçok farklı araştırmacıyla çalıştım. Bu sayede farklı yetenek, 
dünya görüşü ve bakış açısına sahip insanları tanıma fırsatım 
oldu ve onlardan çok farklı şeyler öğrendim. Bu konuda kendi-
mi çok şanslı hissettiğimi belirtmek isterim.   

MTA Genel Müdürlüğü’nde görev almaya başladığımda fark 
ettim ki, sanılanın aksine, sektörde, akademide edindiğim be-
cerilerle oldukça aktif rol oynayabilirim. Arazi çalışmaları esna-
sında teorik bilgimi uygulamaya dökebilir, mevcut sorunlara 
bilimsel yaklaşımla çözüm bulabilir, çalıştığım projeye değer 
katabilir ve uygularken kendimi geliştirebilirim.

Zehra Deveci Aral
Jeoloji Yüksek Mühendisi

zehradeveciaral@gmail.com

TÜRK MADEN ENDÜSTRISINDE KADIN

Madencilik, Akademi ve Kadın
Akademide önceliğin araştırma olması gerekliliği aşikardır. 
Ancak bunun yanı sıra laboratuvar çalışmaları, seminerler, 
okumalar, var ise dersler ve öğrenciler, ödevler, sınavlar için de 
vakit ayırıp, bütün bu işleri dengeli şekilde yürütmek gerekir. 
Bu da ister istemez zamanı doğru yönetmeyi öğretir. Benzer 
şekilde sektörde de mevcut zamanı, arazi çalışmaları, ofis iş-
leri, toplantılar ve projeler arasında bölmek gerekir. Özellikle 
sektörde de katı şekilde uygulanan, proje ya da raporların son 
teslim tarihleri için zaman verimli kullanılmalıdır. Bu durum-
da, akademide edinilen zaman yönetimi alışkanlığı büyük bir 
avantaj sağlamakta olup, özellikle biz kadınların titiz ve detaycı 
bakış açısıyla mevcut zamanda elde edilecek işin maksimum 
verimle yapılması sağlanabilir. 

Sektörde, makale ya da bilimsel proje yazma, burs başvurusu, 
niyet mektubu akademideki kadar elzem değilmiş gibi görün-
se de yazma yeteneği oldukça önemli rol oynamaktadır. Yaz-
ma yeteneğinizin kuvvetli olması, rapor ya da proje yazımında, 
elde edilen verilerin gerek bilimsel gerekse sektörel yayın or-
ganlarında yer bulmasında, kurum/şirket içi yazışmalarda etkin 
rol almamızı sağlamaktadır. Anadilimizin yanı sıra, yabancı bir 
dilde de bu yeteneğe sahip olmak, bizim etki ve çalışma alanı-
mızı artıracaktır. 

Lisansüstü eğitim sırasında gelişen iletişim becerileri çok 
önemlidir. Sektörde, bilgi, gözlem ve fikirlerinizi yöneticilerini-
ze, meslektaşlarınıza ya da ekibinizdeki diğer çalışma arkadaş-
larınıza mesleki jargonu en doğru ve etkili şekilde kullanarak 
iletmeniz gerekir. Sektör içerisinde, farklı meslek gruplarından 
kişilerle de diyalog halinde olduğumuzda mesleki jargonu kul-
lanmadan da mevcut durumu karşı tarafa en sade ve doğru 
şekilde anlatmak gerekir. Her zaman bilimsel konferanslarda 
olmasa da kurum/şirket içi veya dışı toplantılarda sunum yap-
mak gerekmektedir. Yine sizi dinleyen kitlenin konuya olan ilgi 
ve eğilimini göz önünde bulundurarak, onları sıkmadan, ilgi-
lerini dağıtmadan konunun özünü açıkça ifade etmeniz gere-
kebilir. Her ne kadar, sunum yapmak temel bir beceriymiş gibi 
görünse de bu alanda akademide edindiğiniz beceri ve tecrü-
be ile dinleyicilerin ilgisini dağıtmadan konunun özünü açıkça 
aktarabilirsiniz. Bu etkileşimlerin her biri farklı türde iletişim 
becerisi gerektirir. Diyalogda olduğunuz kişilerin teknik bakış 
açılarına göre farklı seviyede ve kapsamda iletişim kurmanız 
gerekebilir; tıpkı farklı disiplinlerden farklı seviyelerde bilgi bi-
rikimine sahip olan öğrencilere ders anlatmak gibi… 

Çalışmalarımızın her alanında ve aşamasında, farklı seviyelerde 
ve farklı önemde sorunlarla karşılaşırız. Bu sorunları iyi tanımla-
mak, en hızlı ve pratik çözümü bulup uygulamak gerekir. Gün-
cel gelişmeleri takip etmek, uygun çözümü bulmanın ilk şartı-
dır. Çözüm noktasında karar alırken bütün parametreleri göz 
önünde bulundurmak gerekmektedir. Bilimsel yayınları takip 
etmek, gerek teknolojik gerekse yöntemsel yenilikleri göz-

Zehra Deveci AralZehra Deveci Aral
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den kaçırmamak ve uygulamaktan korkmamak, mevcut soruna 
en hızlı ve uygun cevabı bulmak için gerekli olan becerilerdir. 

Sektör, farklı dinamiklerin etkisiyle oldukça hızlı değişmekte. 
Bu değişime aynı hızda ayak uydurmak, hatta belki de daha 
hızlı davranmak ve hızlı öğrenmek gerekir. Teknik olsun olma-
sın, sorulara cevap bulmak, farklı sorular sormanıza zemin ha-
zırlayacaktır. Unutulmamalıdır ki soru sormak da en az cevap 
bulmak kadar önemlidir. Akademide teorik olarak bildiğiniz 
birçok bilgiyi, sektörde uygulayarak test etme şansınız olacak, 
bu da sizi daha fazla soru sormaya itecektir. Daha fazla bilgi-
ye ihtiyacınız olacak ve cevabını bulduğunuz her soru sizi bir 
adım daha ileri taşıyacaktır. 

Akademide kazanılan bağımsız çalışabilme ve inisiyatif alma 
yeteneğiyle parçası olduğunuz projede, payınıza düşen so-
rumluluğu başkalarına bağımlı olmadan yerine getirebilir, kar-
şılaştığınız sorunların üstesinden kolayca gelebilirsiniz. 

Akademi, sektörden beslenirse güçlene-
bilir. Madencilik gibi teknik alandaki her 
bir soruna, bilimsel bir yaklaşımda çözüm 
bulunabilir. Sorun karşısında cevabın 
nerede ve nasıl aranacağı, akademik ye-
tenekler kullanılarak hızlıca bulunur. Bu 
süreç içerisinde teorik bilgilerimizi uygu-
lamada kullanarak kendimizi de geliştir-
memiz mümkündür. Bu noktada Arthur 
C. Clarke’ın bir sözünü paylaşmak isterim.  

Ben de dahil olmak üzere aksi birçok örnek olmasına rağ-
men, fiziki koşulların gerekliliklerinden dolayı madencilik 
sektörünün kadınlar için uygun olmadığına dair bir önyargı 
bulunmaktadır. Ancak madencilik, sadece sahada yürütülen 
bir faaliyet değildir. Günümüzde maden aramacılığı arazi-
den örnek almak ya da sondaj takibi yapmanın çok ötesine 
geçmiş durumda. Sahada atılan her adımın planlanması, 
karar verilmesi ve yönlendirilmesi gerekir. Biz kadınlar, bu 
sektör içerisinde, farklı kademelerde uzun yıllardır varız ve 
var olmaya da devam edeceğiz. Günceli ve yenilikleri takip 
eden, çalıştığı kuruma ya da şirkete değer katan, sorun çö-
zen biz kadınlar, sektöre yön verebilir, görünürlüğümüzü 
artırabiliriz. 

Değerli meslektaşlarım, meslek hayatımızda karşılaştığımız her 
türlü soru ve sorunun cevabı ve çözümü ancak bilimsel yakla-
şımla mümkün olabilir. Bilimsel düşünce benimsenerek, aka-
demide edinilen yeteneklerle sektörde kendimize daha geniş 
yelpazede yer bulmamız mümkündür.

Bilim, İhtiyaçtan Doğar

Teorik olarak mümkün 
olan her şey, teknik 
zorlukları ne olursa 

olsun, eğer yeterince 
arzulanırsa, pratik olarak 

elde edilecektir.
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INOVASYON

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Maden Mühendisi

www.mmkahraman.com

Nesnelerin İnternetine Hazırlık

Kişi başına metal ve mineral tüke-
timinin tarihte hiç olmadığı kadar 
hızla arttığı bir dönemde yaşıyoruz. 

Tarihsel süreç insanların yeryüzünde kolektif başarısını ve bu-
nunla birlikte kendi aralarındaki rekabeti de arttırdı. Tüketimin 
bu noktalara gelmesi süreci coğrafi keşiflerle ve birinci sana-
yi devrimi ile başlamış, sonraki devrimlerle ivmenin arttığını 
söylemek mümkündür. Özellikle Endüstri 4.0 devrimi mevcut 
teknolojilerin ve araçların mümkün olan en optimum ve akıllı-
ca yönetilmesini hedefliyor. Yeni nesil akıllı sistemler nesneleri 
aslında obje olmaktan çıkarıp, özne olmaya; çalışanların çok 
daha kolay karar verebilmelerine, neticede tedarik zincirinde 
birey ve nesnelerin daha etkin hale gelmelerini sağlıyor. 

Nesnelerin akıllandırılması ve kendi kararlarını verebilmesini 
IIoT (Industrial Internet of Things) veya “Nesnelerin İnterneti” 
terimi ile ifade edilse de bugün için bu terimin kullanımında 
“nesnelerin internet yardımıyla diğer cihazlarla veya insanlar-
la iletişimi” ve “nesnelerin kendi başlarına kararlarını verebile-
cek kadar akıllanması” ifadeleri arasında geçişkenlik gösterdi-
ğini söyleyebilirim. Aslında daha teknik bir ifadeyle BT (Bilişim 
Teknolojileri) ile OT (Operasyonel Teknolojiler) entegrasyo-
nun sağlanması da tam olarak aynı amaca yönelik bir adım. 
Böyle bir entegrasyonun ilk adımı nesnelerin birbirleriyle veya 
başkalarıyla bağlantı kurabilir hale gelmesi ve ikinci adımı ise 
kendi kararlarını verecek alt yapıya sahip olması. Nesnelerin 
online olması doğal olarak uzaktan daha kolay gözlemlen-
melerine ve kontrol edilmelerine imkân tanımaktadır. Bunun 
dışında bir cihazın kararlarını kendi başına verebilmesi için 
elektronik çip ve devrelerden faydalanmaları gerekmekte-
dir. Farklı kuruluşlar bu konuyla ilgili internete bağlanacak 

cihazlar konusunda çok yüksek beklentilere sahip olsalar da 
bu alanda önemli bir sektör oluştuğunu ve sürecin hızlı bir şe-
kilde cihazları, ekipmanları, makineleri online hale getirdiğini 
söylemek mümkündür.

Makinelerin internete bağlı olmasının pratik anlamda ne gibi 
faydaları olabilir sorusu muhtemelen akla gelen ilk sorulardan 
olacaktır. Şöyle ki bu makinelerin durumlarını uzaktan gözle-
meyi, kontrolü ve müdahale etmeyi mümkün kılacak ve bu sa-
yede bu tür işlemler bir yazılım veya çalışan tarafından uzaktan 
da yapılabilecektir. Bunun özellikle emniyet ve maliyet konula-
rında madencilik gibi sektörlere büyük faydalar sağlayacağı bir 
gerçek. Ancak kritik noktalardan biri iletişimin gerçek zamanlı 
olabilmesi, veri transferi için kesintisiz bir bağlantının sağlan-
ması ve yeterli hıza sahip bir alt yapının olmasıdır. Madenci-
liğin zorlu atmosferlerde yapıldığını ve şehirlere ve internet 
şebekelerine olan mesafelerini göz önüne aldığımız zaman 
özellikle veri transferinin sağlanabilmesi zorlaşmakta, bu tür 
durumlar için cihazların veya makinelerin kendi kararlarını ve-
rebilecek donanıma ve alt yapıya sahip olması çok daha fazla 
kritik hale gelmektedir.

Cihazların veya makinelerin online hale gelmesi önemli fay-
dalar sağlarken ciddi riskleri de barındırmaktadır. Özellikle si-
ber güvenlik konusunda cihazların hacklenmesi konusu başlı 
başına ciddi bir sorunsal. Geçmiş yıllarda büyük bir alümin-
yum üreticisi ve bir diğer küresel bakır firması dışardan gelen 
saldırılar sebebiyle çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. Bu sıkıntılar 
sebebiyle neredeyse dijital tüm araçları kapatıp neredeyse 
aylarca manuel şekilde üretimlerini sürdürmeye çalıştılar. Bi-
lişim teknolojilerinin hacklenmesi tanıdık bir durum ancak  
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operasyonel teknolojilerin hacklenmesi ise çok alışılmadık ve 
kurumların yeterince hazırlıklı olmadıkları bir durum. Bu tür 
bir duruma karşı kurumların güvenlik konusunda ciddi ön-
lemler alması ve prosedürlere sahip olması yerinde bir önlem 
olacaktır. 

Peki makinelerin kendi kararlarını vermesi ne gibi faydalar sağ-
lar sorusuna cevap arayalım. Öncelikle operasyonel cihazları 
ve makineleri insanların kontrol etmesine gerek kalmayacak 
veya gerekli çalışan sayısı düşürülecek, bir diğer ifadeyle insan 
hata faktörü ortadan kalkmış veya azaltılmış olacak. Örneğin 
bir siloya malzeme taşıyan bir konveyör, silonun dolması sonu-
cunda sensörden gelen bilgiye göre otomatik olarak kapanır 
hale getirilebilir veya tüm siloların gerçek-zamanlı seviyelerini 
gösteren sensörler yardımıyla sadece bir çalışan veya sistem 
onlarca siloya malzeme boşaltan konveyörlerin hepsini kolay-
lıkla bir kumanda merkezinden yönetebilir. Veya bir yük kam-
yonunun hızını, kat ettiği mesafeyi ve taşıdığı yük miktarını 
içeren verileri toplayan bir devre; kamyonun lastik sıcaklığının 
tehlikeli eşiğe gelmesi sebebiyle aracın en kısa süre içerisin-

de park etmesini sağlayabilir veya bunun için gerekli uyarıyı 
yapar. Bu tür teknolojilerin üretkenliği arttırmanın yanında 
ekipman sağlığı için de çok ciddi faydalar sağlayabileceğini 
söyleyebilirim. 

Bugün nesnelerin interneti için hali hazırda kullanılabilir sı-
caklık, basınç, sıvı seviyesi, konveyör takip, gaz takip, yakınlık, 
pompa takip, su takip, şev takip gibi çok farklı amaçlar için 
üretilmiş farklı sensör, PLC, SCADA teknolojisi maden sektö-
rü tarafından kullanılıyor. Aslında teknolojik alt yapı olarak 
ciddi bir fırsatın barındırıldığını söylemek mümkün. Yakın 
gelecekte bunlara eklenecek olan yeni sensörler ve devreler-
le mevcut kapasitelerin verimliliği, işleyişi, güvenirliği ve çalı-
şanların emniyetinin arttırılacağını söylemek mümkün. Ancak 
bu dönüşüm sırasında siber güvenlik, ağ alt yapısı, teknolojik 
alt yapı dışında çok önemli bir faktörü atlamamak gerekiyor: 
“Değişime direnç”. Yenilik ve değişime çoğu zaman çalışanlar 
veya yöneticileri direnç gösterebilirler, özellikle maden sektö-
ründe bu durum daha görünür bir gerçek. Bu tür geçişlerde 
yönetimin kararlılığı ve bu tür yeni teknolojilerin çalışanların 
görevlerine yapacağı yardımın ön plana çıkarılması ve çalışan-
ların buna ikna edilmesi oldukça önemli. Geçmiş tecrübeler 
bu tür teknolojilere yapılan büyük yatırımlara rağmen, proses 
konusunda bir tasarımsal değişiklik yapılmadığı için başarısız-
lıkla sonuçlanan projelerle dolu. İnsanlar normal hayatlarında 
akıllı arabalara, cihazlara, evlere, şehirlere veya telefonlara bu 
kadar alışmışken iş hayatında (genç nesli tenzih ediyorum) ka-
rarsız veya isteksiz olması çok rasyonel değil. Ancak görünen o 
ki söz konusu iş yerindeki görevleri olduğunda insanlar mev-
cut yöntemlerini ve alışkanlıklarını sürdürme eğilimindedir. 
İnsanların makinelerle (H2M), makinelerin makinelerle (M2M) 
ve makinelerin sistemlerle (M2S) iletişime geçeceği bu süreç 
dünyada gelişmiş ülkelerde ve sektörlerde hızla devreye alın-
maktadır. Sektör ve ülke olarak bizim de bu dönüşüme hazırlık 
yapmamız ve edilgen olmamamız bizim açımızdan da doğru 
bir tercih olacaktır. 
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

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

TKİ

Ağu 21 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 593 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 4.306

Ağu 21 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

593 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.480

Ağu 21 Kısrakdere krible +20 mm 579 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.957

Ağu 21 Çan krible +30 mm 454 ÇLİ 4.537

DEĞERLİ METALLER 
(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2020)
Birim

Q
uandl2

31.Ağu.21 Altın 1816,30 -4,30 1898,00 USD/tr. oz

31.Ağu.21 Gümüş 24,16 -8,35 26,36 USD/tr. oz

31.Ağu.21 Platinyum 1005,00 -5,10 1059,00 USD/tr. oz

31.Ağu.21 Rodyum 18400,00 8,55 16950,00 USD/tr. oz

31.Ağu.21 Palladyum 2449,00 -0,16 2453,00 USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2020)
Birim London M

etal Exchange

31.Ağu.21 Alüminyum 2673,50 35,16 1978,00 USD/ton

31.Ağu.21 Bakır 9352,00 20,80 7741,50 USD/ton

31.Ağu.21 Çinko 2983,50 9,55 2723,50 USD/ton

31.Ağu.21 Kalay 34452,00 67,73 20540,00 USD/ton

31.Ağu.21 Kurşun 2459,50 24,72 1972,00 USD/ton

31.Ağu.21 Nikel 18914,00 14,35 16540,00 USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2020)
Birim

M
ineral Prices

30.Ağu.21 Antimuan 8100,00 2,53 7900,00 USD/ton

30.Ağu.21 Bizmut 9,99 0,00 9,99 USD/lb.

30.Ağu.21 İndiyum 184,44 2,47 180,00 USD/kg

30.Ağu.21 İridyum 1460,00 0,00 1460,00 USD/tr. oz

30.Ağu.21 Kadmiyum 2567,73 10,94 2314,58 USD/lb.

30.Ağu.21 Civa 2000,00 0,00 2000,00 USD/şişe

30.Ağu.21 Magnezyum 2169,92 0,67 2155,45 USD/MT

30.Ağu.21 Manganez 4,63 5,71 4,38 USD/kg

30.Ağu.21 Molibden 27,00 30,43 20,70 USD/kg

LM
E

30.Ağu.21 Rutenyum 255,00 0,00 255,00 USD/tr. oz

30.Ağu.21 Selenyum 26,33 73,34 15,19 USD/kg

30.Ağu.21 Tantal 21959,00 0,00 21959,00 USD/kg

30.Ağu.21 Tungsten 38,48 15,66 33,27 USD/kg

30.Ağu.21 Uranyum 32,80 0,00 32,80 USD/lb. U
XC

30.Ağu.21 Vanadyum 7,10 14,52 6,20 USD/lb.

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton-
KDV Hariç)

Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

Ağu 21 18/150 PARÇA (DÖKME) 1140 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6500

Ağu 21 18/150 PARÇA (DÖKME) 1140 KOZLU MÜ. LAVUARI 6600

Ağu 21 18/150 PARÇA (DÖKME) 1140 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6900

Ağu 21 18/150 PARÇA (DÖKME) 1280 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7400

Ağu 21 18/150 PARÇA (PAKET) 975 AMASRA MÜ. LAVUARI 6000

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%
Yıl Sonu Fiyatı

 (31.Aralık.20)
Birim

M
ineral Prices

30.Ağu.21 Lantanyum Metal ≥ 99% 1,84 -1,60 1,87 USD/Ib

30.Ağu.21 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 0,57 -10,94 0,64 USD/Ib

30.Ağu.21 Seryum Metal ≥ 99% 1,92 6,67 1,80 USD/Ib

30.Ağu.21 Seryum Oksit ≥ 99.5% 0,60 -9,09 0,66 USD/Ib

30.Ağu.21 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 55,12 48,69 37,07 USD/Ib

30.Ağu.21
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
43,14 81,34 23,79 USD/Ib

30.Ağu.21 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 50,85 25,00 40,68 USD/Ib

30.Ağu.21 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 41,01 23,15 33,30 USD/Ib

30.Ağu.21 Samaryum Metal ≥ 99.9% 0,89 18,67 0,75 USD/Ib

30.Ağu.21 Europyum Oksit ≥ 99.5% 12,80 -7,11 13,78 USD/Ib

30.Ağu.21 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 9076,00 0,00 9076,00 USD/Ib

30.Ağu.21 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 16,67 42,72 11,68 USD/Ib

30.Ağu.21 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 679,10 13,41 598,80 USD/Ib

30.Ağu.21 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 531,50 149,18 213,30 USD/Ib

30.Ağu.21 Disporsiyum Metal ≥ 99% 221,50 37,24 161,40 USD/Ib

30.Ağu.21 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 169,90 33,46 127,30 USD/Ib

30.Ağu.21 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 362,90 198,19 121,70 USD/Ib

30.Ağu.21 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 13,62 22,15 11,15 USD/Ib

30.Ağu.21 İtriyum Metal ≥ 99.9% 15,42 14,65 13,45 USD/Ib

30.Ağu.21 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 2,79 106,67 1,35 USD/Ib

30.Ağu.21 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 235986,00 0,00 235986,00 USD/Ib

30.Ağu.21 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 25678,00 22,53 20956,00 USD/Ib

30.Ağu.21 Mixed Metal ≥ 99% 9,51 0,00 9,51 USD/Ib

PİL METALLERİ (BATTERY METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%
Yıl Sonu Fiyatı

 (31.Aralık.20)
Birim

M
ineral Prices

30.Ağu.21 Lityum Metal ≥ 99% 46,26 45,38 31,82 USD/Ib

30.Ağu.21 Lityum Karbonat ≥ 99.5% 5,84 72,78 3,38 USD/Ib

30.Ağu.21 Lityum Hidroksit 6,17 95,87 3,15 USD/Ib

30.Ağu.21 Rafine Kobalt ≥ 99.8% 23,79 32,31 17,98 USD/Ib

TÜRKİYE KROM-MANGAN CEVHER FİYATLARI
Choreme Ore Prices of Turkey

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et

14.Mar.21 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 260-270 USD/dmt

14.Mar.21 Krom cevheri (CIF-Çin) 44-46% Konsantre 240-250 USD/dmt

14.Mar.21 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 240-250 USD/dmt

14.Mar.21 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 220-230 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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