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SmartCyclone™, siklonla ilişkili proseslerdeki 
dalgalanmaları azaltmak, siklon üstakış tane 

boyu dağılımını geliştirmek ve siklonların 
bakım programlarını tahmin ve kontrol 

etme, izleme ve kontrol çözümüdür. 
SmartCyclone™ kullanılan bir proseste 

siklon sensörleri her siklon için ayrı 
ayrı şlam akışını izleyerek siklonun 

fonksiyonel durumunu rapor 
edebilmektedir.

Madencilik Türkiye dergisinde 
yayınlanan yazıların sorumluluğu 

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

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

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

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

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

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

işlem başlatılacaktır.

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

resim formatlarında gönderilecektir. Yazılar e-posta aracılığı 
ile info@madencilik-turkiye.com adresine veya CD ile yayın 

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

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

iade edilmez.
 

Dergimiz Basın ve Meslek İlkelerine 
uymayı taahhüt eder.
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EDITÖRDEN

Onur Aydın • onur@mayeb.com.tr • twitter.com/OnurMadenTR
Başbakanlık Genelgesi Kaldırıldı

Bundan tam 6 yıla yakın bir süre önce, 16 Haziran 2012’de, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları-
nın Taşınmazları ile İlgili Yapılacak İşlemler Hakkında 2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi’ 
yayınlanmış, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan 
taşınmazlarıyla ilgili olarak; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa yö-
nelik işlemleri için Başbakanlıktan izin alınması şartı getirilmişti. Sektör içerisinde kısaca 
“Başbakanlık Genelgesi” olarak dilimize pelesenk olan bu Genelge özellikle maden arama-
larını derinden etkilemişti. Çünkü gerek sondaj izinlerinde gerekse yeni ruhsat alımlarında 
madenciler Genelge kapsamında değerlendirmeye alınmak durumunda kalmıştı. Ancak 
şirketlerin derinlemesine incelenmesi ve güvenlik soruşturmaları neticesinde izin alınabil-
se bile bu durum 2 yıla yakın bir süreç alabiliyordu. Bir arama sondajı yapmak için iki yıla 
yakın bir süre beklenilen bir ortamda da yatırımcı arama yapamıyor ya da yapmak için büt-
çe ayırmıyor, ilgisini başka alanlara kaydırıyordu. 

6,5 yıl boyunca devam eden bu süreçte sektör başta ne olup bittiğini anlamamıştı. Ancak 
zamanla ülkemizde yaşanan ekonomik ve güvenlik hadiselerinden de dolayı görüldü ki 
Genelge’nin amacı aslında güvenlik açısından sıkıntılı şirketlerin tespiti idi. Ancak yine de 
sürecin bu kadar uzun sürmesi madencilik sektörünü çok ama çok yordu. Dünyada temel 
maden fiyatlarının artış eğiliminde olduğu dönemlerde biz maden arayıp yeni projeler ge-
liştiremediğimizden açıkçası bu alanda dünyadan geri kaldık. Bu dönemlerde görüldü ki 
yeni madenlerin açılması ya da yeni projelerin ortaya çıkması bir yana mevcut üretimler de 
olumsuz etkilendi, yatırımcılar da sektörümüzden uzaklaşmaya başladı.

2012 yılından bu yana dergimizde yayınlanan gerek editör köşesinde gerekse iç sayfalar-
daki değerlendirme yazılarında Genelge’nin etkilerine sürekli değindik ve kaldırılmasının 
hem sektörümüz hem de ülke ekonomisi için ne derece önemli olduğunu vurguladık. Sek-
tör paydaşları da bu konuyu her platformda dile getirdi. 

12 Eylül 2018 tarihinde yaşanan bir gelişme ile, 2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelge-
si’yle birlikte 2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yürürlükten kaldırıldı. Cumhurbaşkanlı-
ğı Genelgesi’nde; yeni dönemde izin süreçlerinin Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu 
kurum ve kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında üst yöneti-
ci başkanlığında teşkil ettirilen komisyonlar vasıtasıyla yürütüleceği karara bağlandı.

6,5 yıldır beklenen gelişme geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Ancak Genelge’de yer alan 
“Söz konusu komisyonlarca izin başvuru ve sonuçları Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında 
Cumhurbaşkanlığına bildirilecektir.” ifadesi ilk etapta sektörde soru işaretleri oluşturdu. Çünkü 
bazı kesimlerde “Acaba izin başvuruları 3 aylık dönemlerde ilgili bakanlıklar tarafından Cum-
hurbaşkanlığına mı bildirilecek, acaba yine bir şey değişmedi mi?” şeklinde algılansa da aslın-
da durumun böyle olmadığı Enerji Bakanlığı yetkililerince açıklandı. 

Yakın tarihte yapılan bir toplantıda madencileri bilgilendiren, sektörümüzün Enerji Ba-
kanlığındaki en üst mercii olan Bakan Yardımcısı Mithat Cansız: “Bu genelgede özellikle izin 
alma süreçlerini hızlandıran önemli bir değişiklik geldi. Artık izinler Başbakanlıktan değil, il-
gili bakanlıkların yardımcılarının söz sahibi olacağı komitelerce alınacak. Komitelerin verdiği 
onaydan sonra başka bir üst makamın onayı aranmayacak, sadece üç ayda bir Cumhurbaş-
kanlığı’na bilgilendirmede bulunulacak” dedi.

Görüldüğü üzere Başbakanlık Genelgesi ile iki yılı bulan sürelerde bekleyen izinler yeni 
dönemde hızlanacak. Yaşanan bu gelişme ile başta arama tarafı olmak üzere madencilik 
sektörümüzün her anlamda pozitif etkilenmesi beklenmektedir. 

Sanırım artık sektörümüze ‘Hayırlı Olsun’ diyebiliriz. 
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TÜRKIYE’DEN HABERLER

Başbakanlık Genelgesi Yürürlükten Kaldırıldı! 

Yeni Arama Ruhsat İhaleleri Kasım Ayında Başlıyor… 

Maden İşleri Genel Müdürlüğüne 
Hasan Hüseyin Erdoğan Atandı 

Ariana, İvrindi Projesi’nde Yeni Mineralizasyon 
Keşfini Duyurdu 

Eylül 2018

Ekim 2018

Ekim 2018

Çıkarılma amacı sektörümüzün tüm kesimlerince kabul gören 
ancak uzayan izin süreçleri noktasında zaman içerisinde yatı-
rımcıyı tabiri caizse bezdiren 16 Haziran 2012 tarihli 2012/15 
sayılı Başbakanlık Genelgesi yürürlükten kaldırıldı. 12 Eylül 
2018 tarihli 2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yü-
rürlükten kaldırılan Başbakanlık Genelgesi’nin ardından yeni 

dönemde izin süreçleri; Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu 
kurum ve kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarında üst yönetici başkanlığında teşkil ettirilen ko-
misyonlar vasıtasıyla yürütülecek. Söz konusu komisyonlarca 
izin başvuru ve sonuçları her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim 
aylarında Cumhurbaşkanlığına bildirilecek. 

İlgili kanun hükmü uyarınca hukuki durumları sona eren 388 
adet IV. Grup ve 312 adet II. Grup olmak üzere toplam 700 
maden sahası ihale edilmek üzere aramalara açılıyor. Söz ko-
nusu sahaların koordinat döküm ve alanları ile ihale tarihlerini 
içeren listeler MİGEM internet sayfasında yayınlandı. İstekliler 
başvurularını, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 

saatlerinde doğrudan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Konferans Salonu’nda İhale Komisyonu’na yapacaklar. Kapalı 
teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak ihalelerde verilecek te-
minatlar, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20’sinden ve taban 
ihale bedelinden az olamayacak. İhale detaylarına linkten ula-
şabilirsiniz: migem.gov.tr/Ihaleler.aspx 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) görevine Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Stratejik 
Yönetim Daire Başkanlığı görevini yürüten Dr. Hasan Hüseyin 
Erdoğan atandı.
MİGEM Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan’ın özgeçmişi:
1969 yılında Ankara’nın Çamlıdere ilçesi Dağkuzören Mahal-
lesinde doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühen-
disliğinden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora Program-
larını tamamlayarak Doktor unvanını aldı. İş hayatına 1991 
yılında TKİ Genel Müdürlüğü Orta Anadolu Linyitlerinde mü-
hendis olarak başladı. 2000 yılında ETKB Enerji İşleri ve Genel 
Müdürlüğüne atandı.2007 yılında ETKB Enerji İşleri ve Genel 
Müdürlüğünde Şube Müdürü oldu. 2012 yılında itibaren Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 
Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı görevini yürüten Erdoğan, 
4 Ekim 2018 tarihinde Maden İşleri Genel Müdürlüğüne atan-

dı. Hasan Hüseyin Erdoğan ayrıca 26 Ocak 2018 tarihinden 
itibaren Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak da görev alıyor. 

Ariana Resources, İvrindi Projesi’nde yeni bir mineralizasyon 
keşfi gerçekleştirdiklerini duyurdu. Firma yapılan yeni keşfin 
kaynak miktarını arttırabileceğini belirtti. İvrindi projesinde-
ki mineralizasyonun 1,3 kilometrelik uzantısının portatif XRF 
(X-Ray Flourescence) analizleri sonucu keşfedildiği ifade edilir-
ken yüzeydeki altın mineralizasyonunun farklı kil alterasyonları 
içerisinde bulunduğu ve 2 ile 10 g/t arasında altın içeriğine sa-
hip. Mineralizasyonun detaylı incelenmesi için 1.500 metre ters 
sirkülasyonlu (RC) sondaj planlandığı aktarılırken son dönem-
deki 8.000 tonluk deneme üretimi ile birlikte gelecekte Kızılte-
pe Madeni’ne beslenmek üzere toplam stok miktarının yaklaşık 
13.000 tona ulaştığı belirtildi.  

Ariana Resources Genel Müdürü Dr. Kerim Şener yeni keşif 
ile ilgili şu cümleleri kullandı: “Daha önce jeokimyasal tetkikler 
ve sondaj çalışmaları ile incelenen bölgelerin dışında keşfedilen 
yeni mineralizasyon, İvrindi projesindeki kaynağın artış potan-
siyelini ortaya koyuyor. İvrindi’de ki son gelişmelerden oldukça 
memnunuz. İvrindi’de ki kaynağın Kızıltepe Madeni’ne taşınma 
potansiyeline sahip olduğunu göstermek konusunda oldukça 
istekliyiz. Projenin risk miktarını azaltmak adına gerçekleştiri-
lecek sondaj programını ve metalürjik testleri planlama çalış-
malarımız devam ediyor. İvrindi Projesi’nin ileriki safhalarda 
Kızıltepe Madeni’nin uydu ocağı olarak faaliyet göstereceğini 
şimdiden hayal edebiliyoruz.” 
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Eylül Ayı Maden İhracatı 364 Milyon Dolar Oldu 

BOREN’den Burs Duyurusu…  

Standart Enerji, Erzincan’da Bakır Ruhsatı 
Sahibi Oldu 

Atık Depolamasının Taahhüt Edilen Seviyeye 
Ulaşması Nedeniyle Kaymaz’da Üretime Ara Verildi 

Ekim 2018

Ekim 2018

Ekim 2018

Ekim 2018

Türkiye ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olan 
madencilik sektörünün ihracat rakamlarını açıklayan 
İMİB Başkanı Aydın Dinçer yılın ilk 9 ayında Türkiye’nin 
toplam maden ihracatının geçen yılın aynı dönemine 
oranla yüzde 3,3’lük bir düşüşle 3,37 milyar dolar olarak 
gerçekleştiğini aktardı. Dinçer, sadece Eylül ayında ise 
maden ihracatının 364 milyon dolar olarak gerçekleşti-
ğini belirtti.
Dokuz aylık dönemde maden sektörünün alt gruplarında 
gerçekleşen ihracat rakamlarını da açıklayan Dinçer; en-
düstriyel mineraller ihracatının geçen yılın aynı dönemine 
oranla yüzde 14,91’lik artış göstererek 731,7 milyon dolar, 
metalik cevher ihracatının geçen yılın aynı dönemine oran-

la yüzde 9,20’lik bir düşüşle 955,1 milyon dolar, blok doğal 
taş ihracatının ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 
12,88’lik düşüşle 711,2 milyon dolara olarak kayıtlara geç-
tiğini belirtti. İşlenmiş doğal taş ihracatının ise geçen yılın 
aynı dönemine oranla yüzde 2,07’lik artışla 712,7 milyon 
dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden İMİB Başkanı Dinçer, 
ferroalyajlar da geçen yıla göre yüzde 15,97’lik düşüşle 171 
milyon dolar, mineral yakıtlar grubunda ise yüzde 7,93’lük 
düşüşle 8,86 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini be-
lirtti. Ayrıca Dinçer, 2018 yılı dokuz aylık dönemde maden 
sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkelerin sırasıyla; Çin 
Halk Cumhuriyeti, ABD, Suudi Arabistan, Hindistan ve Irak 
olduğunu söyledi. 

Koza Altın İşletmeleri, Kaymaz Altın Madeni atık depolama 
tesisinde (ADT) atık seviyesinin taahhüt edilen seviyeye ulaş-
tığını ve bu nedenle tesisteki üretimine bugün itibariyle geçi-
ci olarak ara verildiğini açıkladı. Şirket ayrıca işletmede, açık 
ocak maden üretimine devam edildiğini de kamuoyuyla pay-
laştı. Şirket, mevcut ADT yükseltme inşaatının devam ettiğini 
de belirtirken kısa süre içinde baraj inşaatın tamamlanmasını 

beklediklerini, ayrıca bu süre zarfında tesisin ağır bakım çalış-
malarının da yapılmış olacağını açıkladı.
Şirketin 02 Mayıs 2018 tarihinde KAP’a yaptığı bildirim-
de, 2018 yılı altın üretim beklentilerinin 280.000 ons ile 
300.000 ons olarak öngörüldüğü belirtilirken, mevcut sü-
recin şirketin yıl sonu üretim hedeflerini etkilemeyeceği 
aktarıldı. 

BOR alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının geli-
şimini desteklemek ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler ile 
doktora sonrası araştırmacıların BOREN projelerine katılımını 
özendirmek amacıyla ‘BOREN BOR Bursu’ Programı başlatıldı. 
Program kapsamında; “Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Bor Bur-
suna İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca Enstitü tarafından, yurt 
içinde eğitim gören yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile 
doktora sonrası araştırmacılara Bor Bursu verilecek. Bor Bursun-
dan, Enstitü tarafından yürütülen ve/veya desteklenen projeler 
kapsamında görev alan ve Bor ile ilgili konularda; akademik tez 
çalışması yürüten yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile bilim-
sel araştırma çalışması yürüten doktora sonrası araştırmacılar 
yararlanabilecek.
Ayrıca, BOREN projeleri kapsamında görev almayan ancak 
yukarıda belirtilen nitelikte çalışma yürüten lisansüstü öğ-

renciler ile doktora sonrası araştırmacılar da Bor Bursun-
dan yararlanmak üzere; akademik tez veya bilimsel araş-
tırma çalışmalarını, yalnızca Bursiyer taleplerini içerecek 
şekilde aynı zamanda Proje Başvurusu olarak Enstitüye 
sunabilecek.
Verilecek burslarda uygulanacak azami süre ve aylık burs mik-
tarı aşağıdaki şekilde olacak;
• Yüksek Lisans Öğrencileri: 24 ay / 2.350 TL (Sigortalı çalışan-
lar için 470 TL)
• Doktora Öğrencileri: Azami 36 ay / 2.700 TL (Sigortalı çalışan-
lar için 540 TL)
• Doktora Sonrası Araştırmacılar: Azami 24 ay / 3.050 TL (Sigor-
talı çalışanlar için 610 TL)
Program duyuru metnine linkten ulaşabilirsiniz: boren.gov.tr/
content/docs/brnbursprg.pdf 

Verusa Holding AŞ’nin yüzde yüz oranında bağlı ortaklığı 
olan Standard Enerji Üretim AŞ, MİGEM tarafından açılan 
ruhsat ihalesinden bir bakır ruhsatı almaya hak kazandığını 
duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; Erzincan ili Otluk-
beli İlçesinde bulunan bakır sahasının ruhsatının ihalesinin 

kazanılmasının ardından 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle bedeli 
ödenerek şirket bünyesine geçtiği açıklandı. Standart Enerji, 
21 Eylül 2018 tarihinde de Antalya ili Akseki ilçesinde bulu-
nan 3 adet boksit sahasının ihalesini kazandığını kamuoyuna 
duyurmuştu. 
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Çayeli Bakır’ın Hikayesi Belgesel Oldu 

Oruç Reis Gemisi Maden Arama Çalışmalarına
Karadeniz’den Başladı 

Eylül 2018

Ağustos 2018

Faaliyete başladığı 1992 senesinden bu yana yerel ve ulusal eko-
nomiye önemli katkıları olduğu kadar Türkiye’deki metal maden-
ciliğinin akademilerinden sayılan Çayeli Bakır’ın hikayesi, ödüllü 
yönetmen Mehmet Binay’ın 48 dakikalık belgeseline konu oldu. 
2017 ve 2018 yıllarında yer altında, yerüstünde ve havadan yapı-
lan 300 saatlik çekimlerle hayat bulan “Cevherden Öteye” isimli 
belgeselin gala gösterimi Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, 
Rize Belediye Başkan Vekili Sultan Yılmaz, Rize Belediye Başkan 
Yardımcısı Coşkun Yeğen, Çayeli Belediye Başkan vekili Yusuf 
Ziya Şerifoğlu, Çayeli İlçe Emniyet Müdürü Naci Atasever, Ma-
denli Belediye Başkanı Necip Yazıcı, Büyükköy Belediye Başkanı 
Hamza Saruhan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla 22 Eylül Cu-
martesi günü, Rize Çay Film Festivali’nde gerçekleştirildi. Davet-
lilerin büyük beğeniyle izlediği film, ağırlıklı olarak çay tarımıyla 
geçinen Doğu Karadeniz insanının Çayeli Bakır’ın kuruluşu ile 
birlikte emniyetli madencilikle tanışma hikayesinin yanı sıra, iş-
letmenin sosyal kalkınma projeleriyle bölgeye sağladığı katkıları 
ve istihdamın olumlu etkilerini gözler önüne seriyor.
Önceki hafta göreve başlayan Çayeli Kaymakamı Mehmet Öz-
türk, film sayesinde Çayeli Bakır hakkında çok değerli bilgilere 
sahibi olduğunu belirterek “Çayeli Bakır, ilçemiz için, yöremiz ve 
ülkemiz için çok önemli bir yere sahip. Özellikle çalışanlarına ver-
diği değer beni oldukça etkiledi” dedi. Gösterim öncesinde açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Çayeli Bakır Genel Müdür Vekili Murat 
Güreşçi ise “Kurulduğumuz günden bu yana bu yörenin önemli 
bir parçası olduk. Bu yüzden buraya özel bir iz daha bırakmak is-
tedik. Bu belgesel filmde Karadeniz’in güzellikleriyle birlikte, ma-
denciliğe dair ilginizi çekeceğini düşündüğümüz çok özel anları 
ve farklı hikâyeleri de sizlerle paylaşacağız.” diyerek filmin esas 
kahramanları olduğunu düşündüğü Çayeli Bakır çalışanlarına 
ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Film festivali kapsamında ayrıca Jüri Özel Ödülü de Cevherden 
Öteye filmine verildi. 
Diğer taraftan Çayeli Bakır, Çamlıca Mahallesi Camii’nin yeni-
den inşasını da tamamladı. İlk inşası 1940’lı yıllara dayanan ve 
bulunduğu bölgenin en eski camilerinden biri olan Çamlıca 
Mahallesi Camii’nin yeniden yapımında caminin tarihi taşları 
kullanıldığı ve yaklaşık bir yılda inşa edildiği öğrenilen cami-
nin açılışı Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, Madenli Beledi-
ye Başkanı Necip Yazıcı, Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü 
Murat Güreşçi, Çayeli İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, muhtarlar ve 
mahalle sakinlerinin katılımıyla 5 Ekim 2018’de Cuma namazı 
öncesinde gerçekleştirildi.
Caminin açılışında konuşma yapan Çayeli Bakır Genel Müdür 
Murat Güreşçi, “Bu cami, yörenin en eski camilerinden biri ve çok 
kıymetli, manevi bir değere sahip. Caminin yapımını mahalle halkı 
ve cami derneği ile koordineli bir şekilde yürüttük. Caminin taşları 
yıllar önce burada yaşayan insanların sırtında taşınarak buraya 
getirilmiş. Bu sebeple aynı taşları caminin inşasında yeniden kul-
landık. Çamlıca Mahallesi Camii’nin tüm mahalle halkına hayırlı 
olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk ise yaptığı konuşmada Ça-
yeli Bakır’ın yöreye kazandırdığı cami için duyduğu memnuni-
yeti ifade ederek Çayeli Bakır İşletmeleri’ne bu desteği için te-
şekkür etti ve caminin yapımı hakkında yetkililerden bilgi aldı. 
Madenli Belediye Başkanı Necip Yazıcı, tarihi bir caminin yeni-
den inşası sürecinde kendilerine düşen her sorumluluğu seve 
seve yerine getirdiklerini belirterek camiyi mahalleye yeniden 
kazandıran Çayeli Bakır’a teşekkür etti. Çayeli Müftüsü Mehmet 
Uzun ise camiler haftası içinde bu güzel caminin ibadete açıl-
masının çok anlamlı olduğunu belirtti. 

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’ne ait, milli sis-
mik araştırma gemisi Oruç Reis, Zonguldak açıklarında deni-
zin altındaki taşkömürü rezervini belirlemek için çalışmalara 
başladı. DHA’nın haberine göre 2017 yılında MTA bünyesine 
katılan sismik araştırma gemisi Oruç Reis, kömür sahalarının 
üretim ve işletme yetkisine sahip Türkiye Taşkömürü Kurumu 
(TTK) için deniz tabanındaki kömür rezervini belirlemek üzere 
Zonguldak’a geldi. Yapılacak çalışmayla Karadeniz’de ilk defa 
bir sismik araştırma gemisiyle, tam teşekküllü bir rezerv tara-
ması gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
MTA Batı Karadeniz Bölge Müdürü Abdülkadir Yılmaz, MTA 
Oruç Reis gemisinin tam donanım ve tüm mürettebatıyla 
birlikte Karadeniz’de sismik incelemeler yapmaya devam et-
tiğini belirtti. Geminin Zonguldak’ta denizin altındaki kömür 
rezervini belirlemek için geldiğini ifade eden Yılmaz, “Gemi 
Zonguldak açıklarında deniz seviyesinin altında bulunan kö-
mür rezervlerini belirleyecek. Ortalama 2 ay bu bölgede çalışma 

yapacak. Çalışmalar daha yeni başladı. İnşallah güzel sonuçlar 
alınır. Gemimiz son derece modern ve ileri teknolojiye sahip. 
Önemli bir görev icra ediyor.” dedi. Diğer taraftan T.C. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Karadeniz’de bu-
lunan MTA Oruç Reis sismik arama gemisini ziyaret ederek, 
incelemelerde bulundu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
aldı. 
TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında üre-
tim, 1980 yılından beri deniz seviyesinin altında yapılıyor. Yerin 
485 ve 630 metre altında kıyıdan denizin altına doğru uzanan 
yaklaşık 200 metrelik galerilerde madenciler çalışmalarına de-
vam ediyor. Bin 474 işçinin çalıştığı Kozlu maden ocağında uz-
manlar, üretim sırasında denizde su sızdırmasına karşı sürekli 
ölçüm ve teknik incelemeler yapıyor. TTK’nın daha önce yaptığı 
çalışmalarla, bölgedeki yaklaşık 100 milyon ton rezerv kömü-
rün 40 milyon tona yakınının deniz tabanının altında olduğu 
tahmin ediliyor.
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TÜMMER; “Bursa’da 500 Milyar Dolarlık Mermer Re-
zervi Tespit Edildi” Haberine İlişkin Açıklama Yaptı 

Eylül 2018
25 Eylül 2018 tarihinde ulusal medyada yer bulan Bursa Orha-
neli’de 500 milyar dolarlık mermer rezervi tespit edildiğine ve 
mermeri blok satıp işlenmiş olarak geri aldığımıza ilişkin haber-
lere karşın TÜMMER (Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları 
Üreticileri Birliği) tarafından bir açıklama yapıldı. Bursa-Orha-
neli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu’nun verdiği beyanata göre 
medyada yer bulan haberle ilgili olarak TÜMMER Yönetim Ku-
rulu Başkanı Raif Türk düşüncelerini paylaştı.
Yıllardan beri özel olarak mermer, genel olarak da madenin 
her türlüsü aleyhine adeta adı konulmamış bir kampanya yü-
rütüldüğünü belirten Türk bu kampanyanın, bilerek veya bil-
meyerek, her defasında farklı çevrelerce yürütüldüğünü, adeta 
mermer üreticileri dışında kalan herkesin bu konuda uzman ke-
sildiğini, gerçek madencilerin de ne yaptıklarını, yapacaklarını 
bilmedikleri gibi bir ortam oluştuğunu dile getirdi.
Bursa-Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu’nun geçtiğimiz 
dönemlerde de dile getirdiği iddiasını önceki gün de yenilediği-
ne vurgu yapan Raif Türk; “Sayın Tatlıoğlu ikinci kezdir bir mermer 
uzmanı gibi kamuoyuna seslenip yanlış algıların oluşmasına çalı-
şanlar arasına katıldı. Tatlıoğlu bölgede 500 milyar USD değerinde 
bir mermer rezervi bulduklarını belirterek sektör mensuplarımızın 
mermeri çıkarıp blok halinde sattıklarını, oysa mermeri işleyerek, 
katma değer kazandırarak da satmamız gerektiğini, böylece 5 lira-
lık taşı 25 liraya satabileceğimizi ifade etti.
İşin aslı şudur: Üyelerimizden merkezi Bursa’da bulunan MADSİ-
AD, 2012 yılında anılan bölgede iki akademisyene yaptırdığı çalış-
mada, anılan yörede 105 milyar USD değerinde bir rezerv ortaya 
konduğu ve bu rezervin 900 yılda üretileceği belirtilmiştir. Böyle bir 
rezervin en iyi koşullarda yıllık 167 milyon USD’ye tekabül ettiği de 
hesaplanmıştır.” şeklinde bilgiler paylaştı.
Güncel rakamlar ile mermer ticareti ile ilgili bilgiler de aktaran Türk; 
“Dünya mermer ithalatı 17 ila 18 milyar USD civarındadır. Bu değe-
rin 5-6 milyar USD’si blok, 11-12 milyar USD’si işlenmiş mermerdir. 
İşlenmiş mermerin de 3-3,5 milyar USD’si karbonatlı kayaçlar, yani 
ülkemizde üretilenlerin büyük bölümünün yer aldığı grup, yani Orha-
neli’ deki mermerler gibi… Geriye kalan 8-9 milyar USD değerindeki 
işlenmiş mermer ise sert taş tabir edilen ve ülkemizde az rastlanan 
granit türü mermerlerdir. Bu 3-3,5 milyar USD’lik işlenmiş mermerin 1 
milyar USD değerindeki bölümünü bizim mermercilerimiz karşılıyor. 
Pazar payındaki bu değer ise hiç de küçümsenecek gibi değil. İşlenmiş 

karbonatlı mermerin de en büyük alıcısı ABD, yılda ortalama 1 milyar 
USD değerinde işlenmiş mermer alıyor. Ülkemiz en çok işlenmiş ihra-
catını da bu ülkeye yapıyor.
Dünyanın en büyük blok alıcısı ülkesi ise bilindiği üzere Çin Halk 
Cumhuriyeti’dir. 5-6 milyar USD değerindeki dünya blok ithalatı-
nın 3 milyar USD değeri bu ülkeye aittir ve bu değere sert taşlar 
da dâhildir. Çin Halk Cumhuriyeti’ne ülkemiz yılda 4 milyon ton 
blok ihraç etmekte ve 1 milyar USD döviz girdisi sağlamaktadır. 
Ülkemiz miktarda 2., değerde 1. sıradadır.” dedi.
İlgili haberde bahsedilen İtalya’dan işlenmiş ürün aldığımız 
konusunun ise gerçeği yansıtmadığının altını çizen Türk; Türki-
ye’nin mermer ithalatçısı değil mermer ihracatçısı bir ülke oldu-
ğunu hatırlattı. Dünya doğaltaş üretiminin yüzde 85-90’ını on 
ülkenin gerçekleştirmekte olduğunu aktaran TÜMMER Başkanı 
Raif Türk, ülkemizin Çin ve Hindistan’dan sonra İtalya, Brezil-
ya, İspanya, İran, Mısır gibi ülkelerle üçüncülük için yarışmakta 
olduğunu, yılda 2 milyar USD değerinde ihracat yaptığımızı, 
işlenmiş mermer ithalatımızın ise 200 milyon USD değerinde 
olduğunu, bu değerin 170 milyon USD’sinin de sert taş tabir 
edilen granit türü mermerlerden oluştuğunu vurguladı.
Daha sonra sözlerine devam eden Türk şunları kaydetti: “Başkan 
Tatlıoğlu’nun açıklamaları karşısında ne denir bilemiyorum. 2 bin 
beş yüz civarında mermer ocağı, 700 civarında üretici firması, 1000 
civarında fabrikası olan, tüm ülkelerde saygı ile karşılanan sektörü-
müz niye böyle bir ticaretin içine girsin ki! Mesela bugünlerde mer-
mer üreticilerimiz dünyanın ikinci büyük fuarı olan İtalya’nın Vero-
na kentindeki fuarda ziyaretçileri ile görüşmekteler.
Ülkemizde neredeyse her üreticisinin ihracatçı olup dünya pazarlarına 
açılan bu sektör küçümsenmeyi değil, güven ve saygıyı hak ediyor. Lüt-
fen mermeri ve mermerciliği biraz da mermerciden dinlesinler.
Öte yandan, bir mermer OSB’si kurulması takdire şayandır, destek-
lenmelidir. Sayın Başkana teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak, ih-
racat/ithalat hakkında yorum ve değerlendirme yapmadan önce 
dünya pazarını iyi okumamız, ihracatçı birliklerinde kayıt altında 
olan ihracat/ithalat verilerini almamız gerekir.
Son olarak şunu belirtmek istiyorum: Mermer sektöründe ne rezervler 
görüldüğü gibidir, ne de üretici-ihracatçımız diğer ülkelerden geride 
kalmaktadır. Bazı eksikler olsa da sektörümüz son otuz yılda dünya pa-
zarlarında gurur duyulacak başarılar elde etmiş ve etmektedir. Bu sektör, 
boşuna dünyanın üçüncüsü konumuna gelmemiştir.”

Avod Madencilik, Çorum’da ki Cu-Pb-Zn Sahası ile 
İlgili Güncelleme Paylaştı Ağustos 2018

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri AŞ, iştiraki olan 
Avod Altın Madencilik AŞ’de yaşanan son gelişmeler hakkında 
açıklamada bulundu. Verilen bilgilerde Çorum Boğazkale’de 
bulunan 200712071 ruhsat numaralı Cu-Pb-Zn sahasında 2018 
yılının Mart ayında başlanan sondaj çalışmalarının Ağustos ayı 
itibari ile tamamlandığı, karot kontrolü ve laboratuvar çalış-

maları sonrası rezerv tespit raporunun paylaşılacağını belirtti. 
Şirketin sahasında jeolojik çalışmaların Alman DMT Consulting 
GMBH (DMT) gözetiminde sürdürüldüğü, rezerv tespit çalışma-
larının da devam ettiği, rezerv tespit raporunun önümüzdeki 
günlerde tamamlanması ile yatırımcılar ile bilgilerin paylaşıla-
cağı aktarıldı. 
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Uluslararası Maden Şirketi Kurulması İçin 
Düğmeye Basıldı 

Bakan Dönmez: “Kömür İthalatını Azaltıp, Altın 
Üretimini İki Kat Arttırmayı Hedefliyoruz” 

Ekim 2018

Eylül 2018

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız 
resmi Twitter hesabı üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. 
Yurt dışında maden arama ve işletme faaliyetlerinde bulunu-
labilmesi amacıyla MTA bünyesinde bir şirket kurulması için 
çalışmalara başlandığını belirten Cansız, daha önce yasal alt 
yapısı hazırlanan konuyla ilgili açıklamada bulunarak küresel 
madencilik piyasasında etkili bir aktör olabilme ve ülkemizin 
hammadde tedarik güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı-
nı aktarırken bu yeni şirketin öncelikle Afrika ve Orta Asya’da 
maden ruhsatları elde ederek yapılanmasını en kısa sürede ta-
mamlayıp faaliyetlerine başlayacağını belirtti.
Güvenli madencilik hedefleri doğrultusunda yapılan çalışma-

larla ilgili bilgiler de paylaşan Cansız, 2018 yılı için hedeflenen 
8.000 maden sahası denetiminin %71’inin Eylül itibariyle ger-
çekleştirildiğini aktardı. Hükümetin güvenli madencilik hede-
fi doğrultusunda nitelikli ve yoğun denetimlerin bir sonucu 
olarak maden kazalarında %65 oranında azalma sağlandığına 
vurgu yapan Cansız, önceki yıllarda ortalama 6.500 olan ma-
den sahası denetiminin, denetim kalitesi artırılarak 2018 yılında 
daha yüksek rakamlara çıkarılacağını aktardı. Cansız’ın açıkla-
masına göre; Berat Albayrak döneminde başlayan uygulama 
sonrasında ülkemizdeki maden işletmeleri risk gruplarına göre 
tasnif edilerek, riskli sahaların da yılda en az 4 defa denetlen-
mesi sağlandı. 

Zonguldak ve Soma’daki 7 sahada toplam 10 milyon tonluk üre-
tim gerçekleştirilmesi için açılan 7 ihalenin sonuçları belli oldu. 
Böylece ithalatla karşılanan 30 milyon tonluk kömür ihtiyacının 
yerli kaynaklardan karşılanması amacıyla başlatılan çalışmaların 
ilk meyvesi de alınmaya başlanacak. Konuyla ilgili olarak açıkla-
malarda bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
“Türkiye’de kömür rezervimizin toplam miktarı son keşiflerle birlikte 
18 milyar tona çıktı. 2,5 sene önce bu 15 milyar tondu. Tabii yerin 
altındaki maden çıkmayınca kimseye faydası yok” diye konuştu.
Dünya Gazetesi’nde yayınlanan habere göre TTK ve TKİ’nin sahala-
rını özel sektöre ihale ederek, üretim ve istihdamı artırmaya çalış-
tıklarını dile getiren Dönmez, “Sadece Zonguldak’ta 1,5 milyar ton-
luk taşkömürü rezervimiz var. Bizim orada kamu-özel yıllık üretimimiz 
ortalama 1 milyon ton. Bu hızla bin beş yüz yıla bitmez. Geçtiğimiz yıl 
kanunlarımızda bir iki değişiklik yaptık. Bu değişikliklerle, TTK’ya veril-
miş olan ruhsatların kendisinin işletmediği kısımda kalan bölümlerini 
devir ihalesine çıkmak suretiyle üretim ve istihdam artışı hedefliyoruz” 
dedi. Yıllık ortalama 30 milyon ton civarında kömür ithalatı yapıl-
dığına dikkat çeken Dönmez, “Bunun 20 milyon tonunu santralleri-

miz tüketiyor. Zonguldak’taki kömürümüz aslında bu santrallerimiz 
için uygun. İthal kömüre dayalı santral kuran firmaların sahipleri ile 
anlaştık. Garantili anlaşmalarla yerli üretimi teşvik etmiş olduk. 2017 
yılında gerçekleşen 5 milyar dolarlık maden ithalatının 4 milyar dola-
rını kömür oluşturuyor. Kömür zengini bir ülkede, kömür ithal ediyor 
olmamız doğrusu eleştirilecek bir şey. Bu nedenle adım atmamız gere-
kiyordu. Sadece kamu eli ile de bunu yapma şansımız yok” dedi.
Altın üretimi konusunda da açıklamalarda bulunan Dönmez, 
altın üretimini iki kat artırmayı hedeflediklerini belirtirken bu 
konuda altın madencileriyle görüştüklerini de dile getirdi.
Kaynak yetersizliği nedeniyle projelerin durdurulabileceği yö-
nünde yapılan spekülasyonları da değerlendiren Dönmez konuş-
masını şu sözlerle noktaladı: “Şu anda bizim büyük, başladığımız 
projelerden henüz böyle bir durumda olan yok. Hazine Maliye tarafı 
ile arkadaşlarımız da görüşüyor. Prensipte şuna anlaştık. Kamu şir-
ketlerimiz yapacaksa, kendi kaynakları varsa yürüyebilirsiniz dedi-
ler. Ya da kendi kaynağı değil, dış kaynak kullanabiliyorlarsa, uzun 
dönemli finansman, yine orada da ilerleme yapılabilir denildi. Bizde 
o kapsamda şu anda takılan bir şey gözükmüyor.” 

Kırgızistan’da ki Chaarat Altın Projesine 
Türk Eli Değdi Eylül 2018

Chaarat Gold Ltd.’nin Kırgızistan’daki Chaarat Altın Projesi kap-
samında gerçekleştirilecek Tulkubash Yığın Liçi Projesi hakkın-
da yayınlanan haber bülteninde Türk Çiftay İnşaat şirketinin 
sahaya ekipman nakliyesine başladığı açıklandı. Londra Borsa-
sına kote şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Türk şirket 
tarafından; inşaatın ilk safhalarında görev alacak personel için 
50 kişilik geçici bir kamp inşası, toplam 360 kişilik şantiyenin 
başlangıç olarak 200 kişiyi barındıracak kısmının inşası, geçici 
bir bakım atölyesi kurulumu, maden ile proses tesisleri arasın-
daki 5 kilometrelik yolun inşaatı, maden erişim yolunun Kum-

bel geçiş alanı bölümünün inşaatı, yığın liçi alanının ilk kazı ve 
temizlik çalışmaları gerçekleştirilecek. Raporda; yapılacak bu 
çalışmalar Tulkubash Yığın Liçi Projesi’nde 2019 yılının ikinci 
çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanan geniş ölçekli inşaat 
için gerekli hazırlık olarak değerlendirildi.
Tulkubash Projesi’nde Chaarat Gold tarafından gerçekleştirilen 
fizibilite çalışmasına göre 0,91 g/t Au ve 1,13 g/t Ag içerikli 16 
milyon ton cevher bulunduğu tespit edilirken madenden yılda 
ortalama 95.200 ons üretim yapılması planlanıyor. Madende ilk 
altının ise 2020 yılında dökülmesi hedefleniyor. 
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Altın Madencileri Derneği, Enerji Bakanı Fatih 
Dönmez ve Yardımcısı Mithat Cansız ile Toplantı 
Gerçekleştirdi Ağustos 2018

Altın Madencileri Derneği (AMD) Yönetim Kurulu Üyeleri, T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bakan Yar-
dımcısı Mithat Cansız ile sektörde çözüme kavuşturulmasını 
talep ettikleri konularla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Daha 
fazla zaman kaybedilmeden çözüme kavuşturulmasını beklen-
diğinin aktarıldığı konular şunlar oldu:
• Ruhsat devri, temdit, rödovans, arama ve işletme ruhsa-
tı, işletme izni durumu, izin sürelerinde yaşanan belirsizlikler 
nedeniyle sektörde ciddi sıkıntılar yaşandığı, bu sebeple de 
yatırımcıların sektöre ilgisinin azaldığı, izinlerin bekletilmeden 
verilmesinin önemli olduğu,
• Her izin sürecinde şirketlerin tekrar tekrar soruşturmadan 
geçirilmesinin süreci yavaşlattığı, bu sebeple de tekrar eden 
soruşturmalara son verilmesi gerektiği,
• Orman izin bedellerinin projeleri yapılamaz hale getirdiği, 
7061 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeden pratikte çok az 
sayıda şirketin yararlanabildiği, dolayısı ile yapılan düzenle-
menin sektörün beklentilerine cevap vermediği, IV. Grup ma-
denler için Bakanlar Kurulu kararı ile bir indirim sağlanmasının 
önemli olduğu,
• Zeytin Kanunu ile madencilik faaliyetlerinin çok büyük bir 
alanda kısıtlandığı, buna bir çözüm bulunması gerektiği,
• Mera, GSM ruhsatları ve orman izinlerinde madencilerin 
mağdur edildikleri, yatırımların geciktiği, aynı şirketin iki ayrı 
izin talebinden birisine olumlu diğerine olumsuz cevap ve-
rilmesinin izah edilemediği, MTA’nın özel sektöre rakip bir 
kurum hale getirilmemesinin önemi, altın madenciliğinde 
sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için aramaların teşvik edil-
mesi gerektiği, ÇED sürecinde tüm kurum ve kuruluşlardan 
olumlu görüş alındığı halde mülkiyeti ormana ait alanlarda 
mükerrer olarak yeniden izin alındığı gibi konular detaylıca 
dile getirildi.
AMD Yönetim Kurulu tarafından toplantıda; 2013 yılında 

ülkemizin altın üretiminin 33,5 tona çıktığı, 2012/15 nolu 
Başbakanlık Genelgesi’nden sonra ise altın üretiminde 
düşüş yaşandığı vurgularken izin sürecinde sıkıntılar ya-
şanmaması durumunda bugün ülkemizde yılda 60 ton 
altın üretimi gerçekleştirilebileceği belirtildi. Bu sayede 
ülkemizin altın üreten bir ülke konumuna gelebileceği ve 
ekonomiye yaklaşık 2,4 milyar dolar katkı sağlanabileceği-
ne vurgu yapıldı.
AMD Yönetiminin taleplerinin ardından Bakan Fatih Dön-
mez’in izinlerde yaşanan sıkıntının çok kısa sürede aşılacağını, 
tekrar tekrar görüş alma veya soruşturma vb. konuların çözü-
me kavuşturulacağı, tek durak ofis anlayışı içinde yatırımcıla-
rın sorunlarının hızla çözülmesi için projeleri izleme koordina-
törlüğü kurulabileceğini, ruhsat bedellerini arama safhasında 
düşük tutup, daha sonraki aşamalarda azar azar arttırmayı 
hedeflediklerini belirttiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre 
Dönmez ayrıca, altın ithalatına yılda yaklaşık 6-8 milyar dolar 
ödediğimizi bunun cari açığı olumsuz etkilediğini, bu sebeple 
de ülke olarak altın üretimini artırmamız gerektiğini belirtti. 
Dönmez, diğer bakanlıkların madenciliği engelleyici düzen-
lemelerine yönelik rahatsızlıklarını da ifade ederek, izinlerin 
e-maden üzerinden zaman kaybetmeden alınabilmesi için 
çalışmalarının devam ettiğini ve yakın bir zamanda izinlerin 
elektronik ortamda alınmasını sağlayacaklarını da sözlerine 
ekledi.
Bakan Yardımcısı Mithat Cansız da cari açığı azaltmak için itha-
latına milyarlarca dolar ödediğimiz madenleri stratejik yatırım-
lar listesine alıp onlara özgü bazı kolaylıklar sağlanabileceğini 
AMD Yönetim Kurulu üyelerine aktardı.
AMD Yönetim Kurulu, Fatih Dönmez ve Mithat Cansız’ın top-
lantıda bahse konu olan sorunlar çözülünceye kadar her iki 
ayda bir bu toplantıların sürdürülmesi gerektiği konusunda da 
bir görüş birliği sağladığı öğrenildi.

Koza Emin Ellerde... Eylül 2018

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gü-
lal, Koza Altın İşletmeleri’nin finansal verilerinin her geçen gün 
iyiye gittiğini, yılın ilk yarısında geçen yıla göre cironun yüzde 
31, kârlılığın yüzde 85 arttığını açıkladı. Bergama ilçesinde bu-
lunan Koza Altın İşletmeleri tesisinde basın toplantısı düzenle-
yen Gülal şunları kaydetti: “Devraldığımızda Koza’nın 5,1 milyar 
lira öz kaynağı varken şu an yüzde 17’lik artışla bu rakam 5,98 mil-
yar liraya yükseldi. Yine devraldığımızda 5,33 milyar lira olan aktif 
büyüklüğü de 6,52 milyar seviyesinde... Firma aktif olarak da yüz-
de 23 seviyesinde büyüdü. Bizim devraldığımızda Koza’nın tüm 
işletmelerinde bin 754 kişi çalışıyordu, şu an 2 bin 210 kişi çalışıyor. 
Tabi bu rakamda taşeron olarak çalışan kişiler dahil değil. Onlar-
da da bin 10 kişi var. Devraldığımız an itibarıyla Koza’nın borsada 

14,1 olan hisse değeri bugün itibariyle 51,3 seviyesinde. Şirketin 
borsa değeri yüzde 263 seviyesinde arttı. Biz 2 yıldır bu firmayı yö-
netiyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre ciroda yüzde 31 artış 
söz konusu, kârlılık da yüzde 85 seviyesinde arttı.” 
Türkiye’de üretilen altının yaklaşık yüzde 35’inin Koza tarafın-
dan karşılandığına dikkat çeken Gülal, “Koza bizim başımızı dik 
eden şirketlerden bir tanesi ve emin ellerde.” diye konuştu.  
Kayyumla yönetilen şirketlerin satılmasının sürdürülebilirlik te-
meli üzerine kurulduğunu, şirketin ekonomik devamlılığında 
bir sıkıntı söz konusu olursa bunun gündeme alınabileceğini 
dile getiren Gülal, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Koza’yı 
yöneteceklerini, kesin karara göre yol haritası belirleyeceklerini 
aktardı.
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Yıldırım Grup, Kazakistan Cumhurbaşkanı ile 
Madencilik Yatırımları Hakkında Görüştü 

Sektörün Sorunları İstanbul’da Değerlendirildi

Eylül 2018

Ekim 2018

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Yıldırım 
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Robert Yüksel Yıldırım arasın-
da bir görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi. Akorda Ajansının 
haberine göre görüşmede krom madenciliğine yapılacak yatı-
rımlar masaya yatırıldı. Nazarbayev Yıldırım Grup’un haliz ha-
zırda Aktobe bölgesinde faaliyetlerine devam ettiğine dikkat 
çekerken Türkiye ve Kazakistan arasındaki ekonomik iş birliğini 

güçlendirmek adına yatırımcılara destek vereceklerini belirtti. 
Ankara ziyareti kapsamında Ankara’da Türk şirketlerinin tem-
silcileri ile de görüşen Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, toplam tutarı 2 milyar dolar olan ortak projelere 
imza attıklarını ifade etti. İki ülke arasında yapılacak iş birliği 
kapsamında madenciliğin yanı sıra savunma sanayi, teknoloji, 
turizm, tarım ve kültür alanlarında ortak projeler bulunuyor. 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız 
ile Maden İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sever’in ka-
tılımıyla düzenlenen maden sektörü sorunları değerlendirme 
toplantısı 4 Ekim 2018’de İstanbul’da, üretici firmalar ile sektö-
rü temsil eden vakıf ve derneklerin katılımıyla Maden Sektörü 
Sorunları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı-
da konuşan Mithat Cansız; 16 Bakanlı yeni hükümet sistemine 
geçiş sürecinin başında, tabiri caizse demlenme döneminde 
olduklarını dile getirerek süreci en hızlı şekilde tamamlamak 
için çalışmalara hız verdiklerini belirtti. Önümüzdeki günlerde 
çıkması beklenen torba kanunda sektörün lehine maddelerin 
olması için çalıştıklarını aktaran Cansız 11 Eylül 2018 tarihinde 
yayımlanan 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ge-
len değişiklikler hakkında bilgi vererek: “Bu genelgede özellikle 
izin alma süreçlerini hızlandıran önemli bir değişiklik geldi. Artık 
izinler Başbakanlıktan değil, ilgili bakanlıkların yardımcılarının 
söz sahibi olacağı komitelerce alınacak. Komitelerin verdiği 
onaydan sonra başka bir üst makamın onayı aranmayacak, sa-
dece üç ayda bir Cumhurbaşkanlığı’na bilgilendirmede bulunu-
lacak” dedi.
Cansız MİGEM’in artık MAPEG (Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü) adıyla faaliyet göstereceğini hatırlattı. Tarım ve Or-
man Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ile yakın işbir-
liğine gidildiğini, sadece maden konuları için istişare toplantısı 
yapıldığını ve bu toplantıdan önemli sonuçlar alındığını belirtti. 
MAPEG’in elinde bulunan 800 dosyanın bilgisinin sunulduğu-
nu, bundan böyle işlem sürelerinin kısa süreceğini de sözlerine 
ekledi. Vergi affı ve borç yapılandırma dönemlerinde madenci-
lik alanında verilen idari para cezalarının da kapsama alınması 
için çalışmalar yaptıklarını, fakat somut sonuç alamadıklarını 
belirten Cansız bu borçların en azından taksitlendirilmesi için 
çabalarının devam ettiğini aktardı.
E-Maden projesinde verilen önemi de dile getiren Cansız bu 
konuda önemli aşama kaydettiklerini belirterek “E-Maden 
projesinin % 75’i bitti. TÜRKSAT’la yapılan anlaşma neticesinde 
adeta MR çekilir gibi Türkiye’nin maden alanları tarandı. Bunun 
yanı sıra 36 farklı kurumla veri alışverişi anlaşması yapıldı. Bu 
çalışmalar neticesinde, önceki dönemde günler hatta aylar alan 
işlemler, evrakların tamamlanmış olması halinde bir günde ne-
ticelenecek.” dedi.
30. madde kapsamında nihai ürüne (uç ürün) yönelik ihaleler 

gerçekleştireceklerini hatırlatan Cansız, 2018 sonuna kadar bin-
den fazla ihalenin sürecini tamamlayacaklarını söyledi.
Mermer artıkları hakkında da konuşan Cansız “Değerli hoca-
larımız bizlere öğretmeden önce biz bunlara atık diyorduk, yeni 
dönemde ise artık tabirini kullanıyoruz. Bu yan ürünleri, başta 
agrega yapımında kullanarak değerlendirmek istiyoruz. Konu 
hakkında İtalya’dan uzmanlar getirdik ve çalışmalar yaptırdık. 
Bu sayede gereksiz taş ocağı açılmasının da önüne geçeceğiz.” 
dedi.
Denetim raporlarının yeknesaklığı için de çalışmalar yaptıkla-
rını belirten Cansız, raporların yoruma daha kapalı, şartların 
yanında var ya da yok işaretleneceğini söyledi. Ayrıca denet-
menlerin raporlarını elektronik olarak sisteme girdiklerinden 
bahsetti. Maden sahası denetimlerinin daha sık ve daha nite-
likli gerçekleştirileceğini belirten Cansız, denetmenlerin eğiti-
mi için çalışmalarını sürdürdüklerini, sanal gerçeklik kullanılan 
eğitim programları hazırlandığını ve çalışanları gerçek şartlara 
en yakın ortam sağlanarak sınava tabii tutacaklarını belirtti.
UMREK (Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Depolama Komis-
yonu) kurulumu kapsamında genel kurul yapıldığını, gerekli 
yönetmeliklerin çıkarıldığını ve kurumun işlemeye başladığını 
belirtti. Ayrıca UMREK’in insan havuzunun oluşturulması çalış-
maların yapıldığını da sözlerine ekledi.
Madenciliğin önümüzdeki dönemde çok daha önemli olaca-
ğını vurgulayan Cansız: ”Açıklanan 100 günlük stratejik prog-
ramda yer alan 15 hedeften 8’i madenle ilgili. Hem önümüzdeki 
100 günlük program, hem sonraki dönemlerde madenciliğin 
önemi buradan anlaşılabilir.” şeklinde konuştu. Toplantı, ka-
tılımcı firmaların soruları ve Mithat Cansız, Mustafa Sever ve 
Aydın Dinçer’in firmalara verdikleri cevaplarla devam etti. 
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DÜNYADAN HABERLER

Çin, Kömür ve Çelik Üretimi Kısıtlamalarına 
Devam Etmeyecek Ekim 2018

Çin, hava kirliliğini önlemek adına başlattığı kömür ve çelik üre-
timini kısıtlayıcı yaptırımların, ABD ile arasındaki ticaret savaşla-
rı nedeni ile devam ettirmeme kararı aldı. 
Çin’in bu hamlesi ülkenin eylemlerindeki odak noktasını eko-
nomik büyümeye kaydırması şeklinde yorumlandı. İki yıl üst 
üste elde edilen verilerin, dünyanın en büyük çelik üreticisi ve 
kömür madencisi olan ülkenin üretim kısıtlamaları nedeniyle 5 
yıllık kalkınma planlarında yer alan 2020 hedeflerine ulaşması-
na engel olduğu şeklinde yorumlanmıştı.
Yaptırımların bir kısmının devam etmesi beklenirken daha an-

layışlı bir tutum izleneceği ifade edildi. Bu duruma örnek olarak 
yıllık partikül kirliliği için izin verilen sınır yaptırımlardan önce 
%5 olarak uygulanıyordu. Yaptırımlarla birlikte %2,5 seviye-
lerine çekilen oranın Çin’in daha rahat tutumu ile %3 oranına 
çıkması bekleniyor. Aynı zamanda çelik üretimi üzerine gerçek-
leştirilen yaptırımların, üreticilerin emisyon hedeflerini karşıl-
masıyla tamamen kaldırılması bekleniyor. Bunun yanında Çin 
Hükümeti’nin hava kirliliğinin en üst düzeye ulaştığı Kasım ve 
Mart ayları arasındaki dönemde emisyon hedeflerini karşıla-
mak için yeni yollar bulmaları gerekeceği ifade ediliyor. 

Kömür Fiyatlarındaki Yükseliş Madencilere Olumsuz 
Yansıyabilir 

Şili Ekonomisini Korumak için Önlemler Alıyor 

Ekim 2018

Ekim 2018

Avrupa’da kömür fiyatlarının ton başı 100 dolar seviyelerini zor-
lamasının, beklenenin aksine kömür üreticileri için olumsuz bir 
etki yaratabileceği, yükselen fiyatlar öncülüğünde enerji üreti-
mine alternatif arayan ülkelerin yenilenebilir enerji kaynakları-
na yönelebileceği belirtildi. 
Çin’in rekor kömür talebi, enerji üretiminde kullanılan her türlü 
yakıtın maliyetini arttırdı. Avrupa’dan Çin’e gerçekleştirilen kö-
mür sevkiyatları Avrupa’da İngiltere’den İtalya’ya kadar birçok 
ülkede elektrik fiyatlarında artışa neden oldu. Avrupa’da birçok 
ülkenin hali hazırda fosil yakıtlarının kullanımı sonucu açığa çıkan 
emisyonları azaltmak için çalışmalar sürdürdüğü ve son yıllarda 
elektrik arzını çeşitlendirebilmek adına rüzgâr ve güneş enerjile-
rine yatım yaptıkları biliniyor. Yüksek kömür ve dolayısı ile enerji 
fiyatları yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil yakıtlar karşısında 
daha ekonomik kalmasına neden olduğu ifade ediliyor.

Birçok şirketin şimdiden yüksek enerji maliyetleri nedeni ile 
hammadde kullanımını daha verimli hale getirecek teknolo-
jilere yoğunlaştığını belirten Mitsubishi Heavy Industries’in 
bir birimi olan Turboden SpA CEO’su Paolo Bertuzzi, önemli 
olanın fiyatların güncel durumundan ziyade piyasaların eği-
limi olduğunu ifade ederken “Fiyatlar arttıkça insanlar enerji 
maliyetleri konusunda daha fazla kafa yormaya başlayacaklar.” 
dedi. 
Anglo American, BHP, Glencore, Rio Tinto gibi dünyanın önde 
gelen kömür üreticilerinin de artan fiyatları olumlu yorumlama-
dıkları görülüyor. Bu şirketlerin yeni maden kurulum çalışmaları 
olmamaları biri yana Rio Tinto, kömür varlıklarını elden çıkar-
mak için çalışmalar sürdürüyor. Fiyatların yüksek seyretmesi 
halinde de birçok şirketin farklı sektörlere yatırım yapması ön-
görülüyor. 

Şili, ABD ve Çin arasındaki ekonomik savaşın üzerindeki etkisini 
hafifletmek amacı ile yeni ticari anlaşma arayışı içerisine girdi. 
Dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili’nin Maden Bakanı 
Baldo Prokurica, ülkede bakırın yanı sıra lityum sektörünü de 
genişletmeyi planladıklarını ifade etti. 
Prokurica, ülkenin elektrikli aracalar öncülüğünde artan talebi 
karşılamak konusunda tekel olmak amacı ile bakır ve lityum 
madenciliğini yabancı yatırımcıya açmayı düşündüklerini be-
lirtirken dünyadaki lityum kaynaklarının yarısını barındıran Şili 
ile ilgili: “Petrol konusunda Suudi Arabistan’ın rolü ne ise elektrikli 
araçlar konusunda da Şili’nin rolü o. Hali hazırda gerçekleştirdi-
ğimiz ticari anlaşmalara hem nitelik hem nicelik olarak yenilerini 
ekleyerek ekonomik çeşitlilik sağlamak istiyoruz.” şeklinde açıkla-
malarda bulundu. 
Şili, küresel bakır arzının yaklaşık %23’ünü karşılıyor ve Çin 
ise ülkenin en büyük alıcıları arasında bulunuyor. Bu nedenle 
ABD ve Çin arasındaki ticari savaş nedeni ile Çin’in yaşayacağı 
herhangi bir olumsuzluk ülkenin ekonomisini olumsuz etkile-

me riski taşıyor. İki ülke arasındaki milyar dolarlık yaptırımların 
şimdiden küresel ekonominin yavaşlamasına ve bakır fiyatla-
rının düşmesine sebebiyet vermesi nedeni ile Şili, durumun 
daha da kötüleşme ihtimaline karşı önlem alarak risk azaltmak 
istiyor.
Uluslararası Energy Agency (IEA) tahminlerine göre 2017 
yılında kullanımda olan elektrikli araç sayısı 3,1 milyondu. 
Tahminlere göre bu rakamın 2030 yılında 125 milyona ulaş-
ması bekleniyor. Ülkelerin karbon emisyonu konusunda ger-
çekleştirdikleri anlaşmalara daha hassasiyetle yaklaşmaları 
halinde bu rakamın 220 milyona ulaşma ihtimali olduğu da 
belirtiliyor.
Günümüzde kullanılan içten yanmalı motorlarda 23 kilo bakır 
kullanılırken herhangi bir lityum kullanımına ihtiyaç duyulmu-
yor. Elektrikli araçlarda ise 80 kilo bakıra ek olarak kullanılan 
bataryalar nedeni ile lityuma da ihtiyaç duyuluyor. Bu rakamlar 
Şili’nin elindeki kaynakların gelişen elektrikli araç sektörü ile ne 
denli değerli hale geleceğini gözler önüne seriyor. 
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Vale Genişleme Projesine 1 Milyar Dolarlık Yatırım 
Yapacak

Endonezya, Grasberg Madeninin Kontrolünü 
Elde Etti  

Çin, Rio Tinto’nun Namibya’daki Uranyum Madeni 
ile İlgileniyor  

Ekim 2018

Eylül 2018

Eylül 2018

Dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi Vale, Brezilya'nın Ca-
rajás şehrinde bulunan, Salobo Altın-Bakır Madeninde yapılacak 
1 milyar dolarlık genişleme projesinin onaylandığını duyurdu.
Salobo 3 olarak isimlendirilen projenin yaklaşık üç yılda ta-
mamlanması bekleniyor. Açık ocak olarak tasarlanan made-
nin 200.000 ton bakırlık güncel üretim kapasitesi bulunurken 
gerçekleştirilecek olan projenin madenin üretim kapasitesinde 
yaklaşık 50.000 ton artış sağlayacağı öngörülüyor. Ayrıca ge-
nişleme projesi kapsamında 3.000 kişiye istihdam sağlanacağı 
tahmin ediliyor.
Brezilya'da keşfedilen en büyük bakır yatağı olma özelliği ile 
dikkat çeken Salobo Madeni’nin, 1 milyar tondan fazla bakır 
cevheri bulundurduğu tahmin ediliyor.

Bakır üreticileri en geç 2020 yılına kadar bakır talebinin arzın 
çok üstüne çıkmasını beklerken bu duruma öncülük edecek 
faktörlerin ise elektrikli araçlar ve artan enerji talebi olacağına 
dikkat çekiyorlar. Bir elektrikli otobüste 300 kg bir rüzgâr sant-
ralinde ise 9 ton bakır kullanıldığı bilinirken güncel bakır arz 
zincirinin ise hem üretim kapasitesi hem de üretim rakamları 
açısından yüzyıldır görülen en düşük değerlerde olması, ileriye 
dönük endişe yaratıyor.
Üretim rakamlarının yanında bakır fiyatları da üreticilere umut 
vermiyor. Bakır fiyatlarında 2018 yılı içerisinde, güçlenen dolar, 
ticaret anlaşmazlıkları ve gelişmekte olan piyasaların karışık 
seyri gibi faktörlerin etkisi ile neredeyse %20 oranında düşüş 
yaşandı. 

Freeport McMoran ve Rio Tinto, dünyanın en büyük ikinci bakır 
madeni olan Grasberg Madeni’nde çoğunluk hissesini Endo-
nezya’ya verecek olan anlaşmayı imzaladı.  Anlaşma kapsamın-
da madenin çoğunluk hissesi kamu kontrolündeki PT Indonesia 
Asahan Aluminum (Inalum) ‘a devredilecek.
Üç taraflı anlaşmanın son haline göre madenin %51 hissesi 
Endonezya hükümetine devredilecek. Geçtiğimiz aylarda En-
donezya Hükümeti madenin işletmesini üstelenen Freeport’a 
faaliyetlerine devam edebilmesi adına gerekli iznin sağlanması 
karşılığında madenin çoğunluk hissesinin Endonezya Hükü-
metine devredilmesini şart koşmuştu. Konuyla ilgili konuşan 

Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Ignasius Jonan, 
Inalum’un Freeport ve Rio Tinto’ya taahhüt ettiği 3,9 milyar 
dolarlık ödemeyi gerçekleştirdiği zaman hisse transferinin ta-
mamlanacağını söyledi.
Endonezya Hükümeti yıl içerisinde anlaşmanın istedikleri şartta 
gerçekleşmesi halinde madende faaliyetlere devam edilebil-
mesi için madenin ruhsatını 2041 yılına kadar uzatacaklarını 
belirtmişti.  Jonan, aynı zamanda Freeport’un yerel iştiraki olan 
PT Freeport Indonesia şirketinin 5 yıl içerisinde yıllık 2- 2,6 mil-
yon ton üretim kapasiteli bakır izabe tesisi kurması gerektiğini 
de aktardı. 

Dünyanın en büyük ikinci madencisi Rio Tinto’nun, Namib-
ya’nın Rössing Uranyum Madeni’ndeki hisselerinin satışı konu-
sunda Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) ile görüştüğü öğrenil-
di. Rio Tinto tarafından görüşmeler ile ilgili henüz bir açıklama 
yapılmazken, ülkenin yerel basınına konuşan Namibya Enerji 
Bakanı Simeon Negumbo, iki taraf arasında görüşmelerin sür-
düğünü doğruladı.
Rio Tinto, dünyanın en uzun süre işletilen açık ocak uranyum 
madeni Rössing’in hisselerinin %69’unu elinde bulunduruyor. 
Madende geri kalan hisselerin dağılımı ise şu şekilde: Iranian 
Foreign Investment Company %15, Industrial Corporation of 
South African %10, Namibya Hükümeti %3 ve yerel kaynaklar 
%3. Küresel uranyum arzının yaklaşık %3’ünü karşılayan Rös-
sing Madeni ile ilgilenen CNNC, tam kapasite ile üretime geç-
mesiyle birlikte 6.500 ton uranyum üretimi gerçekleştirilmesi 
ve dünyanın en büyük üçüncü uranyum madeni olması bekle-
nen Husab madenin sahibi konumunda bulunuyor.

İki önemli uranyum madenini bünyesinde bulunduran Namib-
ya, düşük küresel üretim ve Husab madeninin devreye alınması 
nedeniyle, en büyük uranyum üreticileri arasındaki konumunu 
güçlendirdi. Afrika ülkesi şu anda Kazakistan, Kanada, Avustral-
ya ve Nijer’in ardında dünyanın beşinci en büyük üreticisi po-
zisyonunda bulunuyor. 
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Baikal Mining, Udokan Bakır Projesi için 1,25 Milyar 
Dolarlık Finansman Arıyor

Nikel Üreticilerinin Hedefinde Endonezya Var 

Şili Lityumun LME’de İşlem Görmesini Talep Etti      

Eylül 2018

Eylül 2018

Ekim 2018

4 yıl önce ABD tarafından uygulanan yaptırımlar sonrası Rus-
ya’da büyük çaplı maden projeleri durma noktasına geldi. Son 
dönemde ise ülkenin kendi kaynaklarını kullanma çabası ve 
yerli sermaye desteği ile büyük çaplı projeler tekrar şirketlerin 
gündemine gelmeye başladılar. 
Bunlardan bir tanesi de ruhsatı Rus milyarder Alisher Usma-
nov’un sahibi olduğu Baikal Mining’de olan Udokan Bakır Pro-
jesi olarak dikkat çekiyor. Ruhsatı Usmanov tarafından 500 mil-
yon dolara satın alınan sahada yeni bir jeolojik model hazırlama 
çalışmaları için bugüne kadar 330 milyon dolar harcandı. Firma 
flotasyon ve hidrometalurji teknolojileri kullanarak üretim ger-

çekleştireceği tesis için 1,35 milyar dolarlık finansmana ihtiyacı 
olduğunu ve bankalarla görüşme halinde olduklarını duyurdu.
Baikal Yönetim Kurulu Başkanı Valery Kazikayev, 26,7 milyon 
ton bakır içeriği ile dünyadaki geliştirilmemiş en büyük bakır 
sahası olarak bilinen Udokan ile ilgili birçok bankanın yatırım 
için ilgi gösterdiğini ve görüşmelerin olumlu devam ettiğini 
belirtti.  
1949 yılında keşfedilen saha, cevher yapısının sıra dışı olması ve 
yeterli teknolojinin bunmamasından dolayı yıllardır atıl durum-
da bekliyor. Firma istediği krediyi bulması halinde yıllık 130 bin 
ton bakır üretme kapasiteli bir tesis kurmayı planlıyor. 

Şili Madencilik Bakanı Baldo Prokurica elektrikli araçlara ve 
yüksek teknoloji ürünü cihazlara güç sağlayan bataryalarda 
kullanılan lityumun Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gör-
mesinin metalin değeri hakkında daha fazla "netlik" sağlamak 
açısından faydalı olacağını belirtti.
Prokurica, Mart ayında göreve geldikten sonra İngiltere'ye yap-
tığı ilk ziyarette, yerel şirketlerle görüşerek Codelco ile potan-
siyel ortaklık olasılıklarını değerlendirmişti. Şili Hükümeti’nin 
amacının; lityum üretiminin yanında katma değerli lityum 
ürünlerini de gerçekleştirmek olduğu biliniyor. 
LME, Temmuz ayında, gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığı 
nakit anlaşmalı sözleşmeler için referans olması açısından üre-
ticilere bataryalarda kullanılabilecek kaliteye sahip lityum için 
sundukları tekliflerin fiyatlarını sormuştu. Şu anda üreticiler 
sözleşmeleri alıcılarla direk temas kurarak belirlemelerine rağ-
men yapılan anlaşmaların detayları halka açıklanmıyor.
Maden Bakanı Prokurica, Şili Basın Organı Estrategia’ya yaptığı 
açıklamalarda: "Biz ürünlerimizin şeffaf bir şekilde satılması için 
gerekli ortamı yaratmak istiyoruz. Lityum’un LME’de işlem görmesi 
metalin değerinin netleşmesini sağlayabilir." ifadelerini kullandı.
Halihazırda dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili, bili-
nen lityum rezervlerinin yaklaşık %48'ini elinde bulunduruyor 
ve küresel lityum arzının %35’ini sağlıyor. Önceki yılın üretim 

rakamlarına göre gerçekleştirilen 80.000 ton lityum karbonat 
eşdeğeri üretim ile Şili, Avustralya'dan sonra en büyük ikinci 
lityum üreticisi konumunda bulunuyor. Şili Hükümeti’nin bu 
durumu tersine çevirmek ve lityumu bakırdan sonra ülkenin 
ikinci en büyük maden varlığı yapmak için yoğun çaba sarf etik-
leri biliniyor. Lityum şu an ülkenin ihraç ettiği maden kaynakları 
arasında 4. sırada bulunuyor. 

Dünyada faaliyet gösteren birçok nikel üreticisi Endonezya’nın 
nikel rezervlerini takibe aldı. Elektrikli araçların kullanımı ile nikel 
talebi artışının da hızlanacağını öngören şirketler şimdiden piya-
sadaki pozisyonlarını güçlendirmek için çalışmalar sürdürüyorlar.
Sumitomo Metal Mining, Vale’in iştiraki PT Vale Indonesia ile 
beraber ülkede nikel işleme tesisi kurmak için fizibilite çalışma-
larına başladıklarını duyurdu. 40.000 ton üretim kapasiteli tesis 
için çevre izinleri beklendiği belirtilirken tesiste yüksek basınçlı 
asit liçi (HPAL) yöntemi kullanarak ülkenin kendine özgü yapı-
daki nikel cevherinin işlenmesinin mümkün olacağı belirtildi.
Çinli paslanmaz çelik üreticisi Tsingshan Holding Group şu 

anda Endonezya’nın en büyük nikel üreticisi konumunda bu-
lunuyor. Grubun elektrikli araçlarda kullanılacak bataryaların 
üretimi için yatırımcı arayışı içerisinde olduğu ifade edilirken 
diğer yandan grup, sahibi olduğu sahalarda nikel rezervlerini 
9,3 milyon ton arttırmak için çalışmalar yürütüyor. 
Endonezya’nın nikel rezervleri uzunca bir süre gerekli cevher 
işleme tesislerinin kurulumunun maliyetli olması sebebiyle göz 
ardı edilmişti. Üreticilerin yüksek basınç ve yüksek ısı kullanan 
HPAL yöntemini kullanmaları ile bu durumun tersine dönebile-
ceği ve Endonezya nikel madenciliğine talebin hızla artabilece-
ği belirtiliyor. 

Kaynak: Financial Times
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ŞIRKET HABERLERI

İleri Nano Teknoloji Yol İyileştirme Çözümleri 
Dünya çapında deneyim ve saygın-
lığı olan birçok uluslararası şirketle 
Stratejik İş Ortaklığı yapan ARDEF 
Maden Makine Enerji Ticaret AŞ, ti-
cari faaliyetlerine Soil Solutions fir-
ması ile de hizmet vermeye devam 
etmektedir. Soil Solutions; maden 
taşıma yollarına, erişim yollarına, fab-
rika içi yollara, ocak içi yollara, yer altı 
yollarına ve pistlere, stok sahalarına 
ve atık depolama tesislerine yapısal 

bütünlük ile birlikte iyileştirilmiş yüzeyler sunan, toprak sabitle-
yici çözümleri sunan alanının önde gelen firmalarından biridir. 

Soil Solutions; daha iyi bir yol tasarım ve bakım programı uy-
gulamak için çalışır. Aşırı bakım gereksinimi olmaksızın tasarım 
ömrünün üzerinde planlanan yükü taşıyabilecek bir yol yüzeyi 
sağlamak için ekonomik koşullara uygun maden operasyon-
ları için uygun sürüş koşulları sağlar. Soil Solutions, optimum 
taşıma sahası malzeme seçimi, maksimum ve sürekli eğimler, 
yükseklik oranları, yatay ve dikey hizalamalar, yol genişlikleri, 
enine meyil, drenaj şartları, yuvarlanma direnci dahil olmak 
üzere mevcut nakliye yolu tasarım, paralel basamak, durma 
mesafeleri ve toz azaltma gerekliliklerini dikkate alan maden-
cilik operasyonları için yol iyileştirme çözümleri geliştirir.

Soil Solutions, tarafından sağlanan yol iyileştirme çözümleri 
aşağıdaki faydaları sağlar:
• Artırılmış yük taşıma kapasitesine sahip güçlendirilmiş taşı-
ma yüzeyleri

• Yol yüzeylerinde azaltılmış iyileştirme ve bakım maliyetleri
• Artan sürücü görünürlüğü ve genel yol güvenliği şartları
• Kamyon çekiş verimliliğininn arttırılması 
• Lasitk aşınması ve maliyetlerinin azaltılması 
• Su kullanımı ve maliyetlerinin azaltılması
• Tüm mobil ekipman filosu için daha düşük yakıt tüketimi
• Mobil ekipman için azaltılmış onarım ve bakım giderleri
• Çevresel etki ve CO2 emisyonlarının azaltılması 
• Tüm devlet, uluslararası ve çevre düzenlemelerine uygunluk
• Tozun giderilmesi (PM10 ve PM2.5 uyumlu)
• Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması
• Genel işletme verimliliğin arttırılması 
• Ton başına üretim maliyetinin azaltılması 

Soil Solutions, maden endüstrisinde bir liderdir. Sürdürülebilir, 
etkili ve ekonomik anahtar teslimi hizmetler sunmak için sağ-
lam bir tecrübeye sahiptir. Saha değerlendirmesinden inşaatın 
sonucuna kadar, benzersiz “uygulamalı” yaklaşımı, müşterileri-
nin ihtiyaçlarına göre özel çözümler sağlar. 

ardef.com

Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu 24-26 Ekim 
Tarihleri Arasında Gerçekleştirilecek
1992 yılından günümüze kadar çeyrek asırdır eğitim-öğretim 
hayatını sürdüren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Jeolo-
ji Mühendisliği Bölümü’nün bilimsel bir organizasyonu olan 
Uluslararası Katılımlı Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumunun 
ikincisi 24-26 Ekim 2018 tarihleri arasında Niğde’de gerçekleş-
tirilecek.

İçinde bulunduğumuz coğrafyanın ve tüm ülkemizin yerbi-
limlerine dönük yapılan tüm çalışmaların yanı sıra uluslara-
rası çalışmalara da açık olan Sempozyum‘da bölgenin yer-
bilimlerine katkıları bulunan araştırmacıların adını taşıyan 
oturumların yanı sıra panel, çağrılı konuşma ve teknik geziler 
de düzenlenecek.

Sempozyum’un, son yıllarda gittikçe kan kaybeden yerbi-
limleri alanındaki tüm camianın bir araya gelerek ve adeta 
bir “YERBİLİMLERİ ŞURASINA” dönüşerek geleceğe ışık tut-
ması hedefleniyor.

Jeoloji, Jeofizik, Maden, Harita, Çevre Mühendislikleri ve Coğ-
rafya konularıyla doğrudan ya da dolaylı ilgili olan tüm bilim 
insanları Düzenleme Kurulu adına Prof. Dr. Mehmet Şener tara-
fından Sempozyuma davet edilmektedir. Açılış konuşmasının 
Prof. Dr. Yücel Yılmaz "Uygarlığı Sıçratan Coğrafya: Anadolu 
(Jeoloji-Mitoloji-Tarih) başlığı ile gerçekleştirileceği sempoz-
yuma katılımı ve diğer tüm detaylar için organizasyonun web 
sayfasını ziyaret edebilirsiniz: 

ohu.edu.tr/kapadokyasempozyumu
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III. Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ve 
Sergisi 1-4 Aralık’ta İstanbul’da Gerçekleştirilecek

Madencilik sektöründe iş sağlığı ve gü-
venliği (İSG) kültürünün geliştirilmesi 
amacıyla, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının da desteğiyle, Türkiye Ma-

denciler Derneği (TMD) tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen 
‘Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ve 
Sergisi’nin  üçüncüsü 1-4 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Hilton 
Convention Center’ta yapılacak.

Konferansta kendi alanlarında yetkin ve dünyaca bilinen uzman ko-
nuşmacılar, madencilik sektöründeki aktörler, düzenleyici ve denet-
leyici kurumların temsilcileri ve ilgili üniversite mensupları bir araya 

Xylem’in Hızı Ayarlanabilir Yeni Atık Su Mikseri 
Üst Düzey Karıştırma Verimliliği Sunuyor

Dünyanın lider su teknolojisi 
şirketi Xylem Inc. (NYSE: XYL) 
kolay uyarlanabilir çıkış kabi-
liyetleriyle yaklaşık yüzde 50 

enerji tasarrufu sağlayan kompakt ( hızlı ) dalgıç atık su mikse-
rinin tanıtımını yaptı. Xylem Flygt 4220 model yeni mikser, atık 
su arıtma tesislerinin esneklik ve sürdürülebilirliğini geliştirir-
ken operatörlerin değişen karıştırma şartlarını mikser çıkışın-
da yapacakları ayarlarla kolayca yönetmelerine imkân tanıyor. 
Flygt 4220, istenen çıkışı sağlayacak şekilde kontrol edilebildi-
ğinden tesisin enerji tüketimi önemli oranda azaltılabilecektir.

Xylem Ürün Yönetim Direktörü Johan Tegstam, “Tesis operatör-
leri operasyonel verimliliği arttıran, spesifik sistem taleplerine bağlı 
olarak performanslarını iyileştiren ve ürün kullanım ömrünü uza-
tırken arıza süresi ve bakım maliyetlerini düşüren gerçek zamanlı 
veriler sağlamalarına imkân tanıyan mikser teknolojisi arayışında-
dırlar” dedi. “Flygt 4220 model yeni mikserimizin dikkat çeken özel-
liği hızı ayarlanabilir olmasında gizli. Tesis operatörleri lokal kontrol 
paneli, programlanabilir kontrolör veya tesis geneli kontrol sistemi 
üzerinden mikser çıkışını kolayca değiştirerek güncel karıştırma 
ihtiyaçlarını karşılayabilecektir. Bu fonksiyonellik sabit çıkışlı klasik 
mikserlere göre enerji tüketimini önemli ölçüde azaltırken proses 
verimliliğini büyük ölçüde iyileştirir ve tesisin karıştırma etkinliğinin 
gelecekte oluşabilecek değişikliklerden etkilenmemesini sağlar. Fly-
gt 4220 model hızı ayarlanabilir mikseri hız, güç, alarmlar, çalışma 
süresi ve enerji tüketimi dâhil mikser performansı ve durumu hak-
kında kapsamlı bilgi sağlayacak şekilde tasarladık. Mikser üzerinde 
ekipmanın korunması ve proses sonuçlarının garanti edilebilmesi 
amaçlı aşırı yük denetimi dâhil çeşitli otomatik düzeltme fonksiyon-
ları bulunmaktadır.”

“Karıştırma gereksinimleri debi, oksijen ihtiyacı ve mevsimsel 
farklılıklar gibi çeşitli etkenlere bağlı olarak zaman içinde deği-

şiklik gösterdiği için atık su karıştırma sabit bir proses değildir. 
Klasik mikserler sabit çıkışla çalıştıklarından genellikle mikserin 
etkin olmayan çalışması nedeniyle boşa harcanan enerjiye, ge-
reksiz yıpranmaya ve daha fazla bakım yapılmasına yol açarlar.”

Tegstam sözlerini “Flygt 4220 mikser tüm yaygın montaj sistem-
lerine uyduğu gibi donanım güncellemeleri için de idealdir ve mev-
cut kuruluma kolaylıkla takılabilmektedir” diyerek tamamladı.

Flygt 4220 mikser 1.1, 1.5, 2.2 ve 3 kW versiyonları bulunan ve 
market lideri verimlilik sunan IE4 süper premium verimliliğe 
sahip motorları da içeren Xylem’in Flygt Dirigo entegre güç 
elektroniği platformuna dayanmaktadır.

Tek devirli mikserlerin ürettiği sabit çıkışın aksine mikserin çok çeşitli 
çalışma noktası sağlayabilme kapasitesi tek bir Flygt 4220 mikserin 
birden fazla klasik mikserin yerine geçebilmesine imkân tanıdığı 
gibi daha az sayıda mikser ve parçanın stokta tutulmasını gerektirir. 
Flygt 4220 farklı tank ve uygulamalarda tekrar tekrar kullanılabilece-
ğinden revizyon veya değiştirme için daha az yatırım sunar.

Flygt 4220, Xylem’in hızı ayarlanabilir atık su mikserleri serisi-
nin bir parçası olarak, 2015 yılında piyasaya sunulan daha bü-
yük Flygt 4320 mikser modeline katılıyor. 

xylem.com

gelecek ve İSG alanında yaşanan sorunlar ve çözüm imkanları ele 
alınarak “Güvenli Madenciliğin Yol Haritası” çizilmeye çalışılacak.

Konferans detayları için tmdconference.org 

ŞIRKET HABERLERI
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ŞIRKET HABERLERI

MJD Üyesi Olduğu EFG Tarafından Verilen 
“Avrupa Jeoloğu (EurGeol)” Ünvanı 
Başvurularını Kabul Ediyor

Demir Export Kangal’da Doğaya Yeniden 
Kazandırma Faaliyetlerini Sürdürüyor

Maden Jeologları Derneği (MJD) 
üyesi olduğu Avrupa Jeologlar Fe-
derasyonu (EFG) tarafından verilen 
“Avrupa Jeoloğu (EurGeol)” ünvanı 
başvurularını kabul etmeye devam 
ediyor. EurGeol ünvanı, jeologların 
öncelikli olarak Avrupa’da, genelde 
ise tüm dünyada mesleki yeterlilik 
yönünden tanınmalarını sağlayıp, 
uluslararası alanlarda  faaliyet gös-
termesine imkan sağlıyor.

EFG, 1980 yılında kurulan bir mes-
leki sivil toplum örgütü olup, Av-
rupa çapında 45.000’den fazla yer 
bilimciyi temsil eden, MJD dahil, 26 

Ulusal Birliği bünyesinde barındırmaktadır. EFG asıl amaçları 
doğal çevrenin daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir şekilde 
kullanılmasına katkıda bulunmak, halkı yerbilimleri alanında 
bilgilendirmek ve doğal kaynakların daha bilinçli bir şekilde 
kullanılmasını teşvik etmek olan profesyonel bir kuruluştur. 
EFG, PERC’in kurucu üyelerinden biri olarak, Avrupalı jeologla-
rın gerekli yetkinliği kanıtlamaları durumunda ‘Yetkin Kişi’ (QP/
CP-European Geologists-EurGeol) olarak nitelendirilmesini 
sağlayan organizasyondur. Avrupa Birliği’nin değil Avrupa’nın 
bağımsız bir organizasyonudur (NGO).

EurGeol unvanı, EFG eden tarafından oluşturulan jeoloji pratiği 
içinde yüksek kalitede hizmet sunma  yeteneğini kabul eden 
profesyonel bir ünvandır. Profesyonel bir jeolog tarafından alı-
nan ünvan, sahibinin mesleki eğitimindeki görevleri yerine ge-
tirmek için uygun akademik eğitim ve mesleki deneyim, beceri 
ve yetkinlik seviyesine ulaştığı anlamına gelir. Aynı zamanda, je-
ologun sürekli eğitim ve mesleki eğitimi üstlenmesini ve güncel 
çalışmalarını sürdürmek için kişisel bir çaba sergilediğini gösterir.

Başvurular eurgeol.nvc@mjd.org.tr adresinden yapılmaktadır. 
mjd.org.tr

Türkiye’nin önde gelen maden üretici-
lerinden Demir Export, Kangal Kömür 
İşletmesi’nde üretim faaliyetlerine de-
vam ederken faaliyetlerin sona erdiği 
ocaklarda ise eş zamanlı olarak doğaya 
yeniden kazandırma çalışmalarını sür-
dürüyor. Çevreye son derece duyarlı 
çalışmalarıyla dikkat çeken şirketin ya-

pılan rehabilitasyon çalışmaları kapsamında Kangal’da 
terk edilen ocaklara 1997 yılından bu yana 1,2 milyon-
dan fazla ağaç diktiği öğrenildi. Madencilik faaliyetle-
rinden önce ağaç olmayan sahada yıllar süren çalışma-
lar sonucunda akasya ve çam türlerinden ormanlık bir 
alan meydana getirilirken, doğaya yeniden kazandırma 
çalışmaları ile birlikte yaban hayatı da gelişerek bölge 
tam bir doğal yaşam parkına dönüşmüş durumda. 

demirexport.com
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KAPAK KONUSU

Proses Optimizasyonunda Yeni Fırsatlar 
FLSmidth KREBS - SmartCyclone™

Ozan Kılavuz 
Kılavuz Proses Çözümleri Ltd. Şti.

ozan.kilavuz@kilavuz.com.tr
Murat Us 

FLSmidth Türkiye 
Murat.Us@FLSmidth.com

SmartCyclone™, siklonla ilişkili proses-
lerdeki dalgalanmaları azaltmak, siklon 
üstakış tane boyu dağılımını geliştir-
mek ve siklonların bakım programla-
rını tahmin ve kontrol etme, izleme 

ve kontrol çözümüdür. SmartCyclone™ kullanılan bir proseste 
siklon sensörleri her siklon için ayrı ayrı şlam akışını izleyerek sik-
lonun fonksiyonel durumunu rapor edebilmektedir. Sensörler 
ayrıca siklon bileşenlerinin aşınma durumunu da takip ve rapor 
edebilir, böylelikle bakım ve onarım işlemleri daha kontrollü ve 
planlı olarak yürütülebilir. SmartCyclone™ sensörler vasıtasıyla 
sistemin kendisinin veya bir siklonun ‘Altakış Sicim Hali (Roping)’ 
veya herhangi bir arıza durumuyla karşılaştığını rapor edebilir.

SmartCyclone™ kullanan tesisler daha az zaman ve üretim kaybı 
sağlayan, siklonlardaki arızaların ve dalgalanmaların çabuk ve 
otomatik olarak tespiti ile cevher kazanımını artırmakta ve pro-
sesin kalanına daha düzgün bir besleme sağlayabilmektedir. Ay-
rıca siklon devrelerinde aşınmalar izlenerek bakım zamanlarının 
daha sistematik ve doğru tahmin edilmesi sağlanarak da siklon 
manifold tasarımının limitlerine daha yakın bir şekilde çalıştı-
rılmasına izin vererek, sicimlenme halini (roping) sınırlandırıp, 
kapasite artışıyla beraber maksimum proses verimi elde edilir.

Genel olarak, SmartCyclone™ sistemi daha önce geleneksel 
proses ekipmanlarıyla mümkün olmayan, proses verimliliği-
ne ve otomasyon seviyesine ulaşarak kapalı devre öğütmeye 
yardımcı olacaktır. Artan siklon ömrü ve operasyonel verimlilik; 
gelişmiş öğütme verimliliği, verim artışı ve daha yüksek kârlılık 
gibi ideal sonuçlara ulaşma konusunda destek olmaktadır.

Bir siklon ya da bir siklon manifoldu sicim halindeki alt akışı 
tecrübe ettiğinde bu durum doğrudan verimliliği etkileyen, 
üstakıştaki iri taneli malzeme miktarında önemli bir artışa ne-
den olur. Bu aynı zamanda, flotasyon hücrelerinde ve siklon al-
takışın gittiği diğer proseslerde de sorunlara da neden olur. Bu 
durumun önüne geçmek için, tesis operatörleri taze besleme 
miktarını sınırlayabilir. Günümüzün büyük cevher hazırlama 
tesislerinde, operatör bir veya daha fazla siklonun alt akışında 
sicim hali olduğunu tespit etmeden önce saatlerce operasyo-
na devam edebilir ve bu da madencilik şirketi için binlerce do-
larlık zararla ilişkilendirilebilir.

FLSmidth Krebs tüm bu sebeplerden dolayı, tıkanıklık/aşırı 
yüklenme ve aynı zamanda her bir siklon için mevcut apeks 
açıklığı için alt akışı izlemek üzere böyle bir araç geliştir-
miştir. Bunu yaparak, siklonların tesis kontrol sistemlerinde 

gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağla-
maktadır. Bu da düzeltici/önleyici eylem-
lerin hızlı bir şekilde yapılmasına ve ay-
rıca proaktif bakım planlamasına olanak 
sağlar. Aşınma sensörleri, siklon astarla-
rının aşınma durumunu bildirmektedir. 
Böylece astar değiştirme işlemleri daha 
kontrollü ve planlı olarak sürdürülebilir. 
Bununla birlikte, Sicim durumunu tesbit 
eden sensörler de bir siklonun arızalı ol-
duğunu bildirebilir. Figür 1. Siklon altakış paternleri
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Aşınma sensörü
Aşınma sensörleri, aşınma miktarını ve kalan astar kalınlığını 
doğru bir şekilde ölçmek için siklon içindeki çeşitli noktalarda 
apeksleri ve/veya değiştirilebilir astar parçalarını izler. Aşınma 
sensörleri, siklonun çalıştığı dönemlerde elde edilen verilere 
dayalı olarak, bakımın verimli ve düzgün bir şekilde program-
lanabilmesini sağlar. Ölçülen aşınma verilerine dayanarak sik-
lon bakımının programlanabilmesi, astar ömrünü maksimize 
ederk ve iş gücünün optimal kullanımını sağlar.

Kontrol Birimi/Kumanda
SmartCyclone™ kumandası bir manifold üzerindeki tüm SMC 
sensörleri ve bileşenleri için dijital iletişim ile güç sağlar ve 

Figür 2. Sicim durumu sensörleri

Figür 4. Bilgisayar ve kontrol arayüzü

Figür 3. Kotrol Birimi/Kumanda

SmartCyclone™ yazılımı bu verilerin kontrol odasında gerçek 
zamanlı olarak ya da yerel ağdaki herhangi bir yerde veya 
dünya çapında bir VPN ile kaydedilmesine, analiz edilmesine 
ve görüntülenmesine olanak sağlamaktadır. Bu sinyaller, DCS 
veya diğer dış sunuculara gönderilebilir.

FLSmidth SMART CYCLONE™ Sistemine Genel 
Bakış
Sicim Durumu Sensörleri
Sicim durumu sensörleri sicim hali ve tıkama gibi potansiyel 
olan tehlikeli akış koşullarının erken uyarılması için siklon akış 
durumunu izlemektedir. Bu verilerin gerçek zamanlı olarak iz-
lenmesi (operatörler ve/veya bilgisayar sistemleri tarafından), 
seperasyon verimliliğini korumayı, siklonun tıkanmasını ve 
plansız duruş süresini azaltmak için akış ile ilgili düzeltmele-
rinin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlar. Sicim durumu sensö-
rünün kendisi, her siklonun tepe noktasının altında, özel bir 
sıçrama eteğinin dış tarafına monte edilen bir ultrasonik de-
tektördür. Normal siklon operasyonu sırasında alt akış, sıçrama 
eteğine çarpar ve diyagnostik bir ultrasonik frekans titreşimi 
üretir. Alt akış sicim durumuna yaklaştıkça, sıçrama eteğine 
giderek daha az düşer ve sonuçta sıçrama eteğini tamamen 
kaybeder. Ultrasonik sinyal kuvvetindeki karşılıklı değişiklikler 
her bir nodül tarafından işlenir ve yorumlanır. Bu nodüller her 
saniye, ultrasonik sinyal kuvvetiyle orantılı olarak elde edilen 
verilerden bir endeks oluşturur. İstenen akışın ses titreşimlerini 
diğer güçlü titreşimlerden ayırmak için özel ultrasonik frekans-
lar kullanılmalıdır.

kontrol eder. Her 5 saniyede bir, kumanda her bir siklondan 
sensör verilerini alır ve bu verileri Ethernet üzerinden kontrol 
odasında bulunan SmartCyclone™ bilgisayarına iletir. 

Bilgisayar
KREBS SmartCyclone™ bilgisayarı tesis katındaki SmartCyc-
lone™ donanımı ile operatörler, mühendisler ve tesis kontrol 
sistemleri arasındaki tek arayüzdür. Bu amaçla kullanılan bilgi-
sayar sadece SmartCyclone™ işlemine ayrılmalı ve başka hiçbir 
amaçla kullanılmamalıdır. Bilgisayar konsolu, Sistemin işlevini 
ve durumunu ekranı kullanarak görüntülemek, SmartCyclo-
ne™ sisteminin temel sorununu gidermek ve kontrol işlevlerini 
gerçekleştirmek için kullanılabilir. Bilgisayar ekranı, operatör-
lerin siklonların nasıl çalıştığını gözlemlemelerine izin verir ve 
manifolddaki bir veya daha fazla siklon alt akışta sicim hali ol-
duğunda alarm vererek uyarır.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için FLSmidth Türkiye 
veya Kılavuz Proses Çözümleri Ltd. Şti. yetkilileriyle görüşebi-
lirsiniz. 

kilavuz.com.tr
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TANITIM

JEMAS’ın Şantiyesine MTA Genel 
Müdürlüğünden Ziyaret...

2017 yılı başından itibaren ül-
kemizde yukarı yönlü ivmelen-
me gösteren maden arama ve 
sondaj hizmet alım faaliyetleri 

JEMAS bünyesinde yeni makine yatırımları ve iş geliştirme te-
melinde karşılık bulmuştu. Bu bağlamda firma aynı anda çe-
şitli şantiyelerde görev alarak sondaj faaliyetlerini sürdürüyor. 
Firmanın yer aldığı projelerden Kastamonu-Taşköprü şantiyesi 
geçtiğimiz günlerde MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem ve bera-
berindeki heyet tarafından ziyaret edildi. Cengiz Erdem‘in proje 
ile ilgili olarak yerinde incelemelerde bulunduğu ve çalışmalar 
hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenilirken JEMAS Mühendislik 
Şirket Müdürü Erkin Topuz Madencilik Türkiye dergisine yaptığı 
açıklamalarda; Cengiz Erdem ile birlikte Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. M. Emrah Ayaz, Maden Etüt ve Arama Daire Başkanı Cahit 
Dönmez, Batı Karadeniz Bölge Müdürü Abdülkadir Yılmaz, Pro-
je Başkanı Dr. Kurtuluş Günay, Kamp Şefi Kenan Coşkun, Kamp 
Şefi Yardımcıları Cüneyt Baran, Metehan Keleş ve Aysun Sözcü 
ile Kontrol Mühendisi Muttalip Kuzuca’nın ziyaretleriyle kendi-
lerini onurlandırdıklarını belirterek; “Sayın Genel Müdürümüz ve 
ekibine gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve çalışmalarımızda aktif 
olarak kullandığımız, kendi üretimimiz olan sondaj makinelerimiz 
(J-MAC) hakkında detaylı bilgiler verdik. Kendilerine ziyaretlerin-
den dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Şirketimiz, karotlu maden son-
dajı sektöründe güvenilirlik temelinde hizmet vermeye her zaman 
hazırdır.” şeklinde konuştu.

Madencilik sektöründe gerçekleştirdiği atılımlar özelinde Ma-
den Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Turkish Petroleum 

I n t e r n a t i o n a l 
Company (TPIC) 
ve ETİ Maden İş-
letmeleri Genel 
Müdürlüğünden 
aldığı ihaleler ile 
adından sıklıkla 
söz ettiren JE-
MAS; geçtiğimiz 
yıl içerisinde tes-
lim ettiği 53.150 
metre karotlu 
maden sondajı 
işi ile madencilik 
sektöründe kalıcı 
olacağını kanıtla-
yarak sektördeki 
i v m e l e n m e s i n i 
sürdürüyor. Şir-
ket hali hazırda 

MTA’dan alınan 53.000 metre karotlu maden sondajları, TPIC 
Genel Müdürlüğü’nden alınan 11.700 metre karotlu maden 
sondajları ve ETİ Madene ait Kütahya Alunit (Şap) sahasında 
başlanılan 6.665 metre karotlu sondaj çalışmalarına ise hızla 
devam ediyor.

Firmadan alınan bilgiye göre; JEMAS‘ın TPIC‘ten almış olduğu 
ve çalışmalarına geçtiğimiz aylarda başladığı “Lapseki-Dedeler 
(Akmaçakıltepe-Arılıkdere)” şantiyesinde de sondajlarına hızla 
devam ediyor. JEMAS kendi üretimi olan 2 adet J-MAC makine 
ile başladığı şantiyesine, üretimini bu ay tamamladığı 2 adet 
J-MAC makinesini daha ilave ederek 4 adet makine ile çalışma-
larına hız verdi.

Son zamanlarda firmanın Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, 
Türkmenistan, Katar, Kuveyt, Sırbistan ve Arnavutluk gibi dış 
ülkelerdeki madencilik projeleri için de temaslarda bulundu-
ğu, çalışmalarına yurtdışı projelerde de emin adımlarla ilerle-
me çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

1984 yılında Ankara’da kurulan JEMAS; 35 yıldır ulusal ve ulus-
lararası birçok projede hizmet vermiş ve vermeye devam et-
mekte olan bir şirket. Gelişen sanayileşme atılımlarına bağlı 
olarak maden arama ve işletme faaliyetlerinin önem arz etme-
si, hassas ve güvenilir hizmet aktarımını ekonomik ve teknik 
çözümler temelinde ön plana çıkartan şirket bu sebeple 35 
yıllık mühendislik deneyimini madencilik sektörü ile buluştur-
makta, sondaj hizmetlerinden mühendislik çözümlerine kadar 
geniş bir yelpazede sektöre hizmet vermeye devam ediyor.

Yeni hedefler ile makine parkını genişleten JEMAS Mühendislik 
şirketi yetkilileri yıl içerisinde gerçekleşecek ihalelerin de takip-
çisi olacaklarını ve sektörde yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşecek 
projelere imzalarını atmaya devam edeceklerini belirttiler. 

jemas.com.tr
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DEZEGA, Türkiye’yi Yeni Üretim 
Üssü Olarak Seçti

Bir yıl önce DEZEGA, madenciler için 
Oksijenli Ferdi Kurtarıcı Solunum 
Cihazları (OFK) ve maden kurtarma 

ekipleri için Tahlisiye Cihazları üretmek üzere yeni üretim te-
sisini İzmir Ege Serbest Bölgesi’nde açtı. DEZEGA SP’nin Genel 
Müdürü Alper YILDIZ bizlere uluslararası bir şirketin Türkiye 
pazarında karşılaşabileceği zorluk ve fırsatları anlattı.

Alper Bey, lütfen şirketinizin bu seneki çalışma-
larının sonuçlarını bizimle paylaşır mısınız?
2017 yılının ilkbaharında üretime başladık, dolayısıyla sadece bir 
buçuk yıl gibi kısa bir süre içerisinde geldiğimiz noktadan bah-
setmek isterim. Bir çok farklı modelde DEZEGA marka Ferdi Kur-
tarıcı Solunum Cihazlarının ve P-30 EX Tahlisiye Cihazlarının üre-
timinde uzmanlaştık ve son aylarda  yeni ürünlerin imalatı için 
hazırlıklara da başladık. Birçoğu halihazırda dünyanın dört bir 
tarafındaki madenlerde kullanılmakta olan 100.000 adet üzerin-
de OFK üretimini bu süre içerisinde gerçekleştirmeyi başardık.  

DEZEGA neden Türkiye’yi yeni bir üretim üssü 
olarak seçti?
Bunun birkaç tane sebebi var. İlk olarak, Türkiye‘deki solunum 
korunum ekipmanları pazarı bizim için oldukça ilgi çekici. Maden-
cilik sektörüne verilen önem sürekli artmakta ve sektör gelişme 
göstermektedir. Birkaç yıl önce yaşadığımız acı Soma faciasından 
sonra, iş güvenliği kuralları daha da sıkılaştı ve maden işletmeleri 
çalışanlarının güvenliklerine daha çok önem verir hale geldiler. 
Doğal olarak, Türkiye pazarında kaliteli ürünlerimizle hem iş gü-
venliğini arttırmak hem de pazar payımızı artırmak konusunda 
oldukça kararlıyız.  Bunun yanısıra, Türkiye lojistik açısından da ol-
dukça cazip bir ülke. Biz buradan Afrika’ya, Avustralya’ya, Güney 
Amerika’ya ve Avrupa’nın tamamına ürün gönderebiliyoruz.

Piyasa cazip ise aynı zamanda da oldukça reka-
betçi olması gerekmez mi?  
Kesinlikle. Bizim faaliyet alanımızda pazar oldukça sınırlı. Türk 
piyasasındaki bütün rakiplerimizi uzun zamandır tanıyoruz.
Her sektörde olduğu gibi iki farklı rekabetin  alanı olduğundan 
bahsedebilirim: kalite ve fiyat... Türkiye Avrupa Birliği standart-
larını kabul ettiğinden, pazara giriş çıtasını oldukça yükseltti.  
Türkiye’de de genellikle Avrupa’daki diğer pazarlarda rekabet 
ettiğimiz rakiplere karşı yarışıyoruz.

Fakat başka üreticilerde bu pazarda mevcut: kalite problemle-
rini gizlemeye çalışarak piyasaya ucuz ürünler süren üreticiler. 
Bu konuyla ilgili çok şey biliyoruz, zira DEZEGA dünyanın farklı 
bölgelerinden farklı üreticiler hakkında halihazırda zaten bilgi 
sahibi. Ayrıca kendi araştırmalarımızın dışında, bağımsız dene-
timlerin sonuçlarını da bütün ayrıntılarıyla analiz etmekteyiz. 

Eğer sizin de belirt-
tiğiniz gibi Avrupa 
Standartları tarafın-
dan korunuyorsak bu 
üreticiler Türk piya-
sasına nasıl girebili-
yorlar? 
Bir sertifikaya sahip olmanın 
ve kontrolünü yaptırmanın  
bir çok farklı yolu var ki bu 
aslında  başlı başına ayrı bir 
makale oluşturabilecek kadar geniş konudur. Bazı fırsatçı üre-
ticiler piyasaya tamamlanmamış onay sertifikalarıyla giriyorlar. 
Örnek vermek gerekirse, belli bir üretim partisi için değil de sa-
dece numune ürün için hazırlanmış sertifikalara sahipler. Aka-
binde düşük kaliteli ve sertifikanın niteliklerine uymayan ürün-
leri müşterilerine sevk edebiliyorlar. Bu konuda Türkiye yalnız 
değil, diğer ülkelerde de benzer problemler yaşanıyor ve bunu 
önlemenin yolları var. 

Nasıl bir çözüm söz konusu?
İlk olarak kabul testlerini yapmak veya yaptırmak. madencilik 
şirketine yeni bir parti ferdi kurtarıcı geldiğinde, şirket yalnız-
ca belgeleri değil ürünleri de kontrol etmeli veya ettirmelidir. 
Standardın istediği tüm gerekliliklerinin karşılanması amacıyla 
tam donanımlı test ekipmanlarının satın alınması madencilik 
şirketleri için oldukça maliyetli olabilir. Bunu aşmaya yönelik 
olarak Ferdi Kurtarıcı Solunum Cihazları bağımsız bir laboratu-
vara gönderilmek suretiyle daha düşük maliyetle alınan ürün-
lerin güvenilirliği kontrol edilebilir. 

Daha sonra uygulanabilecek bir yöntem ise madenlerdeki 
OFK’ların durumunun sürekli olarak izlenmesidir. Ben Güney 
Afrika Cumhuriyeti’nde uygulanan methodu oldukça başarılı 
buluyorum. Her yıl test edilmesi gereken  OFK’lar arasından 
rastgele seçimler yapan özel bağımsız bir kurum bulunmakta-
dır. Seçilen OFK’ların yaşlarının madende kullanılan OFK’ların 
yaşını temsil etmesine özen gösteriliyor. İşin aslı şu ki, bir OFK 
kullanımla birlikte eskidikçe, hizmet ömrü içinde olsa dahi, ko-
ruma gücü kapasitesini kaybetme riski artmaktadır. Bu durum 
OFK’nın üretildiği malzemelerin kalitesine ve montaj kalitesi-
ne de bağlıdır. Madende bir OFK’nın nelere maruz kaldığını 
tespit etmek neredeyse imkânsızdır. Fakat, ciddi seviyelerde 
yüke maruz kaldıkları da aşikardır. Bu yüzden farklı yaşlardaki 
OFK’ların bağımsız bir düzenleyici kuruluş tarafından düzenli 
periyodlarla denetime tabi tutulması oldukça iyi bir çözüm ola-
caktır. Bence Türkiye’de de yakın gelecekte böyle bir uygulama 
başlatılması muhtemeldir ve gereklidir. 

dezega.com
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Tam yüz maskeli, 4 saatlik Sıkıştırılmış
Oksijen Tüplü Tahlisiye Cihazı

Kendi sınıfının en kompakt ve en hafif cihazı

30 Dakikalık
Bel Kemerli

OFK60 Dakikalık 
Omuz Askılı 
OFK

Ha�f, ergonomik 
ve konforlu solunum

www.dezega.com | info@dezega.com
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Sahalarınızı İHA’larımız ile 
Ölçmeye Talibiz…

Bilgi teknolojilerinin gelişim 
süreci, yoğun verilerin paraya 
en hızlı dönüştüğü sektörler-

den olan madencilik sektörüne de olumlu yansımaya devam 
ediyor. Üretim proseslerinin miktar analizleri, iş gücü ve mali-
yet hesabı açısından son derece önemli bir yer teşkil ederken 
böylesine önemli analizler için gerekli veri ve bilginin üretimini 
hızlandırmak, işletmecilerin olmazsa olmazlarından. Büyük sa-
halardaki hassas üretim miktarlarının tespitinden, daha sonra-
ki dönemlerde üretilecek rezerv hesaplarına kadar gerekli olan 
bu bilgileri haritalardan, haritaları ise insansız hava araçları ile 
havadan çekilmiş görüntülerden çok kısa sürelerde elde ede-
biliyoruz.

Fotogrametrinin Dönüşü
Fotogrametrik yöntemlerle harita üretimi aslında eski dönem-
lerden beri var olan bir yöntem. Ancak bu yöntem genellik-
le uçaklarla ilgili maliyet kaygılarından ötürü büyük ölçekli 
harita üretiminde pek tercih edilmemekte, daha çok ülke ve 
bölge bazlı, küçük ölçekli haritaların üretiminde ekonomik ve 
verimli olabilmekte. Yakın zamanda insansız hava araçlarının 
gelişmesi ile fotogrametri bilimi başka bir yönelim kazanmış, 
maliyet kaygıları bertaraf edildiğinden dolayı da daha çok ter-
cih edilir hale gelmiştir. Artık büyük ölçekli harita bilgileri ve 
3 boyutlu (3B) arazi modelleri birkaç saat gibi kısa sürelerde 
üretilebilirken, yersel ölçme yöntemlerinden çok daha az bir 
maliyetle daha hassas verilerin üretimi mümkün hale gelebil-
mektedir.

Haritanın Yanında 3B Sayısal Arazi Modeli 
Sayısal teknolojinin de devreye girmesi ile fotogrametri, sade-
ce ölçekli fotoğraf ve halihazır harita üretimiyle kalmaz. Aynı 
iş akışının sonunda 3B sayısal arazi modellerini de ofise taşır. 
Bu modeller 3B fotoğraf gibidirler. Dolayısıyla teknik harita di-
line hakim olmaksızın maden sahanız hakkında çok kolay bil-
gi sahibi olabilir, bunun yanında çok hızlı görsel veya sayısal 
analizler üretebilirsiniz. Üretilmiş bu coğrafi veriler üzerinden 
kesit, kübaj, bakı, yağmur ve göllenme, heyelan riski vb. coğrafi 
analizleri hızlı bir şekilde üretebiliyoruz.

Çok Hızlı Kübaj Analizi
Aylık veya haftalık periyotlardaki kazı hareketinizi sahadaki 
çalışmayı durdurmadan, üstelik de yersel yöntemlerden çok 
daha hassas bir şekilde tespit etmek kulağa hoş gelmiyor mu? 
Klasik yöntemde 5-10 metrelik hattın düz kabul edildiği, ayrıca 
her noktadaki yaklaşık hatanın jalon tutan personelin davranı-
şı ile doğru orantılı olduğunu düşündüğünüzde, yüksek çözü-
nürlüklü bir görüntünün hassasiyetinin neler vadedebildiğini 
daha kolay öngörürsünüz. 2 nokta arasının birkaç santimetre 

olduğu bu yöntemde, araziyi yanlış yüzeylendirme riski de 
ortadan kalkar. Kamyon sefer sayıları referans alınarak sonuca 
yapılan itirazı daha kolay analiz eder, renkli görsel sunumlar 
sayesinde yükleniciniz ile daha kolay uzlaşı sağlarsınız. Bütün 
bunlar kolay hakkediş süreçlerine kapı açar.

İmalat Haritalarına Atlık
Yıllık imalat haritalarınızı dilerseniz bu modellerden türetebilir, 
daha hızlı haritalama sürecine gidebilirsiniz. Akıllı uygulama 
programları sayesinde dinamik haritalar oluşturup, üretime 
paralel olarak güncellenen kesit, profil veya hacim tabloları sa-
yesinde dinamik raporlar oluşturabilirsiniz.

Altlık Model, Ölçekli Görüntü, Harita, Kesit, 
Tablo veya Analiz, Hangisini İsterseniz
Ürettiğimiz temel veri, yüksek çözünürlüklü, 3B fotoger-
çekçi arazi modelidir. Tabiri caizse araziyi ofise getiriyoruz. 
Ürettiğimiz bu arazi modellerini doğrudan teknik ekibinizle 
paylaşabilir, bu tür verileri nasıl işleyebileceklerini öğretir, 
anlamlı ve stratejik sonuç verileri kurumsal yapınız bünye-
sinde sizin üretmenizi sağlayabiliriz. Ya da sizi hiç uğraştır-
madan doğrudan sonuçları istediğiniz çıktı türünde teslim 
ederiz.

Gerçekçi Görüntüler, Etkili Sunumlar
Arazi verileri her zaman teknik mi olmalı? Gerçekçi 3B sunum 
verileri, teknik olmayan insanlar için oldukça önemli… Top-
lantılarınızda kullanabileceğiniz gerçekçi, 3B görsel veriler, 
aynı zamanda bizim teknik harita verilerimiz. Ürettiğimiz arazi 
modellerini izlemek için mühendis olmaya gerek yok. Ekran ve 
fare kullanmayı bilmeniz yeterli. Üstelik de bulut sistemimiz 
sayesinde akıllı telefonların ekranından, online bir sunum de-
neyimi yaşatabilmeyi vadediyoruz.

Ekipmanlara Para Bağlamayın, Hizmet Alımı ile 
Vergiden Kazanın
Kısa ve orta vadeli proje süreçlerinde pahalı ölçme ekipmanları 
satın almak, çoğu zaman ekonomik bir tercih olmaz. Projelerin 
devamının öngörülebilmesi sürecine kadar hizmet alımı çok 
daha ekonomik bir seçenek olabilir. Ulaşımdan genel giderlere 
kadar ölçme ekibinin hiçbir masrafı ile ilgilenmeksizin anahtar 
teslimi harita-ölçme süreci… Daha ne olsun?

Türkiye’nin Neresinde Olursa Olsun, Sahanızı 
İşyerinize Getirmeye Hazırız
Gerek arama gerek işletme ve gerekse üretim, hangi aşamada 
olursanız olun, sahanızın lokasyonu neresi olursa olsun… Ara-
zilerinizi ölçmek için bizden mutlaka teklif alın! 

geografik.com.tr
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Maden Tesislerinde 
Maliyetlendirme Çalışmaları

Madencilik ülkemizde M.Ö. 2000 
yılından beri yapılmaktadır ve ül-
kemiz maden konusunda zengin 

ülkeler sınıfına girmektedir. Ayrıca bazı madenler bakımından 
dünyanın önemli ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu yazıda 
madencilik faaliyetleri için gerçekleştirilen ve fizibilite raporu-
nun önemli bir kısmı olan maliyetlendirme çalışmaları ile ilgili 
bazı önemli hususlara değineceğiz.

Maden çıkarma ve işleme faaliyeti maliyetine etki eden iş kalem-
leri basitçe; maden araştırması (sondaj ve jeolojinin belirlenmesi), 
fizibilite hazırlanması, çevresel değerlendime, enerji, altyapı mü-
hendisliği, su tedariği, maden işletmesi ve zenginleştirme tesisi-
nin kurulumu olarak sıralanabilir. Bir maden tesisinin hayata geçi-
rilmesi esnasındaki proje döngüsü aşağıdaki safhalardan oluşur;

Şekil 1- Maden projesi mühendislik aşamaları

Madencilik projelerinin mühendislik aşamaları ise aşağıdaki 
grafikte verilmiştir:

1.Proje sahası (toprak işleri, saha kontrolü-çevre çiti, dolgu 
malzeme alanı, maden kapama...vb),
2.Maden (enerji tedarik ve dağıtım, dekapaj, maden altyapı, 
atık su arıtımı, maden araç filosu, maden ofis tesisleri, maden 

sondaj ekipmanları...vb),
3.Proses tesisi (kırma, eleme, ince cevher silosu, 
öğütme, zenginleştirme (flotasyon, liç, yer çekimi ile 
zenginleştirme...vb), susuzlandırma üniteleri (tikiner, 
filtre...vb), reaktif hazırlama (kireç, flokülant...vb),
4.Proses tesisi altyapı ve hizmetleri (ana güç kayna-
ğı, şalt sahası, araç filosu, proses su kaynağı ve dağı-
tımı, kullanım suyu tedariği ve kullanımı, atık arıtma, 
yağmur suyu, atık toplama, içme suyu, park alanları, 
proses ve güvenlik kapalı devre tv, yangın suyu, bil-
gi işlem ve iletişim, ısıtma,soğutma ve havalandır-
ma, saha aydınlatma ve çevre düzeni...vb),
5.Atık yönetimi (atık tahliye & dağıtımı, atık geri dönüş 
su sistemi, atık barajı, kuru atık depolama alanı...vb),
6.Yardımcı üniteler (yemekhane ve kantin, güvenlik, 
revir, kafeterya ve çamaşırhane, laboratuvar, bağ-
lantı yolları, mekanik ve elektrik atölyeleri, ambar, 
teknik ofisler, jeneratör, katkı malzemeleri deposu, 
kantar, soyunma odaları, itfaiye...vb),
7.Dolaylı maliyetler (sondaj işleri, metalurjik test-
ler (proses tasarımı), enerji/aydınlatma imalatları, 
kamp alanı imalatları, revir/ilkyardım, vinç ve ekip-

manlar, nakliye & lojistik, kalite kontrol, devreye alma işleri, iş 
güvenliği ve çevre emniyeti...vb), 

1.Sondaj- Jeolojinin tespiti,
2.Kaynak tespiti,
3.Jeoteknik mühendislik,
4.Hidrojeoloji,
5.Maden tasarımı,
6.Finansal analiz,

7.Çevresel değerlendirme, 
8.Cevher hazırlama,
9.Kurulum

Bir maden projesine yatırım yapılmadan önce yatırımla ilgili her 
türlü teknik ve mali öngörü fizibilite raporları vasıtası ile yapılmak-

tadır. Fizibilite raporunun hangi detayda hazırlandığına bakılmak-
sızın doğru verilerle hazırlanması hem yatırımcısı hem de diğer 
taraflar için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bir maden projesi için fizi-
bilite raporu; kapsam belirleme, ön fizibilite ve nihai fizibilite gibi 
değişik detayda kapsam içeriklerine sahip olarak hazırlanabilir. Fi-
zibilite raporlarının hazırlanmasında kullanılan kabul edilmiş ulus-
lararası raporlama kodları olarak (Kanada NI-43-101, Avustralya 
JORC, Güney Afrika SAMREC, Avrupa PERC) öne çıkmaktadır. Bu 
kod fizibilite çalışmalarının aşağıdaki sonuçlara ulaşmasını sağlar:

• Uluslararası platformda karşılıklı olarak aynı anlayışın gerçek-
leşmesine olanak kılar.
• Maden yataklarının raporlanması ve sınıflandırılmasına ışık 
tutar, uluslararası ortak terminoloji kullanılır.
• Uluslarası piyasalarda yatırımcılar için güvenilirlik yaratır.
• Saydamlık sağlar.

Yukarıda belirtilmiş uluslararası kodlarla hazırlanan fizibilite 
raporlarında yer alan maden yatırım bileşenleri aşağıdaki baş-
lıklar altında irdelenmektedir;
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8.Yedek parça ve ambar,
9.Derivasyon tüneli (kaynak ve mansap yönü çevirme bendi, 
enjeksiyon, bağlantı yolları, tüneller, dolusavak...vb), 
10.Mühendislik, satınalma ve inşaat yönetimi (mühendislik 
hizmeti, satınalma danışmanlığı, inşaat yönetimi, personel gi-
derleri, konaklama ve araç giderleri, ofis ve idari giderler, am-
bar yönetimi...vb),
11.İşveren masrafları (sigorta, rödövans, vergiler, danışmanlık 
hizmetleri, finans ve pazarlama, kamulaştırma, halkla ilişkiler, 
eğitim & çalışan masrafları, kiralık ekipmanlar...vb). 

Bu bileşenlerin içerisindeki Capex (Capital Expenditure - Ser-
maye Harcamaları) ve Opex (Operational Expenses - Operasyo-
nel Harcamalar) harcamaları aşağıda maddelenmiştir;

Örnek Proje:
Burada sunumu yapılan çalışma, tamamlanmış bir projeden 
oluşmaktadır. Ancak yapılan gizlilik anlaşması gereği burada 
proje sahipleri gizli tutulmuştur. Seçilmiş olan projenin fizibili-
te raporu yakın tarihte banka tarafından kabul edilmiştir. 

Fizibilite raporlarında kullanılan maliyet hassasiyet derecele-
ri, projenin safhasına bağlı olarak farklılık gösterir. Aşağıdaki 
tabloda maden safhalarına göre hassasiyet dereceleri veril-
miştir;

Capex Opex

1 Özelleştirme Enerji

2 ÇED ve İzinler İşletme Personeli

3 Hafriyatlar Sarf malzemeler

4 Ekipman İşletme ve bakım

5 Borulama Yedek parça

6 Enerji ve altyapı getirme, elektrik tesisatı 
ve otomasyon

7 Enstrümanlar

8 İnşaat ve altyapı

9 Teşvik

10 Kredi / Finansman

11 Devreye Alma

12 Sigortalar

Şekil 2-Fizibilite raporu maliyet hassasiyet dereceleri

Örnek çalışma III. seviye hassasiyet ile tamamlanmış ve NI-43-
101 standardına göre hazırlanmıştır. 

Proje kapasitesi 2,5 mton/yıl, yaklaşık olarak 300 ton/saat ‘tir. 
Uluslararası mühendislik firmasının tamamlamış olduğu ilk 
fizibilite raporu sonrasında (FS) proje ilk yatırım maliyeti çok 

yüksek olarak hesaplanmış ve bu rakam ile bankalar ve finans 
kuruluşları çerçevesinde yatırıma değer kabul edilmemiştir. 
Promer Müşavirlik Mühendislik AŞ, yapılmış olan bu çalışma-
ları yerel şartları dikkate alarak optimize etmiştir.

PROMER, optimizasyon çalışmasında aşağıda listesi verilen do-
kümanları irdelemiştir;

1.Proses Tasarım Kriteri
2.Proses Tanımı ve Blok Diagramlar
3.Proses Akış Diagramları
4.Madde Denkliği (Malzeme-Su-Enerji)
5.Ekipman Boyutlandırma ve Seçim
6.P&ID

Yapılan proses çalışmaları doğrultusunda NI-43-101 standar-
dına uygun olarak veri listesi ve teknik şartnameler hazırlan-
mış, buna bağlı olan metrajların belirlenmesinin ardından 
proje iş kırılım yapısı (WBS) oluşturulmuş, satın alma süreci te-
darikçi listelerinin belirlenmesi, teklife çıkılması ve tekliflerin 
değerlendirilmesi çalışmaları ile süreç tamamlanmıştır. Yapı-
lan çalışmalar neticesinde capex değeri yaklaşık %30 azaltıla-
rak projenin finans kuruluşları tarafından fonlanmasının önü 
açılmıştır. Aşağıdaki grafikte bu proje ile ilgili capex dağılımı 
incelenebilir.

Not: Grafik kontrat madenciliği ile işletilecek olan bir madenin 
verileri kullanılarak oluşturulmuştur.

Sonuç olarak;
Yukarıda verilen örnekte, uluslararası mühendislik firması tara-
fından uluslararası kodlara göre hazırlanmış projenin fizibilite 
maliyeti, PROMER’in katkılarıyla daha ekonomik bir yatırım ha-
line dönüşmektedir. Bu çalışmadaki başarı;

Yatırıma;
• Türk Mühendislik ve Müşavirlik firmasının katılımı,
• Yerel üretim imkanlarının kullanılması, 
• Ülke şartlarına göre sözleşme paketlerinin oluşturulması ve
• Yerel teknik çalışanların dahil edilmesi ile sağlanmıştır. 

promerengineering.com.tr
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Verimli Uzunayak Yönteminin İlk 
Adımı Olan Galeri Gelişimi

Jacek Korski
Famur SA Yönetim Kurulu Danışmanı

Kömür madencili-
ğindeki uzunayak 
sistemi, tek arında 
en yüksek üretimi 
kazandıran teknolo-

jidir. Aynı zamanda, bu sistemin tam mekanize 
versiyonu, en büyük yatırımı gerektiren yön-
temdir (CapEx). Beklenen sonuca ulaşabilmek 
için, var olan veya planlama aşamasındaki bir 
maden işletmesinde uzunayak sisteminin uy-
gulanmasının, mükemmel olarak planlanması 
ve birçok şartın yerine getirilmesi gereklidir. 
Personelin hazırlanması dahil, teknik ve ida-
ri şartlar yerine getirilmeden, en mükemmel 
teknik sistem bile kullanıcıların beklentilerini 
karşılamayabilir. 

Tam mekanize uzunayak arınının başarısını etkileyen en 
önemli unsurlardan biri, yatay galerileri (gate roads) hazır-
lama yöntemi ve kalitesidir. Her yer altı maden işletmesi, 
kar getirmeyi amaçlayan, farklı süreçlerden ve işlemler-
den ibaret bir ağdır. Söz konusu amaçlardan en önemlisi, 
üretim arınlarının mümkün olan en yüksek verimliliğidir. 
Kömürün üretimi ve yer üstüne taşınması, gerekli galerile-
rin açılması dahil, yer altı maden işletmesinde gerçekleşen 
diğer süreçlere ve işlemlere bağlıdır. Uzunayak sisteminin 
başarısı, arının işletmeye alındığı tarihten uzun zaman 
önce şekillendirilir. Arın işletmeye alınmadan önce yapılan 
birçok aşamanın doğru planlanması ve yerine getirilmesi, 
diğer işlemleri ciddi derecede etkiler. Tüm dünyada kömür 
madencilerini destekleyen FAMUR müşterilerinin, başarı-
larına ve güvenliklerine odaklanmaktadır. Dolayısıyla, or-
taklarımızı, teknoloji ve madencilik işlemlerinin yönetimi 
konusunda desteklemekteyiz. Her zaman geliştirebileceği-
miz bir şeyin olduğuna inandığımız için hem başarılarımızı 
hem de başarısızlıklarımızı aynı titizlikle incelemekteyiz. 
Her maden işletmesini hem parça parça hem de bütün ola-
rak başarımızı etkileyen bir süreç ve işlem ağı olarak gör-
mekteyiz.

Yeraltı maden işletmesinde süreç sistemi (ağı)

Yukarıdaki resimde gösterildiği gibi, uzunayak arı-
nının işletmeye alınmasının şartı, daha önce gerekli 
galerilerin açılmasıdır. Kalite ve fonksiyonellik ba-
kımından galerilerin açılma kalitesi çok önemlidir. 
Yatay galerilerin ne işe yaradığını sorarsak, uzun 
bir cevap listesini alabiliriz. Bu cevaplardan her biri 
doğrudur:

• Galeriler, ayak havalandırmasını sağlar.
• Mekanize tahkimat, yüzey konveyörü ve ga-

leri açma makinesi gibi ekipman, galerilerden ayağa taşınır.
• Madenciler ayağa galerilerden ulaşır.
• Kömür galerilerden taşındığı için, galerilerde uygun taşıma 
ekipmanının kurulması gerekir.
• Elektrik, emülsiyon, su, basınçlı hava gibi malzemeler, yedek 
parçalar ve sarf malzemeler ayağa, galerilerden taşınır.

Galeriler, kömür nakliyatı ve malzemelerin beslenmesi için ge-
rekli, ayrıca mekanize tahkimat galeri boyunca hareket eder. 
Ayak ve galeriler arasındaki bağlantının kalitesi, yüzey konve-
yörünün tahrik ünitelerinin taşınması ile ilgili, ayak uçlarında 
yapılan madencilik işlerini ciddi derecede etkiler. Bu işler bazen 
kömür üreten kesici yükleyicinin durdurulmasını gerektirir. Do-
layısıyla galeriler, birlikte yapılması zor olan yukarıdaki işlemler 
gözetilerek, kesici yükleyici sürekli olarak çalışabilecek şekilde 
planlanmalı ve açılmalıdır. Verimlilik, sadece kesici yükleyicinin, 
mekanize tahkimatın ve zincirli yüzey konveyörünün kalitesine 
bağlı değildir. FAMUR SA şirketinin madencilik teknoloji bölümü, 
galerilerin açılması ile ilgili çeşitli çözümleri yıllardır araştırmakta 
ve incelemektedir, çünkü fabrikalarımız tam mekanize tahkimat 
sistemlerini ve galeri açma ekipmanını üretmektedir. Birçok ül-
kedeki kömür madenciliği için binlerce galeri açma makinesi, 
kesici yükleyici ve yüz binlerce yürüyen tahkimat sağladık. 

TANITIM

Lojistik Alt Yapı Bakım Süreci
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“Sadece müşterimizin başarısı FAMUR şirketinin başarısı sa-
yılır.” kuralını takip ederek, analizlerimizin sonuçlarını, yani 
madencilik bilimimizi, müşterilerimizle paylaşmaktayız. FA-
MUR SA şirketi, hem madencilik makinelerini ve cihazlarını 
tasarlayan ve üreten kişileri, hem de Polonya’daki ve dünya 
çapındaki kömür madenlerinin çok zor şartlarında tecrübe 
kazanan madencilerin grubunu birleştirmektedir. Yukarıdaki 
kuralı gerçekleştirerek, sözleşme imzalanmadan önce müş-
teriler ile konuşmalar düzenlemekteyiz. Bilgi paylaşmak çok 
önemlidir, çünkü müşteri, teklif edilen madencilik cihazlarının 
imkanları ile etkilendiği için, bu imkanları gerçekleştirmek için 
bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğini fark etmeyebilir. 
Bu gerçeği iyi bildiğimiz bir durumla karşılaştırarak, arabamız 
250 km/saat gidebilirse de yolların kötü olması durumunda 
ne fark eder? Dolayısıyla, teknik konuşmalar, “Neyi başarmak 
istiyorum?” sorusundan başlar. Neyi ve hangi şartlarda başar-
mak istediğimizi belirtince, ekipman tedarikçisini konuşmalara 
davet edip, amacımıza en verimli olarak nasıl ulaşabildiğimizi 
birlikte düşünmeliyiz. Sonunda cihazlar seçilir. FAMUR şirketi 
her zaman müşterinin ihtiyaçlarına ve taleplerine göre hareket 
etmeye çalışır. Kataloglar sadece bir yol göstericidir. İlk aşama-
da yapılan teknik konuşmalar, madencilik makinelerinin kulla-
nıcılarının ihtiyaçlarını optimal bir şekilde karşılayan teknik çö-
zümlerin üretilmesini sağlar. Bu konuşmalar esnasında sadece 
makineler ve cihazlar konuşulmaz. Tedarik edilen cihazların 
müşterinin beklentilerini karşılaması için yerine getirilmesi ge-
reken şartların belirtilmesi de çok önemlidir. Bunun önemini 
gösteren birçok geçmiş olaylardan bahsedebiliriz. Fakat, son 
derece detaylıca gerçekleştirilen teknik konuşmaların, müşte-
rinin başarısını sağladığını göstermek ne kadar daha güzeldir! 
Tabii madencilikte her şeyin öngörülmesi mümkün değildir 
ama öngörülebilen ve olası her şeyi incelemek için elimizden 
geleni yapmalıyız. Öngörülemeyen, beklenmeyen bir şekilde 
sorun olan durumların ise, madencilik makineleri ve cihazları 
faaliyet halindeyken çözülmesi gerekir. FAMUR şirketinin ma-

dencilik uzmanları böyle durumlarda da müşterilerimizi bilim 
ve tecrübesi ile desteklemeye çalışır. Bizim Türk müşterilerimiz 
de bunu bilir, çünkü onların başarısı bizim de başarımızdır. 
Madenciliğin mekanizasyonu, sadece madencilik cihazlarının 
tasarımı ve üretimi değildir. Aynı zamanda, karmaşık amaçlara 
ulaşmak için, günümüz koşullarına uygun, en iyi teknik ve idari 
çözümlerin aranmasıdır. 

Madencilerin işinin ne kadar zor ve karmaşık olduğunu bi-
liyoruz. Uygarlığın, madencilik olmadan gelişemediğini de 
biliyoruz. Dolayısıyla, madencilerin yer altına inmesini gerek-
tirmeyen, “beyaz yakalı” madenciliği hayal ediyoruz. İşte bu 
nedenle, müşterilerimizi destekleyen ve onlara daha verimli 
bir şekilde yardımcı olabilmemizi sağlayan “E-Mine” teşhis ve 
izleme sistemini geliştirdik. 

famur.com
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TANITIM

thyssenkrupp Uzmanlığını Drone 
Teknolojisi ile Birleştiriyor

Drone’lar veya insansız hava 
araçları endüstriyel sektörler-
deki iş yapış şekillerini değiş-
tiriyor ve giderek daha fazla 
talep görmeye başlıyor. Biz 
bu trendlere öncülük ediyor 
ve drone pilotluğundan bilgi 
işlemeye kadar geniş kapsam-

lı hizmetler sunuyoruz. Kayıt altına alınan veriler dünyanın çe-
şitli yerlerinde bulunan uzmanlarımız tarafından analiz ediliyor 
ve yorumlanıyor. 

Hizmetlerimiz
thyssenkrupp, Drone Inspection (Drone ile denetim) ve Plant-
Scan 3D (3 boyutlu tesis tarama) olmak üzere iki çeşit drone 
hizmeti sunmaktadır.

Müşterilerimizin gereksinimlerine göre ayarlanabilen dronela-
rımız çeşitli sensörlerin montajı için elverişlidir ve her çeşit de-
netimin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Çarpmalara karşı 
dirençli olan dronelarımız, normal şartlarda tesis çalışanlarının 
görevlendirilmeyeceği, ulaşılması zor ve tehlikeli alanlarda de-
netim işlerini gerçekleştirir.

• Tesisinizdeki hasar, aşınma ve benzer problemler, yüksek 
çözünürlüklü fotoğraf, video ve 3 boyutlu taramalar ile kayıt 
altına alınarak tespiti gerçekleştirilir
• Kok fırınlarının termal görüntülemesi, ısı kayıplarının ve boru 
tıkanıklıklarının analiz edilmesi ve benzeri hizmetler 3 boyutlu 
tarama ve ısı haritalandırması gibi yöntemlerle müşterilerimi-
zin kullanımına sunulur
• Envanter ölçümü gerçekleştirilir

Esnek yapımız ile müşterilerimizin özel isteklerini karşılamaya 
hazırız.

PlantScan 3D hizmetimiz kapsamında, yüksek çözünürlüklü 
kameralar ile donatılan dronelar ve zeminde bulunan lazer ta-
rayıcılar ile tesisinizin 3 boyutlu taraması fotogrametri yöntemi 
ile çıkarılır.

Tesisinizin 3 boyutlu yapısal denetimi, planlamayı önemli ölçü-
de sadeleştirir. Tesis tasarım sürecinde kayıt altına alınan veriler 
3 boyutlu modellerin çıkarılmasında kullanılabilir ve olası çakış-
malar önceden tespit edilebilir. Zaman alan ve iş gücü gerekti-
ren yeniden ölçümlemelere gerek kalmaz. Bu yöntem sayesinde 
kritik ekipmanların kapsamlı adaptasyon işlemi uygulanmaksı-
nız hassas biçimde planlaması yapılabilir, üretim ve montajı ger-
çekleştirilebilir. Temassız ölçümleme tekniği üretim faaliyetlerini 

etkilemeden ulaşılması imkânsız alanları dahi kayıt altına alabi-
lir. Tarama işlemi, drone ve lazer tarayıcılar kullanılarak doğruluk 
payı yüksek ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Tesis denetimi için drone teknolojisi kullanılmasının müşterile-
rimize sağladığı en önemli kazanımlar maliyet ve zamandır. Te-
sisinizdeki faaliyetlerin durdurulmasına veya iskelelerinin kurul-
masına gerek kalmadan tesis çalışanlarının tesislerde bulunan 
tehlikeli alanlarda çalışmasını gerektirmeyen hizmetlerimiz, işçi 
sağlığı ve güvenlik risklerinin de azaltılmasına katkıda bulunur.

Drone Pilotları ve Sektör Uzmanları
Tüm drone hizmetlerimiz için özel olarak eğitilmiş, lisanslan-
dırılmış ve endüstriyel alanlarda uçuş tecrübesi olan pilotları-
mızı görevlendiriyoruz. Pilotlarımızın tecrübelerini ve modern 
drone teknolojimizi birleştirerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına 
en uygun olan çözümleri sunuyoruz. Böylece verilerin elde 
edilme ve değerlendirme sürecinde kalite standartlarını sağ-
lamış oluyoruz. Uluslararası hizmet ağımız ile drone uzmanlık 
hizmetlerimizi tüm dünyaya sunabiliyoruz.

Drone Teknolojisi
Drone filomuz sürekli büyümektedir ve her modelimiz farklı bir 
amaç için hizmet vermektedir:

DJI Phantom 4 Pro: Hızlı ve yüksek hassasiyetli 3 boyutlu tara-
ma ve görsel denetim için kullanılır.

DJI Matrice 210: Isı denetimi ve analiz için kullanılır. Bu model 
aynı zamanda çeşitli sensörlerin montajı için elverişlidir.

Flyability Elios: Ulaşılması zor alanlarda ısı denetimi ve görsel 
denetim için kullanılır.

Bize +90 (850) 215 05 76 nolu telefondan ulaşabilirsiniz. 
thyssenkrupp-industrial-solutions.com
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thyssenkrupp Industrial Solutions – Madencilik Sektörü Çözümleri

Hızlı ve uygun maliyetli  
saha denetimi
Denetim hizmetlerimiz tesisinizi hızlı ve etkin bir şekilde inceleyerek uygun maliyet, zaman  
tasarrufu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar. Çözümlerimiz inceleme, analiz ve dokümantasyon 
için kayda değer oranda zaman tasarrufu sağlarken geleneksel yöntemlerle yapılan keşiflerdeki 
güvenlik riskini de azaltır. PlantScan 3D & drone denetim hizmetimiz tesisinizin güncel durumunu 
detaylı bir şekilde analiz ederek tesisinizdeki parça ve birleşenlerin minimum duruş süresinde 
değiştirilmesini sağlar. Böylece sadece müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı 
zamanda iş güvenliğini gereksinimlerine cevap verir ve kanuni yükümlülükleri yerine getiririz.   
www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com
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DOSYA KONUSU: ENERJI HAMMADDELERI

Türkiye’de Kömürün Güncel 
Görünümü-2018

Halim Demirkan
Maden Y. Mühendisi

halim.demirkan@gmail.com

Kömür; kimilerine göre çevre-
yi kirleten, santrallarda enerji 
üretiminde veya ortamlarda 
ısınma amaçlı kullanıldığında 

etrafa kirlilik saçan, bir de üstelik sera gazı emisyonu ve karbon 
emisyonunu arttıran zehirli bir malzeme... Üstüne üstlük üret-
mek için müdahale edilen ormanlar, doğal çevre, iş kazalarında 
kaybedilen 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 %62 oranında dışa bağımlılık ve bunun getirdiği bü-
yük risk, arz güvenliği, cari açık, istihdam kaybı gibi kullanıla-
bilirlik ve sürdürülebilirlik aşamasında girilen kısır döngüler ışı-
ğında, genel olarak Türkiye’nin kömür madenciliği ve kömüre 
dayalı elektrik üretiminde dünyanın neresinde olduğu, dünya 
çapındaki cürmünü ve/veya yerini gösterme amaçlı bu çalış-
mada enerji hammaddelerinin vazgeçilmezi ve uzun yıllar daha 
vazgeçilmezi olacak kömür ve enerjideki rolü incelenmiştir.

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 ka-
yaçlardır. Kömür homojen olmayan, kompakt, çoğunlukla lig-
noselülozik bitki parçalarından meydana gelen, tabakalaşma 
gösteren, içerisinde çoğunlukla C, az miktarda H, O, S ve N ele-
mentlerinin bulunduğu ama inorganik (kil, silt, z elementleri 
gibi) maddelerinde olabildiği, bataklıklarda oluşan, kahveren-
gi ve siyah renk tonlarında olan, yanabilen, katı fosil organik 
kütlelerdir. Kömürler yakıt hammaddesi oldukları gibi, değişik 
amaçlarda (kok yapımı, kimyasal madde üretimi gibi alanlarda) 
da kullanılırlar. 

Kömür organik olgunluğa göre sınıflandırılır.

• Düşük Kalorili Kömürler
 þ Alt Bitümlü kömürler (Elektrik Enerjisi/Çimento sa-

nayii ve diğer sanayii)
 þ Linyit (Elektrik Enerjisi)

• Yüksek Kalorili Kömürler (Taş Kömürü)
 þ Antrasit (Isınma/Sanayi/Dumansız Yakıt)
 þ Bitümlü Kömürler

 – Metalürjik Kömürler (Koklaşabilir-Demir ve Çelik 
Endüstrisi))

 – Termal Kömürler (Buhar Kömürü-Elektrik Enerjisi)

Kömürler şüphesiz içlerinde kil, silt, kum ve değişik oranlarda 
inorganik (mineral) madde bulundururlar. Kömürlerin içeri-
sinde bulunan bu inorganik maddeler kömürün kalitesini 
direkt olarak negatif yönde etkilerler. Bir kömürün kalitesi, 
kullanıldığı alana göre farklı anlamlar içerebilir. Örneğin; kok 
imalinde en kaliteli kömür, şişebilen, gözenekli hale gele-
bilen ve dayanıklı 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 tuttuğu-
muzda ise en aranan özelliği uçucu maddesinin fazla olması 
vs. gelmektedir. Ama tümünde 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 karak-
teristik 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 Re-
view’e göre alınmıştır. Buna göre 3.940 kcal/kg üzerindeki 
ısıl değere sahip tüm kömürler antrasit ve bütümlü (taşkö-
mürü), bu değerden düşük ısıl değerdeki kömürler ise linyit 
(kahverengi kömür) olarak sınıflandırılmıştır. Bu değerlen-
dirmeye göre dünya kömür rezervleri Tablo 1‘de verilmiştir. 
Dünya kömür rezervleri toplamı 1,1 trilyon ton olarak kabul 
edilmektedir.

Buna göre; dünya taşkömürü rezervleri toplam 816 milyar 214 
milyon tondur. Bunun hemen hemen yarısının ABD ve Çin’e ait 
olduğu, tabloda bunları izleyen Hindistan, Rusya Federasyonu 
ve Avustralya ilave edildiğinde, bu beş ülkenin, dünya taşkö-
mürü rezervlerinin %83’üne sahip olduğu görülmektedir. Tür-
kiye’nin rezervi tabloda 378 milyon ton olarak görülmektedir. 
Türkiye’nin taşkömürü rezervi 1 milyar 520 milyon ton olarak 
kabul edildiğine göre, farklılığın rezerv sınıflandırılmasından 
kaynaklandığı, bu değerin tahmini rezerv olarak alındığı anla-
şılmaktadır (Tablo.1).
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Ülkeler Antrasit ve Bitümlü Alt Bitümlü ve Linyit TOPLAM

A.B.D 221.400 30.182 251.582

Çin 230.004 14.006 244.010

Hindistan 89.782 4.987 94.769

Rusya 69.634 90.730 160.364

Avustralya 68.310 76.508 144.818

Almanya 12 36.200 36.212

Ukrayna 32.039 2.336 34.375

Kazakistan 25.605 25.605

Polonya 18.700 5.461 24.161

Endonezya 17.326 8.247 25.573

Güney Afrika 9.893 9.893

Yeni Zelanda 825 6.750 7.575

Kolombiya 4.881 4.881

Kanada 4.346 2.236 6.582

Vietnam 3.116 244 3.360

Brezilya 1.547 5.049 6.596

Türkiye 378 10.975 11.353

Diğer 18.416 29.206 47.622

DÜNYA TOPLAMI 816.214 323.117 1.139.331

REZERV
 TÜRÜ

Koklaşmaz 
(Amasra)

Yarı Koklaşabilir 
(Armutçuk)

Koklaşabilir (Kozlu, 
Üzülmez, Karadon)

TOPLAM 
TTK

Hazır 440.000 1.909.048 5.551.714 7.900.762

Görünür 400.114.416 6.174.821 327.664.549 733.953.786

Muhtemel 154.855.599 15.859.636 294.043.000 464.758.235

Mümkün 66.570.778 7.883.164 239.029.000 313.482.942

TOPLAM 621.980.793 31.826.669 866.288.263 1.520.095.725

                                                                                                                      TOPLAM

LİNYİT

EÜAŞ 10.469.200

TKİ 2.132.852

MTA 2.132.852

ÖZEL SEKTÖR 4.003.448

LİNYİT TOPLAM 17.478.900

BİTÜMLÜ ŞEYL 1.600.000

ASFALTİT 70.000

Dünya linyit rezervlerine baktığımızda ise 323 milyar 117 mil-
yon ton değeri görülmektedir. Rusya Federasyonu bu rezervin 
%28’sine tek başına sahiptir. Bu ülkeyi büyüklük bakımından 
Avustralya ve Almanya takip etmektedir. Bu üçünün rezerv top-
lamları 175 milyar ton ile dünya rezervlerinin %63’üdür. Türkiye 
bu tabloda 11 milyar ton rezerv ile bulunmaktadır. MTA verilerine 
göre Türkiye’nin toplam linyit rezervi 17 milyar 478 milyon tondur 
(2018). Burada da rezerv tanımlaması devreye girmiş ve yaklaşık 
7 milyar tonluk bölüm tahmini rezerv olarak alınmıştır (Tablo.1).

Türkiye Rezervleri
Türkiye kömür rezervleri, dünyadakinin tersine özellik göster-
mekte olup, linyit rezervleri, taşkömürü rezervlerinden daha 
fazladır. Ülkemizin taşkömürü rezervleri Zonguldak Havzası’n-
da (Zonguldak şehri ve çevresi) bulunmaktadır. Rezervlerin ta-
mamı, kamu kuruluşu olan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 
uhdesinde bulunmaktadır. 2017 sonu verilerine göre toplam 
taşkömürü rezervi 1 milyar 520 milyon tondur. Rezervlerin 
%57’lik çoğunluğu koklaşabilir, %41’i koklaşmaz ve kalan %2‘si 
yarı koklaşabilirdir. Havzadaki taşkömürü rezervlerinin ısıl de-
ğeri 5.400-7.200 kcal/kg aralığındadır. Rezervlerin hemen he-
men yarısı görünür hale getirilmiştir (Tablo 2.1). 

TABLO.1-Dünya Görünür Kömür Rezervleri (Milyon Ton-2016 Sonu) 1, 18

Tablo.2.1-Türkiye Taş Kömürü Rezervleri (Ton) 12,18

Türkiye’nin linyit rezervleri 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 ısıl değeri 1.500 kcal/kg’ın altındadır. 2.500 kcal/
kg‘ın altında olan kömürler, toplamın %80’ine ulaşmaktadır.

2017 sonu itibariyle ülkemiz linyit rezervleri MTA’nın ve 
ilgili kurumların verilerine göre toplam 17,5 milyar ton 
olarak belirlenmiştir. Bu rezervin %77’si (13,5 milyar ton) 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Elektrik Üretim 
AŞ (EÜAŞ) ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
(MTA) uhdesinde bulunmaktadır. Bunlardan MTA arama 
geliştirme kurumu olup işletmecilik yapmamakta, ruh-
satlarını işletmeci kuruluşa devretmektedir. Rezervler 
içinde özel sektör kuruluşlarına ait olan kısım 4 milyar 
tondur ve toplamın %23’ünü teşkil etmektedir. Özel sek-
tör sahalarında MTA dışında yapılan çalışmalara ait ka-
munun elindeki veriler yeterli değildir. Buralardaki rezer-
vin daha fazla olduğu tahmin edilmektedir (Tablo 2.2).

Tablo.2.2- Türkiye Linyit- Bitümlü Şeyl - Asfaltit Rezervleri (Kurum Bazında-1000 Ton-2017 Sonu) 6, 11, 12, 
14, 17,18

Ülkenin enerjide dışa bağlılığının artış göstermesi, 
arz güvenliğinin tehlikeye girmesi ve cari açığın art-
ması nedeni ile kömür aramalarına ağırlık verilmiş 
ve 2005-2017 yılları arasında başta MTA tarafından 
olmak üzere, ülke çapında yapılan araştırmalarla re-
zervler toplam 9,2 milyar ton arttırılmıştır. 

Ülkemizin bitümlü şeyl rezervleri 1,6 milyar ton, asfaltit 
rezervleri 70 milyon ton olarak verilmektedir (MTA).  
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Kömür Üretimleri
Dünya Kömür Üretimi
Kömür üretim değerleri tüvenan olarak değil satılabilir miktarlar 
üzerinden hesaplanmaktadır. Türkiye verileri de aynı kıstaslara 
tabidir. Tablo 3’te de görüleceği üzere; dünya taşkömürü üreti-
mi 2013 yılında 6 milyar 276 milyon ton, 2014 yılında 7,9 milyar 
ton, 2017 yılında 7,5 milyar ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı yıl 
linyit üretimi 831 milyon ton olmuştur. Toplam kömür üretimi 
1971 yılında 3 milyar ton iken, 2017 yılında toplam 8,4 milyar 
tona ulaştığı görülmektedir. 2013’te sadece Çin’in tek başına 3,5 
milyar ton ürettiği düşünülürse, kömür üretim artışının geldi-
ği seviye anlaşılabilecektir. 2017 yılında Çin tek başına toplam 
dünya taşkömürü üretiminin %45’ini üretmiştir. Bu değer 2013 
yılında %57 olarak kayıtlara geçmiştir (3,5 milyar ton) (Tablo 3).

Çin’in taş kömürü üretiminde kendisini takip eden Hindistan ve 
ABD ile arasında 2,5 milyar tondan fazla fark vardır. Avustralya ise 
500 milyon ton (%6) ile dördüncü sırayı almaktadır. 2013 yılında 
bu oran aynı iken, üretilen miktar 373 milyon ton idi. Türkiye 
taşkömürü üretimi ise 2011’deki 2,86 milyon ton seviyesinden, 
2017 yılında 1,2 milyon ton seviyesine gerilemiştir. Türkiye’nin 
17,5 milyar ton toplam rezervi ile kıyaslandığında, Çin’in, tek ba-
şına Türkiye toplam rezervleri kadar miktarı yaklaşık 5 yılda üret-
tiği söylenebilir. Buna rağmen Çin kömür ithalatçısı bir ülkedir.

Tablo.3.1--Dünya Taşkömürü Üretimleri (2014/2017-1.000 TON) *: Tahmini3,18

Tablo.3.2--Dünya Linyit Üretimleri (2014/2017 - 1000 TON) *Tahmini3,18

Linyit kömür üretim tablosunda Çin yoktur (Düşük miktarda 
olan linyitler taşkömürü içinde verilmektedir.). Onun yerini 
toplam 831 milyon tonluk toplam dünya üretiminin 171,3 mil-
yon tonunu üreten Almanya almaktadır. 2017 yılında Almanya, 
dünya linyit üretiminin %20’sini gerçekleştirmiştir. Almanya’yı 
75,6 milyon ton ile Rusya Federasyonu (%8) ve 63,6 milyon ton 
(%7,6) ile ABD takip etmektedir. Türkiye linyit üretiminde dünya 
sıralamasında ABD’den sonraki Avustralya ve Polonya’nın ardın-
dan (74,1 milyon ton) altıncı sırada yer almaktadır (Tablo 3).

Türkiye Kömür Üretimi
Türkiye kömür üretimleri, 412’si özel sektör olmak üzere top-
lam 425 işletmede yapılmaktadır. Bunların 13’ü kamuya aittir. 
İşletme sayısı özel sektör ağırlıklı olsa da miktar olarak kamu 
işletmelerinin ağırlıklı olduğu görülmektedir. 2002 yılında 54 
milyon ton olan toplam kömür üretimi, 2009 yılında 90,9 mil-
yon ton olmuş, 2013 de ise 66 milyon 911 bin ton, 2017 de 87,9 
milyon ton mertebesine erişmiştir. 

Türkiye taşkömürü üretimi, Zonguldak ilinde kamu kurumu 
olan TTK sahalarından, TTK ve rödevansçı şirketler tarafından 
yapılmakta olup, tüvenan kömür üretimi 2011 yılında 2 milyon 
619 bin ton, 2017 yılında 1,23 milyon ton olarak gerçekleşmiş-
tir. Bu değer 1974 yılında 4,57 milyon ton satılabilir kömür şek-
lindeydi (Tablo 4). 2017 yılı üretiminin üçte biri rödevansçılar 
tarafından yapılmıştır.

Üretici Üretim

2011 2017

ASFALTİT 971.366 1.404.858

BİTÜMLÜ ŞİST TKİ 394.277 394.242

LİNYİT KÖMÜRÜ

EÜAŞ 31.455.812 15.245.265

TKİ 41.530.095 23.393.478

DİĞER KAMU* 0 84.501

ÖZEL SEKTÖR 9.389.340 45.666.248

TOPLAM 82.375.247 84.389.492

TAŞ KÖMÜRÜ

TTK 1.592.515 823.042

RÖDÖVANSÇI 1.026.732 410.991

TOPLAM 2.619.247 1.234.033

KÖMÜR TOPLAM 86.360.137 87.907.397

Tablo.4- Türkiye Kömür Üretimi (2011/2017-Ton) 15, 18 *Belediye, İl Özel İdareleri v.b. kurumlar (2013 itibarı ile) 

Linyit üretimleri ise, kamu kurumları TKİ (elektrik üretimi ve 
ısınma) ve EÜAŞ (elektrik üretimi) ve irili ufaklı bir çok şahıs ve 
tüzel kişilik tarafından yapılmaktadır. Türkiye’de kamu ve özel 
sektör toplamı olarak, 2011 yılında 2,4 milyon ton, 2013 yılında 
63,3 milyon ton, 2017 yılında 84,4 milyon ton linyit üretilmiştir. 
Özel sektör üretimi MAPEG verilerine göre, 2011 de 9,4 milyon 
ton iken 2017 de 45,7 milyon olmuştur. 

Çoğunlukla özel sektör tarafından elektrik üretimi için gerçek-
leştirilen asfaltit üretimi 2017 yılında 1,4 milyon ton, TKİ tara-
fından gerçekleştirilen bitümlü şeyl üretimi ise 394 milyondur.

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 santraller de vardır. Bu bilgiler detaylı olarak raporun 
ileriki bölümlerinde işlenmiştir.

Kömür Tüketimleri
Dünya Kömür Tüketimi
Dünya kömür tüketimi detayları Tablo 5’te verilmiştir. Çin yine 
üretimde olduğu gibi, tek başına taşkömürü tüketiminin  
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%48’ini yapmıştır. Bu oran 2013 yılında %61 idi. Sıralamada Çin’in 
en yakınındaki ülke, toplamda 84 milyon ton (toplamın %12) 
ile Hindistan ve toplamda 661,6 milyon ton (toplamın %9) ile 
ABD’dir. Diğer ülkelerle ara oldukça açıktır. Kömür tüketimlerinde 
global olarak düşüş sürmektedir.

Türkiye’nin dünya tüketimi içindeki payı ise, 2016 yılında top-
lamda 92,6 milyon ton ile %1,3, taşkömüründe 36,2 milyon ton 
ile %0,6, linyitte 56,4 milyon ton ile %0,7’dir (Tablo 5).

Ülke Adı
Taşkömürü Koklaşabilir Taşkömürü Linyit TOPLAM

2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016

Çin 3,207,300 2,959,500 456,700 438,300 3,664,000 3,397,800

Hindistan 740,100 761,400 30,000 33,000 47,000 46,000 817,100 840,400

A.B.D. 742,500 582,900 13,000 11,300 76,500 67,400 832,000 661,600

Güney Afrika 189,600 178,000 189,600 178,000

Japonya 137,000 138,300 40,700 40,500 177,700 178,800

Rusya 77,400 83,400 34,100 38,100 67,300 69,800 178,800 191,300

Güney Kore 100,100 101,800 15,100 19,400 115,200 121,200

Kazakistan 62,600 59,600 62,600 59,600

Polonya 61,000 62,800 63,800 60,400 124,800 123,200

Endonezya 79,100 90,600 79,100 90,600

Tayvan 59,700 59,000 59,700 59,000

Avustralya 46,900 52,800 60,500 63,600 107,400 116,400

Ukrayna 16,300 13,400 16,300 13,400

Brezilya 11,500 11,400 11,500 11,400

Almanya 11,300 11,400 177,000 171,900 188,300 183,300

Türkiye** 30,788 36,195 64,700 56,400 95,488 92,595

Sırbistan 30,700 38,700 30,700 38,700

Çek Cumh. 38,400 37,800 38,400 37,800

Yunanistan 51,900 33,900 51,900 33,900

Diğer 476,412 456,005 60,700 60,000 140,800 138,400 677,912 654,405

TOPLAM 6,010,500 5,622,300 689,400 676,800 818,600 784,300 7,518,500 7,083,400

Tablo.5-Dünya Kömür Tüketimleri (2014/2016 -1000 Ton) 3,18 *Tahmini, **Koklaşabilir miktarı kok içinde alınmıştır

Türkiye Kömür Tüketimi
Türkiye taş kömürü tüketimini en doğru şekilde TTK üretimi 
ile ithalat toplamı ile ifade edebiliriz. 2014 yılında 30,1 milyon 
tonu ithalat, 1,8 milyon tonu TTK üretimi olarak toplam 31,9 
milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu değer, 2017 yılın-
da 37,5 milyon ton (1,2 TTK üretimi) olarak gerçekleşmiştir. 
2001 yılında ülkemizde 11 milyon ton taşkömürü tüketilirken, 
2007 yılında 26 milyon tona ulaşılmıştır. Kullanım alanları top-
lamın %51,8’i elektrik üretimi, %20,1’i %17’si kok fabrikaları, 
%1,5’uğu demir-çelik sektörlerindedir (2017-TTK).

Linyit ise 2009 yılında 75,65 milyon ton tüketilirken, 2017 yılında 84 
milyon tona olmuştur. Bu değer, 2014 yılında 45,5 milyon ton idi. 

Kömür Ticareti
Dünya Kömür Ticareti
Kömür 50’den fazla ülkede üretilmekte ve 70’ten fazla ülkede 

tüketilmektedir. Bu özelliği nedeni ile dünya ticaretinde önem-
li bir yer kaplamaktadır. Küresel ticarete deniz yolu ile taşıması 
ekonomik olan kömürler konu olmaktadır. Linyit düşük kalorili 
olduğundan ve uzak mesafelere taşınması ekonomik olmadı-
ğından dolayı kaynağın bulunduğu ülkelerde kurulan termik 
santrallarda kullanılması tercih edilmektedir. Dünya ticaretin-
deki kömürün %20’si kok kömürü, %60’ı diğer bitümlü kömür-
dür (taş kömürü sınıfı içinde olup, antrasit ve kokluk kömür 
dışındaki kömürler). 

Buhar kömüründe (antrasit, 
diğer bitümlü kömür ve alt 
bitümlü kömür) Atlantik Pa-
zarı (Batı Avrupa) ve Pasifik 
Pazarı (Japonya, Kore ve Tay-
van v. d.) olarak iki ana pazar 
vardır. Rusya ve Güney Afrika 
konumları gereği iki pazar 
arasında gidip gelmektedir. 
Dünya kömür ticaretinin 
%90’ı deniz yolu ile yapıl-
maktadır. 

İhracat: Dünya kömür ih-
racatı 2014’te 1,337 milyar 
ton olurken, dünya toplam 
üretiminin %16’sını teşkil 
etmektedir. Bu da kömürün 
daha çok üretildiği ülkede 
tüketildiğini göstermek-
tedir. 2017 yılı verilerine 
göre, taşkömürü ihracatında 
378,9 milyon ton ile Avust-
ralya, 390,6 milyon ton ile 
Endonezya başı çekmekte-
dir. (Tablo 6.1). 

İthalat: 2017 yılında gerçekleştirilen dünya toplam kömür it-
halatı 1,39 milyar ton olarak gerçekleşmiştir. İthalatın %91’i 
taşkömürü olarak kayıtlara geçmiştir. Çin en büyük üretici ol-
masına rağmen aynı zamanda en büyük ithalatçı konumun-
dadır (Tablo 6.2). 

Tablo.6.1-Dünya Taş Kömürü İhracatı (2014/2017-1000 Ton)3,18 *Tahmini
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Türkiye, dünya taşkömürü ithalatında 38,3 milyon ton ile on 
ülke içinde sekizinci sıradadır. Türkiye dünya ithalatının sadece 
%2,7‘sini yapmaktadır. Bu oran 2013 yılında %2,2 idi.

Türkiye Kömür İthalatı
1980 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak kadar üretim yapan Tür-
kiye, sanayideki gelişmeye bağlı olarak kömür ithalatına 945.000 
ton ile bu yıl başlamıştır. 1987 yılında iç üretim, talebin ancak ya-
rısını karşılayabilir hale gelmiştir. 1990’lı yıllarda 10 milyon tonu 
aşan kömür ithalatı, 2000’li yıllarda yıllık olarak 20 milyon tonu 
geçmiştir. 2017 yılında bu rakam 38,3 milyon tondur. Bu artışın 
nedeni ithal kömüre dayalı enerji santrallarının hızla artmasıdır 
(Tablo 7). İthalatın ülkelere göre oranları da Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo.6.2- Dünya Taş Kömürü İthalatı (2014/2017-1000 Ton ) 3,18 *Tahmini

Tablo.7-Türkiye Taşkömürü İthalatı (1000 TON) 18

Ülkenin Adı 2014 2017

Miktar (Ton) Oran (%) Miktar (Ton) Oran (%)

Kolombiya 9.478.742 31,68 17.337.050 45,32

Rusya Federasyonu 8.769.314 29,31 14.390.022 37,62

A.B.D. 4.354.534 14,56 1.911.329 5,00

G. Afrika Cumhuriyeti 3.734.387 12,48 2.219.085 5,80

Ukrayna 1.976.054 6,61 142.165 0,37

Avustralya 646.739 2,16 1.087.190 2,84

Kanada 491.793 1,64 485.643 1,27

Diğer 464.069 1,55 678.652 1,77

TOPLAM 29.915.632 100,0 38.251.136 100,0

Tablo.8-Türkiye Ülkelere Göre Taşkömürü İthalatı (2014-2017- Ton)18

2017 yılında yaklaşık 3 milyar dolar olarak gerçekleşen dış öde-
me, 2014 yılında 3,2 milyar dolar, 2013 yılında 3,5 milyar do-
lar, 2012 de 4,6 milyar dolardı. İthalat miktarı artarken toplam 
ödemenin azalmasının nedeni, kömür fiyatlarındaki düşüştür. 

Kömürden Elektrik Üretimi
Dünya’da Kömür Yakıtlı Elektrik Üretimi
2012 yılı verilerine göre, dünya elektrik enerjisi üretiminde kö-
mürün payı ortalama %40,3 iken, 2016’da %40,6 olmuştur. Bunu 
2012 de %22,4 ve 2014 de 21,60 ile doğal gaz, 2012 de %21,6 
ve 2014 de %22,9 ile yenilenebilir kaynaklar, 2012 de %10,8 ve 
2014 de 10,6 ile nükleer santrallar takip etmektedir. Kömürden 
üretilen elektrik taşkömürü ve linyit kaynaklıdır. Bunda taşkö-
mürünün payı %77,6, linyitin payı %20,8 olmuştur. Kömürün 
elektrik enerjisi üretimindeki en önemli kaynak olduğu anlaşıl-
maktadır. Genelde kömür rezervi yüksek olan ülkelerin elektrik 
üretiminde kaynak önceliğini kömüre verdikleri anlaşılmaktadır.

Tablo.9-Seçilmiş Ülkelerin Elektrik Üretiminde Kömür Kullanım Oranı (%) (2016)4

Bu oranlara ülkeler bazında baktığımızda karşımıza çok entere-
san veriler çıkmaktadır (Tablo 9). Kömürün elektrik enerjisi üreti-
mindeki payı, %75,1 ile Hindistan olurken, bu oran Çin’de %72,5, 
ABD’de %39,5, Almanya’da %45,4’dür. 2017 yılı verilerine göre 
Türkiye’deki enerji üretimindeki kömür oranı, %17,5’i ithal bazlı 
olmak üzere %32,5’dur. Bu değerler kurulu güç bazında toplam 
%22,1’e düşmektedir. Buradan anlaşıldığına göre, Türkiye’nin 
emsal ülkelerin seviyesine gelmek için daha çok yolu vardır.

Türkiye’de Elektrik Üretimi ve Kömür
Türkiye’nin elekt-
rik enerjisi kurulu 
gücü, 2017 yılında 
85.360 MW olup, 
bunun en büyük 
oranla %32,1’i 
olan 27.404 MW’ı 
hidrolik kaynak-
lardandır. Üretim-
lere baktığımız-
da maalesef bu 
oranlarla paralel-
lik göstermediği 
g ö r ü l m e k t e d i r . 
Burada birincilik 
hidrolikten doğal-
gaza geçmekte ve 
%37 (108.124 GWh) ile büyük bir orana sahip olmaktadır. Tür-
kiye’nin elektrik üretimi 2017’de toplam olarak 292.588 GWh  

Kurulu Güç Üretim

Hidrolik 32.10 20.00

Doğalgaz-LNG 30.70 37.00

Yerli Kömür+Asfaltit 11.60 15.00

İthal Kömür 10.50 17.50

Rüzgar 7.60 6.10

Lisanssız 4.30

Sıvı Yakıtlar 1.30 1.49

Jeotermal 1.20 2.00

Biyokütle 0.50 0.70

Kojenerasyon 0.10 0.20

Güneş 0.02 0.01

Diğer 0.08

Tablo.10-Türkiye Kaynaklara Göre Elektrik Enerjisi Dağılımı (2017)6

60



Yenilikçi cevher 
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Tablo.11-Türkiye’nin Sera Gazı Emisyonları (Milyon Ton)20

olmuştur. Üretimde ikinciliği %17,5’i ithal olmak üzere 
%32,5 (95.166 GWh) pay ile kömür almaktadır. Üretim-
de yerli kömürün toplam kömür içindeki payı, %46, top-
lamdaki payı ise %15’dir (Tablo 10).

Enerjide Dışa Bağımlılık
Elektrik enerjisi üretiminde kömürün payı 1970’de %33 
iken, 1980’lerde %24’e kadar düşmüş, 1986 yılında 
%49’a çıkmıştır. 2017 yılında ise %32,5 olmuştur. Ancak 
toplam kömür rakamları yanında yerli kömür oranına 
bakıldığında, ithal kömürün yani dışa bağımlılığın doğal 
gaz yanında ikinci unsuru teşkil ettiği görülmektedir. 
1986 yılındaki %49’luk oranın tamamı yerli kömürden 
oluşurken, 2014 yılında bu oran maalesef %15’e düşmüştür.

1980’lerde doğal gazlı santralların devreye girmesi kömüre büyük 
darbe vurmuş ve oranları gittikçe düşürmüştür. Doğal gaz ile ithal 
kömürün üretilen elektrik enerjisi içindeki toplam payının 2017 yı-
lında %54,5 olması enerjide dışa bağımlılık, arz güvenliği, dış ticaret 
açığı gibi nedenler çok acil tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir.

Türkiye’nin Sera Gazı Emisyonları
Türkiye’de 1994 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC), 2004’de taraf olmuş 
ve sera gazı envanterlerini 2006 yılından itibaren yayınlamaya 
başlamıştır. Sözleşmeye göre emisyonu belirlenen sera gazları 
şunlardır: Karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonoksit 
(N2O), Hidroflorokarbonlar (HFCs), perflorokarbonlar (PFCs) ve 
kükürthekzaflorür (SF6).

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı 2016 yılı envanterine 
göre Türkiye toplam dünya sera gazı emisyonlarının %1’inden 
azını üretmektedir. Bu oran, Türkiye’nin nüfusu ve ekonomik bü-
yüklüğü ile orantılıdır. Enerjinin sera gazı emisyonundaki oran-
larına baktığımızda 
1990’da %59,4 olan de-
ğerin, 2010’da %68,7, 
2016’da %70 olduğunu 
görmekteyiz.

Tablo 11’e göre top-
lam sera gazı emisyo-
nundaki 16 yılın artış 
oranı %135 olmuştur. 
Enerjiden kaynaklanan 
sera gazı emisyonları-
na baktığımızda; 1990 
ile 2016 yılları arasın-
da %177 oranında 
artış gözlenmektedir. 
Türkiye’deki sera gazı 
emisyonlarının artışının 
birinci sebebinin enerji 
üretimleri olduğu orta-
ya çıkmaktadır. 

Sera gazı olarak ölçülen altı gazdan, karbondioksit, metan ve di-
azotmonoksitin önemli olduğu görülmektedir. Sadece karbon-
dioksitteki salınım miktarı bu 16 yılda %175 oranında artmıştır. 
Bütün bu değerler, sera gazı artışının sebeplerini karbondioksi-
te, yaygın söylemi ile karbon emisyonlarına bağlamaktadır.

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 12). Bu değerler 1990 yılında sırası ile 20,5 ve 8,3 milyar ton idi. 

Tabloda verildiği üzere, Çin her iki emisyonda da başı çekmek-
tedir. Sıralamadaki konum yıllara göre, hemen hemen değiş-
memektedir. Çin ve ABD’nin toplam salınımları yakıt kaynaklıda 
%44, kömürde %61’dir. Yani dünyanın karbon salınımının ya-
rısını bu iki ülke yapmaktadır. Bu ülkeleri takip eden aynı sıra-
lama ile Hindistan, Rusya, Japonya ve Almanya vardır. Aslında 
dünya karbon salınımı bu beş ülke tarafından yapılmaktadır. 

Sera Gazları 1990 2010 2016

Miktar (%) Miktar (%) Miktar (%)

Karbondioksit (C02 ) 146,5 69,5 319,5 79,4 402,8 81,2

Metan (CH4) 42,2 20,0 52,5 13,0 54,7 11,0

Diazotmonoksit (N20 ) 21,4 10,2 25,9 6,4 32,0 6,5

Hidroflorokarbonlar (HFCs ) 0,0 0,0 3,05 0,8 4,7 1,0

Perflorokarbonlar (PFCs ) 0,63 0,3 0,46 0,1 0,0 0,0

Kükürthekzaflorür (SF6 ) 0,0 0,0 1,17 0,3 1,8 0,4

TOPLAM SERA GAZI EMİSYONU 210,7 100,0 402,6 100,0 496,1 100,0

ENERJİNİN SERA GAZINDAKİ PAYI 125,1 59,4 276,6 68,7 347,3 70,0

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

*100 milyon tonun altında emisyonu olan ülkelerin toplamı Tablo.12-Dünya Ülkeleri Karbon (CO2) Gazı Emisyonları (1990/2005/2015)2
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Türkiye’nin dünya yakıt kaynaklı karbon salını-
mında toplamın %0,98’inden, kömür kaynaklı 
karbon salınımından toplamın %0,92’sinden 
sorumludur. Ülke içinde kömür kaynaklı salınım, 
yakıt salınımının %42’sini teşkil etmektedir.

Konumuz kömür olduğuna göre, kömür kay-
naklı karbon salınımı değerlendirildiğinde ül-
kemizin abartıldığı kadar sorumlu olmadığı, 
yeni kurulacak santralların da 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 taşkö-
mürü, 1’i asfaltit olarak toplam 35 santral 

Kaynak Oran (%) Güç (MW)

Linyit Kaynaklı Santral Kapasitesi 93.14 9,572

Taşkömürü Kaynaklı Santral Kapasitesi 2.92 300

Asfaltit Kaynaklı Santral Kapasitesi 3.94 405

TOPLAM YERLİ SANTRAL 100.00 10,277

İl İlçe Yakıt Kurulu Kapasite(MW) İşletme

Kahramanmaraş Afşin-Elbistan A Linyit 1,355 EÜAŞ

Çanakkale Çan Linyit 320 EÜAŞ

Manisa Soma Linyit 44 EÜAŞ

Ankara Çayırhan Linyit 620 EÜAŞ/PARK

Kahramanmaraş Afşin-Elbistan B Linyit 1,440 EÜAŞ/PARK

Şırnak Silopi Asfaltit 405 PARK

Zonguldak Çatalağzı Taş Kömürü 300 BEREKET/ÇATES

Muğla Yatağan Linyit 630 BEREKET/YATAĞAN

Sivas Kangal Linyit 457 KONYA ŞEKER

Manisa Soma B Linyit 990 KONYA ŞEKER

Bursa Orhaneli Linyit 210 ÇELİKLER

Kütahya Seyitömer Linyit 600 ÇELİKLER

Kütahya Tunçbilek A Linyit 65 ÇELİKLER

Kütahya Tunçbilek B Linyit 300 ÇELİKLER

Muğla Yeniköy Linyit 420 IC İÇTAŞ

Muğla Kemerköy Linyit 630 IC İÇTAŞ

Adana Tufanbeyli Linyit 450 ENERJİSA

Bolu Göynük Linyit 270 AKSA

Kütahya Linyit 51 POLAT

Eskişehir Mihalıçcık Linyit 145 TMSF/ADULARYA

Karabük Linyit 78 KARDEMİR

Çanakkale Çan Linyit 330 ODAŞ

Diğer 117 ÖZEL

TOPLAM 10,227

İl İlçe Kurum Kapasite (MW) Aşama

Bartın Amasra TTK/HATTAT

PROJE /
LİSANS YÜRÜRLÜKTE

Ankara Çayırhan B EÜAŞ/ÇAYIRHAN A.Ş.

Konya Ilgın CİNER

Eskişehir Mihalıçcık TMSF/ADULARYA

Manisa Soma TKİ/KOLİN

Şırnak Silopi (ASFALTİT) ŞIRNAK ENERJİ

TOPLAM 3,140

İzmir Kınık POLYAK EYNEZ 700

ÖN LİSANS

YÜRÜRLÜKTE

Amasra Suluova Y.ÇELTEK/GÜRMİN 450

Kırklareli Merkez DEBA 245

Bursa Osmangazi DOSAB 50

Aydın Söke MAREN 55

Denizli Kale HOLUN 275 DEĞER-
LENDİRME

TOPLAM 10,227

Tablo.13-Türkiye Yerli Kömür Santralleri 6,7, 8, 14

Tab.14.1-Türkiye Yerli Kömüre Dayalı Lisanslı/Önlisanslı/Planlanan Termik Santral 
Projeleri 6,7, 8, 14

işletme halindedir. Bunların 13’ü küçük ölçekli 
otoprodüktör, 22’si değerlendirmeye alınacak 
kapasitelidir. 2013’ten önce devreye alınanların 
tümü, 2013’e kadar kamu tarafından işletilmiş-
tir. Günümüz itibarı ile, kamunun elinde kurulu 
güç toplamı 3.159 MW olan, Çanakkale-Çan, 
Afşin Elbistan A-B ve Manisa Soma A santralla-
rı kalmıştır (Tablo.13). Türkiye’nin işletilmekte 
olan kurulu güç toplamı 10.277 MW, linyit kay-
naklı güç, 9.572 MW taşkömürü kaynaklı güç 
300 MW ve 405 MW asfaltit kaynaklı güçtür. 
Bunun 117Mw’ı 13 küçük işletmenin toplamını 
teşkil etmektedir.

3.140 MW toplam kapasiteli, 1’i asfaltit, 6 santral 
üretim lisansı sahibi olup, inşa halindedir. 1.500 
MW toplam kapasiteli 5 santral ön lisans almış, 1 
santral 275 MW ile ön lisans değerlendirme saf-
hasındadır. Lisanslı yeni projeler Tablo 14.1’de 
verilmiştir. Ön lisanslı projelerin tamamı özel sek-
törün kendi özgün projeleri olup, inşa halindeki 
santralları 4’ü kamu/özel (TTK, TKİ, EÜAŞ) ortak 
çalışmasıdır.

Bunun dışında, TKİ ve TTK tarafından ihale 
edilmiş ve süreçleri devam eden projeler var-
dır. TKİ/HATTAT projesi olan Bartın’ın inşa ha-
linde olan 1.100 MW’lık santralına ilave olarak 
1.320 MW’lık ikinci projesi hazırlık aşamasın-
dadır. TKİ’nin ihale ederek FLAMİNGO şirketi-
ne değerlendirmek üzere verdiği, 150 MW’lık 
Bingöl Karlıova projesi süreci devam etmekte-
dir. TTK ise elektrik üretimi amaçlı 1 ihale ger-
çekleştirmiştir. 
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Yerel bir firma olan DEMİR, kömür üretimini rödevans ile üstlendi-
ği TTK sahasında taşkömürüne dayalı 160 MW gücünde bir sant-
ral kurmak üzere proje hazırlığındadır. Bunların santral projesine 
dönüp dönmeyeceği getirilecek teşviklere bağlıdır (Tablo 14.2).

İl İlçe Kurum Kapasite 
(MW) İl İlçe Kurum Kapasite 

(MW)

Adana Tufanbeyli TKİ/TEYO 600 Isparta Şarkikaraağaç MTA

Adıyaman Gölbaşı SANKO 150 K.maraş Afşin-Elbistan -C EÜAŞ

3,000Afyonkarahisar Dinar EÜAŞ 1,200 K.maraş Afşin-Elbistan -D EÜAŞ

Afyonkarahisar Dinar KLK ENERJİ 130 K.maraş Afşin-Elbistan -E EÜAŞ

Amasya Merzifon TKİ K.maraş Afşin-Elbistan ANADOLU ENERJİ 500

Ankara Çeltikci ÇOLAKOĞLU 300 K.maraş Elbistan DİLER 135

Bartın Amasra B TTK/HATTAT 1,320 Kırklareli Pınarhisar TKİ 550

Bingöl Sancak HOLUN 250 Konya Karapınar EÜAŞ 3,000

Bingöl Sancak HC 600 Konya Ilgın TKİ 120

Bingöl Karlıova TKİ/FLAMİNGO 150 Malatya Yazıhan MİGEM 65

Çanakkale Çan İÇDAŞ 270 Merzifon Suluova PLT 270

Çanakkale Yenice TAŞZEMİN 220 Muğla Yatağan ANT ENERJİ 160

Denizli Çardak MTA Şırnak Silopi (ASFALTİT) GLOBAL+AKKÖK 270

Denizli Çivril MTA Şırnak Silopi (ASFALTİT) ŞIRNAK ENERJİ 135

Denizli Tavas AVDAN ENERJİ 300 Sivas Kangal SOYAK 135

Denizli Kale YENİDERE 250 Tekirdağ Çerkezköy EÜAŞ 300

Eskişehir Alpu EÜAŞ 1,080 Trakya Havzası EÜAŞ 5,000

Eskişehir Alpu ESAN Zonguldak Gelik Güneyi DEMİR 160

TOPLAM 23,620

Tablo.14.2-Türkiye Yerli Kömüre Dayalı Arama ve Proje Halindeki Termik Santrallar6,7, 8, 14

Tablo.15.1-Türkiye İşletmede Olan İthal Kömür Termik Santraller6,7, 8, 14

Potansiyel Yerli Kömür Santral Yatırım 
Sahaları
Kamu Sahaları: MTA tarafından rezerv tespit ça-
lışmaları tamamlanarak EÜAŞ ve TKİ’ye santral için 
devredilmiş, MİGEM’e ihale için devredilmiş saha-
lar ve santral kapasiteleri tabloda verilmiştir. Aynı 
tabloda henüz devir edilmemiş ve çalışmaları 
süren sahalara ait bilgiler de görülmektedir. Bun-
lardan kapasitesi belirlenenlerin toplamı 24.000 
MW’tan fazladır. Bunların 3.750 MW’ı önceden 
hazırlanmış olup, süreci devam eden, diğer bölü-
mü yeni geliştirilen projelerdir. EÜAŞ, Konya Ka-
rapınar-Ayrancı için arama, kaynak ve rezervlerin 
uluslararası standartlara getirilmesi için çalışmalar 
yapılmıştır.

Özel Sektörün Kendi Ruhsatlı Projeleri: Özel 
sektörün kendi geliştirdiği ve ruhsatına sahip olduğu santral 
sahaları Tablo 14.2’de verilmiştir. Arama, proje ve fikir aşama-
sında olan ve alım garantisi ve/veya diğer teşvikleri bekleyen 
projelerin toplam kapasitesi 2.500 MW’dan fazladır. 

İthal Kömür Santralları: İthal kömür yakıtlı termik santralları, 
2000 yılından sonra gündemimize gelmiştir. 2014 yılı itibarı ile 

toplam kapasiteleri o yıl Türkiye kurulu gücünün %8,7’sine kar-
şılık gelmekte idi.

Halen işletme halinde, toplam 14 adet ithal kömür yakıtlı elekt-
rik santralı bulunmaktadır. 
Tabloda görüldüğü üzere, top-
lam kapasiteleri 9.950 MW’dır. 
Bunlardan 10 adedi kapasite 
itibarı ile 150 MW’dan büyük 
olup, diğerlerinin toplam ka-
pasitesi 64.71 MW’dır (Tablo 
15.1). 

İthal kömür yakıtlı diğer 
santrallar şunlardır: 3.646 
MW toplam gücünde 4 adet 
proje/lisans/inşa halinde, 
800 MW gücünde 1 adet 
yürürlükte olan ön lisans ve 
3.700 MW gücünde 4 adet 
değerlendirmede olan ön 
lisans.

Doğal gazdan sonra ener-
jide dışa bağımlılığımızın 
sebebi olan bu yatırımların 
yerli kömür kaynaklı yatırım-
larla dengelenmesi gerek-
mektedir. 

İl İlçe Kurulu Kapasite 
(MW)

İşletme

Çanakkale Karabiga

İŞLETMEDE

1,320 ALARKO+CENGİZ/CENAL

Adana Ceyhan /
Sugözü

1,210 İSKENDERUN A.Ş.

Çanakkale Biga 405 İÇDAŞ

Çanakkale Biga/Bekirli 1,200 İÇDAŞ

Kocaeli Gebze 190 ÇOLAKOĞLU

Zonguldak Çatalağzı 2,790 EREN (ZETES 1-2)

İzmir Aliağa 350 İZDEMİR

Hatay İskenderun 1,200 DİLER

Hatay İskenderun 240 İSDEMİR

Diğer 65.0

Çanakkale Lapseki KISMİ İŞLETMEDE 980 FİLİZ KİRAZLIDERE

TOPLAM 9,950

Sonuç
Dünya kömür rezervlerinde Türkiye’nin varlığı çok önemli görül-
memektedir. Ancak taş kömüründe olmasa da linyitte son yıllar-
daki rezerv artışı nedeni ile yeterli rezervlere sahip olduğu söyle-
nebilir. Linyit üretiminde önemli bir yerde olup, dünyada altıncı 
sırada bulunmaktadır. Sadece Çin, 5 yıllık üretimi ile Türkiye’nin  
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rezervi kadar üretmekte, buna rağmen dünyanın en büyük kömür 
ithalatçısı olması sebebi ile, daha kısa sürede tüketmektedir.

Türkiye’nin kömür ithalatı, santral ve sanayi kullanımlı olarak 2017 
yılında 38,3 milyon ton olmuştur. Bu artışın nedeni, ithal kömüre 
dayalı enerji santrallarının hızla artmasıdır. Bu değer, enerjide dışa 
bağımlılıkta kömürün önemini göstermekte ve yaklaşık 3,5 milyar 
$‘lık değer ile cari açıktaki yeri hakkında fikir vermektedir.

Türkiye’nin elektrik enerjisi kurulu gücü, 2017 yılında 85.360 MW 
olup, bunun en büyük oranla %32,1’i olan 27.404 MW’ı hidrolik 
kaynaklardandır. Kurulu güç olarak bunu %30,7 ile doğal gaz ve 
%22,10 ile (%10,5’i ithal) kömür takip etmektedir. Üretimde ise, 
birincilik hidrolikten doğalgaza geçmekte ve %37 ile büyük bir 
orana sahip olmaktadır. Üretimde ikinciliği %17,5’uğu ithal ol-
mak üzere %32,5 (95.166 GWh) pay ile kömür almaktadır.

Dünya elektrik enerjisi üretiminde kömürün payı 2016 da %40,6 
olmuştur. Yenilenebilir kaynaklarda bu oran %22,9’dur. Kömür-
den üretilen elektrik taşkömürü ve linyit kaynaklıdır. Kömürün 
elektrik enerjisi üretimindeki en önemli kaynak olduğu anlaşıl-
maktadır. Genelde kömür rezervi yüksek olan ülkelerin elektrik 
üretiminde kaynak önceliğini kömüre verdikleri anlaşılmaktadır. 
Kömürün elektrik enerjisi üretimindeki payı, %75,1 ile Hindis-
tan olurken, bu oran Çin’de %72,5, ABD’de %39,5, Almanya’da 
%45,4’dür. 2017 yılı verilerine göre Türkiye’deki enerji üretimin-
deki kömür oranı, %17,5’uğu ithal bazlı olmak üzere %32,5’dur. 
Bu değerler kurulu güç bazında toplam %22,1’e düşmektedir. 
Buradan anlaşıldığına göre, Türkiye’nin emsal ülkelerin seviye-
sine gelmek için daha çok yolu vardır.

İl Adı Aşama Kurulu Kapasite İşletme

Adana Yumurtalık

PROJE / LİSANS

625.5 (MW) AYAS

Adana Yumurtalık 1,320 (MW) EMBA

Adana Ceyhan 100 (MW) TUNAŞ

Çanakkale Biga 1,600 (MW) SARIKAYA 
KARABURUN

TOPLAM 3,646 (MW)

Hatay İskenderun

ÖN LİSANS

YÜRÜRLÜKTE 800 (MW) SANKO

Adana Yumurtalık

DEĞERLENDİRME

600 (MW) IC İÇTAŞ

Tekirdağ Marmaraereğlisi 350 (MW) ÇEBİ

Çanakkale Ezine 1,350 (MW) PİTANES

Adana Yumurtalık 1,400 (MW) SUBA

TOPLAM 4,500 (MW)

Hatay Selena

PLANLANAN

900 (MW) ENSARİ

Çanakkale Kirazlıdere 660 (MW) DOĞTAŞ

Sinop Gerze 1,000 (MW) ANADOLU

Çanakkale Karaburun 135 (MW) YILDIRIM

Hatay 600 (MW) DİLER

Bolu Düzce 1,220 (MW) ZORLU

Balıkesir Bandırma 800 (MW) ENERJİSA

TOPLAM 2,020 (MW)

Çin, ABD ve Hindistan’ın karbon gazı toplam salı-
nımları, yakıt kaynaklıda %50, kömürde %71’dir. 
Türkiye’nin dünya yakıt kaynaklı karbon salınımın-
da toplamın %0,98’inden, kömür kaynaklı karbon 
salınımında toplamın %0,92’sinden sorumludur. 
Konumuz kömür olduğuna göre, kömür kaynaklı 
karbon salınımı değerlendirildiğinde ülkemizin 
abartıldığı kadar sorumlu olmadığı, yeni kurulacak 
santralların da yeni ve temiz teknoloji ile kurulaca-
ğı düşünüldüğünde dünya karbon salınımı içinde-
ki yerinin pek değişmeyeceği söylenebilir. 
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KÖMÜRDER Başkanı Muzaffer 
Polat, Kömür ve Enerji Sektöründe 
Güncel Durumu Değerlendirdi

İthal kömür kullanan termik santrallerin yerli kömür kullanması 
noktasında dergimize önemli açıklamalarda bulunan Muzaffer 
Polat, ithal kömür kullanan termik santrallerin bir miktar yerli kö-
mür kullanması konusunda devlet tarafından bir teşvik çıkarıldı-
ğını, hali hazırda yerli kömürün karşılığı gelecek enerjinin miktarı 
kadar alım garantisi olduğunu söyledi. Güncel süreçte alım garan-
tisi getirilen rakamın düşük kaldığının yani cazibesini kaybettiğini 
aktaran Polat, yerli kömür alım garantisinin bugün var olduğunu, 
yarın değişebileceğini ancak küçük kalmış olsa bile alım garan-
tisinin konmuş olmasının sektör açısından çok pozitif bir durum 
olduğunu sözlerine ekledi. Polat, ithal kömür kullanan santrallerle 
ilgili yaptığı açıklamalarına şu sözlerle devam etti: 

“Üç sene önce ithal kömürlü santral işleten firmalara bir rapor 
sunmuştuk. Ne kadar yerli kömür alırlarsa karşılığı kadar enerji 
alım garantisi verilmesi şeklinde bir teşvik talep ettiğimizi iletmiş-
tik. O zaman alım garantisi çok önemliydi. İthal kömürle çalışan 
santrallerin o zaman bunu yerinde değerlendiremediklerini düşü-
nüyorum. Sonradan önemini fark ettiklerinde de zaten bir hareket 

yaşandı. Bütün ithal kömürlü santralciler yerli kömür üreticilerini 
ziyaret etmeye başladılar. Yerli kömürü kimden alırız, hangi şartlar-
da alabileceklerini irdelemeye başladılar. Tabi burada ithal kömür 
kullanan santralcilerin yerli kömür üreticilerine karşı geçmişte yerli 
kömürü daha uygun fiyatla alma politikaları olduğunu biliyoruz. 
Böyle olunca yerli kömür bulmakta zorlanmışlardı. Yerli kömür üre-
ticileri büyüyecek ki arz güvenliği, ülke güvenliği artacak ve ihtiya-
cınız olduğunda karşınızda güçlü bir üretici bulabileceksiniz.

Geçtiğimiz yıl yüzde 3 kükürtlü ithal kömürün ülkemizde kullanıl-
masına yönelik bir rapor hazırlandığını ardından da bu raporun 
ilgili bakanlıklara sunulduğunu ve yüzde 3 kükürtlü kömürlerin it-
halatı için izin alınmaya çalışıldığını öğrendik. KÖMÜRDER olarak 
konuya biz de müdahil olduk. Bakanlıklara konunun bildiğimiz kı-
sımlarını anlattık. Yabancı ülkeler sınırları içerisinde üretilen yüzde 
3 ila 5 kükürt ihtiva eden kömürlerin, bacadan çıkan partiküllerde 
zararlı bir etki bırakmadığı sürece, yakılmasına izin vermektedir. 
Ancak sınırları dışarısından bir kömür alımına izin verilecekse yüz-
de 1 kükürt şartı koşmaktadırlar. Özellikle Avrupa ülkeleri ithal 

ettikleri kömürlerde yüzde 1’in üzeri-
ne izin vermiyor. KÖMÜRDER olarak 
konuya müdahil olduktan sonra ba-
kanlığımız, ithal kömürle çalışan sant-
rallerin temsilcilerine bizimle görüş-
meleri konusunda tavsiyede bulundu. 
İthal kömürle çalışan santrallerin yetki-
lileri ile görüşmelerimiz sürüyor. Yakın 
zamanda bu gelişmelerle ilgili onların 
derneği ile KÖMÜRDER arasında bir 
toplantı daha yapılacak. Kendileri ile ilk 
görüşmemizde 3000 kalori üzeri yerli 
kömürü kullanabileceklerini belirttiler. 
Bu durum netleşirse yerli kömür üretici-
leri olarak 3000 kalorinin üzerinde çok 
fazla miktarda kömür satabileceğiz.  

Ülkemizde çok miktarda küçük kömür 
havzası mevcut. Buralar büyüyeme-
miş, yatırım yapılamamış, para ka-

Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu ve aynı zamanda 
KÖMÜRDER (Kömür Üreticileri Derneği) Başkanı Muzaffer Polat ile ülkemizde ve 

dünyada kömür madenciliği üzerine bir söyleşi gerçekleştirirken, 
enerji sektöründe kömürün konumu üzerine de sohbet etme fırsatı yakaladık. 

Muzaffer Polat ile gerçekleştirdiğimiz oldukça samimi bir şekilde geçen 
görüşmede sorduğumuz tüm sorulara cevap bulabildik.

DOSYA KONUSU: ENERJI HAMMADDELERI

Muzaffer Polat
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zandıramamış. Olur da kömür sektörünün bir şekilde önü açılırsa 
çok hızlı büyüme potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz. 
Kömür rezervlerimiz, potansiyelimiz buna müsait. Özellikle Soma 
kazasından sonra iyice tukaka olmuş sektörümüze bir teşvik su-
nulması lazım. Yatırımcının kömür üreterek para kazandığını 
görmesi lazım. Sektörde bu ışık göründüğü an zaten madenci, 
bankacı ve yatırımcı birbirini hızla bulacaktır. Ancak bunun önce 
alt yapısının bira an önce hazırlanması lazım.” 

Ülkemizin kömür potansiyelini göz önünde bulundurarak şu 
anda tespit edilen kömür kaynaklarımızın çok üzerinde kö-
mür varlığımız olduğunu düşündüğünü belirten Polat, bunu 
ülkemizde çok fazla neojen alan olduğunu belirerek açıklıyor. 
Polat, ülkemizin kömür potansiyelini, mevcut kaynaklarının 
varlığını şu sözlerle dile getiriyor: 

“Ülkemizde henüz araştırılmamış, kömür serisini taşıyabilecek 
alanlar mevcut. Özellikle devletin MTA Genel Müdürlüğü eliyle 
son yıllarda yaptığı sondajlarla, ülkemizde tespit edilen kömür 
rezervi 18 milyar ton olarak güncellendi. Ancak şahsi kanaatime 
göre ülkemizin kömür rezervi şu anda tespit edilen rezervin çok 
üstünde. Henüz araştırılmamış neojen alanların çokluğu bana 
bunu düşündürüyor. Hiç düşünmediğimiz yerlerden hali hazırda 
kömür bulabiliyoruz. Bakanlığın da bu bilinçte olduğunu biliyo-
rum. Zaten geçen yıl 1 milyon metre ile başlayan sondaj çalışma-
ları bu yıl 2 milyon metre ile deva ediyor. Gelecek yılda da 3 milyon 

metre planlanıyor. Bu çalışmalarla da ülkemizin bir kısım maden 
envanteri ortaya çıkmış olacak.”

Kömür madenciliği ve iş sağlığı, güvenliği konularında da görüş-
lerini açıklayan Muzaffer Polat, bir madende en ağır şeyin ölüm-
lü iş kazası olduğunun altını çizerken, ölümlü iş kazası meydana 
geldiğinde çalışan bazında en üstten en alta kadar, gerek çalışan 
psikolojisi anlamında, gerek iş yapabilme anlamında neredeyse 
6 ay işletmenin kendine gelemediğini söylüyor. Polat, hiçbir iş-
verenin çalışanının kılına zarar gelmesini istemeyeceğini özellik-
le vurgularken hiçbir sektörde iş kazası yaşanmamasını diliyor.  

Diğer taraftan Soma kazasından sonra iş güvenliği konusun-
da sektörde pozitif anlamda önemli değişiklikler olduğunu 
belirten Polat, kömür üreticileri olarak iş güvenliği konusunda 
dünya standartlarında çalışmalarla yollarına devam ettiklerini, 
bazı maden iş verenlerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
halen çözülemeyen sorunları olduğunu da sözlerine eklerken, 
yaşadıkları sorunları şu sözlerle açıklıyor: 

“Madencilikte bir iş kazası meydana geldiği zaman şirket yetki-
lileri çok ciddi ithamlarla yargılanıyorlar. Madenci hapis cezası 
aldığı zaman tecili bile olmuyor. Bunların tekrardan masaya 
yatırılması lazım. Soma kazasından sonra çok hızlı alınan ka-
rarlar neticesinde ortaya çıkan acı reçetelerden bir tanesi de 
çalışma saatleri oldu. Yer altı madenlerinde haftada 37,5 sa- 
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atlik çalışma süresi var. Bunun günde 6 saate tekabül eden aktif 
çalışma süresi mevcut. Yer altı madenciliğinde faydalı zaman 
dediğimiz bir süremiz var. Madencinin desandrenin ağzından 
çalışacağı galerideki aynaya gitmesi ortalama 30-45 dakika 
alıyor. Mesai saati bittiğinde de dışarı çıkması aynı sürede ola-
cak. 30 dakika da içeride yemek molası veriliyor. Böyle olunca 
da toplam 2 saat mesai yapılamayan zaman ortaya çıkıyor. 6 
saatlik mesaide madenci 4 saat çalıştığından ne kazanacağı, 
ne kazandıracağı ve sonucunda nasıl bir madencilik yapılaca-
ğını takdirinize sunuyorum.

Avustralya’da haftalık çalışma süresi 48 saat. Bizim talebimiz ise 6 
gün 7 saat, haftalık toplam 42 saat şeklinde. Bu kadar çalışma ile 
üretimimizi rahatlıkla yapabiliriz. Faydalı saat süresi değerlendirile-
rek bu çalışma saatlerinin tekrardan değerlendirilmesi lazım. Ayrıca 
madenlerde mesai durumunun da tekrardan gözden geçirilmesi 
gerekir diye düşünüyoruz. Son yasaya göre günde 2 saatten çok faz-
la mesai yaptıramazsın diye bir ibare söz konusu. Bu yasaların aşırı 
koruyucu olduğunu düşünüyorum. Eğer madencilik sektörümüz 
gelişecekse işveren, işçi, sendikalar vs. herkesin bir araya gelmesi ge-
rekiyor. Yasalar tek taraflı yapıldığı zaman iş çıkmaza gidiyor. Bu ve 
benzeri sorunların tekrardan masaya yatırılıp yatırım alt yapısının 
daha düzgün bir şekilde hayata geçirilmesi ile birlikte madencilik 
sektörümüzün çok iyi bir geleceği olacağına inanıyorum.”

Yer altı kömür madenlerinde işçilik giderlerine verilen devlet 
desteğini sorduğumuzda konunun amacına tam olarak ulaş-
madığını dile getiren Polat, konuyla ilgili olarak “Siyasi irade 
işçi desteği olarak katkı sağlamak istedi. Bu destek 3-4 bakanlığın 
onay vererek ortaya çıkardığı bir destek olduğundan sistematik 
olarak ödemeler yapılamadı. Bu yüzden yeterince faydalana-
madık. Bir de işçi destekleri işverenin hesabına yatıyor. Bu bir işçi 
desteği olduğundan biz bakanlıktan bu paranın işçinin hesabına 
doğrudan bakanlık tarafından yatırılmasını talep ettik. Bakanlık 
tarafından yattığı zaman devletin sosyal devlet olma özelliği or-
taya çıkacak ve işçinin de devletinden para geldiğini bilmesi onu 
güvende hissettirecektir. Diğer taraftan bu konuda dünyadaki 
örnekler ise üretilen ton başına madenciye yapılan ödemeler şek-
lindedir. Bizde de böyle bir çalışma yapılması gerektiğini düşünü-
yorum.” ifadelerini kullandı. 

Ülkemizde tespit edilen linyit kömürlerinin kalorifik değerle-
rinin önemli bölümünün düşük olduğu bilinen bir durum. Bu 
kömürlerin değerlendirilmesi konusunda da görüşünü aldığı-
mız Polat, bunun ülkemizin bir gerçeği olduğunu dile getirir-
ken diğer kara parçalarına göre ülkemizin daha genç bir kıta 
olduğunu, dolayısıyla topraklarımızda 1000 ila 5500 kalori ara-
sında geniş bir skalada kömürün yer aldığını belirtti. Şu anda 
tespit edilmiş olan kömürlerimizin yüzde 70-80’inin 1000 ve 
2000 kalori aralığında olduğunun altını çizen Polat, “1000 ka-
lori de olsa bu bir kaloridir yani bir ekonomik karşılığı vardır. 1000 
kalorilik kömürü dünyada da yakıyorlar, biz de yakıyoruz. O za-
man kendimizi bu düşük kalorili kömürlere göre dizayn edip ona 
göre yatırım yapmamız lazım. Termik santral yatırımları, örneğin 
baca ve yanma sistemleri buna göre planlanırsa 1000 kalorilik 

kömür de ekonomiye kazandırılır. Düşük kalorili kömürler zaten 
küçük sanayide kullanılmazlar. Bu kömürleri ancak ama ancak 
termik santrallerde kullanabilirsin.” dedi. 

Sorularımız doğrultusunda kömürün dünyadaki geleceği 
hakkında da açıklamalarda bulunan Polat, dünyadaki büyük 
ülkelerin hiçbirisinin kömür üretimi ve tüketimi konusunda 
samimi olmadıklarına inandığını belirtirken sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Kömürden sadece enerji değil çok çeşitli ürünler üretilebilmekte-
dir. Bugün enerjidir ancak yarın başka bir şeydir. Değişmeyen tek 
şey kömür üretimi her zaman var olacaktır. Ülkemizde petrol ve 
doğalgaz henüz yüksek miktarlarda üretilmiyor. Belki ileride bu-
lunup üretilebilir ancak bizim şu an kömürümüz var. Bu bir şans.

Paris Antlaşması’nda yer alan büyük ülkelerin hiç birisinin samimi 
olduklarına inanmıyorum. Antlaşma’nın şartlarını bizim gibi yeni 
gelişen ülkelerin gelişmelerini geciktirmek için ortaya çıkardıkları-
nı düşünüyorum. Barack Obama döneminde ABD’de kömür ma-
denlerinin bir kısmı kapatılmıştı. Donald Trump’ın seçim vaatleri 
arasında kömür madenlerini tekrardan açma talebi zaten vardı 
ve kazandıktan sonra da madenleri açtı. Şu anda dünyaya kömür 
satmaya çalışıyorlar. Kendi ülkelerinde de yüksek oranlarda kö-
mür kullanımına sahipler. Burada kömürü yasaklamaktan ziyade 
yakma teknolojilerini geliştirmek konusunda çalışmalar yapmak 
daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ülkeler çevreyi daha 
az kirletme konularında yeni teknolojileri devreye almak konu-
sunda çalışmalar yapmalıdır. Bugün dünyada kömürle çalışan 
ve bacası olmayan termik santraller var. İngiltere Manchaster’da 
şehrin ortasında yer alan kömür madeninde üretim yapılırken 
yine yanı başında bulunan bacasız termik santralde elektrik üre-
timi yapılıyor. Burada baca sorunu, atık sorunu teknoloji ile çözül-
müş durumdadır. Bana göre Trump’ın madenlerin önünü açması 
kararı doğru ancak çevreyle barışık bir teknoloji ile enerji üretil-
mesi gerekir. Bu teknolojiye ülkemizin de geçmesi lazım. Karbon 
salınımının kontrol edilmesi lazım. Ancak buna takılıp kendi ülke-
mizdeki yatırımları da durduramayız. Bizim gibi gelişmekte olan 
bir ülkede ülke kaynaklarımızın kullanımının önü tıkanmamalı. 
Bizim karşımıza bu kuralları çıkaranlar bana göre bu kuralları 
uygulamıyor. Bizim gibi ülkelere uygulattırarak maalesef geri kal-
mamızı sağlıyorlar.” 

Madencilik sektörünün son dönemde en çok konuştuğu 
konulardan bir tanesi olan “maden bölgeleri” konusuna 
da değinen Polat, maden bölgelerinin genel olarak taş 
ocakları için çıkarıldığını ancak sonrasında tüm madenle-
ri kapsadığını hatırlattı. Bunun gerçekten çok hassas bir 
konu olarak ön plana çıktığını belirten Polat, bu konu iyi 
uygulandığı zaman rezerv kaybı noktasında, iş güvenliği 
noktasında, ülke kaynaklarının değerlendirilmesi nokta-
sında avantajlarının oldukça fazla olduğunu ancak iyi uy-
gulanmadığı zaman da haksızlıklar, mağduriyetler ortaya 
çıkabileceğini, bu sebeple de çok iyi irdelenip uygulanması 
gerektiğinin altını çizdi.  
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Ülkemizdeki enerji arzının büyük bir bölümü doğalgaz ve 
kömürden sağlanırken enerji tedarik zincirini güvence altı-
na almak adına kömür ile ilgili yapılan çalışmalar noktasında 
ilettiğimiz sorumuzu değerlendiren Polat, doğalgazın geç-
miş politikaların getirdiği birincil enerji üretim hammaddesi 
olduğunu, doğalgazda dışa bağımlı olmamızın ve bunun bir 
ekonomik silah olarak kullanılmasının üzerine düşünülmesi 
gerektiğini belirtirken geçtiğimiz senelerde doğalgazın BO-
TAŞ tarafından sübvanse edildiğini, bunun da dengeleri alt 
üst ettiğini söyledi. Bu durum karşısında ithal kömürle üretim 
yapan termik santrallerin son 3-4 senede ciddi oranda zarar 
ettiklerini de aktaran Polat, yakın zamanda yüzde 50 indirim 
yapılarak sübvansenin bir yere kadar düşürüldüğünü açıkladı. 
Böylelikle bir denge kurulduğunu da sözlerine ekleyen Polat, 
buna çözüm olarak kendi kaynaklarımızla yürümemiz gerekti-
ğini, bunun da ayrıcalıklı olmasının sektöre fayda sağlayacağı-
nı söyledi. Ülkemizin kömür açısından zengin olduğuna bir kez 
daha vurgu yapan Polat, bunu mutlaka değerlendirmemiz ge-
rektiğini ve bunun için de yatırımları, baca sistemlerini, yakma 
sistemlerini iyileştirmemiz gerektiğinin altını çizdi.

Ülkemizin kömür kaynaklarının yapılan çalışmalarla her yıl art-
tığına dikkat çeken Polat, ülkemizin kömür ihtiyacını tamamen 
kendi kömürlerimizden elde etme noktasında henüz istenilen 
seviyede olmadıklarını belirtirken konuyu şu sözlerle ifade etti: 

“Bir ithal kömür termik santralini bir de yerli kömür termik sant-
ralini ele alalım. Yerli kömürlü termik santrali yapılması için yatı-
rımcının saha bulması bir ila beş yıl sürmektedir. O sahadaki Ar-
Ge çalışması en az iki sene sürmektedir. Proje için bir sene daha 
harcayacak. Yatırımcı ardından madeni kurma çalışmalarına 
üç, dört sene harcamaktadır. Termik santral yapımı da dört sene 
şeklinde düşünürseniz toplam on seneden fazla çalışarak, sürek-
li para harcaması gerekecek. Bu yatırımın yapılacağı yerde yani 
madenin olduğu taşrada istihdam yaratılacak. 

Yerli kömürlü termik santral yatırımcısının on, on beş sene içeri-
sinde geldiği noktaya ithal kömür santralcisi iki ila üç yıl arasında 
gelebiliyor. Deniz kenarında bir yerde tesis kurabiliyor. Denizden 
su alınıp kullanılabiliyor. Santral kurulduktan bir hafta sonra da 
bir telefon ile yurtdışından kömür getirilebiliyor. 

Yerli kömür santralcisinin ülke içerisinde döndürdüğü para yine 
ülke içerisinde kalıyor. Ancak geldiğimiz noktada henüz yerli kö-
mür üreticisine enerji alım garantisi bile alabilmiş değiliz.

Tabi ki öncelikle sermayenin sektöre çekilmesi lazım. Sektörün 
parasal olarak desteklenmesi lazım. Türkiye’deki bankalar genel-
likle madene kredi vermek istemezler. Çünkü madenciliği bilen 
altyapıları yok. Bunun da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu ve bankalar nezdinde irdelenmesi ve madene kredi ve-
rilmesinin devlet tarafından önünün açılması gereklidir.” 

Yerli kömürden gaz üretimi konusunda da açıklamalar yapan 
Polat, “Kömürden gazlaştırma çalışmaları dünyada hali hazırda 

yapılan çalışmalardır. ABD, Çin ve Güney Afrika’da önemli mik-
tarlarda gazlaştırma çalışması yapılıyor. Ülkemizde de bu konuy-
la ilgili çalışmalar var ama hep Ar-Ge’de kalıyor. Yani daha ülke-
mizde hayata geçirilmiş bir proje yok. Tabi ki olması mümkün. 
Bize göre de doğru bir çalışma olur. Bunun için devletin ayrıca 
kaynak ayırması gerekmektedir. Çünkü alternatif yakıt nokta-
sında yeni çalışmalar yapmamız gerekiyor. Geçmiş yıllarda Rus-
ya’nın Ukrayna’nın gazını kesmesiyle üç gün boyunca insanlar 
soğukta kaldılar. Rusya bu yaptığıyla aslında dünyaya meydan 
okudu. Böyle durumlara düşmemek için ülke olarak alternatif 
enerji kaynakları yaratma konusunda çalışmalar yapmamız ge-
rekiyor.“ dedi.

Son dönemde madencilik sektörü özelinde devletin yaptığı ça-
lışmalarla ilgili değerlendirme yapmasını talep ettiğimiz Polat 
son olarak şu açıklamalarda bulundu: 

“Yaklaşık 40 yıldır bu sektörün içerisindeyim. 40 yılda sektör-
de iyi dönemler olduğu gibi kötü dönemler de oldu. Bilhassa 
Sayın Berat Albayrak ile başlayan dönemde, kömür üreticileri 
olarak bakanlıktan çok büyük destek gördük. Bu dönemde 
kömürün farkındalığı ortaya çıktı. Daha önceden unutulmuş 
bir sektördü maalesef. Geçmişte Bakanlığın yüzde 95’i enerji, 
yüzde 5’i madencilikti. Ancak yakın zamanda Berat Albay-
rak’ın da katkılarıyla, sektörde büyük bir atılım yapıldı. Halen 
de bu atılımlar devam ediyor. Şu anki Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’in de bu ekibin içinden 
olması sektörümüz için bir şans. Zaten hali hazırda milli bir 
maden politikamız da mevcut. Sektör olarak geçmişten beri 
en önemli eksikliklerimizden bir tanesinin maden bakanlığı 
olduğunu hep düşünmüşüzdür. Yeni sistemde maden bakan-
lığı yine olmadı ama Bakan yardımcılarından bir tanesinin 
sadece madenle ilgili olması bizim için önemli kazanım oldu. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Sayın Mithat 
Cansız da artık sektörü yakından tanıyor ve bu da bizim için 
çok büyük kazanç. Artık madencinin doğrudan bir muhatabı 
vardır. 

Ayrıca madenciler, MİGEM’in geçmişte ruhsat veren ve ceza ya-
zan bir kurum olarak bilirlerdi. Şu anda MİGEM madencinin der-
dini dinleyen, madencinin sorunlarına çözüm üretmeye çalışan 
bir kuruluş oldu. Son zamanlarda bunu net olarak görüyoruz. Bu 
da tabi ki bizleri oldukça mutlu ediyor.

Kömür üreticileri olarak KÖMÜRDER’i kurduğumuzda, sektö-
rümüze özel çok fazla sorun vardı. Hatta öyle ki kömür sektö-
rüyle devletin bağı tabiri caizse kopmuştu. Sektör küsmüştü, 
korkaktı. Bazı kesimler kömür madenciliğine iyi niyetle bakmı-
yordu. Kömür madenciliğinin yapılmamasını tartışan önemli 
kurumlar, kuruluşlar vardı. KÖMÜRDER olarak bakanlığımızın 
da desteği ile sektörün önemini ortaya çıkaracak şekilde bir 
farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Artık kendinden daha 
emin bir kömür sektörü var. Devletimizle işbirliği içerisinde ya-
tırımlarımızı ve ülke ekonomisine katkımızı arttırmaya devam 
edeceğiz.” 
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Türkiye’de Kömürün Endüstride 
Kullanılmasında Teşvikler

Halim Demirkan
Maden Y. Mühendisi

Maden Sanayicileri Sendikası 
Genel Sekreter

Özet
Ülkemizde yatırımlar, Bakan-
lar Kurulu tarafından alınan 
karar (2012/3305 Sayılı Ya-

tırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar) ve ilgili tebliğ 
(20.6.2012 tarih ve 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği) hüküm-
leri çerçevesinde deteklenmektedir. Bu karar kapsamında 
desteklerden yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının destekleri ile hibe yardımlarından 
yararlanamaz.

Tablo.1-Bölgesel Teşviklerde Uygulanan Destekler

Verilen Destek
Bölgeler

I II III IV V** VI**

KDV İstisnası Var Var Var Var Var Var

Gümrük Vergisi Muafiyeti Var Var Var Var Var Var

Vergi 
İndirimi                                       

OSB ve 
EB Dışı*

Yatırıma Katkı Oranı (%) 15 20 25 30 40 50

Vergi İndirim Oranı (%) 50 55 60 70 80 90

OSB ve 
EB İçi*

Yatırıma Katkı Oranı (%) 20 25 30 40 50 55

Vergi İndirim Oranı (%) 50 55 60 70 80 90

Sigorta 
Primi 

İşveren 
Desteği

OSB ve 
EB Dışı*

Süre 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl

Destek Tavanı             
(Sabit Yatırıma Oranı)

10 15 20 25 35 ---

OSB ve 
EB İçi*

Süre 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl 12 Yıl

Destek Tavanı             
(Sabit Yatırıma Oranı)

10 15 20 25 35 ---

Yatırım Yeri Tahsisi Var Var Var Var Var Var

Faiz Desteği
İç Kredi Yok Yok 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan

Döviz/Döviz Endeksli 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan

Sigorta Primi İşçi Desteği Yok Yok Yok Yok Yok 10 Yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği Yok Yok Yok Yok Yok 10 Yıl

Kaynak: 1-Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Devlet Destekleri Uygulama Rehberi, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve 
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Nisan 2013, Ankara.

2-Yatırım Teşvik Sistemi- Yatırımlarda Devlet Yardımları, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğü, Ekim 2016, Ankara.

* OSB ve EB: Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgeleri
** Öncelikli Yatırımlar İçin Uygulanacak Destekler

Kömür madenciliğine devlet yatırımı olarak verilen teşvikler, di-
ğer madencilik yatırımlarına verilen teşviklerden farklı değildir. 
Diğer madencilik yatırımlarında olduğu gibi, kömür madenciliği 
de öncelikli yatırım teşviği olarak 5’inci bölge teşviklerinden 
(6’ıncı bölgede ise 6’ıncı bölge teşvikinden) yararlanır. Maden 
aramacılık faaliyetleri de kömür ve diğer madenler öncelikli ya-
tırım teşvikleri ile desteklenir (Tablo 1). Yatırım tutarı 3 Milyar 
TL’nin üzerinde olan öncelikli yatırımlar, stratejik yatırım deste-
ğinden faydalandırılır.

Madencilik faaliyeti, yer altı işletme yöntem-
leri ile yapılıyorsa vergi öncesi ödenen Devlet 
Hakkı (royality) %50 indirimli olarak %2 olarak 
tahakkuk ettirilir. Bu da tüm yer altı maden iş-
letmelerine uygulanan bir destektir. Madencilik 
faaliyetlerinde verilen diğer bir destek, açık veya 
yer altı tüm maden işletmelerinde, zenginleştir-
meye tabii tutularak katma değeri arttırılan 
madenlere de devlet hakkı aynı oranda indirim-
li olarak uygulanmaktadır. Bu destek, zenginleş-
tirmeye tabii tutulan kömürler için de geçerlidir.

Büyük ölçekli yatırımlar için teşvik koşulları 
daha da iyileştirilmiştir. Minimum 200 Milyon TL 
tutarındaki “kimyasal madde ürünleri imalatı” 
büyük ölçekli yatırım statüsünde değerlendirilir 
(Tablo.2). Kömürün hammade olarak kullanıla-
cağı yatırımlar bu teşviklerden yararlanabile-
cektir.

Stratejik Yatırım teşvikleri, teşvik oranlarının arttı-
ğı, vergi indiriminin %50 olduğu (700 Milyon TL’ye 
kadar) ve diğer teşviklerde olmayan KDV iadesini 
de içeren teşviklerdir. Yatırım tutarı, minimum 50 
Milyon TL, üretilecek ürünün yurt içi toplam üretim 
kapasitesinin ithalat miktarından az olması, yatırım 
sonucu sağlanacak katma değerin en az %40 ol- 

DOSYA KONUSU: ENERJI HAMMADDELERI

78



Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. Analiz Laboratuvarı
Madenli Beldesi, 53200 Madenli, Çayeli / RİZE 
Tel: (0464) 544 1 329 | (0464) 544 1 333 
Fax: (0464) 544 64 50 
www.cayelibakir.com  I  cbilab@fqml.com

Kaliteli, doğru ve
ekonomik laboratuvar hizmeti

Çayeli Bakır’da birleşti.

Kaliteli, doğru ve
ekonomik laboratuvar hizmeti

Çayeli Bakır’da birleşti.

Kaliteli, doğru ve
ekonomik laboratuvar hizmeti

Çayeli Bakır’da birleşti.

Kaliteli, doğru ve
ekonomik laboratuvar hizmeti

Çayeli Bakır’da birleşti.

Çayeli Bakır, madencilikteki analiz tecrübesi ile
laboratuvarını hizmetinize açıyor.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

 Madencilik Türkiye dergisi ilanı-3.pdf   1   14.08.2018   12:08



www.madencilikturk iye.com
15 Ekim 2018

Tablo.2-Büyük Ölçeki Yatirimlarda Uygulanan Destekle

Verilen Destek
Bölgeler

I II III IV V** VI**

KDV İstisnası Var Var Var Var Var Var

Gümrük Vergisi Muafiyeti Var Var Var Var Var Var

Vergi 
İndirimi                                       

OSB ve 
EB Dışı*

Yatırıma Katkı Oranı (%) 25 30 35 40 50 60

Vergi İndirim Oranı (%) 50 55 60 70 80 90

OSB ve 
EB İçi*

Yatırıma Katkı Oranı (%) 30 35 40 50 60 65

Vergi İndirim Oranı (%) 50 55 60 70 80 90

Sigorta 
Primi 

İşveren 
Desteği

OSB ve 
EB Dışı*

Süre 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl

Destek Tavanı             
(Sabit Yatırıma Oranı)

3 5 8 10 11 ---

OSB ve 
EB İçi*

Süre 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl 12 Yıl

Destek Tavanı             
(Sabit Yatırıma Oranı)

3 5 8 10 11 ---

Yatırım Yeri Tahsisi Var Var Var Var Var Var

Sigorta Primi İşçi Desteği Yok Yok Yok Yok Yok 10 Yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği Yok Yok Yok Yok Yok 10 Yıl

Kaynak: 1-Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Devlet Destekleri Uygulama Rehberi, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve 
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Nisan 2013, Ankara.

2-Yatırım Teşvik Sistemi- Yatırımlarda Devlet Yardımları, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğü, Ekim 2016, Ankara.

* OSB ve EB: Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgeleri
** Öncelikli Yatırımlar İçin Uygulanacak Destekler

ması, üretilecek ürünün toplam ithalat değerinin 1 yıl itibarı 
ile en az 50 milyon USD olması halinde uygulanır. 

Bunların dışında yer altı kömür işletmelerinde işçilik bedelinin 
yarısı (bir asgari ücret tutarı) işverene ödenmekte, orman arazi 
izin bedelleri muaf tutulmakta veya %50 olarak alınmakta, yer 
altında metan gazı üretildiği takdirde elektrik enerjisi 
üretim ve satma hakkı verilmekte ve kömüre dayalı ter-
mik santrallarda üretilen elektrik enerjisi destek alımına 
tabii tutulmaktadır. 

Yatırım Teşvikleri
Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düze-
yine göre Türkiye altı ayrı bölgeye ayrılmıştır. Teşvikler 
bu bölgeler baz alınarak uygulanmaktadır. Türkiye’de 
6 farklı yatırım teşvik sistemi uygulanmaktadır. Şekil 
1 ve Tablo 1’de teşvik bölgeleri görülmektedir (Kay-
nak.1,2,3,4). 

Genel Teşvik Uygulamaları
Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları 
sağlayamayan yatırımlar hariç, diğer teşviklerden 
yararlanmayan tüm yatırımlar bu kapsamda teşvik 
edilir. Enerji yatırımları genel teşvik sisteminden 
yararlanmaktadır. Ancak kömür ve türevlerine da-
yalı enerji tesisleri, öncelikli yatırımlar kategorisine 
alınmıştır. 1 ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL, diğer böl-
gelerde 500.000 TL asgari yatırım tutarı aranır. Ge-
nel teşviklere dahil olan (bölge ayrımı yapılmadan) 
destekler şunlardır:

• KDV İstisnası
• Gümrük Vergisi Muafiyeti
• Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede)

Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Bölgesel teşvik uygulamaları için 1. ve 2. bölgelerde 1 
Milyon TL, diğerlerinde 500.000 TL asgari yatırım tu-
tarı aranır. Bölgelere göre desteklenecek her sektör, 
her il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Bölgesel Teşviklerle sağlanacak destek unsurları 
aşağıda verilmiştir 

• KDV İstisnası
• Gümrük Vergisi Muafiyeti
• Vergi İndirimi
• Sigorta Primi İşveren Desteği
• Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede)
• Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (6. Bölgede)
• Faiz Desteği (3,4,5 ve 6. Bölgelerde)
• Yatırım Yeri Tahsisi
• Tablo.2 ‘de Bölgesel Teşviklerde destekler ve 
oranları verilmiştir.

Öncelikli Yatırımların Teşviki
Ülke önceliklerine göre belirlenen bazı sektörler için, ön-
celikli yatırım desteği verilmektedir. Öncelikli yatırımlar 1, 
2, 3, 4 ve 5. bölgelerde, 5. Bölge teşviklerinden, 6. Bölgede 
ise kendi bölgesine ait desteklerden faydalanır. Tablo 2‘ 
de Bölgesel Teşviklerin 5 ve 6. bölge destekleri görülmek-
tedir. 
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Maden arama ve işletme faaliyetleri ve yerli kömüre dayalı 
enerji tesisleri öncelikli yatırım statüsündendir. Kömür ma-
dencilik yatırımları ve aranması, yerli kömüre dayalı santral-
lar da öncelikli yatırım statüsündedir.

Madencilik yatırımlarından birinci grup madenler (doğal kum, 
çakıl, tuğla, kiremit, çimento kili) ve 6. Bölge hariç agrega (mı-
cır) yatırımları, İstanbul’da yapılacak üretim ve zenginleştirme 
yatırımları teşvikten yararlanamamaktadır. Ayrıca teşvikten 
yararlanmak için ruhsat sahibi olmak gerekmekte, rodövansla 
üretim yapılması halinde teşvik uygulanmamaktadır.

Arama yatırımı olan sondaj sabit yatırımları, 5 milyon TL’nin 
üzerinde olması halinde, “Maden Kanununa istinaden düzen-
lenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Arama Sertifikasına sahip 
yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama ya-
tırımları” olarak 2. Bölge Yatırım desteklerine tabii olmaktadır 
(Kaynak:13,14). 

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
On iki yatırım, büyük ölçekli yatırım teşvikinden yararlan-
maktadır. Asgari 200 Milyon TL yatırım tutarı olan “kimyasal 
madde ve ürünleri imalatı” ve 1 Milyar TL yatırım tutarı olan 
“rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı” büyük ölçekli yatırım 
statüsündedir. Kömürün hammade olarak kullanılacağı yatı-
rımlar bu teşviklerden yararlanabilecektir.

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri ile sağlanacak destek unsurları 
aşağıda verilmiştir 

• KDV İstisnası
• Gümrük Vergisi Muafiyeti
• Vergi İndirimi
• Sigorta Primi İşveren Desteği
• Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede-10 yıl)
• Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (6. Bölgede-10 yıl)
• Yatırım Yeri Tahsisi
• Tablo.3 ‘de Büyük Ölçekli Yatırım Teşviklerindeki destekler 
ve oranları verilmiştir.

Stratejik Yatırımların Teşviki
İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimi-
ne yönelik yatırımlar stratejik yatırımların teşviki kapsamında-
dır. Şu yatırımlar stratejik yatırımdır:

• Asgari 50 Milyon TL yatırım tutarı,
• Üretilecek ürünün yurt içi toplam üretim kapasitesinin itha-
lat miktarından az olması,
• Yatırım sonucu sağlanacak katma değerin en az %40 ol-
ması, 
• Üretilecek ürünün toplam ithalat değerinin 1 yıl itibarı ile en 
az 50 milyon $ olması.
• Asgari yatırım tutarı 3 Milyar TL sının üzerindeki öncelikli ya-
tırımlar, stratejik yatırım olarak kabul edilir (Faiz desteği max 
700.000 TL). 

Stratejik Yatırım Teşvikleri ile sağlanacak destek unsurları aşa-
ğıda verilmiştir 

• KDV İstisnası
• Gümrük Vergisi Muafiyeti
• Vergi İndirimi (Yatırıma katkı oranı %50)
• Sigorta Primi İşveren Desteği (7 yıl, 6. Bölgede 10 Yıl)
• Faiz Desteği (İç kredi 5 puan, dış kredi 2 puan)
• Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede-10 yıl)
• Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (6. Bölgede-10 yıl)
• Yatırım Yeri Tahsisi
• KDV İadesi (Min. 500 Milyon TL yatırım tutarı)

Proje Bazlı Teşvik
Ülkemizin; kritik ihtiyaçlarını ve arz güvenliğini sağlayacak, 
dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşümü gerçekleştire-
cek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli asgari 100 
Milyon $ tutarlı yatırımlar, proje bazlı olarak Bakanlar Kurulu 
Kararı ile desteklenecektir (Kaynak.5,6). 

Destek Koşul ve Değerlendirme Kriterleri:
1.Ülkemizin kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme özelliği
2.Arz güvenliğini sağlama
3.Teknoloji kapasitesini geliştirme,
4.İthalat bağımlılığını azaltma
5.Yüksek katma değer,
6.Yeni nesil teknolojiler kullanma,
7.Ülkemize rekabet gücü kazandırma,
8.Teknolojik dönüşümü hızlandırma
9.Yenilikçi ve Ar-Ge’ye dayalı olma,
10.Yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik 
olma,
11.Entegre üretime yönelik olma

Verilebilecek Destekler:
1.Gümrük muafiyeti
2.KDV İstisnası
3.KDV İadesi
4.Vergi indirimi veya istisnası
5.Sigorta primi işveren hissesi desteği
6.Gelir vergisi stopajı desteği
7.Nitelikli personel desteği
8.Faiz desteği veya hibe desteği
9.Sermaye katkısı
10.Enerji Desteği
11.Kamu alım garantisi
12.Yatırım yeri tahsisi
13.Alt yapı desteği
14.İzin, ruhsat, lisans v.b. yasal ve idari süreçlerde kolaylıklar

Yerli Kömür Madenciliğine Verilen Teşvikler
Devlet Hakkı Ödemeleri
Yeraltı Kömür İşletmelerinde: Yeraltı işletme yöntemi ile 
üretim yapılması durumunda, devlete ödenecek olan vergi 
dışı ocak satış bedeli üzerinden ödenen % 4 oranındaki  
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devlet hakkı % 50 indirimli olarak %2 olarak tahakkuk eder 
(Kaynak.7).

Zenginleştirme Tesisi Olan İşletmelerde: Ürettiği madeni yurt 
içinde ve kendi tesisinde işleyip ek katma değer sağlayanlar-
dan, bu tesislerde üretimde değerlendirilen maden miktarı için 
% 4 olan devlet hakkı oranı% 50 indirimli olarak %2 olarak ta-
hakkuk eder (Kaynak.7). 

Yeraltı Kömür İşletmelerine Uygulanan İşçilik Ödemesi:
1 Ocak 2016 tarihinden itibaren beş yıl boyunca “yeraltı kömür 
madenlerinin işçilikten kaynaklanan maliyet artışlarının karşı-
lanması” kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda; yeraltı kömür işlet-
melerinin işçiliğinde uygulanan iki asgari ücretin birisi Maden 
ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından destek 
olarak ödenmektedir (Kaynak.8).

Metan Gazının Enerjide Kullanımı:
4.6.2016 Tarih ve 6719 Sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile; yeraltı kö-
mür işletmesi esnasında ortaya çıkan metan gazının enerji 
hammaddesi olarak kullanılmasına imkan tanınmıştır. 

Bu yasaya göre; yeraltı kömür işletmesi esnasında ortaya çıkan 
veya drenaj yolu ile üretilen metan gazının enerji hammaddesi 
olarak kullanılmasına imkan tanınmıştır (Kaynak.9). 

Yerli Kömür Kullanan Termik Santrallardan Elektrik 
Alımı:
TETAŞ, yerli kömüre dayalı ve yerli kömür karıştırarak enerji 
üreten ithal kömüre dayalı özel sektöre ait enerji tesislerinden, 
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen birim fiyat ve miktar üze-
rinden destekleme alımı yapmaktadır (Kaynak.10,11). 

Orman Arazi İzin Bedeli Muafiyeti:
Aşağıdaki sahalarda yapılacak 2.c (çimento, kireç, kalsit öğüt-
me) ve 4. grup (kömür dahil) ruhsatlarda işletme izin tarihin-
den itibaren 10 yıl orman izin bedelinden (ağaç bedeli hariç) 
muaf kılınmıştır (Kaynak.12). 

• MAPEG tarafından ara ve uç ürün üretmek şartı ile ihale edi-
len sahalar, 
• Özelleştirme İdaresi tarafından işletilmek üzere ihale edilen, 
• MTA tarafından bulunup işletilmek üzere ihtisaslaşmış kamu 
kurum veya ortaklıklarına devredilen sahalar, 
• Ara ve uç ürüne yönelik üretim yapan 4. grup sahalar (Bakan-

Kaynaklar

1. 15.6.2012 tarih ve 2012/3305 Sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hak-

kında” Bakanlara Kurulu Kararı.

2. 15.6.2012 tarih ve 2012/3305 Sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hak-

kında” Bakanlara Kurulu Kararının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve 20.6.2012 

tarih ve 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği.

3. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Devlet Destekleri Uygulama Rehberi, 

T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür-

lüğü, Nisan 2013, Ankara.

4. Yatırım Teşvik Sistemi- Yatırımlarda Devlet Yardımları, T.C. Ekonomi Bakanlı-

ğı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Ocak 2018, Ankara.

5. 7 Eylül 2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren, 20.8.2016 tarihli 6745 Sayılı Kanunun 80. Maddesi.

6. 17.10.2016 tarih ve 2016/9495 Sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardı-

mı Verilmesine İlişkin” Bakanlar Kurulu Kararı. 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yatırım Teşvik Mevzuatını 

düzenleyen 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a 

ilave olarak hazırlanmıştır.

7. 4.6.1985 tarih ve 3213 Sayılı Maden Kanunu.

8. 26 Haziran 2016 tarih ve 29754 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürür-

lüğe giren 14.1.2016 tarih ve 6661 Sayılı “Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 6ncı maddesi ile, 4.6.1985 tarih ve 3213 

Sayılı Maden Kanununun geçici 29. Maddesine yapılan ilave,

9. 17 Haziran 2016 tarih ve 29745 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürür-

lüğe giren 4.6.2016 tarih ve 6719 Sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Ka-

nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, 30.5.2013 tarih ve 6491 Sayılı 

Petrol Kanununun 8 inci maddesine yapılan ilave,

10. 9 Haziran 2016 tarih ve 29796 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürür-

lüğe giren 4.8.2016 tarih ve 2016/9096 Sayılı “Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üre-

tim Santrallarını İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Teminine İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında” Bakanlar Kurulu Kararı

11. 4.8.2016 tarih ve 2016/9096 Sayılı “Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim 

Santrallarını İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Teminine İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında” Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklik yapan, 2Aralık 2017 

tarih ve 30258 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, 1.12.2017 tarihinde yürür-

lüğe giren “2017/11070 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”.

12. 28.11.2017 tarih ve 7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanun-

larda Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun.

13. 15.6.2012 tarih ve 2012/3305 Sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hak-

kında” Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapan 8.4.2015 tarih ve 29320 Sa-

yılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürülüğe giren 16.3.2015 tarih ve 2015/7496 

Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

14. Türkiye’de Yatırım Teşvik Mevzuatı Sorular ve Cevaplar, Dr. Turan SER-

DENGEÇTİ, ASO Ankara Sanayi Odası, Aralık 2017, Ankara.

lar Kurulu Kararı ile),
• Diğer ruhsatlı sahalar (kömür dahil), işletme izin tarihinden 
itibaren ilk 10 yıl orman arazi bedelinin %50 ‘sini öder.

Sonuç
Kömür madenciliği, yerli kömüre dayalı termik santrallar ve kö-
mürün sanayide imalatta kullanılmasında farklı teşvikler uygulan-
makta, gerekli koşuları sağlayan, Türkiye Cumhuriyeti kanunları-
na göre kurulmuş tüm şirketler teşviklerden yararlanmaktadır.
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Türkiye Enerji Sektöründeki 
Kömür Santrallerinin 
GZFT (SWOT) Analizi

Ramazan Sarı,
Yüksek Jeoloji Mühendisi, 

Maden Jeologları Derneği Üyesi
Ahmet İbuk, 

Maden Mühendisi, 
Maden İşletme Proje Planlama Uzmanı

Rukiye Asan Turkcan, 
Jeoloji Mühendisi, Ruhsat ve İzinler Uzmanı

Türkiye’de Enerji Üre-
timinde Kömürün Payı
Bugün pek çok ülkenin ajan-
dasının ilk sıralarını enerjinin 
geleceği konusu işgal etmek-
tedir. Elektrik enerjisine duyu-
lan talep, dünya nüfusunun 

artış hızından üç kat fazla artmaktadır. 2040 yılına gelindiğinde 
ise küresel elektrik gereksinimi üçte iki oranında artma ihtimali 
bulunuyor. Dünyanın en önde gelen dogalgaz ve petrol şirketi 
ExxonMobil’in yaptıgı bir çalışmada 2040 yılına kadar küresel 
enerji tüketiminde %25 oranında artış görülmesi beklenmek-
tedir. Enerji talebindeki bu artışın karşılanması için mevcut 
ve yeni geliştirilen tüm enerji kaynaklarının kullanılması ge-
rekecektir. Yeşil enerji, yeni teknolojiler ve enerji politikala-
rıyla yenilenebilir enerjinin dünyanın en hızlı büyüyen enerji 
kaynağı olması bekleniyor. Ancak kısa vadede kömür, petrol 
ve doğalgaz 2040’a kadar ana enerji kaynağı olma kimlikleri-
ni koruyacaktır3. Ülkemizde 2017 yılı itibariyle başlatılan Milli 
Enerji çalışmalarıyla yerli kaynakları destekleyen politikalar 
sayesinde Türkiye’nin gelecek yıllarda ihtiyacı olacak enerji ge-
reksinimlerinin dış ithalata bağlı kalmadan karşılanması hedef-
lenmektedir. Kömür üretiminde ülke olarak ana hedeflerimiz 5 
yıl içerisinde üretimi 100-120 milyon tona ve istihdamı da iki 
katına çıkarmaktır.

Ülkemiz rezerv ve üretim miktarları açısından linyitte dünya 
ölçeğinde orta düzeyde, taşkömüründe ise alt düzeyde de-
ğerlendirilebilir. Toplam Dünya linyit/alt bitümlü kömür re-
zervinin yaklaşık %3,2’si ülkemizde bulunmaktadır. Linyit/alt 
bitümlü kömür sahaları ülkemizde bütün bölgelere yayılmış 
olup, ısıl değeri 1000-5000 kcal/kg arasında değişmektedir. 
Üllkemizde linyit kömür rezervlerinin yaklaşık %68’i düşük ka-
lorili olup, %23,5’u 2000-3000 kcal/kg, %5,1’i 3000-4000 kcal/

kg ve %3,4’ü ise 4000 kcal/kg üzerinde ısıl değerlere sahiptir. 
Bununla birlikte linyitlerimizin büyük kısmının ısıl değeri dü-
şük, barındırdığı kül ve nem miktarı yüksek olduğundan termik 
santrallerde kullanımı ön plana çıkmıştır7. 

2005 yılından itibaren enerji üretiminde yerli kaynaklara önem 
verilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleri çerçeve-
sinde sanayileşme ve nufus artışına paralel olarak artan enerji 
talebinin karşılanması amacıyla yeni kömür sahalarının bulun-
ması ve bilinen sahaların geliştirilmesi çalışmalarına hız veril-
miştir2. 2005 yılı öncesinde belirlenen 8,3 milyar ton rezerve 
ilave olarak günümüze değin 9 milyar ton yeni linyit rezervi 
daha bulunmuştur7. 

2016 yılı sonu itibariyle 136,2 milyon ton eşdeğer petrol (MTEP) 
olan ülkemizin toplam birincil enerji tüketiminde kömürün 
payı %28’dir. Ülkemiz 2018 ilk yarısı itibariyle kömüre daya-
lı santral kurulu gücü 18.819 MW olup toplam kurulu gücün 
%21,1’lik kısmına karşılık gelmektedir. Yerli kömüre dayalı ku-
rulu güç 9.883 MW (%11,6) ve ithal kömüre dayalı kurulu güç 
ise 8.936 MW (%10,5) şeklindedir4. 2018 yılı ilk yarısında kömü-
re dayalı santrallerden toplam 53,9 TWh elektrik üretilmiş olup, 
toplam elektrik üretimi içerisindeki payı %33 düzeyindedir. 

İthal kömür yakıtların elektrik üretiminde kullanılması yerine 
rezervleri belirlenen ve termik santral kurulabilecek özellikteki 
linyit sahalarımızın hızla devreye sokulması ve mevcut santral-
lere yeni ünitelerin ilavesine yönelik çalışmalar ülkemizin cari 
açık sorununa pozitif yönde bir etki sağlayacaktır. Bu neden-
le yerli üretimi teşvik etmek amacıyla yapılacak uygulamalar 
önem arzetmektedir. Yerli ve Milli Enerji Programı’nın en 
önemli unsurlarından birini oluşturan kömür madenciliğinin 
GZFT (SWOT) analizinin yapılması bu yazının esas konusunu 
oluşturmaktadır. Böylelikle gelişmekte olan ülkemiz için 

Kangal Termik Santrali
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başlatılan bu projenin olumlu yönlerinin yanısıra yetersiz ka-
lan yönlerinin de görülmesi ve bunların geliştirilmesi ile daha 
verimli bir ortak hedef oluşturulması sektörün ve kamu kuru-
luşlarının ortak arzusu olacaktır.

Projenin Güçlü Uygulamaları
Atıl Kömür Madenlerinin İhalelerle Özel Şirketlere 
Devredilmesi
Hükümet kısa vadede 9 milyar 53 milyon tonluk kömür rezer-
vini özel sektöre devretmeyi planlanmaktadır6. Plan, işletme 
ruhsatları Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Türkiye Kö-
mür İşletmeleri (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 
ait 9 maden sahasının parçalara ayrılarak özelleştirilmesinden 
oluşmaktadır. Bununla birlikte EÜAŞ 2013’ten bu yana 8 termik 
santralin özelleştirme ile özel sektöre devrini gerçekleştirmiş 
olup, aynı proje programına alınan; TKİ’nin QP onaylı Kaynak 
ve Kapsam Raporlarının tamamlanmasının akabinde, E-Sek-
törü hariç olmak üzere 12.06.2017 tarihli ve 2017/T-3 sayılı 
Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile yapılan tüm arama ve değer-
lendirme raporları ile birlikte EÜAŞ Genel Müdürlüğüne devri 
gerçekleştirilmiş olan Eskişehir İli, Alpu İlçesi sınırlarında bulu-
nan Kömür Rezerv Alanı (1.080 MW) 6446 sayılı Elektrik Piyasa-
sı Kanunun 18`inci maddesinin 5`inci fıkrası çerçevesinde özel-
leştirilmesine yönelik ihale süreci devam etmektedir8. Kırklareli 
Vize linyit sahası, 3.000 MW’lık Konya Karapınar, 6.000 MW’lık 
Afşin Elbistan C,D,E sektörleri, 300 MW’lık Tekirdağ Çerkezköy, 
Tekirdağ Malkara, 1.200 MW’lık Afyonkarahisar Dinar sahaları 
da yine aynı şekilde Uluslararası standartlardaki etüt ve JORC 
standartlarındaki raporlamaları tamamlanmıştır. Elektrik üre-
timi amaçlı olarak sahanın değerlendirilmesine yönelik ön fi-
zibilite çalışmaları devam etmektedir11. TTK’ya ait 9 ruhsattan 
iki tanesinin ihale ilanı yapılmıştır ve süreç devam etmektedir9. 

Alım-Fiyat Garantileri ve Teşvikler
Yerli kömür yakıtlı santrallerin üretiminin 2018 yılından itiba-
ren 7 yıl süre ile (2024 yılı sonuna kadar) belirlenen fiyat ve 
miktarda TETAŞ tarafından alınacağı belirtilmiştir. 2018 yılı 
birinci çeyrek dönemi için belirlenen alım fiyatı 201,35 TL/
MWh’tir. 2018 yılı ikinci çeyrek döneminden itibaren 2024 yılı 
sonuna kadar her çeyrek dönem için fiyat, ÜFE/TÜFE’ye göre 
artırılacaktır. Fiyat artış hesabında önceki çeyrekte gerçekleşen 
ÜFE artışının %50’si ile TÜFE artışının %50’sinin toplamı esas 
alınacaktır10. Alım fiyatının belirlendiği tarihteki dolar kuru 
3,93 TL dikkate alındığında MWh fiyatı 51,11 USD/MWh iken, 

günümüzdeki dolar kuru ile karşılaştırıldığında değerin 33,5 
MWh’e düşmesi nedeniyle özel sektöre uygulanan avantajlar 
da oldukça azalmıştır. Yatırımların teşvik edilmesinde, belirli 
sektörlere devlet desteklerinin uygulanması ve muafiyetler ta-
nınması hali hazırda uygulanan bir yöntem olup, KDV istisnası, 
gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi, faiz des-
teği, sigorta primi işveren hissesi desteği gibi temel konuları 
kapsamaktadır5. 

Aktif Jeokimya-Jeofizik ve Sondaj Çalışmaları
Türkiye jeofizik ve jeokimya haritalarınında 2018 yılı itibariyla 
tamamlamasıyla birlikte henüz keşfedilmemiş derin kömür 
cevherlerinin bulunması da kolaylaşacak ve yeni madenlerle 
birlikte üretimimiz artış gösterecektir. Bunun yanısıra MTA’nın 
yaptıgı yoğun sondaj programları ile yeni kömür sahalarının 
belirlenmesi, rezervlerinin ortaya konması ve bu sahaların iha-
lesi vasıtasıyla da özel sektör için yeni maden kaynaklarının 
elde edilmesi kolaylaşacaktır.

Fırsatlar 
Kömür santrallerinin teşvik edilmesi enerji sektörü içerisinde 
bir çok fırsatları ortaya çıkarmaktadır. Bu fırsatlar; 

1.Arz güvenliğinin sağlanması, 
2.İstihdam sağlanması, 
3.Güvenilir Üretim, 
4.Enerji İthalatının Azaltılması 
5.Gelişmiş teknolojinin kullanılması, 
6.Derin kömür madenlerinin bulunması ve üretime geçirilme-
sidir5. 

Kömür santralleri, diğer enerji kaynakları ile kıyaslandığında 
kapasite sınırlamalarına maruz kalmadığından teknik olarak 
arz güvenliğinin sağlanmasında da önemli bir yer tutmaktadır. 
Bu nedenle arz güvenliğinin sağlanmasında yerli kömür sant-
ralleri yüksek güvenirliğe sahiptir. Yerli kömür işletmeciliğin-
de yapılacak olan maden araştırmaları ve üretim safhasında 
yoğun işgücüne ihtiyaç olması çalışılan bölgede istihdamı da 
arttıracaktır. İthal kömür santrallerinde ortalama 370 kişi çalı-
şırken, yerli kömür santrallerinde ise ortalama 1100 kişiye ih-
tiyaç olacaktır5. 

2017 yıl sonu itibariyla enerji ithalatımız yaklaşık 37 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. Enerjideki en büyük kalemi ise 
doğalgaz ithalatı oluşturmaktadır. Bununla birlikte yerli kö-
mürden elektrik üretiminin artması, ilk aşamada doğalgaz 
santrallerini ikame edecek ve üllkemizin uzun vadede doğal-
gaz ithalat ihtiyacını azaltacaktır. 

Cari açığımızın arttığı ve ülkemiz ekonomisinde, devletimizin, 
sanayicimizin, üreticimizin her konuda yerli kaynakları en yük-
sek miktar ve verimde değerlendirmesi cari açıkdan kurtulma-
nın en önemli çözümüdür. Fosil yakıtlar, hala güvenilir, stabil 
ve sürekli enerji sağlamalarından dolayı üretilebildikleri sürece 
tüm dünyanın ana enerji hammaddesi olmaya devam ede- 
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cektir. Fosil yakıtlar içerisinde kömür bilinen rezerv miktarları 
ile doğalgaz ve petrole nazaran çok daha uzun yıllar üretile-
bileceği için daha uzun yıllar enerji sahnesinde önemini koru-
yacaktır. Bununla beraber gelişen teknolojiler sonucunda yeni 
filtrasyon ekipmanları ile yeni yakma sistemleri oluşturulmuş 
ve kömür gibi yakıtların kullanılmasının çevresel etkileri en aza 
indirilme imkanı doğmuştur. Bununla birlikte işgücü konusun-
da talepler artarak işsizlik sorununa da çare bulunacaktır.

Zayıf Yanları
Jeolojik etmenlerin az biliniyor olması
Ülkemizde jeolojik yapısından dolayı farklı bölgelerde farklı 
kömür yataklanmaları oluşmuştur. Bu rezervler bölgesel fark-
lılıklar göstermektedir. Kömür madenini sadece kalori bazlı de-
ğerlendirmek hatalı olacaktır. Kalori elde edilebilmesine karşın 
bazı kömür madenleri içerdikleri fiziksel ve kimyasal maddeler-
den dolayı çevre mevzuatları gereği kullanılamamaktadır. Ül-
kemizde bu nedenle üretilen bazı kömürler zenginleştirmeye 
tabi tutularak sanayide kullanılmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla 
devlet ve özel sektör her kömür madeninin bulunduğu bölge-
ye rezerv miktar ve kömür özelliklerine göre yakma ve çevre 
emisyon teknolojileri geliştirerek termik santraller kurmuş ve 
kurmaya devam etmektedir. 

Kömür ocak başı satış birim fiyatı tespitinde de genel jeolojik et-
menlerden faydanılması gerekmektedir. Birim fiyat tespitinde 
kullanılan alt ısıl değerin yanısıra nem, kül, kükürt, uçucu madde, 
kalsiyum karbonat gibi fiziksel ve kimyasal özelliklerde dikkate 
alınmalıdır çünkü her bir parametre için termik santral projelendir-
melerinde ve kömür beslemesinde ilave maliyetler oluşmaktadır.

Devlet Hakkı Uygulamaları
Maden Yönetmeliğinin 87. Maddesinde yer alan Devlet hakkı 
ödemeleri özel sektörün önemli sorunlarının başında gelmek-
tedir. Yönetmeliğe göre Devlet hakkı, ocaktan çıkarılan made-
nin ocak başındaki fiyatından alınır. Üretilen madenin ham-
madde olarak kullanılması veya satılması halinde, aynı pazar 
ortamında madenin işletmelerdeki tuvenan olarak ocak başı 
satışında uygulanan fiyatı, ocak başı satış fiyatıdır. Madenler-

den alınan Devlet hakkına esas olan emsal ocak başı satış fiyatı, 
bölgelerde dikkate alınarak her madene ait ayrı ayrı ve uygu-
landığı yıl için belirlenerek Genel Müdürlükçe ilan edilir. Devlet 
hakkı ödemelerine esas Maden ve Petrol Işleri Genel Müdürlü-
ğü’nün internet sayfasında yayınlanan yıllara göre kömür ma-
denleri  ocak başı satış fiyatı hesaplamalarına göre; bu katsayı 
2015 ve 2016 yılllarında 0,045 TL/Ton ve 2017 yılında 0,060 TL/
Ton olarak belirlenmiştir. Buna göre 2017 yılı için yaklaşık %34 
oranında artış getirilmiştir.

Yönetmeliğin bu hükmüne göre ocakbaşı satış fiyatının genel 
olarak belirlenemediği durumlarda ocakbaşı satış fiyatının be-
lirlenmesi komisyonun kararına bağlanmıştır. Fakat bu bedel 
gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılacak düzenlemelerle sıkıntı-
nın işletmeci ve idare ile birlikte çözüme kavuşturulması daha 
isabetli olacaktır. Bu durumda yakın çevrede aynı mahiyetteki 
maden için ocakbaşı fiyatının oluşmadığı, satış yapılmadığı, 
emsal olabilecek benzer şekilde ruhsat-işletme-tesis bulun-
madığı durumlarda ruhsat sahibinin talebi doğrultusunda 
Genel Müdürlüğü’nün belirlediği zamana kadar oluşturula-
cak komisyona ulaştırılmak üzere ruhsat sahibince Maliye’ye 
verilen üretim gideri beyanları ve belgeleri ile idareye talepte 
bulunulabilir. 

İdareye verilen beyanlar, belgeler madenin mineralojik özel-
likleri, bulunduğu bölge, işletme ve zenginleştirme yöntemleri 
ve sahaya özgü üretim şartlarının zorlukları da dikkate alınarak 
oluşturulan komisyon tarafından saha bazında belirlenebilir. 
Önceki yıllarda da ocakbaşı satış fiyatının net belirlenemedi-
ği durumlar ortaya çıkmıştır. 2005 yılındaki yönetmelikteki 
76.maddenin “d” fıkrasında “Üretilen cevherin ruhsat sahibinin 
kendi tesisinde kullanılması durumunda, benzer işletmelerde-
ki ocak başı satış tutarının tespit edilememesi halinde üretim 
maliyetlerinin %30 fazlası gözönüne alınarak yıllarca bu şekil-
de değerlendirme yapılmıştır.

Ocak başı satış tutarı alt ısıl değerin yanısıra kömürün piyasa 
değeri, kükürt oranı, nem oranı, uçucu madde oranı, kalsiyum 
karbonat ve kül oranı gibi faktörlere de bağlı olarak değişmek-

te olup hesaplamalarda bu faktörlerde dik-
kate alınmalıdır.

Termik santrallerde kullanılan karbon köken-
li yakıtlar düşük kaliteli veya düşük kalorili 
olduğundan katma değeri düşük ve yatırım 
giderleri yüksek madenlerdir. Bu madenler-
den alınan Devlet hakkı ödemeleri teşvikler-
le düşürülerek yatırımcının önü açılmalıdır.  

Maden İşletmelerinde Kullanılan 
Akaryakıtın Maliyeti
Açık işletme kömür madenciliğinde en 
önemli girdilerden biri akaryakıttır. Kömü-
rün yeryüzüne çıkartılması ve taşınması için 
kullanılmakta olan araç ve iş makinaların- 

Kaynak: Sean Smith for The Guardian
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da akaryakıt yüksek oranda tüketilmektedir. Bu nedenlerle açık 
kömür üretimi amaçlı kullanılan akaryakıttaki ÖTV oranının sı-
fırlanması veya azaltılması ile kömür üretiminde artış sağlana-
bilecektir. Yeni rezerv arama çalışmaları da artacaktır.

Özel Sektörün Aramalara Yeterli Önemi Vermemesi
Hammadde açısından oldukça zengin olan ülkemizde, tedarik 
güvenliğinin sağlanması için arama çalışmalarına önem veril-
mesi öncelik arz etmektedir. Madencilik ile ilgili ruhsatlarda ya-
tırımcıların elinde atıl şekilde uzun süre tutulmasının engellen-
mesi için kanunlarla özel sektöre arama çalışmaları konusunda 
zorunluluklar getirilmiştir. Ancak arama çalışmalarının maliyet-
lerinin yüksek olması, arama dönemlerinde yeterli teşvik olma-
ması gibi nedenlerle yeterli hassasiyet gösterilmemektedir ve 
aramalar boşa geçen zaman gibi düşünülerek biran önce ya-
tırıma başlanmaya çalışılması, yatırımları hammadde tedariği 
açısından zor duruma düşürmektedir. Kömür aramalarında ve 
açık ocak işletmeciliğinde ÖTV’ye tabi malların tesliminin ver-
giden muaf sayılması maliyetleri düşürerek daha fazla katma 
deger yaratılmasına imkan sağlayacaktır 12.  

Tehditler
Döviz Kuru ve Maliyetler
Kömür santralleri yatırımları yüksek miktarda kaynak gerekti-
ren yatırımlar olduğundan bu projelere bankalar tarafından 
finansman sağlanması gerekmektedir. Bu durum kredi riski 
yaratmaktadır. Buna ek olarak bankalar büyük projelere döviz 
cinsinden borç verdikleri için kredi riskine birde döviz kuru riski 
eklenmektedir. Kurda meydana gelebilecek olumsuz değişik-
likler gelirleri TL cinsinden ancak borcu döviz cinsinden olan 
kömür santrali yatırımcılarını çok zor durumda bırakabilecek-
tir. Bu nedenle kur beklentilerinin en kötü senaryoları içerecek 
biçimde şekillendirmesi önem kazanmaktadır. Ayrıca finansal 
piyasaların sağladığı çeşitli hedging imkanlarıyla da değerlen-
dirilmesi kur riskinin azaltılmasını sağlayacaktır5.

Çevresel Etmenler ve Rehabilitasyon Gereksinimleri
Kurulu bulunan santrallerde Bakanlık kararıyla Dünya çevre 
mevzuatına uygun emisyon değerleri istenmektedir ve uyum 
sağlanması amacıyla kurulu santrallerde milyar dolarlık reha-
bilitasyon çalışmalarına başlanmıştır. Bu da özel sektör için 
maliyetler üzerinde ekstra bir yükümlülük oluşturmaktadır. 

Yatırımlarda ayrıca ÇED süreçlerinin uzun zaman 
alması birçok yatırımın iptal noktasına gelmesine 
sebep olmaktadır. 

Enerji Konusu ve Teknolojide Yurtdışına 
Bağımlılık
Enerjide istenilen hedeflere ulaşabilmek için tek-
nolojik yeniliklerin devreye girmesi ve enerjinin 
yoğun kullanım alanlarında tasarruf sağlayan 
teknolojik gelişmelerin ön plana çıkması gerek-
mektedir. Günümüzde ülkemiz maalesef teknoloji 
konusunda yurtdışına bağımlı durumdadır. Yeni 
AR-GE çalışmalarıyla ve bu çalışmalar için sunu-

lacak teşvik programları ile birlikte yurtdışına olan bağımlılık 
azalacaktır.

Sonuç
Türkiye hızla gelişmekte olan bir ülkedir. Bu nedenle her 
yıl kurulu gücünü belli bir oranda artırma mecburiyetinde-
dir. Büyük hedefleri olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
bu hedeflere ulaşabilmesi için ciddi planlar ve yatırımlar 
yapması gerekmektedir. Bu nedenle enerji sektöründe 
yerli katma değerler arttırılmalıdır. Enerji üretimi için ulu-
sal firmalara destek ve teşvik yöntemleri geliştirilmeli ve 
var olan teşvikler de günümüz koşullarına göre tekrar dü-
zenlenerek hem daha cazip hale getirilmeli hem de yerli 
yatırımcıyı korumalıdır. 

Günümüzde sektörü en fazla zorlayan başlıklar arasında 
döviz kuru dengesizliği, devlet hakkı uygulamalarındaki 
emsal yöntem uygulaması, ocak başı fiyatlama kriterleri ve 
akaryakıt fiyatları gelmektedir. Sektör yatırımcılarının gö-
rüşlerinin periyodik zamanlarda alınması ile birlikte, belir-
tilen düzenlemeler sayesinde yeni yatırımların önü açılmış 
olacaktır. 
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Yer Altı Kömür Sondajı 

Jeofizik ölçümler ve sismik 
dalgalar yardımıyla yer altı kö-
mür madenlerinde yan kayaç 
– kömür - yan kayaç katman 

dizileri tespit edilebilmektedir. Fakat bu bilgiler kömür işlet-
mesinin planlamasını yapabilmek için yeterli olmayacaktır. 
Yüzeyden yapılan sondajlar neticesi ile jeolojik ve jeofizik ön 
çalışmalar, daha anlamlı hale getirilerek kömür damarının fiziki 
konumu ve fiziksel özellikleri ortaya çıkarılır. Tüm sondaj ça-
lışmaları başlangıç aşamasında riskler içerir. Ne kadar bir araş-
tırma yapılması gerektiği zor karardır. Bunları en aza indirmek 
için ön jeolojik çalışmalar kritiktir. 

Sondaj ile kesile-
cek kayaçları, fay-
ları, formasyon-
ları derinlik/kuyu 
eğim ve koordi-
natlarını plan-
lamak, bunları 
sürekli olarak 
kontrol etmek 
önemlidir. He-
men her cevher 
arama şekli paha-
lıdır. Bu nedenle 
genel bir kural 
olarak her sondaj 

kuyusundan mümkün olduğunca fazla bilgi alınmalıdır.

Elbette bu çalışmaların nasıl yapılacağı ile ilgili çeşitli standart-
lar vardır. Dünyada yaygın olarak kullanılan bu standartlar belli 
kurallar ile bu işi tarif etmektedir. Bunlar JORC, NI 43-101, SAM-
REC, PERC gibi ulusal ya da CRIRSCO gibi uluslararası düzenle-
meler ile belirlenmiştir.

Kömür damarlarının özellikle tektonik hareketlerden etkilen-
mesi sonucu rezervinin tespiti ile etkili olan fayların belirlen-
mesi çok detaylı bir çalışmayı gerektirmektedir. Sondaj, özel-
likle yer altı sondajları sadece cevher boyutlarının tespiti için 
yapılmamaktadır. Ayrıca kömür damarının özelliklerinin (kül 
içeriği, yoğunluk, ısıl değeri, uçucu madde miktarı, yan kayaç 
mekanik özellikleri v.b.) belirlenmesi için sondajların yapılması 
kaçınılmazdır. Bu parametreler, kömür madenciliği endüstri-
sindeki planlamadan, maden tasarımı ve üretilmesine, kulla-
nımdan nasıl faydalanılacağına kadar gereklidir.

Yüzeyden yapılan sondajlar sonrasında üretim faaliyetine geçilen 
bir işletmede artık sondaj yapma çalışmaları daha kolaylaşmakta-
dır. Her ne kadar yatırım yaplmasına karar verilmiş ve artık üreti-
me geçilmiş olsa da, bir maden işletmesinde sondaj faaliyetleri 
sonlandırılmaz. Özellikle kömür işletmelerinde ikinci evre yer altı 
sondaj faaliyetleri çok fazla kesintiye uğramadan devam etmelidir.

Yer altında açılan açıklıklar sonrasında yüzeyden çeşitli se-
bepler ile ulaşılamayan bölgelere ulaşmak daha kolay olmak-
tadır. Kuyu derinliklerinin kısalmasıyla hem sondaj manevra 
sürelerinin azalması, hem de dolaylı olarak maliyetlerinin 
azalmasıyla çok daha fazla bilgi yer altı sondajları ile topla-
nabilmektedir. 
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Çalışma sahasında yatırım kararı alınmasına yetecek miktar 
ve özelliklerde kömür bulunması en kritik adımdır. Fakat jeo-
lojik  bilgiye olan ihtiyaç sonlanmamıştır. En az yatırım kararı 
alınması sırasında olduğu kadar üretim çalışmaları sırasında 
da jeolojik veriye ihtiyaç vardır. Jeolojik olarak tektonizmanın 
yoğun olduğu alanlarda bu belirsizliği ortadan kaldırmak için 
daha az mesafe aralıklı sondajlar gereklidir.

Kompkt ve güçlü EHZ (Elektro-Hidrolik) ve PZ (Pnömatik) seri-
si sondaj ekipmanları ile madencilik sondajının gerekliliklerini 
yerine getirmek mümkündür. Bu makineler ile geniş bir yel-
pazede uygulama yapma imkanı vardır. Bu sondaj makineleri 
hafif ve kısa şaseler ile tasarlanmışlardır. Bu yapılarıyla yer altı 
kömür madenlerinde yararlı olmaktadır. Sondaj lokasyonun 
değiştirilmesi sırasında taşımak kolaydır. Rotasyon ve ilerleme 
elemanları istenildiği takdirde taşımayı kolaylaştırmak için de-
monte edilebilir. Sağa sola dönebilen rotasyon motorları, dişli 
rakorlar vasıtasıyla tijlerin kolay/hızlı montaj ve demontajını 
sağlamaktadır.

Sondaj Makinası PZII/2-2.5 PZII/2-5 PZII/2-8 PZ 130 K PZ 600

Delme Çapı (min.) mm 36 36 36 60 142.9

Kaya (maks) mm 42 60 75 96 610

Kömür (maks) mm 145 145 145 - -

Delme Derinliği

Kömür (yaklaşık) mt 75 100 150 240 200

Etkili Tij Uzunluğu mt 1,0 (1,5) 1,0 (1,5) 1,0 (1,5) 1,0 (1,5) 1,5

Boyutlar:

Uzunluk mm 2025 2025 2165 2600 3230

Genişlik mm 350 360 400 710 760

Yükseklik mm 200 280 270 800 660

En Ağır Parça Boyutları

Uzunluk mm 2015 550 600 - 1350

Genişlik mm 310 360 400 - 760

Yükseklik mm 200 280 240 - 660

Ağırlık:

Toplam Kg 78 98 128 600 1400

En Ağır Parça Kg 36 42 55 - 770

Motor Gücü

Rotasyon Motoru Kw 1,8 3,7 6,0 18 13,0

Nominal Hız r.p.m 250 240 250 250 30

Nominal Dönme Torku daNm 6,5 13,4 20,6 27 390

Maksimum Devirde 
Dönme Torku

daNm 10,3 21,5 - 33,0 165

Hız Aralığı r.p.m 0-325 0-310 0-325 0-450 0-90

Pnömatik Sürekli 
Çalışma Basıncı

bar 4 4 4 4 4

İlerleme Gücü: Basınç/
Çekiş

daN 0-500 0-1200 0-1800 0-6000 0-12000

İlerleme Hızı mt/dak 6,5 6,5 6,5 7,6 7

Hava Tüketimi m3/dak 3,5 6 9 23 22

Durulama Su Tüketimi lt/dak 10-50 10-50 10-50 20-100 50-150

Havalı Sondaj Makinesinin Teknik Verileri

Kömür madenciliğinde çok farklı durumlar için sondaj yapılmakta-
dır. Bunları şu şekil de sıralayabiliriz.

• İletişim ve tedarik işleri
• Su drenaj delikleri,
• Gazdan arındırma
• Özel patlatma uygulamaları 

• Geleneksel veya çelik halatlı (wire-
line) yöntemlerle numune ve karot 
alınması
• Kömür ve yan kayaç konsalidasyo-
nu
• Karbondioksit metan karışımları ile  
kömürün şişirilmesi
• Özel-acil hava kanalları açılması
• Kömür arama/araştırma, jeolojik ya-
pının keşfi
• Kurtarma çalışmaları 
• Kömürün demir/kobalt/nikel gibi 
metaller ile emprenye edilmesi işleri

Verimli ve karlı kömür işletmeciliği, 
madenciliği yavaşlatması ve geçici 
durdurması muhtemel tehlikelerin 
azaltılması veya bertaraf edilmesine 
bağlıdır. Gerekenler yapıldığı takdir-
de madencilik maliyetleri azalır ve 
işletme faaliyetlerini sürdürür. 

Jeolojiyi anlamak bu durumda hayati 
bir bileşendir. Çünkü bir çok jeolojik 
yapı tespit edilmediği takdirde ma-
dencilik programında (takviminde) 
büyük kesintilere neden olmaktadır. 
Verilerin yeterli miktarda olması ha-
linde maden işletmesinde uzman 
personelinin, jeoloji ve maden veri-
lerini daha iyi anlama ve yorumlama, 
çeşitli madencilik senaryoları için risk-
leri değerlendirme ve bunları etkili bir 
şekilde yönetime iletme olanağı var-
dır. Böylelikle üst yönetim, aldığı ka-
rarlarda çok daha başarılı olacaktır. 
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Sondaj Makinası EH Z40 EHZ 60 EHZ 75 EHZ 600

Delme Çapı (min.) mm 36 36 36 142.9

Kaya (maks) mm 42 60 75 610

Kömür (maks) mm 145 145 145- -

Delme Derinliği

Kömür (yaklaşık) mt 75 100 150 200

Etkili Tij Uzunluğu mt 1,0 (1,5) 1,0 (1,5) 1,0 (1,5) 1,5

Boyutlar:

Uzunluk mm 2025 2025 2165 3230

Genişlik mm 350 350 350 760

Yükseklik mm 210 210 290 720

En Ağır Parça Boyutları

Uzunluk mm 2025 2025 2165 1350

Genişlik mm 310 310 310 760

Yükseklik mm 200 200 200 660

Ağırlık:

Toplam Kg 82 83 95 1400

En Ağır Parça Kg 36 36 44 770

Motor Gücü

Rotasyon Motoru Kw 11 11 11 30

Nominal Hız r.p.m 500 320 200 70

Nominal Dönme Torku daNm 10,0 15,5 25,5 190

Maksimum Devirde Dönme 
Torku

daNm 11,8 18,3 30,0 510

Hız Aralığı r.p.m 0-500 0-320 0-200 0-70

Dönüş Motoru (hidrolik) Bar 110 110 110 110

İlerleme Motoru (hidrolik) Bar 90 90 80 80

Hidrolik Sıvı: HFG Mineral Yağ Lt. 75-125 75-125 75-125 350-500

İlerleme Gücü: basınç/çekiş daN 0-1200 0-1200 0-1800 0-12000

İlerleme Hızı mt/dak. 10 10 10 5

Durulama Su Tüketimi lt/dak 10-50 10-50 10-50 50-150

Elektro-Hidrolik Sondaj Makinelerinin Teknik Verileri

Araştırılmakta olan kömür damarı yer üstünden 
yapılan sondajlarda her zaman istenilen şekilde 
kesilmez. Kömür damarı veya birbirine paralel 
kömür damarlarını gerçek kalınlığını ortaya çıkara-
cak şekilde kesmek yer altından daha kolaydır. Yer 
üstünde bazen topografya, orman veya özel mülk 
olması, veya başka bir neden istenilen yerden son-
daj yapmayı engellemektedir. Kömür oluşumunu 
ve yataklanması anlamak için, litolojik birimleri dik 
olarak kesme düşüncesi gibi durumlarda da yer 
altı sondajı büyük bir avantaj sağlar.

Kömür işletmesinde üretim çalışmaları olabildiğince 
hızlı ilerlemelidir. Kömürün yanmaya elverişli olması, 
tavan ve tabantaşı ile kömürün genellikle zayıf for-
masyonlar olmasından ötürü tahkimat işlerinin zor-
luğu, ve tabi karlılık için yüksek üretim miktarlarının 
hedeflenmesi nedeniyle bu üretim hızı olmak zorun-
dadır. Bu nedenle kömür üretimi için hazırlık çalış-
malarının çok hızlı ve farklı yerlerde sürekli devam 
etme zorunluluğu vardır. Bu noktada doğru plan-
lamanın yapılması, türlü jeolojik zorlukların işletme 
çalışmalarına daha az engel olmasını sağlayacak 
şekilde yönetilmesi için kömür damarını en doğru 
şeklilde tanımak ve haritaya/plana işlemek lazımdır. 
Bu işi bir lokasyonda kurulu sondaj ile yapmak, hiç 
kullanılmayacak onlarca/yüzlerce metre uzunlukta 
galerileri açmaktan kat kat daha ekonomiktir. 

Yeni rezervlerin araştırılması, mevcut damarın net-
leştirilmesi, su drenajlarının yapılması, acil hava ka-
nallarının açılması, metan drenajı, enjeksiyon veya 
kül basma gibi işlerin hızlandırılması, kablo-hortum 
gibi iletişim tedarik hatlarının kurulması gibi bir çok 
fonksiyonel yardımcı işlerde de uzun delgi çalışmaları 
kömür işletmelerinde kolaylıklar sağlayacaktır. 
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Küresel Kömür Piyasalarında Son 
Durum

Yapılan uluslararası anlaşmalar ve mevzuatlar nedeni ile ge-
lişmiş pek çok ülke kömür kullanımını azaltarak temiz enerji 
kaynaklarına yönelmek adına çalışmalarını sürdürmekte ve 
orta vadeli planlarını bu yönde gerçekleştirmektedir. Bunun 
yanında gelişmekte olan ekonomiye sahip olan ülkeler artan 
enerji taleplerini karşılamak için hala enerji tedarik zincirlerin-
de kömür kullanımına yer vermektedirler. Dünyada enerji üre-
timi için fosil yakıtların birincil hammadde olarak görüldüğü 
dönemlere kıyasla son dönemde ülkelerin bir araya gelerek 
gerçekleştirdikleri anlaşmalar ve kendi içerisinde oluşturduk-
ları mevzuatlar ile kömür kullanımını kısıtlama ve düzenleme 
çalışmaları kömürün enerji tedarik zincirlerindeki öneminin 
zaman içerisinde azalacağını işaret etmektedir. Kömürün gü-
nümüzdeki önemi itibari ile bugünden yarına gözden çıkarıla-
bilecek bir hammadde olmadığı aşikâr olsa da gelecekte ülke-
lerin politikalarına paralel olarak kömür kullanımının kademeli 
bir şekilde azalacağı tahmin edilmektedir. OECD mensubu ül-
keler anlaşmalar kapsamında tüketim miktarlarını aşağılara 
çekmelerine rağmen çelik ve çimento sektörlerindeki aktif rolü 
nedeni ile Çin gibi ülkeler kömür kullanımını ve ithalatını güç-
lendirerek devam ettirmektedir. Bu durum kömür tüketiminin 
küresel olarak yatay seyretmesine neden olan etmenlerden 
birisi olarak değerlendirilmektedir.

Kömür Tüketimi
Uluslararası Enerji Ajansının 2018 yılı kömür raporuna göre, 
2017 yılında enerji tüketiminde kullanılan toplam küresel kö-
mür tüketimi %1 veya 50,4 milyon ton kömür eşdeğeri artmış-
tır. OECD ülkelerindeki kömür tüketimi %0,6 yani 8,2 milyon 
ton kömür eşdeğeri azalmıştır. OECD üyesi olmayan ülkelerde 
ise tüketimi 58,6 milyon ton kömür eşdeğerine karşılık gelen 
%1,4 oranında artmıştır. OECD ülkelerindeki kömür tüketimi 
seviyesi 1979'dan bu yana en düşük seviyesine ulaşmış ve 

1.257,4 milyon ton kömür eşdeğeri olmuştur. Bu rakamın, aynı 
zamanda 2007 yılında OECD ülkeleri tarafından gerçekleş-
tirilen ve bugüne kadar görülen en yüksek değer olan 1.664 
milyon ton kömür eşdeğeri kömür tüketiminden %24,4 daha 
düşük olması dikkat çekmektedir.

Çelik ve çimento üretimi kömür bağımlı endüstriler olarak bi-
linmekte ve Çin bu sektörlerde dünyanın en büyük üreticisi ko-
numunda bulunmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti’nde tüketim 
2013 yılından bu yana ilk defa artış göstermiş ve 2017 yılında 
önceki yıla kıyasla %0,4’e karşılık gelen 10,5 milyon ton kömür 
eşdeğeri artış göstererek 2.743,2 milyon ton kömür eşdeğerine 
ulaşmıştır. 2016 yılında Çin Halk Cumhuriyeti dünya üretimi-
nin %66,9’una karşılık gelen 449 milyon ton kok fırını, dünya 
üretiminin %49,6’sına denk 808 milyon ton ham çelik, dünya 
üretiminin %60’ına karşılık gelen 698 milyon ton pik demiri  
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Pınargözü madeninden yüksek tenörlü dogrudan 
satilabilir çinkoyu, Türk ortağı Akmetal Madencilik 
San ve Tic AŞ’ile birlikte üretmektedir.
Pasinex, Türkiye’nin orta-güneydoğu Torosların, 
Adana kesiminde Pınargözü ve Akkaya adlarında 
iki adet çinko ruhsati projesine de sahiptir.

Pasinex ResouPasinex Resources Limited, dogrudan satilabilir çinko 
cehveri üreten çok az sayıda ki şirketlerden bir tanesidir.

Toronto Menkul Kıymetler Borsası CSE: PSE; ve 
Frankfurt FSE: PNX borsalarına kayıtlıdır; Pasinex, çinko 
üretimi ve aramalarına odaklanmış bir madencilik ve 
arama  şirketidir. 2017 yılında 1 milyon ABD doları olan 
arama bütçemizin, 2018’de %300’ünü aşarak, 3.4 
milyon ABD dolarlarık bir arama ve etud bütçesi ile milyon ABD dolarlarık bir arama ve etud bütçesi ile 
Türkiye’deki yatırımlarımızı sürekli olarak genişletiyoruz.

Pasinex, Türkiye'nin Adana Kozan bölgesinde bulunan 
ortak girişim Pinargozu madeninden, doğrudan satılabilir 
çinkoyu, oksitlerde% 32 ultra yüksek tenörlü çinko ve 
sülfürlerde ise% 48 oranında üretmektedir.. 

Pınarözü madeni, dördüncü bir desandre eklenerek 
üretimini arttirmis olup 2018 yılında beklenen 60.000 ton 
doğrudan satılabilir yuksek tenorlu cinko cevherin 
üretimini mümkün kılacaktır



ve dünya üretiminin %58,4’üne denk gelen 2,40 milyar ton çi-
mento üretimi gerçekleştirmiştir.

Hindistan, 2015 yılında ABD’yi geride bırakarak en büyük kö-
mür tüketicisi konumuna yerleşmişti. Hindistan, 2017 yılında 
da tüketimini artırmaya devam etti. 2016 yılına kıyasla ülkenin 
kömür tüketimi %4,4’e karşılık gelen 23,6 milyon ton kömür 
eşdeğeri artış göstermiştir. Bunun ana nedeni olarak ülkenin 
artan enerji üretimi gösterilmektedir. Bu durumun aksine 
ABD’de ki kömür tüketimi geçtiğimiz üç yılda olduğu gibi 2017 
yılında da düşüş gösterdi ve 1978’den bu yana görülen en dü-
şük değer olan 473,1 milyon ton kömür eşdeğerine geriledi. 

2017 yılında Hindistan kömür tüketimi büyük artış gösterirken 
ABD ise düşüşü tecrübe etmiştir. Endonezya’da yerel kömür 
tüketimi, 2017 yılında %6,9 artarak 66,1 milyon ton kömür eş-
değeri seviyesine ulaşmıştır. Endonezya, son altı yılda istikrarlı 
bir büyüme hızı yakalamış ve 2011’den bu yana 27,7 milyon 
ton kömür eşdeğeri başka bir deyişle %72,0 artış göstermiştir. 

OECD’ye, Amerika Birleşik Devletleri’ne, Almanya’ya ve Birle-
şik Krallık’a bakıldığında, kömür tüketiminde 26,8 milyon ton 
kömür eşdeğerlik bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Bu üç 
ülkedeki tüketim değişiklikleri, Kore’deki kömür tüketiminin 
artması ile dengelenmiştir. 2016 rakamlarına göre 13,1 milyon 
ton artışla 129,1 milyon ton kömür eşdeğer seviyesine ulaşan 
Kore’de bugüne kadar görülen en yüksek tüketim rakamına 
ulaşıldığı görülmektedir. Geriye kalan OECD ülkelerinde 5,5 
milyon ton kömür eşdeğerlik tüketim artışı gerçekleşmesine 
rağmen, OECD ülkeleri genelinde toplam tüketimde %0,6 ora-
nında azalma görülmüştür. 

Dünya genelinde kömür çeşitlerine göre tüketim miktarları 
incelendiğinde ise en büyük artış buharlı kömür tüketiminde 
görülmektedir. Dünyada ki buharlı kömür tüketimi 2017 yılın-
da %1,4 artarak 79,0 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Küresel 
koklaşabilir kömür tüketimi, 2001’den bu yana 536,5 milyon 
ton gerilemiştir. Bu oran %116,3 oranında bir azalmaya karşılık 
gelmektedir. 2017 yılında ise kok kömürü bir önceki yıla kıyasla 
%0,7’ye karşılık gelen 6,7 milyon tona gerilemiş ve 997,9 mil-
yon ton olmuştur. 2017 küresel linyit tüketimi, 2016’dan itiba-
ren %0,9 artış göstererek 820,5 milyon tona ulaşmıştır. 

Kaynak: SteelGuru
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Kömür Kullanımı 
Kömürün birincil kullanım alanı elektrik ve ticari ısı üretimi 
olarak öne çıkmaktadır. 2016 yılında kömürün bu amaçlarla 
kullanımı küresel olarak %65,3 oranındayken, kullanım oranı-
nın Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütüne mensup (OECD) 
ülkeler özelinde ise %82,4’e yükseldiği görülmektedir.

Son 40 yılda OECD ülkelerinde ev ve ticari amaçlı kömür kul-
lanımında görülen düşüş, elektrik üretimindeki artışı dengele-
miştir. OECD ülkelerindeki kömür tüketimi, 1978 yılına kıyasla 
%1,7 artarken, OECD üyesi olmayan ülkelerdeki tüketim, aynı 
dönemde demir-çelik sektörü, elektrik ve ısı üretimi için daha 
fazla kömür kullanımı nedeniyle aynı dönemde neredeyse üç 
kat artmıştır. 

OECD ülkeleri genelinde, birincil kömürden elde edilen elekt-
rik ve ısı payı 1985 yılında %44,4 olurken bu değer 2016’da 
%27,3’e, 2017 yılında ise %26,9 seviyelerine gerilemiştir. 
OECD ülkelerini Avrupa, Amerika ve Asya-Okyanusya şeklin-
de 3 parçaya bölerek ayrı ayrı incelediğimizde ise farklı bir 
tarihsel gelişim yaşandığı görülmektedir: OECD Avrupa’da 
1971’de %49,1 iken 2017’de %21’e OECD Amerika’da ise 
1971’de %41’dan 2017’de %26,6’ya gerilemiştir. OECD Asya 
Okyanusya’da ise kömür kullanımı 1971’de %18’ten 2017’de 
%39,9’a yükselmiştir.

Bugüne kadar, çok çeşitli faktörlere rağmen, kömürden elde 
edilen ısı ve elektrikteki küresel pay, son 40 yılda yaklaşık %40 
oranında artmıştır. Üretim 1971 yılında 22,3 Exajoules’ten (EJ) 
2016’da 104,3 EJ’e çıkmıştır. Geçmişten günümüze yaşanan 
büyümeye rağmen, kömürden elde edilen ısı ve elektriğin 
payı, 2004’ten bu yana en düşük seviyeye gerilemiş ve %38,8 
olmuştur. 

OECD ülkelerinde 2017 yılında pompaj depolamalı hidroe-
lektrik santrallerinin elektrik üretimi dışında kalan brüt elektrik 
üretimi, 2016 yılına göre %0,2 artış göstermiş ve 10.965 TWh 
seviyesine ulaşmıştır. Yaşanan artışın göreceli olarak düşük ol-
ması nedeni ile toplam elektrik üretimi neredeyse sabit kalmış 

Kaynak: Mihai Stoica
olarak değerlendirilebilir. Bunun yanında OECD ülkelerindeki 
kömür yakıtlı tesislerden elde edilen elektrik payı, enerji sek-
törünün karbon emisyon oranlarını daha düşük seviyelere çek-
mek için gösterilen hassasiyet nedeniyle %1,1 azalarak 3.011 
TWh’ye düşmüştür. OECD üyesi olmayan ülkelerde ise bu oran 
%46,5 olarak dikkat çekmektedir. 

Birleşik ısı ve güç sistemleri veya sadece ısı üreten tesislerin 
aynı dönemdeki verileri 3.209 PJ’den %3,8 düşüşle 3.159 PJ’e 
gerilemiştir. OECD ülkelerindeki kömür yakıtlı tesislerden elde 
edilen ısı payı aynı oranla düşüş göstermiş ve 744 PJ’den 716 
PJ’ye düşmüştür. 

2017 yılında üretilen ısı ve elektrik verilerine bakar ve 2016 yı-
lındaki verimlilikle kıyaslanırsa, OECD ülkelerinde elektrik ve ısı 
üretimi için gerekli kömür girişinin %1,2 düşüşle 12,5 milyon 
ton kömür eşdeğerinden, 992,7 milyon ton kömür eşdeğerine 
gerileme potansiyeli olduğu görülebilir.

Demir-çelik endüstrisi için de vazgeçilmez bir kaynak olan 
Kömür, Çin’in artan demir çelik üretimi nedeniyle bu alandaki 
önemini son 40 yılda önemli ölçüde arttırmıştır. OECD üyesi 
olmayan ülkelerde demir-çelik sektöründe kullanılan kömür, 
toplam küresel kömür tüketiminin %82,9’unu oluşturması dik-
kat çekmektedir.

Kömür tüketimindeki yatay harekete rağmen ülkelerin kömür 
üretimlerinde artış görülmüştür. 

Kömür Üretimi
Üretim konusunda ise ülkelerin yenilenebilir enerji kaynakla-
rına ağırlık vermesinden dolayı bir azalma yaşanması dikkat 
çekmektedir. Özellikle Çin’in çevre kirliliği ile mücadele etmek 
amacı ile uygulamaya aldığı yaptırımların küresel kömür üre-
timi üzerindeki etkileri büyük önem arz etmektedir. Dünyanın 
en büyük kömür üreticisi ve tüketicisi olan Çin’in aldığı karar-
ların kömür piyasalarının tüm dünyadaki seyrini yakından et-
kileyeceği bilinirken birçok ülkenin üretim politikalarını Çin’in 
kararlarını gözeterek planladığı bilinmektedir. 

104





www.madencilikturk iye.com
15 Ekim 2018

Kaynak: RJ Sangosti, Denver Post

Küresel kömür üretiminde içinde bulunduğumuz yüzyılda 
ilk kez 2014 yılında düşüş görüldü ve bu düşüş 2015 ve 2016 
yıllarında da devam etti. Ancak, 2017 yılında toplam üreti-
min %3,1’ine karşılık gelen yaklaşık 225 milyon tonluk ar-
tışla bu gidişatta değişiklik yaşandı. Bu artış özellikle buhar 
kömürü ve linyit üretiminde görülen artışlar nedeni ile ger-
çekleştiği düşünülmektedir. Buna rağmen toplam üretim 
değerleri incelendiğinde artışın, 2013 yılında yaşanan 426 
milyon tonluk artıştan daha düşük seviyede olduğu görül-
mektedir. 

Çin Halk Cumhuriyeti, 1985’ten beri olduğu gibi; kömür üreti-
mindeki liderliğini korumaktadır. Çin, 2017 yılında 3.376,1 mil-
yon ton kömür üretimi gerçekleştirmiş ve önceki yıla kıyasla 
107,9 milyon ton daha fazla üretim yapmıştır. 

ABD, kömür üretiminde 2008’den beri sekiz yıldır düşüş yaşa-
maktadır. ABD’nin kömür üretimi 2017 yılında e 702,3 milyon 
tona ulaşmış ve 2016 yılına kıyasla %6,3 artış göstermiştir. ABD 
ve Çin’de görülen artışa rağmen dünyada yılda 100 milyon 
tondan fazla kömür üretimi gerçekleştiren ülke sayısının yal-
nızca 10 olması dikkat çekmektedir. Bu ülkelerin üretimleri ara-
sındaki fark ise olukça fazladır. 2017 yılında Çin Halk Cumhu-
riyeti’nin üretimindeki artışın, dünyanın en büyük 10. kömür 
üreticisi olan Kazakistan’daki tüm üretimden daha fazla olması 
dikkat çekmektedir.

Dünyanın önde gelen buhar kömürü üreticilerinden ve ihra-
catçılarından biri olan Endonezya’nın 2017 yılında gerçekleş-
tirdiği üretimde 24,1 milyon ton artış görülmüştür. Hindis-
tan’ın üretiminde de 2017 yılına önceki yıla kıyasla 18,1 milyon 
tonluk bir artış yaşanmıştır.

Moğolistan ve Mozambik en çok artış gösteren ülkeler arasın-
da 6. ve 7. sırada yer almaktadır. Moğolistan 2017’de 16,0 mil-
yon ton üretim artışı gerçekleştirirken Mozambik’te ki artış ise 
5,2 milyon ton olmuştur.

Kömür üretimindeki artış eğilimi içinde, en büyük on üretici 
arasında sadece iki ülkede düşüş görülmüştür. Bu ülkeler Po-
lonya ve Almanya olmuştur. 2016 yılına kıyasla Polonya’nın 
kömür üretiminde 4,0 milyon tonluk ve Almanya’nın kömür 
üretiminde ise 500 bin tonluk düşüş gözlemlenmiştir. 

Lider konumda bulunan Çin Halk Cumhuriyeti’nde kömür üre-
timi 2013 yılından bu yana %9,9 oranında düşmesine rağmen, 
2000 yılından beri %149,2 oranında artmış göstermiştir. Buna 
karşılık, OECD toplam kömür üretimi aynı dönemde %14,7 ora-
nında azalmıştır. 2016 yılındaki düşüş ise en büyük yıllık düşüş 
olarak dikkat çekmiş ve 185,2 milyon ton olmuştur. 

OECD mensubu ülkeler toplam kömür üretimindeki payında 
görülen düşüş dikkat çekmektedir. OECD mensubu ülkele-
rin toplam üretimdeki payı 1971 yılında %56,6 iken 2017’de 
%23,4’e gerilemiştir. 

Dünya Kömür Ticareti 
Dünyadaki tüm kömür türlerinin ihracatı, 2016 yılında gerçek-
leştirilen 1.326,9 milyon tonun üzerine 2017 yılında %3,3’lük 
artış göstermiştir. Bunun yanında ürün bazında ise buhar kö-
mürü ihracatı 26,2 milyon ton, koklaşabilir taş kömürü ihracatı 
13,9 milyon ton artış göstermiştir. Küresel kömür ihracatı 2017 
yılında, 2010 yılına kıyasla %27,8 artış göstermiş, 2000 yılına 
kıyasla ise %119,5 oranında artmış ve 2000 yılında ulaşılan se-
viyelerin iki katından fazla bir değere ulaşmıştır.

Genel olarak, buhar ve koklaşabilir taş kömürü ticareti, 2017 
yılında 1.192,1 milyon tona ulaşmıştır. İhracatı gerçekleştirilen 
kömürün ise %23,5’luk kısmı ise enerji üretiminde kullanılmış-
tır. Küresel kömür ticaretinin küresel tüketimden daha hızlı bü-
yüdüğü dikkat çekmektedir. 
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Tablo 6: Major Coal Importers (Mt)

2015 2016 2017p

PR of China 204.1 255.6 271.1

India 212.1 193.6 208.3

Japan 189.3 186.0 187.5

Korea 134.0 134.5 148.2

Chinese Taipei 64.8 65.6 67.6

Germany 54.5 57.8 48.0

Netherlands1 57.1 49.5 40.3

Turkey 34.0 36.2 38.3

Malaysia 25.5 27.2 31.5

Russian Federation 24.1 24.0 29.0

Other 305.9 288.3 317.q

OECD Americas 35.4 35.1 36.1

OECD Asia Oceania 334.8 329.7 344.8

OECD Europe 263.6 237.8 234.0

OECD Total 633.8 602.7 614.8

Africa + Mid. East 14.4 15.2 14.2

Other Asia Oceania 583.7 628.4 674.9

Oth. Europe + Eurasia 47.3 46.7 56.4

Oher Americas 26.2 25.3 26.6

Non-OECD Total 671.6 715.6 772.1

World 1 305.4 1 318.3 1 386.9

İhracat 
Endonezya ve Avustralya, 2017 yılında gerçekleştirdikleri ih-
racatla ton bazında dünyanın en büyük kömür ihracatçıları 
olarak dikkat çekmektedirler. Endonezya toplam ihracatın 
%28,5 ve Avustralya ise %27,6’sını gerçekleştirmiştir. İki yıldır 
lider konumda bulunan Avustralya, Endonezya’nın Çin Halk 
Cumhuriyeti’ne ihracatının artması ve 2017 yılında 11,6 milyon 
tona ulaşması ile pozisyonunu kaybetmiştir. Aynı dönemde 
Endonezya’nın; Çin Halk Cumhuriyeti’ne yaptığı ihracat 113 
milyon ton olmuştur. Ülkenin Çin’e ihracatı toplam ihracatının 
%28,9’una karşılık gelmektedir. Endonezya’nın kömür ihraç et-
tiği diğer başlıca ülkeler ise %25,3 ile Hindistan, %10,5 ile Kore 
ve %8,1 ile Japonya olmuştur. 

Rusya ve Kolombiya’nın, 2017 yılında ihracatta rekor seviyelere 
ulaşmaları dikkat çekti. 2016 yılında gerçekleştirdikleri ihracat 
rakamlarında Rusya %10,9, Kolombiya ise %3,4 artış yakaladı. 
Dünyanın en büyük 3 ihracatçısı konumunda bulunan Rusya, 
ülke içerisindeki tüketimin artmasına rağmen, gerçekleştirdi-
ği 189,7 milyon tonluk ihracat ile küresel ihracatın %13,8’ine 

katkıda bulunmuştur. Kolombiya’da ise kömür üretimi ve ülke 
içerisindeki tüketim sırasıyla %1,2 ve %22,9 azalırken, ülkenin 
kömür üretimi %3,4’lük bir artışla 86,1 milyon tona yükselmiş-
tir. Kolombiya’nın ürettiği kömürün %96,3’ünü ihraç etmesi ise 
ayrıca dikkat çekmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri ihracatı, 2016 yılında 2012 yılına kı-
yasla %52,5 oranında düşüş göstermişti. 2017 yılında ise ülke 
2016 yılına kıyasla %61 artışla 88,0 milyon ton kömür ihracatı 
gerçekleştirdi. Buhar kömürü, 2017 yılında ABD’nin kömür ih-
racatındaki en büyük sahip olması ile dikkat çekerken ihracatın 
gerçekleştirildiği başlıca ülkeler Hindistan, Kore ve Japonya 
olarak öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri’nden en büyük bu-
harlı kömür ithalatçısı olan Hindistan, 6,8 milyon ton ile 2017 
yılında önceki yıla kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla ithalat ger-
çekleştirdi.

2017 yılında en büyük 10 ihracatçı ülkenin gerçekleştirdiği 
ihracat, küresel kömür ihracatının %96,4’üne karşılık gelmesi 
dikkat çekmektedir.

İthalat 
2017 yılında toplam dünya kömür ithalatı 2016 yılına kıyasla 
%5,2 artış göstermiş ve 1.386,9 milyon ton olmuştur. Bu yükse-
lişte en büyük paya Çin Halk Cumhuriyeti sahiptir. 2015 yılında 
%30’luk düşüş yaşayan Çin üst üste 2 yıl yaşanan artışın ardın-
dan 2017 yılında da %6,1’lik artışla ithalatını 271,1 milyon tona 
yükseltmiştir. 
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Uzun süre kömür ihraç etmiş olan Vietnam, 2005 yılında bir it-
halatçıya dönüşmüştür. Vietnam tarafından yapılan ithalatlar, 
2005 yılından bu yana artış göstermektedir. 2017 yılında ise 
ülkenin ithalat rakamı 2016 yılına göre %3,3 oranında artarak 
16,5 milyon tona ulaşmıştır. 

2017 yılında iç tüketimindeki düşüşe rağmen ithalat mik-
tarlarında artış yaşanan ülkeler ise Pakistan ve Polon-
ya olmuştur. Pakistan’da %94’den fazla, Polonya’da ise 
%59’dan fazla artış yaşanmıştır. 2017’de en belirgin düşüş 
elektrik üretiminde kullanılan kömür tüketimini azaltan 
Almanya’da görülmüştür. Almanya’nın ithalatı 9,8 milyon 
ton azalmıştır. 

Çin dahil olmak üzere Asya-Okyanusya bölgesinde toplam 
kömür ithalatı 958,1 milyon tondan 1019,7 milyon tona ulaş-
mıştır. 2017 yılında yaşanan bu artışta Çin’in rolü büyük olsa 
da Japonya, Tayvan ve Kore de 2017 yılında elektrik üretimi, 
çelik üretimi ve koklaşabilir taş kömürü için önemli miktarlarda 
buhar kömürü ithal etmişlerdir. 

İlk 10’un son 5 sırasında yer alan ülkeler Avrupa ve Avrasya’da 
yer alsalar da bu ülkelerin toplam ithalat miktarları neredeyse 
listenin 3. sırasında yer alan Japonya kadar olması dikkat çek-
mektedir. 

Kömür Piyasaları
Çin’in başlattığı çevre koruma tedbirleri gibi etmenler nedeni 
ile kömür birçok ülkenin enerji tedarik zincirinde eskisi kadar 
güçlü değerlendirilmiyor. Birçok ülke yenilenebilir enerjiler ko-
nusunda araştırmalarını arttırmaya ve yatırımlarını bu konulara 
odaklamaya başladı. Bu ülkelerin enerji portföyünde kömürün 
yerinin daha da azalabileceği sinyalini veriyor. Öte yandan ar-
tan üretim ve yatay devam eden tüketim neticesinde fiyatların 
düşebilme ihtimali de sıklıkla dile getiriliyor.

Tüm bu gelişmelerin yanında kok kömürü fiyatları Temmuz 
ayında 2016 yılında ulaştığı zirve noktasını geçerek 117 sevi-
yelerine ulaştı. Genel olarak ise ortalama kömür fiyatları önceki 
senenin üzerinde seyrediyor. Çin’in çevre koruma yaptırımları 
adına atacağı adımların yanı sıra kömür kullanımına dayanan 
çelik ve çimento sektörlerini nasıl besleyeceği kömür piyasala-
rına önümüzdeki dönemde yön verecek en önemli kriter ola-
rak gözüküyor. 

Kaynaklar

1. iea.org (Coal Information: Overview 2018)

2. investingnews.com/daily/resource-investing/industrial-metals-investing/

coal-investing/coal-outlook/

3. tradingeconomics.com/commodity/coal

4. worldcoal.org
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21. Yüzyılın Enerji Hammaddesi 
Uranyum

1789 yılında Martin Heinrich Klaproth tarafından keşfedilen 
ve radyoaktif bir element olan uranyum, o dönemde radyo-
aktivite ile ilgili fazla bilgi olmadığından diğer elementler gibi 
düşünüldü. 1896 yılında ise uranyum Dimitri Mendeleyev’in 
yaptığı çalışmalar neticesinde radyoaktif bir element olarak 
sınıflandırıldı.

Uranyum elementi doğada serbest olarak bulunmamaktadır. 
Uranyum, çeşitli elementlerle birleşerek uranyum mineralle-
rini meydana getirirken başlıca uranyum mineralleri uraninit, 
autinit, pitchblend, tobernit ve koffinittir.

Uranyumun yeryüzündeki ortalama konsantrasyonu ise 2-4 
ppm’dir. Uranyum geniş alanlarda küçük konsantrasyonlar 
şeklinde pek çok mineralin içinde bulunabilmektedir. Bir uran-
yum sahasının değerlendirilme aşamasında; cevherin U3O8 
tenörü, rezervi, maden işletme ve cevher kazanım teknolojisi 
bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple de rezerv 
miktarının 10 bin ton ve tenörünün yüzde 0,05 U3O8 üzerin-
deki değerlere sahip olan uranyum cevher yatakları şu an için 
işletilebilir özelliktedir.

Uranyum madenlerinin yüzde 50’sinden fazlası pek çok diğer 
maden gibi açık ocak veya yer altı madencilik yöntemleri ile iş-
letilebilmektedir. Uranyum üretiminin yüzde 40’a yakını ise ye-
rinde liç yöntemi (in situ leaching) ile elde edilmekte olup, çok 
az bir kısmı da yan ürün olarak kazanılmaktadır. Günümüzde 
üretilen uranyum madenleri yüzde 0,1-1 oranında U3O8 içeren 
sahalardan elde edilmektedir. 

Uranyum Yataklarının Oluşumu
Uranyum yataklarının oluşumunda en önemli rolü tektonik 
hareketler oynamaktadır. Uranyum içeren damarlar herhangi 
bir bölgeyi etkileyen tektonik aktivitenin son fazlarında olu-
şur. İlk tektonik fazlarda meydana gelen damarların uranyum 
içeriği tektonizmanın diğer fazları sırasında harekete geçerek 
göç eder. Yerkabuğundaki uranyumun ilk depo kayaçları, dış 
kabukta yer alan asit karakterdeki postkinematik granitler, 
alkalin kompleksler ve felsik kayaçlardır. Bu kayaçlar, değişik 
süreçlerle, muhtelif tipte radyoaktif mineral yataklarının oluşu-
munu doğrudan veya dolaylı yollardan sağlarlar.

DOSYA KONUSU: ENERJI HAMMADDELERI

Kaynak: Fortune
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Ülkemizde uranyum yataklarının çoğu sedimanter oluşumlar 
olup, neojen yaşlı karasal kumtaşları ve konglomeralar için-
de bulunmaktadır. Köprübaşı, Fakılı, Küçükçavdar ve Sorgun 
uranyum yatakları sedimanter tip yataklardır. Sadece Demirte-
pe yatağı damar tipi uranyum yatağı grubundadır.

Sedimanter uranyum yatağının meydana gelebilmesi için dört 
temel faktörün gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar; 

1.Birincil uranyum minerallerini kapsayan bir ana kayaç,
2.Uranyum minerallerini içeren ana kayacın yıkanması ve uran-
yumun hareketli hale gelmesiyle ortaya çıkan eriyiklerin taşın-
ması,
3.Uranyumlu eriyiklerden ortamın fiziksel ve kimyasal koşulla-
rına bağlı olarak uranyumun çökelmesi,
4.Çökelen uranyumu içeren katmanların erozyondan korun-
ması.

Ülkemizde Uranyum
Türkiye’de geçmiş dönemlerde yapılmış olan uranyum ara-
maları neticesinde pilot laboratuvar çalışmaları yapılmış 
olup, bu teknolojik çalışmalar sırasında bulunan uranyum 
cevherinden sarı pasta üretimi de gerçekleştirilmiştir. 1974 
yılında Manisa-Köprübaşı’nda yer alan uranyum ihtiva eden 
cevherlerden üretim yapılırken Maden Tetkik Arama (MTA) 
Genel Müdürlüğü tarafından kurulan pilot tesisler, 1974-1982 
yılları arasında faaliyet göstermiştir. Bu tesislerde Köprübaşı 
ve Uşak-Fakılı yöresinde çıkarılan uranyum cevherlerinden 
yaklaşık 1,2 ton sarı pasta üretilmiştir. Üretilen bu sarı pasta 
da 1996 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK) tes-
lim edilmiştir.

MTA’nın 2017 yılı verilerine göre ülkemizde toplam 12.614 
ton uranyum rezervi olduğu belirlenmiştir. MTA, Nevşehir-A-
vanos-Yeşilöz sahasında halen uranyum arama çalışmalarına 
devam etmektedir.

İnsana ve Çevreye 
Saygılı Madencilik
ZENİT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez                         : Y.Dikmen Mahallesi 635. Sokak No: 3 
06450 Oran/Ankara        Tel: +90 312 490 3091
Maden İşletmesi          : Yolcupınar Mahallesi, 10330 
Sındırgı/Balıkesir            Tel: +90 266 516 4040
Halkla İlişkiler              : Kurtuluş Mah. Balıkesir Cad. No:32/K, 
10330 Sındırgı/Balıkesir Tel: +90 266 516 2300

E-Posta   : info@zenitmadencilik.com
Web         : www.zenitmadencilik.com

Daha önce varlığı MTA tarafından ortaya çıkarılan Yozgat-Sor-
gun bölgesinde yer alan (Temrezli Projesi) uranyum sahasına 
işletme ruhsatı verilmiş olup sahada özel sektör tarafından 
çalışmalar yapılmıştır. Özel sektör tarafından yapılan fizibilite 
çalışmalarıyla sahadaki rezerv geliştirilirken 2018 yılı içerisinde 
bu sahanın hakları Eti Maden İşletmeleri’ne devredilmiştir.  

Temrezli projesinde yerinde kazanım metodu (liç) ile bazik 
ortamda uranyum kazanımına yönelik çalışmalar yapılmış ve 
bölgede yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda yaklaşık 10 yıl 
faaliyette olması planlanan tesiste çözelti madenciliği teknolo-
jisi ile yaklaşık 4 bin ton U3O8 üretilmesi hedeflenmiştir. 
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Kaynaklar

1. mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/maden-serisi/Uranyum-Toryum.

pdf

2. enerji.gov.tr

3. taek.gov.tr

Sorgun-Temrezli bölgesindeki uranyum yatağı Türkiye’de bi-
linen uranyum cevherleşmeleri içerisinde rezerv bakımından 
ekonomik ve tenörü en yüksek olan yataktır. Uranyum cev-
herleşmesi mercekler şeklindedir ve bu merceklerin yüzeyden 
olan derinliği 25 ile 215 metre arasında değişmektedir. Yürütü-
len ekonomik ön değerlendirme çalışmaları sonucunda, kay-
nağın içerdiği uranyumun miktarı yaklaşık 6 bin 700 ton olarak 
tahmin edilmektedir.

Ülkemizdeki mevcut yatakların ortalama tenör ve rezervleri, 
aranıp bulundukları yıllarda, dünyaca kabul edilen ekono-
mik sınırlarda olmalarına rağmen, günümüzde bu değerler 
söz konusu sınırların altında kalmıştır. Bunun nedeni, son 
yıllarda nükleer santral planlamalarında önemli değişiklikler 
olması ve özellikle Kanada ve Avustralya'da yüksek tenörlü 
ve üretim maliyetleri düşük olan uranyum yataklarının bu-
lunmasıdır.

Ülkemizde Nükleer Enerji
Türkiye’nin yarım asırlık nükleer güç santrali kurma hedefi, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Ara-
sında Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisi-
ne ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın 12 Mayıs 
2010 tarihinde imzalanmasıyla adım adım ilerlemeye başla-
mıştır.

Söz konusu anlaşma, 15 Temmuz 2010 tarihinde TBMM 
Genel Kurulu tarafından kabul edilerek 6 Ekim 2010 ta-
rihli ve 27721 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Geçi-
len süre zarfında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ÇED 
olumlu kararı (1 Aralık 2014) ve EPDK’dan 36 ay süreliğine 

elektrik üretim ön lisansı alınmış olup, Akkuyu Nükleer 
AŞ’nin hazırladığı Saha Parametreleri Raporu TAEK tara-
fından 9 Şubat 2017 tarihinde onaylanmıştır. 3 Mart 2017 
tarihinde Akkuyu Nükleer AŞ, hazırladığı Ön Güvenlik 
Analiz Raporu ile inşaat lisansı başvurusu yapmış, TAEK 
tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerden 
sonra 19 Ekim 2017 de “Sınırlı Çalışma İzni” onaylanmıştır. 
Sınırlı Çalışma İzni ile Akkuyu sahasında birinci ünitenin 
temel altı betonu atılmış nükleer güvenlikle ilgili olmayan 
yapıların inşası başlamıştır. Projenin inşaat lisansı ise 2 Ni-
san 2018 tarihinde TAEK tarafından onaylanmış, böylece 
Akkuyu Nükleer Santralinin ilk ünitesinin temeli yapılan 
törenle atılmıştır. 

Temeli atılan ilk ünitenin 2023 yılında işletmeye alınması 
planlanmaktadır. Ülkemizin ikinci nükleer santral projesi olan 
Sinop Nükleer Santrali için de 3 Mayıs 2013 tarihinde Japon-
ya ile nükleer santral yapımı ve işbirliğine ilişkin hükümetler 
arası anlaşma imzalanmıştır. Bu konuda da çalışmalar devam 
etmektedir.

Akkuyu’da çalışacak mühendis ihtiyacının karşılanması ama-
cıyla Rusya’ya gönderilen öğrencilerden ilk mezunlar da 
2018 yılında ülkemize döndü. Rusya’ya eğitim almak üzere 
gönderilen 248 öğrenciden 35’i mezun olurken söz konusu 
öğrenciler Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nde mühendislik-
ten yöneticilik kademesine kadar farklı alanlarda istihdam 
edilecektir.

Ülkemizde kurulması planlanan Akkuyu ve Sinop Nükleer 
Santralleri’nin yanında üçüncü bir nükleer santral inşası 
içinde çalışma içerisinde olduğu kamuoyu tarafından bi-
linmektedir. Üçüncü nükleer santralin kurulması planla-
nan yerler arasında Trakya Bölgesi’nin adı geçse de henüz 
kesin yeri konusunda hükümetten resmi bir açıklama ya-
pılmamıştır. 

2018 yılı Temmuz ayı itibariyle, 31 ülkede 453 nükleer reaktör 
işletmede, 17 ülkede 57 adet nükleer reaktörde inşa halinde-
dir. Nükleer güç santrallerinde üretilen elektrik dünya elektrik 
arzının yüzde 11’ine denk gelmektedir. Ülke bazında bakılırsa 
Fransa elektrik talebinin yaklaşık yüzde 72’sini, Ukrayna yüz-
de 55’ini, Belçika yüzde 50’sini, İsveç yüzde 40’ını, Güney Kore 
yüzde 27’sini, Avrupa Birliği yüzde 30 ve ABD yüzde 20’sini 
nükleer enerjiden karşılamaktadır. İnşa halindeki nükleer 
reaktörlerin 15’i Çin’de, 7’si Hindistan’da, 6’sı ise Rusya’da, 2 
tanesi ABD’de, 4 tanesi Birleşik Arap Emirlikleri’nde, 4 tanesi 
Güney Kore’de, 1’er tanesi de Fransa ve Türkiye’de inşa ha-
lindedir. 
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Dünyada Uranyum Madenciliğinin 
Son Durumu 

Yer kabuğunda milyonda ortalama 2,8 oranında bulunan uran-
yum doğal yollarla oluşan bir elementtir. İzleri neredeyse her 
yerdedir. Doğada bulunma miktarı altın, gümüş veya cıvadan 
daha çok, kalayla aynı ve kobalt, kurşun veya molibden biraz 
daha azdır.  Okyanuslarda da düşük konsantrasyonlu büyük 
miktarlarda uranyum bulunmaktadır.

Son 60 yılda uranyum, dünyanın en önemli enerji hammad-
delerinden biri haline gelmiştir. Günümüzde uranyumun ne-
redeyse tamamına yakını elektrik üretimi için kullanılmakta 
olsa da küçük bir bölümü tıbbi izotop üretimi gibi önemli bir 
alanda kullanılırken bir kısmı da askeri amaçlı denizcilik faali-
yetlerinde değerlendirilmektedir.

Maden Ülke Madenin 
Sahibi

Üretim 
Şekli

Üretim 
Miktarı 
(ton U)

Dünyadaki 
Üretme 

Oranı

Cigar Lake Kanada Cameco (%50) Yer Altı 6.924 %12

McArthur River Kanada Cameco (%69.8) Yer Altı 6.193 %10

Tortkuduk ve 
Myunkum

Kazakistan Katco JV / Areva Yerinde Liç 3.519 %6

Olympic Dam Avustralya BHP Yan Ürün / 
Yer Altı

2.381 %4

Budenovskoye 2 Kazakistan Karatau JV / Kazatom-
prom- Uranium One

Yerinde Liç 2.352 %4

Inkai Kazakistan Inkai JV / Cameco Yerinde Liç 2.116 %4

SOMAIR Nijer Areva (%63.6) Açık Ocak 2.116 %4

South Inkai Kazakistan Betpak Dala JV / 
Uranium One

Yerinde Liç 1.982 %3

Ranger Avustralya Rio Tinto (%68) Açık Ocak 1.945 %3

Budenovskoye 
1, 3 ve 4

Kazakistan Akbastau JV/Kazatom-
prom- Uranium One

Yerinde Liç 1.931 %3

Toplam 31.458 %53

Tablo 1: 2017’nin en büyük uranyum madenleri

DOSYA KONUSU: ENERJI HAMMADDELERI

Kaynak: orano.group

Dünyada uranyum madenciliği 20 ülkede gerçekleştirilmekte-
dir. Dünya Nükleer Birliği (WNA) verilerine göre 2017 yılında 
gerçekleştirilen üretiminin yaklaşık %53’ü sadece on maden-
de gerçekleştirilmiş ve bu on maden dört ülkede toplanmıştır. 
(Tablo 1.). Bu dört ülke dünyada bugüne kadar gerçekleştirilen 
uranyum üretiminin %77’sini sağlamıştır.

Günümüzde birçok madende uranyum yan ürün olarak da 
elde edilebilmektedir.  Yan ürün olarak değerlendirildiği ko-
şullarda uranyum tenörü genellikle yaklaşık %0,10 U seviyele-
rindedir. Bu oran uranyum madenciliğinin ilk dönemlerinden 
1960’lara kadar üretim yapılabilir seviye olarak değerlendirilse 
de günümüzde %0,02 U gibi çok düşük tenörlerle başarılı bir 

şekilde çalışılabilmektedir. Aynı zamanda sade-
ce uranyum üretimi gerçekleştirilen madenler-
de ortalama %20 U’ya varan çok daha yüksek 
tenörler görülebilmektedir. 

Bir cevher yatağı, güncel piyasa koşullarına göre 
ekonomik olarak üretim yapmaya imkân tanı-
yorsa maden sahası olarak kabul edilmektedir. 
Bir maden sahası eğer iki veya daha fazla mine-
rali bünyesinde bulunduruyorsa bu farklı mi-
nerallerin elde edilmesi gereken maliyet ortak 
bir payda altında toplanabilmekte ve toplam 
üretim maliyeti azaltılabilmektedir. Böyle du-
rumlarda daha düşük tenörlü uranyum sahaları 
piyasa şartlarına uygun maliyetleler ile değer-
lendirilebilmektedir. Avustralyalı Olympic Dam 
Madeni örneğinde olduğu gibi, uranyumun, ba-
kır üretiminde yan ürün olarak elde edilmesi bu 
duruma en güzel örnektir. Bu gibi durumlarda  
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uranyumun tenörünün birincil olarak üretimi gerçekleştirilen 
madenlerdekinin onda biri kadar düşük olması halinde kabul 
edilebilir olarak değerlendirilmektedir. 

Uranyum madenciliği birçok uygulamada diğer madencilik 
türlerinden farklı değildir. Fark oluşturan asıl konu ise uran-
yumun bozunma sürecinde radyoaktif özellik göstermesidir. 
Üretim yapılacak sahadaki cevher tenörünün çok yüksek de-
receli olması durumunda çalışanların maruz kaldığı radyasyon 
miktarını sınırlamak, çevrenin ve civardaki halkın güvenliğini 
sağlamak adına tozsuzlaştırma tekniklerinin daha hassasiyetle 
kullanılması gerekebilir. Olağan dışı yüksek tenöre sahip saha-
larda ise mesafeli çalışma tekniklerinin kullanımı değerlendi-
rilebilir.

Uranyum Üretiminde Kullanılan Teknikler
Açık Ocak ve Yer Altı Madenciliği
Uranyum üretiminde uygulanacak yönteme, yatağın oluşum 
türü, derinliği, tenör ve rezervi gibi unsurlar göz önüne alı-
narak karar verilmektedir. Uranyumun bozunma sürecinde 
oluşturduğu ürünlerin izleri radyometrik cihazlar ile ölçülerek 
cevherin konsantrasyonu belirlendikten sonra üretim yöntemi 
kararlaştırılmaktadır. Örtü tabakasının ince olduğu yerlerde 
açık ocak madenciliği, cevherin derinlerde bulunması duru-
munda da ise yer altı madenciliği tercih edilmektedir. Çıkarılan 
cevher, kırma-öğütme işlemlerinden sonra, ön zenginleştirme 
işlemlerinden geçirilerek saflaştırılmakta, rengi ve biçimi nede-
niyle “Sarı Pasta” (uranyum oksit, UO2) olarak adlandırılan katı 
bir forma çevrilmektedir. 

Yığın Liçi Yöntemi
Çok düşük tenörlü (%0,1 U altında) cevher yataklarında genel-
likle yığın liçi kullanılmaktadır. Bu yöntemde kırma işleminden 
sonra, geçirimsiz bir alan üzerinde yaklaşık 5 ila 30 metre yük-
seklikte yığılan cevher haftalar boyunca asit veya alkali solüs-
yonla sulanmaktadır. Bundan elde edilen malzeme iyon deği-
şimi kullanılarak uranyumun elde edilmesi için kullanılmakta 
ve malzeme içindeki uranyum elde edildikten sonra malzeme 

yenisi ile değiştirilmektedir. Bu yöntemde cevher kazanımı 
genellikle %50-80 aralığındadır. Tüketilen malzeme kirliliğe 
neden olma potansiyeline sahip olması nedeniyle yüzey ve 
yer altı su kaynaklarını etkilemeyecek özel liç alanı tasarımları 
kullanılmaktadır.

Yerinde Liç Yöntemi
Bazı cevher yatakları, çakıl veya kum gibi gözenekli konsolide 
olmayan malzemeler içerisinde bulunur. Bu tip formasyonlar-
da basitçe uranyumu bulunduğu yerde çözmek ve pompalaya-
rak dışarı almak mümkün olmaktadır. Yöntem, cevher yatağı-
nın dik veya yatay olarak sınırlandığı koşullarda uygulanabilse 
de yatay olarak sınırlanmış akiferlerde kullanımı idealdir. İçme 
suyu kaynaklarının bulunduğu bölgelerde yerinde liç yöntemi 
kullanılmamaktadır. Tüm şartların uygun olması halinde ise en 
az çevresel etkiye sahip uranyum madenciliği şeklidir.

Yerinde özütleme yönteminde (in situ leach), kuyular vasıta-
sıyla yatağa enjekte edilen kimyasallar ile uranyum çözeltisi 
elde edilir, bu çözeltiden sarı pasta (UO2) yapımı gerçekleştiri-
lir. Elde edilen katı haldeki sarı pasta (UO2), zenginleştirme iş-
lemleri için gaz formuna (UF6- uranyum hekzaflorid) çevrilerek 
varillerde depolanır ve zenginleştirme tesislerine gönderilir.

Atık Yönetimi ve Maden Rehabilitasyonu
Uranyum mineralleri düşük radyoaktif özelliğe sahip olsa da 
milyonlarca yıl boyunca radyoaktif bozunma sonucu açığa 
çıkan radyum ve radon gibi radyoaktif elementlerle yakından 
ilişkilidir. Bu nedenle madenden çıkarılan cevher özellikle yük-
sek tenörlü ise iş sağlığı ve güvenliği açısından hassasiyetle ele 
alınmalıdır.

Öğütme işlemi sonucu çamurdan iri taneli kumlara kadar geniş 
yelpazeli katı atık ürünleri elde edilmektedir. Elde edilen atıklar 
orijinal cevherin çoğunu içermekte bu nedenle özellikle içerdik-
leri radyum nedeni ile radyoaktif özellik taşımaktadırlar. Rad-
yum, doğal bozunmaya uğradığında açığa çıkan ürünlerden biri 
radon gazıdır. Radon ve bozunma sonucu oluşan ürünler radyo-
aktif olduğu ve atıkları içeren zemin kayası üretim sonucu yüze-
ye taşındığı için radon gazı salınımını en aza indirecek önlemler 
alınmalıdır. Bir madenin işletme ömrü boyunca, atık barajındaki 
malzeme yüzey radyoaktivitesini ve radon salınımını azaltmak 
için su ile kaplı tutulmalıdır. Bu su içerisinde, nispeten eriyebilen 
radyum içerdiğinden, geri dönüştürülmesi veya buharlaştırıl-
ması gerekir. Dünyadaki birçok madende böyle durumlarda ‘sıfır 
deşarj’ politikası benimsenmektedir.

Madencilik faaliyetlerinin tamamlanması ile beraber, atık bara-
jının erozyona direnmesi için yeterli kaya içeriğine sahip örtü 
toprak ve iki metre kil ile kapatılır. Bu önlem hem gama rad-
yasyon seviyelerini hem de radon yayılma oranlarını kontrol 
altına alma amacı gütmekte ve cevher yatağının bulunduğu 
bölgede normal olarak deneyimlenen seviyelerin yakınındaki 
seviyelere dönmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bit-
ki örtüsünün devamlılığı için gereklidir. 
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Kaynak: Canadian Nucleer Association

Yerinde liç operasyonlarında, madencilik tamamlandıktan son-
ra kalan yer altı suyunun kalitesi, operasyonun başlamasından 
önce belirlenen bir başlangıç standardına geri getirilmeli ve 
bölgenin doğal düzeni korunmalıdır. Madencilik faaliyetinin 
sonlanması ile akiferden alınan kirli su sisteme geri verilmeden 
önce buharlaştırılarak ya da arıtılarak temizlenir. Su enjekte 
edildikten sonra üretim kuyuları kapatılır, işlem tesisleri kaldı-
rılır, buharlaşma havuzu rehabilite edilir. Bu şekilde saha, ma-
dencilik faaliyetlerinden önceki haline kolayca geri dönebilir.

Madencilik genellikle geçici bir arazi kullanımı olarak kabul 
edilir ve tamamlandığında, herhangi bir atık kaya, aşırı yük ve 
kapalı arıtma ile alanın diğer kullanımlara uygun hale getiril-
mesi veya eski haline getirilmesi gerekir. Dünyanın birçok ye-
rinde maden rehabilitasyonu konusuna hassasiyetle yaklaşılır 
hatta dünyada birçok şirketin iflas durumunda uygun rehabili-
tasyonu sağlamak için tahvilleri bulunduğu bilinmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği
Uranyumun radyoaktifliği bozunması sonucu açığa çıkan ra-
don gazına kıyasla çok daha azdır. Radon gazı cevher çıkarı-
lırken ve öğütülürken çok küçük miktarlarda atmosfere salınır. 
Çoğu kayaçta doğal olarak oluşan radon, soluduğumuz hava-
da birkaç dakika iz bırakır ve hepimizin aldığı doğal radyasyon 
dozuna önemli bir katkıda bulunur. Gaz yapısında olduğu için, 
özellikle kötü havalandırılan madenlerde, maden işçilerinin 
radon gazı ile temasının sınırlandırılması adına özel önlemler 
alınmalıdır.

Açık ocak maden işletmeleri doğal olarak iyi havalandırılmakta 
ve radon seviyelerinin güvenli seviyelerde tutulması kolaylaş-
maktadır. Yer altı madenlerinde ise radon gazı ve radyoaktif 
yan ürünlerine maruz kalma oranının belirlenen güvenlik sevi-
yelerinin altında kalmasını sağlamak için madene iyi bir hava-
landırma sistemi kurulmalıdır. Aynı zamanda radyoaktif bile-
şenler ve radon gazının yayılmasını önlemek için havadaki toz 
ve yüzey kirliliği düzenli bir şekilde kontol edilmelidir. 

İşçilerin maden, değirmen ve atık alanlarında radyasyona ma-
ruz kalma miktarını mümkün olan en düşük şekilde tutulmalı 
ve yaşanabilecek her türlü senaryoda yetkililer tarafından be-
lirlenen doz limitlerinin aşılmaması sağlanmalıdır. Kanada’daki 
gibi yüksek tenörlü cevherin çıkarıldığı madenlerde, üretim 
yalnızca uzaktan kontrol teknikleriyle uygulanabilmektedir.

Tüm maden ve bitkilerde radyasyon tespit ekipmanının kul-
lanımı zorunlu olmalıdır. Madende, radyasyona veya radyo-
aktif maddelere maruz kalması muhtemel olan çalışanlar alfa 
radyasyon kontaminasyonu için izlenmeli ve kişisel gama 
radyasyonuna maruz kalmayı ölçmek için dozimetreler kul-
lanılmalıdır.

Uranyum oksit konsantresi kullanan işçiler için kişisel hijyen 
standartlarının uygulanmasına özen gösterilmelidir. Uranyum 
oksit yutulursa, kurşun oksite benzer bir kimyasal zehirlenme-
ye yol açacağından öğütücünün kurutma ve paketleme alanla-
rında çalışan personel için hijyen önlemleri alınmalıdır.

Uranyum Kaynakları ve Arzı
Madenlerden en yaygın uranyum ürünü, yaklaşık %85 uran-
yum içeren U3O8’dir. Tablo 2, uranyumun ülke tarafından bi-
linen mevcut geri kazanılabilir kaynaklarını göstermektedir. 
Uranyum nadir bir element değildir ve birçok jeolojik ortam-
da potansiyel olarak üretim sağlanabilecek tenörlerle ortaya 
çıkar. Diğer minerallerde olduğu gibi, jeolojik keşif yatırımları 
genellikle artan kaynaklarla sonuçlanmaktadır. 2005 ve 2006 
yıllarında yapılan arama çalışmaları, dünyanın bilinen uranyum 
kaynaklarının bu iki yılda %15 oranında artmasını sağlamıştır.

Bu nedenle, geleneksel nükleer enerjinin, dünyanın enerji 
ihtiyacını on yıllar hatta asırlar boyunca sağlamak için geniş-
leyen bir rol oynamasını engelleyecek herhangi bir uranyum 
kıtlığını öngörmek için bir neden yoktur. Bu durum, nükle-
er enerji teknolojisindeki yaşanacak ve mevcut kaynakların 
daha verimli kullanılmasını sağlayacak gelişmelerden tama-
men bağımsızdır. 
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Ton Toplam Kaynaklara 
Oranı

Avustralya 1.664.100 %29

Kazakistan 745.300 %13

Kanada 509.800 %9

Rusya 507.800 %9

G.Afrka 322.400 %6

Nijer 291.500 %5

Brezilya 276.800 %5

Çin 272.500 %5

Namibya 267.000 %5

Moğolistan 141.500 %2

Özbekistan 131.100 %2

Ukrayna 115.800 %2

Botsvana 73.500 %1

ABD 62.900 %1

Tanzanya 58.100 %1

Ürdün 47.700 %1

Diğer 232.400 %4

Toplamı 5.718.400 %100

Tablo 2. Bilinen Uranyum Kaynakları (Uranium 2016: Resources, Production and Demand ('Red Book'))

Kaynak: Cameco Corp

Uranyum için mevcut küresel talep yılda yaklaşık 65.000 ton-
dur. Bu miktarın büyük bir kısmı enerji sektörü tarafından, bir 
kısmı tıbbi ve araştırma amaçlı olarak, kalan kısmı ise denizci-
lik sektöründe kullanılmaktadır. Şu anda, uranyumun yaklaşık 
%46’sı, geleneksel yöntemlerle yani açık ocak ve yer altı işlet-
meleri yoluyla üretilmektedir. Yerinde liç yöntemi ile yapılan 
üretim yaklaşık %50 oranlarında seyrederken ve %4’lük kısım 
ise yan ürün olarak elde edilmektedir.

Dünyanın mevcut ölçülen uranyum kaynakları, 5,7 milyon ton 
kadardır ve sadece geleneksel reaktörlerde kullanılması halin-
de 90 yıl sürecek yeterliliktedir. Bu oran, birçok mineralde görü-
lenden daha güvenli bir devamlılık sunmaktadır. Mevcut kay-
naklar kullanılmaya devam ettikçe fiyatlar ve keşifler artacak, 
mevcut jeolojik bilgiler ışında yeni kaynaklar keşfedilecektir.

Daha öncede dönem dönem olduğu gibi 2003 ve 2010 
yılları arasında uranyum aramaları hız kazanmış, 600’den 
fazla projede uranyum arama ve haritalama çalışmaları 
için yaklaşık 5,75 milyar dolar harcanmıştır. Bu dönemde 
400’ün üzerinde yeni küçük şirket kurulmuş veya mevcut 
şirketlerin iş kapsamları uranyum aramacılığı olarak de-
ğiştirilmiştir. Bu şirketlerin uranyum arama çalışmaları için 
gerçekleştirdiği harcama ise yaklaşık 2 milyar dolar olarak 
dikkat çekmektedir. Gerçekleştirilen bu harcamanın %60’ı 
daha önce bilinen kaynakların daha detaylı araştırılması 
ve kaynak tespiti için harcanmıştır. Yaşanan tüm bu geliş-
melerin temel sebebi o dönemde artış gösteren uranyum 
fiyatlarıdır.  Daha sonraları ise uranyum fiyatları düşüş gös-
termiş ve bu duruma paralel olarak arama faaliyetlerinde 
de düşüş görülmüştür. 

Küresel uranyum arzına katkıda bulunan bir diğer kay-
nak ise ikincil kaynaklardır ve bu kaynaklar yıllık yaklaşık 
12.000 ton Uranyum eşdeğeri arz sağlamaktadır. Bu rakam, 
2014 yılında Rusya’nın ABD’ye sağladığı zenginleştirilmiş 
uranyum arzının kesilmesiyle düşüş göstermiş olmasına 
rağmen bugün yapılan çoğu öngörüye göre ikincil uran-
yum üretiminin 2020 yılına kadar en az yıllık 13.000 ton se-
viyelerine yükseleceği tahmin edilmektedir. ABD ve Rusya 
tarafından nükleer savaş başlıklarının hizmet dışı bırakıl-
masıyla oluşan büyük bir ikincil uranyum kaynağı olduğu 
bilinmektedir. 2000 yılından bu yana, küresel uranyum 
ihtiyacının %13’ü bu eski askeri malzeme tarafından sağ-
lanmıştır. Diğer uranyum kaynakları arasında, hükümet ve 
kamu kuruluşlarının stoklarının yanı sıra geçmiş tarihlerde-
ki zenginleştirilme işlemlerinden arta kalan fakat mevcut 
teknoloji ile daha verimli kullanılabilecek uranyum atıkları 
bulunmaktadır 

Kaynaklar

1. world-nuclear.org

2. Dünyada ve Türkiye’de Uranyum ve Toryum, 2017, MTA

3. investingnews.com/daily/resource-investing/energy-investing/urani-

um-investing/u3o8-price-update/
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Geleceğin Enerji Hammaddesi 
Toryum mu Olacak?
İlk kez 1828 yılında Norveçli mineralog Morten Thrane Es-
mark tarafından keşfedilen toryum elementi, İsveçli kimya-
ger Jons Jacob Berzelius tarafından tanımlanmış ve radyo-
aktif bir element olarak periyodik cetveldeki yerini almıştır. 
Toryum doğada serbest halde bulunmadığı gibi 50’ye yakın 
mineralin yapısında bulunmaktadır. Toryum üretiminde kul-
lanılan mineraller ise monazit, torit, torianit ve allanittir. Bu 
mineraller de genellikle nadir toprak elementleri (NTE) ile 
birlikte bulunmaktadır.

Toryum üretimi çoğunlukla monazit kumlarından yapıl-
maktadır. Bu mineral kumu nitrik asit ile reaksiyona alı-
narak toryum nitrat ve tributil fosfat elde edilir. Çözelti 
içerisindeki NTE elementleri ortamın pH oranının artması 
ile solüsyondan ayrılır. Diğer bir ayırma metodu ise mona-
zitin yüzde 45’lik sulu çözelti haline sodyum hidroksit ile 
getirilerek 140°C’de karıştırılması ve sonrasında 80°C’ye so-
ğutularak metal hidroksitlerin filtrelenmesidir. Sonrasında 
ise su ile yıkanarak konsantre hidroklorik asit ile çözülmesi 
sağlanır. Son aşamada asidik solüsyonun pH’ı hidroksitler 
ile nötralize edilerek toryum hidroksitin Th(OH)4 çökelme-
si gerçekleşir. Çökelmiş olan toryum hidroksit içerisinde 
yaklaşık yüzde 3 oranında NTE katkısı bulunmaktadır. Bu 
elementler de inorganik asitler ile çözülerek ortamdan ay-
rılırlar. En çok tercih edilen toryum üretim tekniği ise nitrik 
asit kullanımıdır.

Toryum kendi başına nükleer bir yakıt olarak kullanılamaz. 
Toryumun nükleer bir yakıt olarak kullanılabilmesi için fer-
til bir izotop olan Th-232’nin bir nötron yutarak fisyon ya-
pabilen bir izotop olan U-233’e dönüştürülmesi gerekir. 
Th-232’nin düşük enerjili nötronlarla tepkimesi sonucunda 
daha az kararlı olan Th-233 oluşmaktadır. Th-233 ise, 23 da-
kika içinde, bir beta parçacığı yayarak Pa-233’e (protaktin-
yum) ve Pa-233 de 27 gün içinde fisil U-233’e dönüşmek-
tedir.

Toryumun yerkabuğundaki ortalama konsantrasyonu yakla-
şık 7 ppm’dir. Toryum uranyuma oranla yer yüzünde yüzlerce 
kat fazla miktarda bulunmaktadır. Toryumun doğada bulun-
ma sıklığı molibden, arsenik ve kalaydan yaklaşık iki kat daha 
fazladır.

Dünyada Toryum 
2016 yılı verilerine göre dünyada bilinen toplam toryum re-
zervi yaklaşık 6,35 milyon tondur. Rezervlerin büyük çoğun-
luğu Hindistan, Brezilya, Avustralya, ABD’de bulunmaktadır. 
Türkiye’de de önemli miktarda bulunduğu bilinmektedir 
(Tablo 1).

Ülkeler Miktar (Ton)

Hindistan 846.000

Brezilya 632.000

Avustralya 595.000

ABD 595.000

Mısır 380.000

Türkiye 374.000

Venezüella 300.000

Kanada 172.000

Rusya 155.000

Güney Afrika 148.000

Çin 100.000

Norveç 87.000

Grönland 86.000

Finlandiya 60.000

İsveç 50.000

Kazakistan 50.000

Diğer Ülkeler 1.725.000

Toplam 6.355.000

Tablo 1 - Kaynak: USGS

DOSYA KONUSU: ENERJI HAMMADDELERI

Ülkemizde Toryum 
Ülkemizdeki en önemli toryum sahalarından birisi Eskişehir Siv-
rihisar’da yer alan ve ruhsat kullanım hakkı Eti Maden İşletmele-
ri’nde bulunan Sivrihisar nadir toprak elementleri (NTE) sahasıdır. 
Bölgedeki toryum rezervi için MTA tarafından yapılan araştırmalar 
sonucunda Sivrihisar ilçesinin Kızılcaören, Karkın ve Okçu köyleri 
arasında yer alan 15 km2’lik bir sahada, toryumun yanı sıra nadir 
toprak elementleri, barit ve fluorit içeren karmaşık yapılı yataklar 
tespit edilmiştir. 1977 yılında hazırlanan rapora göre söz konusu 
bölgedeki cevherin ortalama tenörü yüzde 0,21 ThO2, toplam re-
zerv yaklaşık 374.000 ton ThO2 olarak belirlenmiştir. 

Eskişehir Sivrihisar yöresi cevherinde bulunan mineraller ile NTE 
ve toryumun ayrılma/saflaştırma teknolojisinin geliştirilmesi konu-
sundaki çalışmalar 2003 yılından beri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
(TAEK), Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ve Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. 
Bu çalışmalar sonucunda elde edilmesi planlanan toryum oksidin 
ayrılma/saflaştırma teknolojisinin geliştirilmesi ile enerji sektörün-
de kullanılabilirliği araştırmaları, TAEK’de “Nükleer Yakıt Teknolo-
jisi Geliştirilmesi” projesi kapsamında yürütülmektedir. Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait bu maden sahasında gerekli 
yatırımlar yapılarak üretime geçilebileceği ümit edilmektedir. 

Unutulmaması gereken bir diğer husus da toryumun tek başı-
na fisil madde, yani nükleer yakıt olmadığıdır. Günümüzde  
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Toryum Minerali Torit

dünyada toryum tabanlı yakıt çevrim santrali ticari olarak bu-
lunmamaktadır. Bu nedenle ülkemizde bulunan toryum kay-
nağının ekonomikliğinin değerlendirilmesi de kolay değildir. 
Ancak ekonomikliği bugün için sorgulansa bile, uranyum ve 
toryum yerli kaynaklarımızın varlığı, gelecekte nükleer enerji 
kullanımında ülkemiz için bir güvence oluşturmaktadır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da toryum konusunda ça-
lışmalar yürütmektedir. Bu amaçla “Toryum Çalışma Belgesi” 
adıyla bir belge yayınlanmış ve toryum konusunda yapılacak-
lara dair bir yol haritası çizilmiştir. Ancak toryum tabanlı bir 
enerji üretimi için, yüksek yatırım ve işletme maliyeti gerekti-
ren tesislerin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ülkemizde tespit edilmiş diğer toryum yatakları ise; Malat-
ya-Hekimhan-Kuluncak, Kayseri-Felâhiye, Sivas, Diyarbakır ve 
Burdur-Çanaklı’dır.

Türkiye’nin, tespit edilmiş ve potansiyel sahalarıyla birlikte 
dünyanın en büyük toryum rezervine sahip ülkelerden birisi 
olduğu söylenebilir. Ülkemiz, teknolojik sorunların çözülebil-
mesi koşuluyla nükleer enerji hammaddesi olan toryum açısın-
dan önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak ortalama tenörün 
düşüklüğü (yüzde 0,2) ve rezerv yapısının karmaşık olması, 
toryumun ekonomik olarak ekonomiye kazandırılmasını güç-
leştirmektedir. 

Enerji Alanında Kullanımı
Toryumlu yakıt denemeleri 1960 yıllarının ortalarında başlamış 
olsa da deneysel olarak enerji reaktörlerinde kullanılmasına 
1976 yılında başlanmıştır. Almanya, Hindistan, Japonya, Rus-
ya, İngiltere, Çin, Kanada, Norveç ve ABD’de Ar-Ge çalışmaları 
sürdürülmektedir. Almanya’da geliştirilen 300 MW gücündeki 
toryum yüksek sıcaklık reaktörü, yarısından fazlası Th/U olan 
yakıtla 1983-1989 yılları arasında başarıyla işletilmiştir. 

Toryum-uranyum karışık yakıtlar, uranyum yakıtına göre daha 
az plütonyum üretmektedir. Ayrıca yüksek yanma sıcaklığında 
çalışabilmektedir. Bu da yakıtın reaktörde kalma süresini yani 
yakıtın yeniden yükleme periyodunu uzatarak tesis kapasite 
faktörünün artmasına katkı sağlamaktadır.

Hindistan, toryumla çalışan santraller konusunda en çok ilerle-
meyi sağlayan ülkedir. Hindistan’ın çok zengin toryum yatakla-

rına sahip olması ve bu elementle elektrik üretmeyi başarması 
durumunda hammadde sıkıntısını tamamen aşacak olması bu 
ilerlemelerindeki en büyük etkendir. 

Radyasyon Fizikçisi Dr. Yüksel Atakan’ın hazırladığı ve toryum-
dan enerji elde edilmesi konusunda önemli güncel bilgilerin yer 
aldığı makalede özellikle toryumlu ergimiş tuz reaktörlerinin 
(ETR), toryum yakıtıyla çalışacak en uygun reaktör modeli oldu-
ğu belirtilirken bunların kaza olasılığının yok derecede az oldu-
ğu ve ilgili araştırma çalışmalarını; AB ülkeleri, Çin ve Rusya’nın 
başta olmak üzere birçok ülkenin sürdürdüğü ifade ediliyor. 

Atakan, makalesinin hazırlanmasında FIGES ARGE ve SAMO-
FAR projeleriyle ilgili bilgilerini aktarması ve yazısına katkıda 
bulunması amacıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Çekmece 
Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM) Eski Müdürü ve 
FİGES AŞ Nükleer Teknoloji Direktörü, ülkemizin konusunda 
uzman en önemli isimlerinden bir tanesi olan Dr. Reşat Üz-
men’in görüşlerine de yer veriyor ve bu görüşlerden yola çı-
karak ülkemizde toryum kaynaklı enerji üretimi konusunda şu 
yorumları yapıyor: “Dünya nüfusunun git gide artması (2050’de 
9 milyar), buna paralel olarak ülke ekonomilerinin artan elektrik 
gereksinimi, fosil yakıtların daha az kullanılarak atmosfere CO2 
salınmasının azaltılması ve yenilenebilir enerjilerin ileride artacak 
elektrik talebini karşılayamayacağı gerçekleri göz önüne alındı-
ğında,  güvenli nükleer santrallara olan gereksinimin de ileride 
(2030 sonrası) git gide artacağı, ilgili araştırmalarda vurgulanı-
yor. Bu nedenle güvenliği yüksek, ürettiği atığı çok az, özellikle 
toryum yakıtlı ergimiş tuz reaktörlerinin daha da geliştirilerek 
geleceğin reaktörleri olacağı açıktır.

Türkiye, yenilenebilir enerjileri çok daha fazla kullanmasının yanı 
sıra, çok miktardaki toryumunu, Hindistan örneğiyle değerlendir-
meli, önce, büyük bir kaza riski olmayan ergimiş tuz reaktörlü bir 
deneme reaktörü kurup elektrik üretmeye daha fazla gecikmeden 
başlamalı, daha sonra da bundan ve diğer ülkelerdeki deneyim-
lerin ışığında, standartlarını hazırlamalı ve toryumlu büyük sant-
rallara yönelmelidir.

Araştırmacılarımızın, toryumlu reaktörlerin güvenliğiyle ilgili 
yukarıda açıklanan SAMAFOR çalışmalarına aktif olarak katıl-
malarının sürdürülmesi çok yararlı olacaktır. TÜBİTAK ve TAEK’in 
bu çalışmalara katkıda bulunmaları ve hükümetlerin de bu çeşit 
reaktörleri kurmak için bütçe ayırmaları beklenir. Sivrihisar‘da 
toprak altında yatan toryumun, güvenli reaktörlerde değerlendi-
rilerek elektrik üretilmesi, enerjide dışa bağımlılığımızı da azalta-
caktır.” 

Kaynaklar

1. mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/maden-serisi/Uranyum-Toryum.

pdf

2. minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/thorium/

3. mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/toryum

4. https://enerjienstitusu.org/2018/01/16/toryum-reaktorleriyle-ilgili-dunya-

daki-ve-turkiyedeki-durum/
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Dr. M. Mustafa Kahraman 
Maden Mühendisi

kahraman@email.arizona.edu

Mühendislik Bölümlerinin 
Akreditasyonu

Mühendislik kökenleri in-
sanlık tarihi kadar eski bir 
meslektir. İnsanlığın yerle-

şik hayata ve medeniyet aşamasına geçişinde mühendisliğin 
katkısı oldukça büyüktür. Mühendislik bir bilim midir? Bu soru 
kısmen tuzak bir soru sayılabilir. Bilim var olanı ortaya çıkarır 
ancak mühendislik bu ortaya çıkarılandan faydalanır, geliştirir. 
Tarihte en eski mühendislik alanları olarak askeri mühendislik, 
inşaat mühendisliği, denizcilik mühendisliği ve maden mü-
hendisliği ilk akla gelenlerdir. Mühendislik; matematik, fizik, 
kimya, jeoloji gibi bilimleri veya ampirik buluşları kullanarak 
-teorik olarak- insanlığın ve evrenin faydasına yönelik işlemler 
yapmayı hedefler. Bu sebepledir ki kelimenin kökü Latince ‘in-
genium’ yani akıllılık anlamına gelmektedir. Dünyada medeni-
yetlerin gelişimiyle başlayan sürecin sonucunda mühendislik-
ler de ihtiyaçlara göre dönüşmüştür. İlk zamanlar da avlanma, 
barınma, beslenme, savaşma gibi önceliklere göre şekillenen 
mühendislikler günümüzde daha çok bilişim, verimlilik, enerji 
gibi soyut alanlara doğru kaymaktadır. Ancak en eski mühen-
disliklerin de bir çoğu halen mevcudiyetini sürdürmekteyseler 
de geçmiş zamanlardaki popülerliklerine sahip değillerdir. Yer-
yüzündeki insan nüfusu arttıkça mühendisliğe olan ihtiyacın 
artmasıyla birlikte bir bireyin öğrenim hayatındaki son eğitimi 
veren yüksek öğrenim kurumları yeni alanlarda mühendislik 
dalları oluşturmaya başladılar ve temel mühendisliklere ek ola-
rak yeni açılan bu mühendislikler daha çok teknoloji ve bilişim 
odaklı olmaktadır. 

Artan mühendislik programları ve bunları topluma sunan yük-
sek öğretim kurumlarının sayısının artması, verilen eğitimin 

niteliğinin ve mezunların bazı standartları sağlamasını zorun-
lu kılmıştır. Bunun neticesinde üniversitelerin ve özellikle de 
meslek odalarının da girişimleriyle öğrenim veren program-
ların ve mezunların akreditasyonu gündeme gelmiştir. Bugün 
dünyada birçok ülkede verilen mühendislik eğitimlerinin be-
lirlenmiş bazı standartları sağlayıp sağlamadıklarını ölçen ve 
ilan eden kurumlar bulunmaktadır. ABD’de ABET, Almanya’da 
ASIIN, İngiltere’de Engineering Council, Fransa’da CTI mühen-
dislik akreditasyonu veren kurumlardan bazılarıdır. Türkiye’de 
de benzer amaçla MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları 
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) 2003 yılında mü-
hendislik programlarını değerlendirmeye başlamışsa da resmi 
olarak 2007 yılında YÖK tarafından tanınmıştır. Bugün Türki-
ye’deki 60’ın üzerindeki üniversitenin 300’den fazla mühendis-
lik programı bu kurum tarafından akredite edilmiştir. Ülkede 
mühendislik açısından nispeten daha iddialı olan üniversite-
lerden 6 tanesinin de çeşitli bölümleri Amerikalı ABET kurumu 
tarafından akredite edilmiştir. Bu tür akreditasyonlar genellikle 
öğrenci potansiyelini arttırmak, alınan derecenin geçerli oldu-
ğu coğrafyayı arttırmak ve uluslarası camiada kabul görmek 
için kullanılmaktadır. 

Bu tür akreditasyonlar kurumsal veya belli bir disiplini belirle-
nen standartlara göre akredite/yeterli/denk bulabilmektedir. 
Mühendislik alanı göz önüne alındığında MÜDEK’in belirlediği 
genel ölçütlerin tamamı ABET ile neredeyse aynıdır. Bu ölçütler: 

• Öğrenciler
• Programın Eğitim Amaçları
• Program Çıktıları 
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Colorado School of Mines'da yer altında eğitim sınıfı

• Sürekli Gelişim
• Eğitim Planı
• Öğretim Kadrosu
• Altyapı
• Kurum Desteği

şeklinde sıralanmaktadır. Bunlara ek olarak her disipline ait be-
lirlenmiş spesifik ölçütler de mevcuttur. Bu kriterler temel bazı 
kıstasların varlığına yönelik faydalı olsa da aslında bir progra-
mın asgari şartlarını oluşturmaktadırlar. Yaklaşım olarak belli 
şartların daha çok niceliksel ve şekilsel olarak var olup olmadı-
ğını ölçmektedirler. Ancak burada verilen eğitimin güncelliği, 
kalitesi, endüstri tarafından kullanılabilirliği, mezunların alan-
larında iş bulma oranı/süresi, yeni işe giren mezunların yıllık 
kazanç ortalamaları, mezunların sektörde oluşturdukları yay-
gın etki, uluslararası iş birlikleri gibi birçok kritik göstergeye yö-
nelik nitelikli bir değerlendirme veya öneri yapılmamaktadır. 
Bunun sonucunda bölümler açısından şekilsel olarak yapılması 
gerekenleri yerine getiren ancak nitelik olarak piyasanın ihti-
yaçlarından uzak olabilmek şeklinde bir durum ortaya çıkabil-
mektedir. Mühendislik eğitiminde bu durum dünyada yaygın 
bir biçimde karşılaşılan bir mesele olmasına karşın ve birçok 
yüksek öğrenim kurumu bu problemin ya farkına varmamakta, 
ya da görmezlikten gelmektedir. Akreditasyon kurumlarının 
bir asgari standart belirlemesi ve amaçladıkları hedef yanlış 
değildir ancak bu hedefe ulaşılabilmesi için seçtikleri yöntem 
ve ölçütler oldukça yetersiz kalmaktadır. 

Öncelikle akreditasyon kurumları genellikle ölçütleri kendileri 
belirlemektedirler ancak çoğu kez kendi alanlarında çok daha 
önceden belirlenmiş olan kriterleri sürdürmekte, yenilikler 
yapmaktan ve bu kriterleri güncellemekten uzak kalmaktadır-
lar. Mühendislik sürekli olarak dönüşen ve gelişen bir meslek 
alanı olduğu için bu konuda güncelden oldukça uzak kalındı-
ğını söyleyebilirim. Özellikle uzun yıllardır eğitim planlarının 
revize edilmemiş olması ve güncel konuların ders olarak -en 
saygın akreditasyon kurumlarının akredite ettiği okullarda 
bile- verilmiyor olması bunun en önemli göstergesidir.

Bir diğer nokta ise verilen eğitimin endüstride ne kadar ka-
bul gördüğü sorunsalıdır. Maalesef dünya genelinde mühen-
dislik eğitiminde bu sorun oldukça yaygındır ve bu sorunun 
giderilebilmesi için yeni girişimler ve yöntemler denenmek-
tedir. Zorunlu stajların varlığı bir nebze işe yarasa da sorunun 
adresi değildir. Problemin temelinde, verilen derslerin ve 
anlatılan konuların endüstride ne kadar ihtiyaç duyulduğu 
yatmaktadır. İşin teorisinin okulda öğretildiği ama pratiğin 
iş hayatında öğrenileceği savunması oldukça yetersiz bir sa-
vunmadır. Temel bilimlerin teorik, mühendisliğin ise pratiğe 
yönelik olması beklenir. Bazı Batı Avrupa ülkelerinde 3 sene-
de verilebilen bir eğitimin 4 senede verildiği ve mezunların 
girdiği işte 2-3 sene daha stajyer veya konuyu bilmeyen bir 
öğrenci olarak kabul edilmesi gerçekten hem zaman hem de 
emek kaybının olduğuna dair işarettir. Bir programın çıktısı-
nın en büyük başarısı alanına hakim, mesleğinde iş bulabilen 
ve aldığı eğitimin iş hayatında başlangıç seviyesindeki mü-
hendislik pozisyonlarında beklentileri karşılayan bir mühen-
dis yetiştirmek olmalıdır.

Bir diğer handikap ise bu tür akreditasyonlar için belli miktar-
larda para ödeniyor olmasıdır. Buradaki sıkıntı bölümlerin veya 
yüksek öğrenim kurumlarının bu meblağları ödeyebilmelerin-
den öte, bu tür standart oluşturma girişimlerinin yaygınlaş-
masının önünü açmaktır. Hali hazırda bu tür akreditasyonlara 
müracaat gönüllülük esasına göre yapılmaktadır ancak burada 
hedef tüm bölümlerin akreditasyona dahil olması ve bu asga-
ri kriterleri yerine getirecek bir eğitimin sunulmasıdır. Bahsi 
geçen akreditasyon sisteminin belli bir kaliteyi tutturması ve 
kamuoyunda kabul görmesi durumunda bir bölümün sürdü-
rülebilmesi için akredite edilmenin zorunlu hale gelmesi ve 
yeterlilik alınamaması durumunda bazı yaptırımların uygulan-
ması gündeme gelebilecektir. Bunun için ülkeler ve bölgelerin 
kendi iç akreditasyon kurumları yerine küresel ölçekte stan-
dartların oluşturulması ve denetimin sağlanması daha yerinde 
olacaktır.

Bugün Türkiye’deki maden mühendisliği bölümlerinin 6 tanesi 
MÜDEK, 2 tanesi ABET tarafından akredite edilmiş bölümlerdir. 
2018 yılı itibariyle geri kalan 15-20 bölümün bir kurum tara-
fından akredite edilmediğini tahmin ediyorum. Akredite edil-
miş bölümlerin söz konusu akreditasyon kurumlarının asgari 
şartlarını yerine getirmiş olmaları, öğrenim çıktılarının başarılı 
olduğu anlamına gelmemektedir. Asıl başarı, bu koşulların ya-
nısıra kurumların öğrencilerinin evrensel mühendislik donanı-
mının kalitesi ve mezunlarına endüstri tarafından gösterilen 
talep ilk akla gelen göstergeler olacaktır. Bölümlerin akredite 
edilmesi eğitim anlamında belli kurumların belirlemiş olduğu 
asgari şartların yerine getirildiği anlamına gelir. Ancak bu du-
rum birçok defa verilen eğitimin yeterli olunduğuna dair ge-
reksiz bir rehaveti de beraberinde getirir. Bugün akreditasyon 
kurumlarının bir çoğunun kendi işlerini bütüncül bir bakış açı-
sıyla yap(a)madıklarını göz önünde bulundurursak: “Akreditas-
yon kurumlarının akreditasyonunu kim yapacak?” sorusu akla 
gelecek ilk sorudur. 
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ADR Tesislerindeki İnce Karbonların Yakalanması 
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sınıflandırma, karbon susuzlandırma, gravite zenginleştirme öncesi boyut 
kontrol eleği veya karbon kolon güvenlik eleği uygulamaları için Derrick’ in 
ispatlanmış çözümleri vardır. Derrick Elek Makinaları uzun ömürlü yüksek eleme 
verimine sahip patentli poliüretan elek yüzeyleri ile donatılmış olup, kompakt 
dizaynı ile mevcut en dar alanda en yüksek kapasiteyi sağlar. 
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Kavaklidere Ankara Turkey
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Email: mtm@mtmmakina.com.tr
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3634 m3/h liç çözeltisini başarı ile işlemektedir
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MADEN HUKUKU

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

Madene Geçiş Hakkı

Maden ruhsatları yol durumu 
ele alınarak değil, oluştuğu 
yer itibarıyla ruhsatlandırılır. 
Bir maden sahasından başka 

bir maden sahasına ya da özel mülkiyete konu olan araziden 
veyahut mera alanından ruhsata ulaşılmasının zorunlu bulun-
duğu hallerde, maden mevzuatında geçiş hakkı adı altında bir 
düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum bazı ruhsat sahiple-
ri ya da mülk sahipleri tarafından kötüye kullanılmakta, mera 
alanlarında ise bürokratik engeller çıkmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak 3213 sayılı Maden Yasası’nın 4’üncü mad-
desinde; 

• “Madenler Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde 
bulundukları arzın mülkiyetine tabi değildir.”

46’ncı maddesinde; 

• “Maden arama dönemi içerisinde arama sahası özel mülki-
yete konu gayrimenkul üzerinde kullanma amacına münhasır 
olmak üzere belli süreler için madenci, Bakanlığa müracaat ile 
irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi isteyebilir.
• İrtifak ve/veya intifa hakkı karşılığı, Kamulaştırma Kanunu’na 
uygun olarak seçilecek bilirkişiler tarafından tespit edilir.
• Arama ruhsat süresi sonunda işletme talebi söz konusu ol-
duğu takdirde tesis edilen irtifak ve/veya intifa hakkının süresi 
işletme süresini geçmemek kaydıyla uzatılabildiği gibi yeni 
irtifak ve/veya intifa hakkı talebinde de bulunulabilir. İşletme 
ruhsat sahasında ve/veya mücavirinde kurulacak tesislerde 
kullanılacak ve ruhsat dışından getirilecek olan su, doğalgaz, 
elektrik ve haberleşme hatları için ruhsat sahibi Bakanlığa mü-
racaat ederek irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi isteyebilir.

• Faaliyetler sırasında sahaya zarar verilmesi durumunda ruh-
sat sahibi adli merciler tarafından tespit edilecek tazminatı 
arazi sahibine ödemek ve sahayı kullanılabilir durumda terk 
etmekle yükümlüdür.
• İşletme ruhsatı safhasında işletme faaliyetleri için gerekli 
olan özel mülkiyete konu taşınmaz, taraflarca anlaşma sağla-
namaması ve işletme ruhsatı sahibinin talebi üzerine Bakanlık-
ça kamu yararı bulunduğuna karar verilmesi halinde kamulaş-
tırılır.
• Kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hü-
kümlerine göre yapılır. Bu husustaki masraflar ve kamulaştırma 
bedeli işletme ruhsatı sahibi tarafından ödenir.
• Kamulaştırılan taşınmaz, tapuya Hazine adına tescil edilip 
ruhsat hukuku devam ettiği sürece madencilik faaliyetlerinde 
kullanılmak üzere ruhsat sahibi adına tahsis edilir.
• Kamulaştırılan taşınmazın, maden işletme faaliyetleri için 
lüzum kalmadığının Bakanlıkça tespiti halinde, Kamulaştırma 
Kanunu’nda öngörülen usul ve esaslara göre belirlenecek ra-
yiç bedeli ödenmek kaydıyla kamulaştırılan yerin eski sahibine 
iade edileceği hususu, ruhsat sahibi ve taşınmazın eski sahibi-
ne tebliğ edilir. Eski sahibinin taşınmazı altı ay içerisinde almak 
istememesi durumunda taşınmaz Hazineye kalır.
• Tapu siciline konulan şerhler Bakanlığın müracaatı üzerine 
ayrıca Mahkeme kararına gerek kalmadan silinir.
• Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasar-
rufundaki yerlerde yapılan madencilik faaliyetleri için bu Kanu-
nun yürürlük tarihinden sonra kira ve ecrimisil alınmaz. 
• Grup madenler ve mıcır ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, 
yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddesi için ka-
mulaştırma hükümleri uygulanmaz.” kuralları bulunmaktadır.

Görüleceği üzere, ruhsat sınırları dışında bulunan alandan İş-
letme ruhsat sahasında ve/veya mücavirinde kurulacak te- 
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sislerde kullanılacak ve ruhsat dışından getirilecek olan su, 
doğalgaz, elektrik ve haberleşme hatları için ruhsat sahibi Ba-
kanlığa müracaat ederek irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi iste-
yebilecek, ancak yol konusunda böyle bir istemde bulunama-
yacaktır. 

a-Ruhsat Dışındaki Özel Mülkten Ruhsata Geç-
me Zorunluluğu Konusunda İdari Yargı Yolu
Madencilik faaliyeti yapılacak alana, özel mülkiyetten geçilerek 
ulaşılması halinde, mülkiyetinde yol izni vermeyen mülkiyet 
sahibinin zorluk çıkartması durumunda, maden ruhsatında ça-
lışma olanağı ortadan kalkmaktadır. 

Böylesi bir durumun Bakanlığa intikal ettirilmesinde, Bakanlık-
ça heyet oluşturularak ruhsat alanına gidilmekte, heyet tespit-
leri ne yönde olursa olsun Bakanlıkça ruhsat dışından yol izni 
verilmemektedir. Zira bu konuda yasal dayanak yoktur.

Aydın ili sınırlarında bulunan bir sahada ruhsat sahibi, ruhsatlı 
sahasında açılan ocağa ulaşımın ancak şahıslara ait parseller-
den geçmek suretiyle sağlanabileceği ve bu yolların ruhsat dı-
şında olduğu, bu konuda bir tespit yapılarak Maden Yasası’nın 
46’ncı maddesi uyarınca yol irtifak hakkı isteminde bulunmuş-
tur. Bakanlık tarafından oluşturulan heyet raporunda; Yol irti-
fakı isteyen şirket tarafından irtifak/intifa hakkı tesis edilmesi 
istenen bir parselde 722 m2 ve başka bir parselde 293 m2’lik 
yolun, tetkike konu ruhsat sahibi şirkete verilen ruhsat saha-
sı dışında yer aldığı, ancak ocağa ulaşım için zorunlu olduğu 
ve alternatif alan bulunmadığının tespit edildiği, istem sahibi 
şirket ile arazi sahiplerinin yol kullanım bedeli konusunda an-
laşma sağlayamadıklarından söz etmiştir.

Heyet tespitleri bu yönde olmasına rağmen Bakanlık is-
temi reddetmiş, açılan davada Aydın 2. İdare Mahkemesi, 
18.02.2015 gün E:2014/330, K:2015/110 sayılı kararında; Dava-
cı şirkete ait ruhsat sahası ile ana güzergahı birbirine bağlayan 
bağlantı yolunun ruhsat sahasının dışında kaldığı, 3213 sayılı 

Maden Kanunu’nun 46. maddesinin birinci fıkrasında geçen 
“arama sahası” şeklindeki ibare dikkate alındığında, madde 
kapsamında tesis edilecek idari irtifakların arama ya da işletme 
ruhsat sahası içinde kalan taşınmazlar için söz konusu olabi-
leceği anlaşılmakta olup, davacının ruhsat sahasının dışında 
kaldığı mahallinde düzenlenen rapor ile tespit edilen bağlantı 
yolu için lehine irtifak tesis edilmesine yönelik başvuruyu red-
deden Bakanlık işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır, 
gerekçesiyle davanın reddine hükmetmiştir. 

Aynı Mahkeme kararında, Danıştay 8. Dairenin, 11.03.2014 gün 
E:2012/9244, K:2014/1912 sayılı kararının da bu yönde olduğu, 
belirtilerek davacının Adli Yargı’da açacağı dava ile kendisine 
geçiş hakkı verilmesini talep etmesi mümkündür, denilmiştir.

b-Ruhsat Dışındaki Özel Mülkten Ruhsata 
Geçme Zorunluluğu Konusunda Adli Yargı Yolu
Ruhsat sahibi bu kez, Söke 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 
açtığı davada; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan ruhsat 
alarak hazineye ait arazide maden çıkardığını, davalılara ait 
722 m2 ve 293 m2’lik yolun ruhsat sınırları dışında yer aldığını, 
çıkarılan madeni taşıması için ulaşım yolunun bulunmadığını, 
alternatif yol güzergahının da olmadığını beyan ederek, geçit 
irtifak hakkı kurulmasını dava konusu etmiştir.

Söke 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 08.07.2015 gün 
E:2015/192, K:2015/354 sayılı kararında; “Geçit hakkı verilme-
siyle genel yola bağlantısı olmayan veya yolu bulunsa bile bu 
yol ile ihtiyacı karşılanamayan taşınmazın genel yola bağlantısı 
sağlanır. Uygulama ve doktrinde genellikle bunlardan ilkine 
“mutlak geçit hakkı” veya “geçit yoksunluğu”, ikincisine de 
“nıspi geçit ihtiyacı” ya da “geçit yetersizliği” denilmektedir. 
Geçit hakkı verilmesine ilişkin davalarda, bu hak ancak taşın-
mazların leh ve aleyhinde kurulabilir. Başka bir deyişle leh ve 
aleyhine geçit istenen taşınmaz maliklerinin tamamı davada 
yer almadan geçit tesisine karar verilmez.

Dava dilekçesinin içeriğine göre geçit hakkı istenen taşınma-
zın hazineye ait olduğu, davacı şirketin tapu maliki olmadığı,  
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hazineden aldığı ruhsata 
dayanarak geçit hakkı ta-
lebinde bulunduğu, geçit 
hakkı talep etme hakkının 
hazineye ait olduğu, ha-
zine tarafından geçici yol 
irtifakı kamulaştırılması 
yoluna gidilmesi gerekti-
ği, bu sebeple davacının 
taraf sıfatının olmadığı 
anlaşılmakla HMK 114/1 
D fıkrası uyarınca dava-
cının taraf sıfatı yokluğu 
sebebi ile HMK 115/2 uya-

rınca davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine,” şeklin-
de hüküm kurulmuştur. Karar temyiz edilmiş ise de Yargıtay 14. 
Hukuk Dairesinin, 14.05.2018 gün E:2015/15029, K:2018/3684 
sayılı kararıyla onanmıştır.

c-Ruhsat Dışındaki Ruhsattan Geçme
Ankara ili hudutlarında ve birbirine hemhudut ruhsatlardan 
biri diğer ruhsat sahibinden yol geçiş izni istemiş, yol geçiş izni 
istenen ruhsat sahibi buna rıza göstermemiştir.

Geçiş izni isteyen ruhsat sahibi, geçiş izni verilmesi sonucu, 1,3 
Km ile ana yola ulaşılabileceğini, geçiş izni verilmemesi sonucu 
bu mesafenin, 7,5 Km olduğu, ayrıca 1,3 Km izin verildiğinde 
anayol kotunun 1250 metre, faaliyette bulunan ocağın ko-
tunun da 1240 metre olduğu bu nedenle 10 metre kot farklı 
rampasız yoldan ana yol güzergahına kavuşulacağı, 7,5 Km’lik 
yolda ise 1250 kotundan 4 Km inilerek 1010 kotuna ulaşıldı-
ğı, buradan da 3,5 Km çıkılarak 1240 kotuna ulaşılabildiği, bu 
durumun can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği ve 
riskli olduğu, günlük 150 kamyonun tüketeceği yakıtın bir yıl 
içerisinde fazladan, Eylül 2006 tarihi itibarıyla 810 bin TL yakıt 
farkı yaratacağı, Bakanlığa iletilmiştir. Bakanlık tarafından ya-

pılan tespit sonucu verilen raporda; faaliyet alanına ulaşılması 
açısından şu ana kadar kullanılan alternatif yol bulunmaktadır, 
denilerek istem reddedilmiştir.

d-Maden Yasasında Yol Konusunda Acil Bir Dü-
zenleme Yapılması Zorunludur
Sahasına ulaşmak için bir başka ruhsat sahasından ya da özel 
mülkiyete konu alandan yol geçirmesi gereken ruhsat sahibi-
nin bu ihtiyacını giderecek bir kural ya da düzenleme maden 
mevzuatında yoktur. Yukarıda aktarıldığı üzere bu konuda yar-
gısal yol kapalıdır. İdare işlemleri de Yasada düzenleme olma-
dığından madenci aleyhinedir. 

Gerek Anayasamızın 168’inci maddesinde gerekse 3213 sayılı 
Maden Yasası’nın 4’üncü maddesinde; madenlerin Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde bulundukları arzın 
mülkiyetine tabi değildir, dense de bu kuralın yol geçiş hakkın-
da uygulanma alanı bulunmamaktadır.

Yol geçiş izni vermeyen ruhsat sahipleri, yol geçiş güzergahın-
da İşletme İzinli alanlarının olduğu, yol geçirilmesi sonucu bu 
alanda üretim yapamayacaklarını ileri sürseler de bunun ne ka-
dar gerçekçi olduğunu en iyi Genel Müdürlüğün yerinde tespit 
yapan heyetleri bilecektir.

Maden Yasası’na yol geçişi hakkında acilen bir kural getirilerek, 
bu konuda ruhsat sahiplerinin başka bir ruhsatın faaliyetini en-
gelleyen tutumlarının önüne geçilmelidir. Bir ruhsat sahibi Ya-
sada bulunan bu boşluğu kullanarak başka bir ruhsat sahibinin 
faaliyetini engellemesi düşünülemez.

Özel mülkiyet sahipleri de yine Maden Yasasında olan bu boş-
luktan yararlanıp, mülklerine verilemeyecek miktarda astrono-
mik bedeller istemektedir. Nihayetinde sadece yol geçirilecek 
özel mülkiyet, madencilik faaliyetini engelleyen bir silah olarak 
kullanılmaktadır. 
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Ağu.18 Keles krible +40 mm 203 KLİ 2.766

Ağu.18 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

471 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 4.860

Ağu.18 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

471 Manisa-Soma ( ELİ ) 5.061

Ağu.18 Kısrakdere krible +20 mm 529 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.957

Ağu.18 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

359 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Ağu.18 Çan krible +30 mm 361 ÇLİ 4.537

DEĞERLİ METALLER 
(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2017)
Birim

CM
E G

roup

8.Ekim.18 Altın 1195,70 -6,98 1285,40 USD/tr. oz

8.Ekim.18 Gümüş 14,54 -13,14 16,74 USD/tr. oz

8.Ekim.18 Platinyum 822,00 -12,18 936,00 USD/tr. oz

8.Ekim.18 Rodyum 2575,00 50,15 1715,00 USD/tr. oz

8.Ekim.18 Palladyum 1072,00 -0,09 1073,00 USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2017)
Birim London M

etal Exchange

8.Ekim.18 Alüminyum 2140,00 -5,12 2255,50 USD/ton

8.Ekim.18 Bakır 6182,50 -13,90 7180,50 USD/ton

8.Ekim.18 Çinko 2645,00 -21,63 3375,00 USD/ton

8.Ekim.18 Kalay 18950,00 -5,91 20140,00 USD/ton

8.Ekim.18 Kurşun 1971,00 -22,49 2543,00 USD/ton

8.Ekim.18 Nikel 12400,00 -2,21 12680,00 USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2017)
Birim

N
orthernM

iner (N
M

)

26.Eyl.18 Antimuan 8014,00 -5,83 8510,00 USD/ton

26.Eyl.18 Bizmut 9,99 93,98 5,15 USD/lb.

26.Eyl.18 İndiyum 341,60 9,28 312,60 USD/şişe

9.May.18 İridyum 1150,00 11,65 1030,00 USD/tr. oz

9.May.18 Kadmiyum 1,50 -3,23 1,55 USD/lb.

9.May.18 Kobalt 40,14 -8,77 44,00 USD/lb.

26.Eyl.18 Magnezyum 1,95 32,65 1,47 USD/kg

26.Eyl.18 Manganez 5,97 2,05 5,85 USD/kg

26.Eyl.18 Molibden 25000,00 -3,85 26000,00 USD/ton

LM
E

9.May.18 Rutenyum 250,00 13,64 220,00 USD/tr. oz

N
M

26.Eyl.18 Selenyum 33,51 -21,91 42,91 USD/lb.

9.May.18 Tantal 125,00 0,00 125,00 USD/lb.

26.Eyl.18 Tungsten 43,71 217,89 13,75 USD/ton

1.Ekim.18 Uranyum 27,40 7,45 25,50 USD/lb.

U
XC

9.May.18 Vanadyum 15,45 18,85 13,00 USD/lb.

N
M

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ
(FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton-
KDV Hariç)

Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

Eylül.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 610 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6600

Eylül.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 610 KOZLU MÜ. LAVUARI 6600

Eylül.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 610 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6600

Eylül.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 820 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7500

Eylül.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 600 AMASRA MÜ. LAVUARI 6100

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ
(RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%

Yıl Sonu
Fiyatı

 (31.Aralık.17)

Birim

H
EFA

 Rare earth

26.Eyl.18 Lantanyum Metal ≥ 99% 5,60 -2,95 7,00 USD/kg

26.Eyl.18 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 2,07 -16,87 7,80 USD/kg

26.Eyl.18 Seryum Metal ≥ 99% 6,40 12,28 7,00 USD/kg

26.Eyl.18 Seryum Oksit ≥ 99.5% 2,03 -25,64 5,59 USD/kg

26.Eyl.18 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 96,11 8,97 125,00 USD/kg

26.Eyl.18
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
67,30 -25,08 81,60 USD/kg

26.Eyl.18 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 59,34 -23,18 68,00 USD/kg

26.Eyl.18 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 53,50 -19,79 66,70 USD/kg

26.Eyl.18 Samaryum Metal ≥ 99.9% 23,00 53,33 15,00 USD/kg

26.Eyl.18 Europyum Oksit ≥ 99.5% 42,96 -56,61 99,00 USD/kg

26.Eyl.18 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 94,21 4,68 44,00 USD/kg

26.Eyl.18 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 19,15 -5,67 20941,00 USD/kg

26.Eyl.18 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 564,43 -13,83 655,00 USD/kg

26.Eyl.18 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 426,06 -23,04 553,00 USD/kg

26.Eyl.18 Disporsiyum Metal ≥ 99% 236,64 -11,89 268,00 USD/kg

26.Eyl.18 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 167,83 -26,00 226,00 USD/kg

26.Eyl.18 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 110,43 16,24 95,00 USD/kg

26.Eyl.18 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 23,66 -13,40 26,20 USD/kg

26.Eyl.18 İtriyum Metal ≥ 99.9% 32,77 -10,22 36,50 USD/kg

26.Eyl.18 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 2,98 -13,12 4,60 USD/kg

26.Eyl.18 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 3,61 4,64 3458,00 USD/kg

26.Eyl.18 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 1747,50 61,96 1079,00 USD/kg

26.Eyl.18 Mixed Metal ≥ 99% 21,50 10,26 6,00 USD/kg

TÜRKİYE KROM-MANGAN CEVHER FİYATLARI
Choreme Ore Prices of Turkey

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et

11.Eyl.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 200-205 USD/dmt

11.Eyl.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 44-46% Konsantre 180-185 USD/dmt

11.Eyl.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 42-44% Konsantre 160-165 USD/dmt

11.Eyl.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 42-44% parça 210-215 USD/dmt

11.Eyl.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 190-195 USD/dmt

11.Eyl.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 175-180 USD/dmt

Temel Maden Fiyatları

EKONOMI

ton = 1000 kilogram
lb : libre = pound = 0,453 kilogram

tr. oz : (troy ons) = 31,1 gram
şişe : 76 pound = 34,47 kilogram
dmt : (dry metric tonne) kuru bazda metrik ton

dmtu: kuru bazda metrik ton ünite
USD : ABD Doları
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ETKINLIK TAKVIMI

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

2019

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

31 Ekim - 3 Kasım IMME 2018, Hindistan, www.immeindia.in
1 - 2 Kasım  Mining and Metallurgy Conference, Fransa, metal.euroscicon.
com
2 - 5 Kasım   Iran Conmin 2018, 14th International Exhibition of Mines, 
Mining, Construction Machinery and Related Industry & Equipment, İran, 
iranconmin.de
6 - 8 Kasım  Mining Industry Expo 2018, Ukrayna, www.iec-expo.com.ua/
en/mieen-2018.html
7 - 8 Kasım  8th Annual Global Mining IT and Communication Summit: 
Digital Mining, Kanada, fleming.events/global-mining-it-communica-
tion-summit/
7 - 8 Kasım  15th International Conference and Exhibition on Materials 
Science and Engineering, ABD, materialsscience.conferenceseries.com
7 - 9 Kasım  Geostatistical/Stochastic Simulation Methods, Tools and Appli-
cations from Ore Reserves to Mine Production, Avustralya, ausimm.com.au
19 - 21 Kasım  Process Mineralogy 2018, Güney Afrika, min-eng.com/pro-
cessmineralogy18/index.html
21 - 22 Kasım  First International Symposium in Mine Ventilation of South 
America, Şili, sivm2018.com/
22 -23 Kasım  Developments in the Processing of the “Hi-Tech” Metals: 
Hi-Tech Metals 2018, Güney Afrika, min-eng.com/hitechmetals18
4 - 5 Aralık  International Conference on High Performance Mining, Al-
manya, www.high-performance-mining.com/
5 - 6 Aralık  13. Gold & Precious Metals Summit 2018, Çin, chinagoldsum-
mit.com
6 - 8 Aralık  Minexpo Africa 2018, Ruanda, expogr.com/rwanda/minexpo/

18 – 20 Şubat  SIMFE, 4th Annual Sudan International Mining Business 
Forum & Exhibition, sudansummit.com
3 – 6 Mart  PDAC 2019: The World’s Premier Mineral Exploration & 
Mining Convention, Kanada, www.pdac.ca/convention
6 – 7 Mart  Beyond Digital Transformation 2019 - Digital Innovation in 
Mining, Kanada, beyonddigitaltransformation.com
8 – 14 Nisan  bauma 2019, Almanya, bauma.de
10 – 12 Nisan  Mongolia Mining 2019, International Mining & Oil Expo, 
Moğolistan, mongolia-mining.org
27 – 30 Mayıs  Exponor Chile 2019, Uluslararası Madencilik Teknolojileri 
Fuarı, Şili, exponor.cl
4 – 7 Haziran   UGOL ROSSII & MINING 2019, 26th International Trade 
Fair for Coal Mining Technology, Preparation and Materials Handling, 
Rusya, ugol-rossii.com
5 – 6 Haziran  Canadian Mining Expo, Canada, canadianminingexpo.
com
13- 14 Haziran  AIMS 2019-2nd International Conference “Mines of the 
Future”, Almanya, aims.rwth-aachen.de 
4 – 6 Temmuz  MINEXPO Afrika 2019, Kenya, expogr.com
18 – 20 Eylül  Central Asian International Mining Exploration & Mining 
Equipment Exhibition, Kazakistan, miningworld.kz
18 – 21 Eylül  Mining Indonesia 2019, The 19th International Min-
ing&Minerals Recovery Exhibition, Endonezya, mining-indonesia.com

23 - 25 Ekim  IMPS 2018, Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu 
(UCHS), Antalya, imps2018.com
24 - 26 Ekim  Uluslararası Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu, Niğde, 
jmo.org.tr
24 - 27 Ekim  Bursa 4. Uluslararası Blok Mermer Fuarı, Bursa, tuyap.com.tr
8 - 9 Kasım  Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı, Ankara, enerjikongresi.com
1 – 4 Aralık  III. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı 
ve Sergisi, İstanbul tmdconference.org
13 - 16 Aralık  Maden Türkiye 2018, İstanbul, madenturkiyefuari.com
19 - 20 Aralık  Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı, İstanbul, jmo.org.tr

28 Ocak – 1 Şubat  72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, jmo.org.tr
27 - 30 Mart  MARBLE 2019, Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 
İzmir, marble.izfas.com.tr
16 - 19 Nisan  IMCET 2019, Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi 
ve Sergisi, Antalya, imcet.org.tr
18 - 19 Nisan  CleanCoal, 3. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı, 
İstanbul, cleancoalsummit.org
27 - 29 Eylül  IPETGAS 2019, Türkiye 21. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz 
Kongresi ve Sergisi, Ankara, ipetgas.org
23 - 26 Ekim  MINEX 2019, 8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri 
Fuarı, İzmir, minex.izfas.com.tr
23 - 26 Ekim  Natural Stone 15. Uluslararası Doğaltaş ve Mermer Tekno-
lojileri Fuarı, İstanbul, cnrnaturalstone.com

Madencilik Türkiye Dergisi ve diğer markalarımız
hakkında bilgi edinmek isterseniz bizlere;

www.madencilik-turkiye.com  •  info@madencilik-turkiye.com
adreslerinden ulaşabilirsiniz.

“Türk Maden Endüstrisinin Markası”
Türk Maden Endüstrisi hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız, 
Madencilik Türkiye sizin için

en iyi alternatiftir...en iyi alternatiftir...

2019
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SERI ILANLAR

Reklam 
ezervasyon

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

Reklam İndeksi
Sayfa Firma

49,123,135 ABB  

17 Anadolu Flygt  

75 Ant Group 

127 Ardef 

69 Argetest 

36,37 Arr Elektrik (Ata Redüktör) 

57 Astec

5,9,70,71 Barkom   

61 BASF 

141 Bauma

Arka Kapak İçi Bilgi Mühendislik

65 Core Drill 

79 Çayeli Bakır 

95 Çolakoğlu Makine 

59 Dama Mühendislik 

109 Danfoss 

63 DBC Makina 

67 Demir Export 

Sayfa Firma
41 Dezega 

73 DMT 

35 Doğanak Kollektif 

51 Draeger 

129 Ebro Armaturen 

142 EIF 

125 Epiroc 

47 ERD Sondaj 

83 Ersencer 

23 Esan 

111 Esit 

Arka Kat. K Famur

99 FLSmidth 

97 Foramec  

43 GeoGrafik 

15 Global Magnet Sondaj 

81 Grinballs 

93 Gürsan 

Sayfa Firma
39 Jemas 

29 Kayen 

85 Kensan 

133 Ketmak

Ön Kapak Kılavuz Proses

31 Kontrolmatik 

121 Labris 

27 MBEF 

25 Mestaş

11 Metso 

131 MTM Makine 

137 Muratdere Madencilik 

19 Netcad 

Arka Kapak Ortadoğu Sondaj

107 Özfen 

101 Pasinex 

Ön Kat. K Splitset (Pektaş)

Ön K. İçi,105 Pena Maden  

Sayfa Firma
3 Pozitif Sondaj 

45 Promer 

21 Saes 

91 Sandvik 

13,119 Son-mak  

1 Teknima  

89 Tema Lastik 

53 thyssenkrupp 

139 TMD

103 Troya Proses 

33 Tuson Turkuaz

115 TÜPRAG 

143 Maden Türkiye Fuarı (Tüyap)

7 Weir 

87 Yünel 

113 Zenit 

77,117 Zitron   

Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi

Türk Maden Endüstrisi’nin 
Altın Markası...

Madencilik Türkiye Dergisi; 
Türk Maden Endüstrisi’ni takip edebilceğiniz 

en detaylı kaynak...

Abonelik: 
www.mtmagaza.com
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Uygulamadan 
Üretime
Uygulamadan 
Üretime

Mühendislik Hizmet ve Servisler
Geo Sondaj Makine İmalat Ltd. Şti.,
sondaj sektörünün mühendislik
hizmetlerini vermektedir. Bu hizmetleri
verirken Ortadoğu Sondaj San. ve Tic.
A.Ş. den gelen bilgi birikiminden
faydalanmaktadır.

Sondaj Ekipmanları
Geo Sondaj Makine, üretmiş olduğu 
ekipmanların verimliliğini grup şirketi olan
Ortadoğu Sondaj San. veTic. A.Ş. de 
kullanarak test etmektedir.

Sondaj Makine ve Pompaları
Ürettiğimiz tüm makine ve
pompalara 1 yıl veya 8000
saat garanti verilmektedir.
Ayrıca, herhangi bir arıza 
oluştuğunda 24 saat içinde
servis hizmeti verilmesi 
garanti edilmektedir.

Sondaj Sıvısı Katkı ve Ekipmanları
Geo Sondaj Makine’nin satışını
yaptığı sondaj sıvısı katkı ve
ekipmanları, Ortadoğu Sondaj San.
ve Tic. A.Ş. nin kullanım ve verimlilik
sonuçlarına göre değerlendirilip en
verimli ve en ekonomik olanlar tercih
edilerek belirlenmiştir.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi 29. Cad. No:3 Malıköy - Sincan / ANKARA
Tel: 0312 472 2104   Faks: 0312 472 2103

www.ortadogusondaj.com
www.geosondajmakine.com




