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Değerli Okuyucular,

Yeni yılda Ülkemiz ve bütün Dünya’da barışın ve kardeşliğin hakim olması dileği ile sözlerime başlıyorum. 
Sektörümüz için unutmak istediğimiz yıllara maalesef 2015 de eklendi. Aslında geçen yıl sadece sektörü-
müz açısından değil tüm ülkenin unutmak istediği bir yıl oldu. Umarız gelen yıl gideni aratmaz. 

Sektörümüz açısından taleplerimizi bir yıl boyunca sayıp döktük. Fazla bir kazanım elde ettiğimizi söyle-
mek zor. Ancak geldiğimiz noktada bir anlamda deniz bitiyor. Özellikle Dünyadaki hammadde fiyatlarının 
uzun yılların en düşük seviyelerine inmesi birçok madenin üretilmesini imkansız kılmaktadır. Çok sayıda 
işletme kapandı, kapanıyor.

Sektörün bu duruma düşürülmesinde dış şartlar kadar bekli de  daha çok içerde ki uygulamalar rol oyna-
maktadır. 

Bugün hala 2012/15 sayılı Başbakanlık ve 2014/1 Orman Genelgeleri yürürlükte, ağır devlet hakkı ve ruh-
sat bedelleri, kömür ve yeraltı maden işletmelerine ağır külfet getiren düzenlemeler ve nihayet madenciliği 
yapılamaz hale getiren orman izin bedelleri yürürlükte.

TMD bünyesinde  krizden en çok etkilenen, ülkemizin önemli ve bir anlamda geleneksel madenlerinden 
olan krom madenciliği ile ilgili olarak detayını iç sayfalarda bulacağınız bir “krom kriz komitesi” kuruldu. 
Amaç sektörün tam bir fotoğrafını çekerek krizin sonuçlarını istihdamdan ihracata kadar her yönüyle ele 
almak ve çözüm  önerilerini Hükümet’e iletmek. Bu benzeri çalışmaları diğer maden cinsleri için de yap-
mayı hedeflemekteyiz.

Yılın son günlerinde, yeni yasa ile  aşırı yükseltilen maden ruhsat bedelleri ve idari para cezalarını ödemek 
istemeyen madenciler Maden Ruhsatlarını terk etmek üzere MİGEM’de uzun kuyruklar oluşturdular. Diğer 
yandan % 300-400 artırılan orman izin bedellerini ödeyemeyen madenciler OGM ile mahkemelik olmaya 
başladılar. Görüldüğü üzere durum vahim.

Aslında bu bir yeni yıl yazısı olacaktı. Bu nedenle sorunlarla ilgili başka bir şey demeden yazıyı bitirelim. 
Bitirmeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına atanan Sayın Berat Albayrak ve yardımcılığına atanan Sa-
yın Ali Rıza Alaboyun’a hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Bakandan ve  sektörümüzü iyi tanıyan 
Sn. Alaboyun’dan madencilerin beklentileri yüksek. 

Koşulların alabildiğine olumsuz olduğu bu yılda, 4 Aralık etkinliklerinin başarılı geçmesinde emeği geçen 
tüm arkadaşlarıma, katılan ve destekleyen bütün dostlarımıza  çok  teşekkür ederim.  

Bir kez daha Yeni yılın ülkemize ve tüm insanlığa öncelikle barış ve huzur getirmesini diliyorum. 

Saygılarımla

Atılgan SÖKMEN
Türkiye Madenciler Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkiye Madenciler Derneği 
2015 Değerlendirme Raporu

ÜYELERLE İLİŞKİLER

Yaz aylarında işyerleri ve üyelerle Dernek ilişkile-
rinin daha canlı hale gelmesi, üyelerimizi iş yerle-
rinde görmek, tanışmak, konuşmak, taleplerini, so-
runlarını dinlemek, görüş alış verişinde bulunmak, 
üyelere dernek çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler 
vermek, Fuar etkinliğine stand kurmalarını ve semi-
nerlere katılımlarını sağlamak, 4 Aralık etkinliğine 
sponsor ve destek bulmak ve meslek standartları 
hazırlama konusunda bilgilendirmek amacıyla, aşa-
ğıdaki işyerlerine Sayın Tayfun Mater ve Sayın Esin 
Nur Görgülü tarafından ziyaretler düzenlenmiştir:

6  Temmuz: Karamaden, Görüşülen Kişi: Der-
viş Erdoğmuş

7  Temmuz: Oreks, Görüşülen Kişi: Yaşar Avcı
9  Temmuz: Akdeniz Mineral, Görüşülen Kişi: 

Suat Öztorun
10 Temmuz : Barit Maden, Görüşülen Kişi: Ce-

mal İkizoğlu ve Ali Ömer Devres
13 Temmuz: Netmer Net Mermer, Görüşülen 

Kişi: Amil Atabay
14 Temmuz: Akdağlar, Görüşülen Kişi: Mecit 

Özdemir.

Türk Maadin Şirketi’ndeki grevle ilgili olarak 
Eskişehir’de yetkili makamlarla görüşme.

02.10.2015 Çayeli Bakır İşletmesi Teknik 
Gezisi ve Yönetim Kurulu Toplantısı

Sayın Iain Anderson, Sayın Dr. Sabri Altınoluk ve 
Sayın Dr. Ercan Balcı ‘nın brifingleri, ardından Yö-
netim Kurulu’ nun yer altı maden gezisi ve yer üstü 
tesisler hakkında bilgi verilmesi.

KATILIMLAR

• 6592 sayılı Maden Kanunu’nun yürürlüğe 
girmesi aşamasında TBMM Enerji Komisyo-
nu Toplantıları,

• MSB KONSEYİ Genel Kurulu,
• TOBB Maden Meclisi Toplantıları,
• Hindistan Stonemart 2015 ve Çin Xiamen 

Doğal Taş Fuarı (Sayın Ali Emiroğlu ve Sa-
yın Mert Emiroğlu)

• ICDA (Uluslar arası Krom Geliştirme Birliği) 
Genel Kurulu, Sayın Şeyda Çağlayan, Sayın 
Doç. Dr. Suha Nizamoğlu (Bildiri sunma), 
Sayın Alp Malazgirt (Bildiri sunma)

Etkinliklerimiz:

18.03.2015  Sayın İsmet Kasapoğlu onuruna Parksa Hilton’da yemek verilmesi
22.04.2015  İTÜ Sosyal Tesislerinde “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza 
   Sigortası Çalıştayı” düzenlenmesi
27-29.08.2015   Tunnel Expo Turkey ile eş zamanlı  olarak Demos Fuarcılık ve 
   Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından organize edilen  
   MINING EXPO Turkey düzenlenmesi Sayın Atılgan SÖKMEN’in
   açılış konuşması                     
04.12.2015              Dünya Madenciler Günü Etkinlikleri
Saat  11.00   Taksim Atatürk Anıtı’na çelenk konulması
   Maslak Steigenberger Hotel
Saat 12.30   Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği sunumları
Saat 15.00   Orman ve Maden İlişkisi Paneli (Ortalama 70 kişilik katılım)
Saat 19.00   Kokteyl
Saat 20.00   Gala Yemeği (210 kişi katılım)

Dernek Yönetim Kurulu 2015 yılında 13 toplantı yapmıştır. Yıl boyunca 6 yeni üye aramıza katılmıştır.

• 20.02.2015 Diyarbakır “Türkiye’de Maden-
cilik ve Diyarbakır’ın Madencilik Sektörü’n-
deki Yeri” Paneli, Sayın Atılgan Sökmen 
(Oturum Başkanı), Sayın Ali Emiroğlu,

• 01.04.2015 Afyonkarahisar Maden Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği Taslağı Toplantısı, 
Sayın Ali Emiroğlu,

• 30.05.2015 Denizli - Ege Maden İhracatçı-
ları Birliği Çalıştayı Sayın Atılgan Sökmen 
(açılış konuşması), Sayın Ali Emiroğlu, Sa-
yın Hüseyin Zanbak, Sayın Esin Nur Görgü-
lü,

• 10 – 13. 09.2015 ISAF “İş Sağlığı ve Güven-
liği Fuarı”na stand kurarak katılım,

• TMOOB Maden Mühendisleri Odası 7. Ulu-
sal Kırmataş Sempozyumu, Sayın Atılgan 
Sökmen,

• 02.10.2015 Afyonkarahisar Kocatepe Üni-
versitesi Maden Hukuku Sempozyumu, Sa-
yın Melih Turhan bildiri sunmuştur.

• TMD, TÜMMER, EİB, AGÜP, Ege Madenciler 
Derneği, İç Anadolu Madenciler Derneği, 
Denizli Mermerciler Derneği ile ortak bir 
çalışma grubu kurularak Maden Kanunu ve 
Yönetmeliği, Orman Mevzuatı, ÇED Mev-
zuatı ve sektörü ilgilendiren birçok konu-
da çalışmalar yapılarak öneriler ve raporlar 
sunulmuş, kanunların ve yönetmeliklerin 
yasalaşması sürecinde ve yasalaşanlarda da 
sektör yararına bir çok değişikliklerin ya-
pılmasına katkı konulmuştur.

 Bu çalışma grubu halen aktif olarak çalış-
masını sürdürmektedir.
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SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİ

Mart, Mayıs, Ağustos ve Ekim 2015’de yayınlanan 
sayılarında:

Sayın Melih Turhan, Sayın Doç. Dr. Suha Nizamoğ-
lu, Sayın Levent Yener, Sayın Caner Zanbak, Sayın 
Mustafa Topaloğlu, Sayın Cengiz Göztepe sürekli 
yazılarıyla katkı vermişlerdir.

3000 adet basılan Dergi fuar özel sayısında 3500 
adet basılmış olup madencilik sektörü ile ilgili fir-
malara, Bakanlıklara, TBMM üyelerine ilgili kamu 
kuruluşlarına, üniversitelere, dernek ve vakıflara 
ücretsiz olarak gönderilmiştir. Ayrıca düzenlediği-
miz ve katıldığımız etkinliklerde ziyaretçilere ücret-
siz olarak dağıtılmış ve mail yoluyla 10.000’e yakın 
dataya yollanmıştır. Ayrıca web sitemizde yayınlan-
maktadır.

DANIŞTAY VE BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

20.05. 2015  Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi 
Kaza Sigortası için Danıştay’a dava açılması,

20. 05. 2015  Çayeli Bakır İşletmeleri’nin Rize 
İdare Mahkemesi’ndeki davasına müdahil olma,

Madencilik Sektör Başkanlık Konseyi Birliği Genel 
Kurulu’nun iptali için başvuru.

ÇEŞİTLİ ÇALIŞMA VE GÖRÜŞMELER

09.05. 2015 Canel Mühendislikte yapılan, TMD, 
TÜMMER, AGÜB, EMİB ve SERHAM katılımıyla Ma-
dencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği Taslağı 
Komisyon çalışması, Sayın Ali Emiroğlu, Sayın Esin 
Nur Görgülü katılmışlardır,

21.08.2015 MİGEM Genel Müdürlüğü’ne atanan 
Sayın Murat Topaloğlu’nu Yönetim Kurulu olarak 
ziyaret,

18.12.2015 Orman Bakanlığı’nı Yönetim Kurulu 
olarak ziyaret,

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası ile 
ilgili olarak çeşitli sigorta şirketleri ve Brokerlarla 
görüşmeler,

Fuar çalışmalarıyla ilgili daha ayrıntılı konuşmak 
için Tayfun Mater ve Esin Nur Görgülü’nün, Demos 
Fuar’ın Tekstilkent’te bulunan işyerini ziyareti,

Sayın Dr. Caner Zanbak yönetiminde Çevre Birimi 
toplantıları,

Sürdürülebilir Madencilik Girişimi çerçevesi ve dek-
lerasyon taslağı üzerinde çalışma,

Kanada Madenciler Derneği Tüzüğü üzerinde ça-
lışma.
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aha önce duyurdu-
ğumuz üzere Mesle-
ki Yeterlilik Kurumu 
(MYK) ile Türkiye 

Madenciler Derneği arasında 
Meslek Standardı Hazırlama İşbir-
liği Protokolü imzalanmıştı.

Bu bağlamda oluşturulan çalışma 
takvimine göre, 22-23 Ekim tari-
hinde numuneci mesleği ve 11 
– 12 Kasım tarihlerinde Kırma-E-
leme Tesis Operatörü için çalıştay 
yapılmıştı. 7 – 8 Aralık tarihinde 
ise  Reaktif Hazırlayıcı çalıştayı 
yapıldı.

Gelecekte yapılacak çalıştaylar ve 
tarihleri şöyle belirlenmiştir:  7 – 
8 Ocak 2016 Üretim işçisi, 21 – 22 
Ocak 2016 Nezaretçi çalıştayı.

Çalıştay boyunca, DACUM yönte-
mi uygulanmıştır. İzlenen DACUM 
yöntemi,  mesleği icra edenlerin 
(iş yükümlülerinin) bir araya geti-
rilip bir çalıştay yöntemi ile mes-
leğin analiz edilmesi ve analiz 
sonucu elde edilen iş birimlerinin 
ve genel olarak mesleğin belli 
kriterler çerçevesinde gerektir-

dikleri açısından değerlendirilme-
si yöntemidir. DACUM’un  temel 
felsefesi;

• Bir mesleği en iyi o mesle-
ği yapan kişilerin bilip ta-
nıması,

• Bir mesleği tanımlamanın 
en iyi yolu, mesleği icra 
edenlerin yapması gereken 
görev ve işlemleri doğru 
ifade etmesi,

• Mesleği yapabilmek için 
gerekli olan tüm bilgi ve 
beceriler, kullanılan araç/
gereç/makine ve aletler ile 
sergilenmesi gereken tu-
tum ve davranışların da ta-
nımlanmasıdır.

Bu  yöntemle hızlı bir şekilde o 
iş/meslek analizinin yapılması 
mümkün olmaktadır. 

Çalıştaylar süreci devam etmekte-
dir. İki günlük çalıştayda  ortaya 
çıkan taslak standart son halini 
alarak, MYK’na gönderilmektedir. 
Sonrasında  devam eden süreç 
şöyle işlemektedir:

• Meslek standardını ilgili ta-
rafların (ilgili kamu kurum-
ları, işçi, işveren, meslek 
örgütleri, eğitim sağlayıcı-
lar, sınav ve belgelendirme 
kuruluşları) görüşüne sun-
mak ve görüşleri değerlen-
dirmek, 

• Meslek standardı üzerin-
de görüşlere bağlı olarak 
gerekli düzeltmeleri yap-
mak, görüşler ve Kuruluş 
değerlendirmesi ile birlikte 
MYK’ya sunmak,

• MYK’nın daveti üzerine 
taslak meslek standardını 
görüşmek üzere Sektör Ko-
mitesi toplantılarına katı-
lım sağlamak,

• Sektör Komitesinin görüş-
leri doğrultusunda taslak 
meslek standardını gözden 
geçirmek ve düzeltmeleri 
yapmak.

• Bir revizyon aşamasından 
sonra meslek standardı son 
halini alacak, MYK üst yö-
netiminin onaylamasından 
sonra Resmi Gazetede ya-
yımlanarak yürürlüğe gire-
cektir.

MYK Çalışmaları 



SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİ • Aralık 2015SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİ • Aralık 2015

- 12 - - 13 -

SEKTÖRDE YAŞANANLAR

TMD Bünyesinde 
“Krom Çalışma Grubu” Kuruldu

luslararası piyasalarda krom ve ferrokrom 
fiyatlarında son 3 ayda yaşanan olağanüs-
tü gerilemeler sonucunda ülkemizde krom 

madenciliği neredeyse durma noktasına geldi.

TMD Yönetim Kurulu kendi üyeleriyle yaptığı istişa-
re sonucu bir çalışma grubu kurulması kararını aldı.

TMD yöneticilerinin 29 Aralık tarihinde Ankara’da 
ETKB Bakan Yardımcısı Sn. Ali Rıza Alaboyun ve 
ETKB Müsteşarı Sn. Fatih Dönmez’i ziyaretlerinden 
hemen sonra, bu konudaki ilk toplantı, merkezi 
Ankara’da olan şirket temsilcileriyle 29 Aralık 2015 
tarihinde Ankara’da yapıldı. “Krom Madenciliğinde 
Mevcut Durum - Sorunlar - Çözümler’’ konusunda 
toplantıda dile getirilen konu başlıklarının ve çö-
züm önerilerinin yeni toplantılarla sektördeki diğer 
aktörlerle paylaşılarak geliştirilmesi ve hazırlanacak 
bu metnin Meclis, Başbakanlık  ve ETKB nezdinde 
sunulmasına karar verildi. Koordinasyonu Sn. Le-
vent Yener’in üstlendiği bu konuda görüş ve öneri-
lerin leventyener@gmail.com adresine gönderilmesi 
rica olunur. Toplantıda dile getirilen konu başlıkları:

- Türkiye krom madenciliğinde açık işletme 
ile direkt satılabilir parça cevher rezervi (% 
32-50 Cr2O3) hızla azalarak, yerini düşük te-
nörlü cevherlere (% 6-12 Cr2O3) ve yeraltı 
işletmeciğine bırakmaktadır. Bu durum cev-
her maliyetlerini artırmaktadır.

- Son yıllarda Orman sayılan alanlarda arazi 
kiralama bedellerinde yapılan artışlar krom 
madeni işletmeciğini yapılamaz hale getir-
miştir. Orman kiralama izin bedelleri geliş-
miş ülkelere göre çok yüksektir.

- 2015 yılında Maden Kanunu ve diğer bazı 
kanunlarla yapılan düzenlemelerle maden 
işletme bedeli, devlet hakkı, zorunlu si-
gorta gibi konularda madencilere ağır ilave 
yükler gelmiştir.

- İşletme Ruhsatları ve İşletme İzinlerinin 
alınması, Ruhsat devri ve Ruhsatların uzatıl-
ması konusunda 16 Haziran 2012 tarihinde 

yayımlanan Başbakanlık Genelgesi sonrası 
oluşan blokaj, krom madenciliğinde yatı-
rım, üretim ve ihracat rakamlarında küçül-
meye ekstra neden olmaktadır.

- İşletme İzin süreçlerinin uzun olması (or-
man, mera vasfının değişimi, sit alanları, 
toprak kullanımı, yeraltı suyu, elektrik kul-
lanımı, ulaşım yolları bağlantıları, patlayıcı 
madde, Hazine arazileri, zeytinlik alan, ka-
mulaştırma) ve diğer Bakanlıkların mevzuat 
ve yönetmelikleriyle çatışması üretime  en-
gel olmaktadır.

- Açık İşletmelerin derinleşmesi sonucu ilave 
iş makineleri gereği çıkmakta, küçük işlet-
meler ise bu yükü kaldıramamaktadır.

- Aynı özellikleri taşıyan ve birbiriyle müca-
vir olan işletmelerde ortak zenginleştirme 
tesisi uygulamaları yerine, birbirine komşu 
ocaklarda atıl kalan çok sayıda  tesis yatırı-
mı yapılmıştır.

- Türkiye kromlarının yüksek vasıflı metalur-
jik özellikleri göz önüne alınarak ferrokrom 
üretiminde hamle yapmak mümkündür. 
Esasen orta ve uzun vadede Türkiye krom 
madenciliğinin hayatiyetini sürdürmesi  için 
bu bağlantının sağlanması elzemdir.

- Dünyada krom konsantre ucuz ve boldur. 
Bu durum yakın gelecekte değişmeyecek 
görünümdedir.

- Türkiye’nin dünya krom cevheri 2013 yılı 
üretimindeki payı % 10 civarında, dünya 
krom cevheri satışlarındaki payı % 20 civa-
rında, ferrokrom üretimindeki payı ise ka-
baca % 1’in altındadır. Ancak Türkiye’nin 
bu konumu 2014 ve 2015 yıllarında sürekli 
gerilemektedir. 2013 yılında 2,0 milyon ton 
olan ihracat 2014 yılında 1,4 milyon tona, 
2015 yılında ise 1,2 milyon tona gerilemiş-
tir. 2016 yılı ihracat beklentisi ise 400 bin 
tonu aşmayacağı şeklindedir. 

- Türkiye parça ve konsantre cevherlerinin 
ferrokrom üretimi için önemli kalite üstün-
lüğü vardır, ancak Çin ferrokrom endüstri-
sinin kendini teknolojik açıdan ucuz Güney 
Afrika kromuna göre uyarlaması sonucu bu 
avantajlı konumunu kaybetmektedir.

- Maden Ocaklarından limanlara cevherin 
kara yolu ile nakliye maliyeti olağanüstü 
yüksektir/ (yüksek motorin fiyatı + yük tah-
didi denetimleri)

- Limanlardaki lojistik depo, kalite kontrol 
ve harmanlama imkânları yetersizdir ve var 
olanlar yüksek maliyetlidir.

- İç taşımacılıkta ocaklar ile limanlar arasın-
da demir yolu bağlantıları eksiktir.

- Türkiye Krom üreticileri global ölçekte or-

tak fiyat ve pazarlama iradesi göstereme-
mektedir.

- Türkiye üreticileri ana alıcı Çin’e uzaklık 
nedeniyle navlun fiyatlarında  diğer teda-
rikçi ülkelere göre dezavantajlı konumda-
dır.

- Küçük krom üreticileri  ürünlerini yurt için-
de satacağı ferrokrom+paslanmaz çelik en-
düstrisinin olmayışı nedeniyle uluslararası 
piyasalardaki gelişmelerden hemen olum-
suz etkilenmektedir.

- Türkiyeli krom üreticileri ile dış ülkelerdeki 
krom tüketicilerinin dağınık yapısı sektörde 
istikrarsız fiyat hareketlerine meydan ver-
mekte, bu durum üretici ve tüketici aleyhi-
ne tecelli etmektedir.

www.turkmaadin.com

Türk Maadin Şirketi A.Ş.

1918’den bu yana Türkiye’nin kromunu üretiyoruz...

Adres: Barbaros Bulvarı, Eser Apt. No: 78 /19 Balmumcu- Beşiktaş / İstanbul
Tel: + (90) 212 347 57 00 / + (90) 212 288 98 61 Fax: + (90) 212 288 98 29

E-Mail: info@turkmaadin.com

Member of the Afarak Group
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SEKTÖRDE YAŞANANLAR

Sektör Temsilcilerinin 
Bakanlık  Ziyaretleri 

ürkiye Madenciler Derneği, Ege 
Maden İhracatçıları Birliği Yöne-
tim Kurulu, Türkiye Mermer Do-
ğaltaş ve Makinaları Üreticileri 

Birliği ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Ma-
den ve Taş Ocakçılığı Sanayi Meslek Ko-
mitesinden oluşan sektör temsilcileri 15 
Aralık tarihinde Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığına ve 29 Aralık tarihinde Enerli ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ziyarette 
bulunup yeni dönemin sektör için hayırlı 
olması temennisi ile iyi dileklerini sundu.
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Sektör Temsilcileri 
Madenciler Gününde Buluştu
Maden sektörü temsilcileri ile kamu yetkilileri; Roma İmparatorluğu 
zamanında babasının gazabından kaçarak sığındığı mağaradaki ma-
dencileri koruduğu rivayet edilen Santa Barbara’nın günü olan 4 Ara-
lık’ta bir araya geldi.

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ 

Gökçe UYGUN
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adenciler buradan 
Maslak’taki Steigen-
berger Hotel’e (eski 

Maslak Sheraton Otel) geçerek “4 
Aralık Dünya Madenciler Günü 
Sempozyumu”na katıldılar. “Ma-
denlerde İş Sağlığı ve Güvenliği” 
başlığını taşıyan ilk oturumun 
başkanlığını, Çayeli Bakır İşlet-
meleri’nden Ercan Balcı yaptı. 
TMD’nin geçen yıl iş güvenliği 
konusunda uluslararası bir sem-
pozyum gerçekleştirdiğini anım-
satan Balcı, “İş güvenliği konu-
sunda kamuda da özel sektörde 
de gayret var. Bu konuda eksik-
likler mevcut. Amaç madencilik 

sektörünün aktörleri olan maden 
firmalarının iş güvenliği standart-
larını yükseğe çekmek. Sektörde-
ki herkes bu konuyu çok ciddiye 
almalı” dedi. 

Madencilikte ulusal politika

Sempozyumdaki ilk konuşmacı 
olan Uluslararası Çalışma Örgü-
tü (ILO) İş Sağlığı ve Güvenliği 
Ulusal Program Sorumlusu Burcu 
Akça, “176 sayılı Maden Sözleş-
mesi ile İlgili Sözleşme Hükümle-
rinin Ulusal Mevzuat ile karşılaş-
tırılması” konusunda bir sunum 
yaptı. 

En yaşamsal ve zor mesleklerinden olan madencilik,  her yıl 
4 Aralık’ta bir kez daha gündeme geliyor. Dünyada yapılan 
etkinliklere eş olarak Türkiye’de de bu güne özel kutlama-
lar gerçekleştiriliyor. Sektörün önde gelen meslek örgütle-
rinden olan Türkiye Madenciler Derneği (TMD) de her yıl 
madencileri İstanbul’da buluşturuyor. Bu sene de 4 Aralık 
Cuma sabahı Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na çe-
lenk konuldu. TMD Başkanı Atılgan Sökmen, günün anlam 
ve önemini belirten bir konuşma yaptı. 

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ 
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Bağcı, Son yaşanan maden ka-
zalarından sonra, 2015 yılında 
Bakanlar Kurulu kararıyla “Ma-
dencilik Çalışanları Zorunlu Fer-
di Kaza Sigortası”nın çıktığını 
anımsatarak, bu karar uyarınca 
olası bir maden kazasında işçi 
ölürse ailesine, sakat kalırsa da 
kendisine 150 bin lira ödeme ya-
pılacağını, bu sigortanın işverene 
maliyetinin de işçi başına 749 lira 
olduğunu söyledi. Bağcı, “Bir si-
gorta şirketinin, bir maden işlet-
mesinde sigortaya engel teşkil 
edecek eksiklikler tespit etmesi 
durumunda o madenin ruhsatını 
iptal edebilir’ şeklinde yanlış bir 
kanı var. Hayır, sigorta şirketin 
öyle bir yetkisi bulunmuyor. Biz 
sadece olası böyle bir durumu 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne 
bildirmekle yükümlüyüz” açıkla-
masını yaptı. 

İyi plan, sağlam İSG

Türkiye Taşkömürü Kurumu 
(TTK) Etüt Plan Proje Daire Baş-
kanı Nejdet Biçer, maden plan-
laması ve altyapı tesislerinin iş 
güvenliğindeki önemi konusunu 
ele aldı. Teknik bir sunum yapan 
Biçer, hatalı dizayn edilmiş bir 
maden işletmesinin geri dönüle-
mez maddi ve manevi kayıplar 
yaratabileceğinin altını çizdi. Bi-
çer, “Yeraltındaki doğal koşulları 
değiştiremezsiniz. O nedenle iş 
sağlığı ve güvenliği planlamala-
rınızı buna uygun yapmalısınız. 
Özellikle yeni kurulacak maden-
lerde altyapı yatırımları eksiksiz 
tamamlanmalı. 4 - 8 yıl sürecek 
bu hazırlıklar titizlikle yapıldıktan 
sonra faaliyete geçilmeli” dedi.

‘İş güvenliği mühendisi’ kavramı..

Çayeli Bakır İşletmeleri İSH ve 
Çevre Müdürü Mehmet Eğribo-
yunoğlu, “Akıldan kalplere doğ-
ru- bir dönüşüm hikayesi” başlıklı 
bir sunum yaptı. İş güvenliği tanı-
mını ve bu tanımın çağrışımlarını 
tartışmaya açan Eğriboyunoğlu, 
günümüzde İSG kavramının sa-
dece “kişisel donanımlar, daha 
fazla uyarı ve ikaz levhaları, di-
siplin mekanizmaları ve sıkıcı 
eğitimler “olarak algılandığını be-
lirterek, sunumunu “Ya iş sağlığı 
ve güvenliğini sağlamanın daha 
iyi bir yolu varsa?” sorusu ışığın-
da şekillendirdi. Çok tehlikeli bir 
işkolu olan madencilikte İSG’nin 
anlamının çalışanın/insanın zarar 
görmesini engellemek olduğunu 
vurgulayan Eğriboyunoğlu, ör-
nek olarak da 30 yıllık geçmişi 
olan Çayeli Bakır’da kullanılan 
son teknoloji ürünleri gösterdi. 

Akça, Türkiye’de geçen yıl yaşa-
nan maden kazaları ve özellikle 
Soma kazasından sonra iş sağlığı 
ve güvenliği (İSG) çalışmalarının 
ivme kazandığını vurgulayarak, 
Türkiye’nin konuyla ilgili 176 sa-
yılı, Maden İşyerlerinde Güvenlik 
ve Sağlık Sözleşmesi’ni 23 Mart’ta 
onayladığını anımsattı. ILO’nun 
maden kazaları üzerine madenci-
ler ve hükümetle İSG konusunda 
toplantılar yaptığını, Ekim 2014’te 
Çalışma Bakanlığı ile yapılan gö-
rüşmeler sonucunda 3 ana hat 
taşıyan bir yol haritası planlandı-
ğını anlatan Akça, “Projenin ama-
cı maden ve inşaat sektörlerinde 
İSG’nin geliştirilmesi. Türkiye, 
bu sözleşmeyle ilgili çalışmala-
rını içeren bir rapor hazırlamak 
ve bunu Eylül 2017’de sunmak 
zorunda” dedi. Uluslararası Ça-
lışma Örgütü (ILO) İş Sağlığı ve 
Güvenliği Ulusal Program Sorum-
lusu Burcu Akça, sözleşmenin 
maden işçisi ve temsilcilerine de 
çeşitli hak ve sorumluluklar yük-
lediğine dikkat çekerek, örneğin 
işçilerin inceleme ve deneyim ta-

lep etmek, tehlikeli durumlarda 
- işveren önlem almıyorsa - işten 
kaçınma gibi hakları olduğunu 
açıkladı. Burcu Akça, Türkiye’de 
İSG konusundaki eksiklikleri ve 
yapılması gerekenleri şöyle özet-
ledi; “Kazalar, tehlikeli durumlar 
ve meslek hastalıklarıyla alakalı 
doğru istatistikler olmalı. Maden-
de kurtarma ve ilk yardım geliş-
tirilmeli. Yaşam odaları oluşturul-
malı. Hayat hattı ve ferdi kurtarıcı 
istasyonlar kurulmalı. Devlet, 
madencilikle ilgili ulusal bir po-
litika geliştirmeli ve bunu hayata 

geçirmeli. Üretim ve İSG arasında 
denge olmalı.”

Madene sigorta gerek

İstanbul Sigortacı Acenteleri Der-
neği (İSAD) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Turusan Bağcı, madencilikte 
risk yönetimi ve sigortanın öne-
mine dikkat çeken bir konuşma 
yaptı. Bağcı, risk yönetiminde  
“riskten kaçınma”, “riski tutmak”, 
“riski azaltmak” ve “riski transfer 
etmek” gibi yöntemler olduğu-
nu, bunlardan en etkilisinin ise 
riski transfer etmek yani sigorta 
olduğunu söyledi. Sigortanın, en 
düşük maliyetle en etkin ve kap-
samlı risk yönetimi türü olduğu-
nu vurgulayan Bağcı, “Madencilik 
de riskli bir meslek. Sadece işçi 
sağlığı açısından değil madenci-
liğe özel riskler de var; binalar, 
makineler, taşıma, depolama gibi 
riskler. Bu riskleri ucuz maliyetle 
sigortaya transfer etmek müm-
kün. Ama bunun için kesinlikle 
uzman sigorta şirketleriyle çalış-
mak gerek” dedi.

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ 
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Eğriboyunoğlu, “Geçmişinde 4 
kez ölümlü iş kazası yaşanan iş-
letmemizde, 2009’da bu ciddi bir 
İSG iyileştirmesi yaptık. Özellikle 
de 2010 - 2014 yılları aransında 
İSG önlemlerimizi uluslararası 
normların ötesine taşımaya ça-
lıştık. Ancak hala mükemmel de-
ğiliz. Zaten öyle dersek rehavet 
olur ve bu da kazalara yol aça-
bilir” dedi. Davranış odaklı İSG 
yönetimine vurgu yapan Mehmet 
Eğriboyunoğlu,  işverenin kusu-
ru çalışana yükleyerek sorumlu-
luktan kaçmasının yanlışlığına 
işaret etti. Ciddi kazalara yetersiz 
mühendisliğin neden olduğunu 
söyleyen Eğriboyunoğlu, “Oysa 
mühendisler ve iş güvenliği uz-

manları birlikte çalışmalı. Hatta 
artık ‘iş güvenliği mühendisliği’ 
kavramı yerleşmeli, üniversiteler-
de bu konuda eğitimler verilmeli” 
önerisinde bulundu. 

“Asıl cevherimiz, çalışanımız”

Çayeli Bakır İşletmeleri İSH ve 
Çevre Müdürü Mehmet Eğribo-
yunoğlu, Soma kazası esnasında 
basına yansıyan, “sedye kirlen-
mesin diye çizmelerini çıkarmak 
isteyen bir madencinin” sözlerine 
atıfta bulunarak, “Maden işlet-
melerinde çoğunlukla çalışana 
değer verilmiyor. Çalışan da ken-
dini korumuyor. Bir kolunuzun, 
bacağınızın bedeli nedir? Paha 

biçilemez değil mi? Peki normal 
şartlarda insanın kendimi koru-
ması beklenmez mi? Çalışan ken-
di değerinin farkında değil mi? 
Çalışana değer verilmeli ki o da 
iş güvenliğini içselleştirebilsin. İş 
güvenliği kültürü, üst yönetimin 
taahhüdü ile başlar. İnsana, çalı-
şana değer vermek ilk aşamadır. 
Sıkıcı eğitimler yerine aktif, de-
neye dayalı İSG eğitimleri gerek. 
diye konuştu. 

İş güvenliği uzmanlarının bir kı-
lavuz yerine bazen bir polis gibi 
davranabildiğini söyleyen Eğri-
boyunoğlu, “İSG, korkutan, sert 
görünümlü değil sevdiren ol-
malı” yorumunu yaptı. “Önce iş 
güvenliği” söylemine de değinen 
Eğriboyunoğlu, “İSG’nin, ‘önce-
lik’ sayılmayacak kadar önemli 
olması gerek zaten” dedi. Eğribo-
yunoğlu, sözlerini şöyle tamam-
ladı; Çayeli Bakır’da biz iletişim 
bariyerlerini kaldırdık, tüm çalı-
şanlarımızı aynı anda kucaklıyo-
ruz. Çünkü bizim asıl cevherimiz 
çalışanlarımız…”

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ 
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Kül ile risk yönetimi

İMBAT Madencilik İş Güvenliği 
Müdürü Aygün Ekici, kendi işlet-
melerinde uyguladıkları “kendi-
liğinden yanma ile mücadelede 
termik santral külü uygulaması”nı 
detaylıca anlattı. Önce madene 
dair Bülent Ecevit Üniversite-
si’ne bir araştırma yaptırdıklarını 
söyleyen Ekici, bu araştırmanın 
sonuçları ışığında kül sistemi uy-
gulamaya başladıklarını aktardı. 
Ekici, “Borularla yeraltına günlük 
ortalama 100 metreküp kül ve su 
karışımı veriyoruz. 2014’te bu iş-
lemler için toplam 7 milyon lira 
harcadık” dedi. 

İş kazaları sürecek mi?

Sempozyumun ilk oturumunun 
sonundaki soru-cevap kısmında 
ise, Uluslararası Çalışma Örgü-
tü (ILO) İş Sağlığı ve Güvenliği 
Ulusal Program Sorumlusu Burcu 
Akça, “Türkiye’deki İş kazaları ve 
meslek hastalıklarıyla ilgili istatis-
tiklerin yetersiz olduğunu söyle-
diniz. Bu konudaki girişimleriniz 
neler?” şeklindeki bir soruyu, 
“Hükümet ve ilgili bakanlıklar-
la, kurumlarla 3 toplantı yaptık. 
Görüşmelerimiz, çalışmalarımız 

sürüyor. Bu konu bizim öncelik-
lerimizden. Uzun soluklu bir ça-
lışma olacak bu” diye yanıtladı. 
Burcu Akça,  “2012 yılında İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Yasası çıktı ama 
kazalar sürüyor. Bu konuda bir 
yaptırım olacak mı?” sorusuna da 
“Kanunun anlaşılması, oturması 
zaman alabilir. Türkiye henüz o 
yolun başında…” yanıtını verdi.

İstanbul Sigortacı Acenteleri Der-
neği (İSAD) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Turusan Bağcı da, sigortanın 
pahalı olduğuna dair bir soruya;  
maliyetin, riske göre belirlendiği 
yanıtını verdi. Bağcı, 30 sigorta 
şirketinden 4’ünün sigorta yaptığı 
ve şimdiye dek 12 maden şirketi-
nin sigortalandığı bilgisini verdi.

“Rusya krizinden madencilik 
olumsuz etkilendi”

İKİNCİ OTURUM

4 Aralık Dünya Madenciler Günü 
Sempozyumu’nun “Orman ve 
Maden İlişkisi” konulu ikinci otu-
rumunu ise TMD eski Başkanı 
Mustafa Sönmez yaptı. Sektörün 
ilk meslek örgütlerinden olan 
TMD’nin her yıl 4 Aralık’ı kutladı-

ğını anımsatan Sönmez, “bu gü-
nün bayram havasında geçmesine 
çalışıyoruz. Eskiden Taksim’de, 
Galatasaray’dan meydana dek 
baretli, bandolu yürüyüş yapar-
dık. Ama yasaklar nedeniyle artık 
sadece çelenk koyma ve kısa bir 
basın açıklaması yapabiliyoruz” 

Santa Barbara’nın günü…

Roma İmparatorluğu zamanın-
da Nicomedia‘da (bugünkü 
İzmit‘te) yaşayan Dioscorius 
adında soylu ve varlıklı bir bü-
rokratın Barbara adlı bir kızı 
varmış. Bu kızın özel eğitimi 
için tutulan iki öğretmenin as-
lında sanat, bilim ve klasik gre-
koromen ideolojisi öğretmekle 
yükümlü olduğu öğrencisini 
ikna ederek vaftiz etmiş. Bar-
bara, uzun boylu esmer, parlak 
saçlı ve yeşil gözlü çok güzel bir 
kız olduğundan kendisine hay-
ran çok erkek varmış. Baba Di-
oscorius, uygun bir kısmet çıka-

na kadar, kızını evlerinin yakınına 
inşa ettirdiği bir kuleye kapatmış. 
İyi aile terbiyesi alarak büyümüş 
Barbara, babasının sözünüden 
çıkmamış, vaftiz olduğu sırrını da 
hizmetçisinden başka herkesten 
saklamış. Babasının kuleyi ören 
duvarcı ustasına iki pencere aç-
masını buyurduğunu duyan Bar-
bara‘nın bir üçüncüsünü de ken-
disi için açmaları yolundaki isteği 
yerine getirilmiş. Tabi ki baba Di-
oscorius, baba-oğul-kutsal ruh’tan 
oluşan Kutsal Üçlü’den haberdar 
değilmiş tabi. Kulenin inşaatı bi-
tince- içine taşınan Barbara gün-
lerini dua etmek, nefis körletmek 
ve tefekküre dalmak gibi etkinlik-
lerle geçirmeye başlamış. Günler-

den bir gün baba durumu anlamış 
ve çok kızmış. Barbara‘yı Roma 
adaletine teslim etmiş. Rivayete 
göre kendisi de Barbara‘nın âşık-
larından biri olan yargıç Marcion, 
önce, kızın başını çelik elyafdan 
dokunma kumaşlarla sarmalarını 
askerlerine buyurmuşsa da kızın 
yüzünden akan kanları görünce, 
bu gaddarlığa daha fazla dayana-
mayıp bir hücreye kapattırmış. Er-
tesi gün Barbara‘nın bütün yara-
larının kapandığını görünce, baba 
sinirlenmiş, yargıç da şaşırmış. 
Denen o ki gece hücreyi ziyaret 
eden melekler Barbara’ya pan-
suman yapmışlar. Bunun üzerine 
işkenceye devam edilmiş, Barba-
ra’nın hizmetçisi de işkence gör-

müş. 2 kızın ayakları dibine ya-
kılan ateş kendiliğinden sönmüş. 
Bunun üzerine, kızları giysilerini 
soyup kırbaçlayarak sokak sokak 
gezdirmişler. Ancak, eziyeti izle-
yenler, Barbara’da işkencelerden 
hiçbir iz kalmadığını hayretle gör-
müşler. Son çözüm olarak baba 
öz kızının başını vurmak üzere 
keskin kılıcını havaya kaldırmış. 
Ama tam o anda gökten inen bir 
yıldırımla yanmış kül olmuş za-
lim adam... İşte böyle özellikleri 
olan bir azize, hayati tehlikelere 
maruz olarak madencilerin de piri 
olmuş. Her yıl 4 Aralık’ta dünya-
nın her yerinde bir araya gelen 
madenciler, hem bu azizeyi anıp 
hem de kutlama yapıyorlar...

dedi. Sönmez, açılış konuşmasına 
bir müjde ile başladı; “Az önce 
bir telefon aldım. 16 Haziran 
2012 tarihli Başbakanlık genelge-
si hakkında. Danıştay yürütmeyi 
durdurma kararı vermiş. Bu ka-
rarın sonuçlarını zaman göstere-
cek” diye konuştu. 

Türkiye madenciliğinde, yasal 
düzenlemelerin dağınıklığı ve 
koordinasyon eksikliği olduğu-
nu vurgulayan Mustafa Sönmez, 
“Rusya krizinden en çok bizim 
sektör etkilendi maalesef. İlerde 
Rusya ile bir doğalgaz sıkıntısı çı-
karsa ne olacak halimiz? Bir mu-

sibet bin nasihattan iyidir derler 
ya. Umarım bu vesileyle, herkes 
yeraltı kaynaklarımızın önemini 
anlar ve madenciliğin sorunları-
nın çözülmesi konusunda daha 
fazla gayret gösterir” ifadesini 
kullandı.

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ 
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Ormanlar ve madenler…

İkinci oturumda konuşma yapan sektör temsilcileri 
de şöyle sıralandı;

-	 Maden	İşleri	Genel	Müdürlüğü	Arama	ve	
İzinler	 Daire	 Başkanı	 Doğan	 Tok:	 “Or-
manlar da bizim madenimiz”

 Maden Kanunu’nda değişiklikler yapıldı. Bi-
zimde bununla alakalı yönetmelik çalışma-
larımız sürüyor. “Maden ihale yönetmeliği”, 
“Yetkilendirilmiş tüzel kişilikler yönetmeli-
ği” ve “Maden kanunu uygulama yönetmeli-
ği” olmak üzere 3 yönetmelik hazırladık. 

 
 Ormanlar da maden kadar değerli. Onlar da 

bizim madenimiz…Orman izni alınmamış 
yerlerdeki izinsiz madencilik faaliyetlerini 
durduruyoruz. 

-	 Orman	Genel	Müdürlüğü	 İzin	ve	 İrtifak	
Dairesi	Başkan	Yardımcısı	Ahmet	Çelik:	
“Ormanlar	perişan	edilmiyor”

  16 Haziran genelgesinin yürütmesinin dur-
durulması haberini şimdi Sayın Başkandan 
öğrendik. Eğer hükümet yeni bir genelge 
yayınlanmassa biz tüm müracaatları 1 hafta 
içinde hazırlarız. 

 
 Maden izinlerinde açmaz var. Muhalefet, 

basın ve çevre örgütleriyle mücadele edi-
yoruz. Verilen her izin, sorunmuş gibi algı-
lanıyor. Oysa Türkiye’nin tüm ormanlarının 

sadece binde 2.5’unda maden izni var. Bu, 
sorun edilecek bir rakam değil. 

 Münferit 3 - 5 madencinin hataları tüm ma-
dencilere mal ediliyor. Sanki Türkiye’de or-
manlar perişan ediliyormuş gibi yanlış bir 
algı hâkim.

-	 Ege	İhracatçılar	Birliği	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	Mevlüt	Kaya:	“Maden	Bakanlığı	
gerek”

 30 yıl sektördeyim. Sorunlar diz boyu. En 
büyük sorunlardan biri madenciler hakkın-
daki yanlış algı... Biz ülkenin değerlerini iş-
lerken, cari açığa ilaç olabilecekken, doğayı 
kirleten insanlar gibi algılanıyoruz. Oysa öz 
kaynaklarımızı yüzeye çıkarmak zorunda-
yız. Sezaryen yapar gibi o cevher, adeta bir 
bebek gibi çıkarmalıyız. 

 Biz madencilik STK’ları olarak kamu ile gö-
rüşmeye gittiğimizde bir şeyler kopartmaya 
çalışan insanlar olarak algılanmaktan hoş-
nut değiliz. 

 Kamu ve maden sektörü egolarını bir ke-
nara bırakıp, ben’i değil biz’i önceliğe alıp, 
ortak akılla hareket etmeli. 

 Maden Bakanlığı istiyoruz. Bu olmazsa bile, 
hiç değilse Başbakanlığa bağlı bağımsız bir 
müsteşarlık kurulsun. Böylelikle sorunları-
mız nokta atışı ile daha kolay çözülebilir. 

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ 

- Agrega	Üreticileri	 Birliği	 Başkanı	 Şevket	
Koruç:	“Agrega,	stratejik	önemde”	

 64. Hükümetin kısa vadeli hedefleri içerisin-
de yer alan otoyol projeleri, hızlı tren proje-
leri, köprüler ve kentsel dönüşüm projeleri 
neticesinde agreganın ve kaliteli hammadde 
rezervlerinin öneminin çok daha kritik sevi-
yelere ulaşacağını söylememiz mümkündür. 
Özellikle İstanbul ve çevresi için uzun va-
deli kaynak ve altyapı planlaması olmazsa 
olmaz bir koşuldur. Bu planlamanın yapıl-
ması gerekir. Bu planlama yapıldıktan son-
ra da gerekli altyapı hazır oluncaya kadarki 
dönemde mevcut kaynakların çevreyle ba-
rışık bir şekilde, gerekli çevresel tedbirleri 
almak koşuluyla, işletilmesine izin verilmesi 
bir zarurettir. Bunları yapmadığımız takdirde 
önümüzdeki birkaç sene içerisinde özellikle 
inşaat sektöründe ciddi sıkıntılar yaşayacağı-
mızı her beraber göreceğiz. 

-	 Matel	 A.Ş.	 İşletme	 Müdürü	 Serdar	 Şen-
bayrak:	“Orman	bedelleri	yüksek”

 Son 5 yıldaki orman bedelleri çok arttı. 2001 
yılında m2 başına 35 kuruş iken bu rakam 
2015 yılında bu rakam 1,5 liraya çıktı. Kar 
oranı yüzde 10, orman bedel oranı da yüzde 

10! Bu rakamlarla biz nasıl madencilik yapa-
cağız? Orman bedellerinin yüksekliği nede-
niyle madencilikten vazgeçen çok kişi oldu.

 Ben 25 yıldır bu sektördeyim. Her şey kötü-
ye gidiyor. Madencilikte iyi noktalara varmak 
istiyorsak, sektörün üstündeki yüklerin kal-
dırılması şart.

-	 Türkiye	 Mermer	 Doğaltaş	 ve	 Makinaları	
Üreticileri	 Birliği	 Başkanı	 İhya	 Kangal:	
“Madensiz	yaşam	olmaz”

 Madencilikte yaşanan bedbaht birkaç yıla 
rağmen Madencilik Günü’nüzü kutlarım. Bi-
zim senelerdir orman-maden ilişkisini anlat-
madığımız kimse kalmadı. Demek ki yanlış 
ifade ediyoruz kendimizi. Ben bir kez de iro-
nik bir şekilde anlatmayı deneyeceğim. 

 Maden izni olan alanlar, tüm orman varlığı-
mızın binde 3’ü. Ortadaki tüm cayırtı bu ra-
kamdan!

 Madenler yaşamın olmazsa olmazlarıdır. Ma-
dencin ekmeğini kelimenin tam anlamıyla 
taştan çıkarmak için ne fedakârlıklara katlan-
dığını düşünmek lazım. Kamu ve özel sektör 
el ele vermeli, madenciye engel yaratmadan,  
çevreci bir programla eyleme geçmeli. 
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4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ 

Plaket töreni sonrasında 
aynı otelde yapılan 
kokteyle geçildi. Sandvik’in 
sponsorluğunda 
gerçekleştirilen kokteyl 
sırasında misafirler sohbet 
edebilme fırsatı yakaladılar.
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Saat 20.00’de Traxys’nin sponsorluğunda düzenle-
nen gala yemeği başladı. Üst düzey katılımın ol-
duğu gecede Türkiye Madenciler Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn. Atılgan Sökmen açılış konuş-
masında misafirlere hoş geldiniz dedi. Daha sonra 
Türkiye Madenciler Derneği’ne ve sektöre yaptığı 
katkılardan ötürü TMD Denetleme Kurulu Başkanı 
Sn. Melih Turhan’a teşekkür plaketi verildi. 

Bu sene ilk defa gerçekleştirilen Sektörel Başarı 
ödüllerini Eskişehir’de gerçekleştirdikleri Magnez-
yum yatırımı ile Esan Eczacıbaşı ve Manisa Gör-
des’te gerçekleştirdikleri Nikel Kobalt yatırımı ile 
Meta Nikel aldı. Arkasından 4 Aralık etkinliklerine 
destek veren kuruluşlara teşekkür plaketleri verildi. 
Keyifli geçen gece; gelecek yıl sorunsuz bir gün-
demde buluşabilme dilekleri ile son buldu.

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ 
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4 Aralık Dünya Madenciler Gü-
nü’nü bir bayram tadında kut-
lamayı geleneksel hale getiren 
T.M.D’nin bu yılki etkinlikleri 
de, ülkemizde ve dünyada yaşa-
nan tüm olumsuzluklara rağmen 
madencinin hayata bakışı, mes-
leğine olan tutkulu sevgisinin ve  
ülkesine olan bağlılığının özel 
bir tezahürü olarak gerçekleşti. 
Gerçi, sabah Galatasaray Lisesi 
önünde başlayan, madenci kıyafetleri ile şehir 
bandosu eşliğinde taksim meydanına yapılan 
madenci yürüyüşü bu sene de maalesef engel-
lenmiş ise de TMMOB Maden Müh. Odası İs-
tanbul Şubesi ile birlikte T.M.D Taksim Anıtına 
birlikte çelenk koyarak saygı duruşunu gerçek-

leştirmiştir. İkinci etapta ger-
çekleştirilen İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği semineri ve de be-
nim moderatörlüğümde ger-
çekleşen Maden – Orman iliş-
kisi konulu panele katılımın 
yüksek seviyede olmasından 
son derecede memnun ve 
mutlu oldum. Doğrusu, her 
biri konularında çok dona-
nımlı ve yetkin kişiler olan 
panelistlerle çok düzeyli ve 
şenlikli bir panel yönetmenin 
tadı damağımda kaldı. Gala 
yemeğinin kalitesi ve katı-
lımcılardaki içtenlik te ayrıca 

bir övünç kaynağı idi. Emeği geçen herkesi ayrı 
ayrı kutluyor sektörümüz adına teşekkürlerimi 
sunuyorum. Umuyor ve bekliyorum, sektör bi-
leşenleri oluşturulacak yeni bir güçle yakın bir 
gelecekte madenciliğin sorunlarını daha yaşanır 
bir seviyeye taşıyacaklardır. Daha güzel Dünya 
Madenciler Günü’nde buluşalım.

Mustafa Sönmez
Türkiye Madenciler Derneği 
(TMD) eski Başkanı 

TMD’nin düzenlediği 4 Aralık sempozyu-
munu çok iyiydi. Özellikle çevre ve maden 
konulu paneli beğendim. Madencilerin en 
büyük sorunları orman izinleri.  Hatta şunu 
söyleyeyim 2014’ün ilk 9 ayındaki maden-
cilik faaliyetindeki artış 6.4 iken 2015 yılın-
da eksi 3.4 olmuş ve bunun da tek sebebi 
orman ve maden konusunun çözülmeme-
si. TMD’nin bu konudaki  çalışmalarından 
dolayı herkese de teşekkür ediyorum. 4 
Aralık Dünya Madenciler Günü’nde  hem 
kutlama hem mücadele günüdür. İkisinin 
bir arada olmasında fayda vardır.

Öncelikle 4 aralık’a ‘maden-
cilerin haklarının verilmesi 
günü’ demek lazım. Maden 
ve madencilik olmadan dün-
ya olmuyor. Madenciliğin ge-
lişmesi lazım tabi, hammade 
kaynaklarının geliştirilmesi 
lazım. Biliyorsunuz 40 milyar 
dolarlık maden ithal ederken 
4 milyar dolar ihraç ediyoruz. 
Bu açığın kapanması lazım. 
Madenciler bayramı kelime 
olarak hoş değil ülkemizdeki 
kazalardan ötürü. Madenciler 
Günü demek lazım.

KUTMAN MADENCİLİK
Mehmet Budak

Halim Demirkan
Kömür Üreticileri Derneği 
Genel Sekreteri 

RÖPORTAJ

TMD’nin 4 Aralı panelinde  sektörün büyük bir problemi olan iş gü-
venliği konusunun gündeme alınması isabetliydi. Sadece bir kutlama-
dan ziyade madenciliğin büyük bir sorunun orada güncellenmesi, dile 
getirilmesi ve çözüm önerilerinin alınması çok güzel olmuş. 4 Aralık as-
lında tamamen bir dayanışma günü. Bütün dünyada da öyle. TMD’nin 
bu etkinliği ile de hem dayanışmayı güçlendirdik hem de dayanışma 
hem karşılıklı olarak fikirler  ortaya konuldu.

4 Aralık Madenciler Günü et-
kinlikleri ile madencilik sek-
töründeki üreticiler ve sektör 
temsilcileri bir araya gelerek 
sektörle ilgili problemleri ve 
çözüm önerilerini tartışma ze-
mini bulmakta, geride kalan 1 
yılın yorgunluğunu hep birlikte 
kutlamalarla atabilmektedir. 4 
Aralık, hem bir mücadele günü 

hem de kutlama günüdür. Ma-
dencilerin Türkiye genelinde 
ciddi problemleri var. Bunları 
da TMD’nin panelinde dile ge-
tirme, insanlara aktarma, onla-
rın da fikirlerini alma şansımız 
oldu. Her yıl 4 Aralık gününde, 
problemlerimizi kamu yetkilile-
rine aktarma fırsatı buluyoruz. 
Onların bu konudaki düşün-
celerini, önerilerini öğrenmiş 
oluyoruz. Bu anlamda, maden-
cilerin de sıkıntılarını çözmek 
adına adımlar atılmış oluyor.

Nejdet Biçer
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Etüt Plan Proje Daire 
Başkanı 

Şevket Koruç
Agrega Üreticileri 
Birliği 
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Ergun Sokulluoğlu
Sandvik Madencilik 
Bölge Müdürü 

Türkiye Madenciler Derneği’nin 
4 Aralık Dünya Madenciler 
Günü nedeniyle düzenlemiş ol-
duğu etkinliklere katılış olmak 
gerçekten çok güzeldi. Sektö-
rün ileri gelen firma ve temsil-
cileriyle bir kez daha bir arada 
olmaktan ekip olarak son dere-
ce mutluluk duyuyoruz. Maden-
cilik sektörünün gerek küresel, 
gerekse ülkemizde geçirmekte 
olduğu bu zor günlerde, Sand-
vik Madencilik olarak sektörün 
gelişmesine azıcık da olsa katkı 
sağlayabiliyorsak ne mutlu biz-
lere. Biz ekip olarak Türkiye’de 
madenciliğin geleceğine çok 
inanıyoruz ve her fırsatta elimiz-
den geldiğince ülkemizde ma-
dencilik faaliyetlerinin dünya 
standartlarına doğru ilerlemesi 
için destek olmaya devam et-
mek arzusundayız. Türkiye Ma-
denciler Derneği’ne düzenlemiş 
oldukları bu anlamlı etkinlikler 
için teşekkür ederiz. 

Türkiye Madenciler 
Derneği’nin 4 Aralık 
2015 Dünya Madenci-
ler Günü etkinliklerine 
İmbat Madencilik’ten 3 
kişilik ekiple katıldık. İlk 
oturumdaki iş güvenliği 
sunumlarına katkı sağla-
dık. Gerek iş güvenliği 
konulu oturumun, ge-
rekse çevre-orman konulu oturumun ve özellikle soru-ce-
vap bölümlerinin yararlı olduğunu düşünüyorum. Kokteyl ve 
gala yemeği ile devam eden günde TMD’nin değerli yöneti-
cilerinin yakın ve nazik ilgisi ile karşılaştık. Bu tür toplantılar, 
madencilik camiasından tanıdık ve arkadaşları bir araya ge-
tirmesi, yeni tanışmalara vesile olması açısından çok önem-
li olmakta. Bizler de bir çok arkadaşımızla karşılaştık, yeni 
madencilerle tanıştık. Değerli hocam Prof. Dr. Işık Özpeker’i 
görmekten ayrıca mutluluk duydum. Etkinlikleri düzenleyen 
TMD yönetimine şahsım ve İmbat Madencilik adına şükran-
larımı sunuyorum.

Aygün Ekici
İMBAT Madencilik 
İş Güvenliği Müdürü Serdar Şenbayrak

Matel A.Ş. İşletme Müdürü 

Madenciler Bayramı olarak 
kutlanan özel bir günden 
çok, madencilerin sorunları 
nedeniyle ‘Madenciler Gü-
nü’ne döndü. Bir bayram ola-
rak kutlamaktan çok sorunları 
tartıştığımız ve geleceği yön-
lendirmek yerine günü kur-
tarmaya çalıştığımız bir güne 
döndü. Gönül isterdi ki biz bu 
günü bir bayram kutlayalım. 

Sorunları değil de gelecekteki 
madenciliğimizin nasıl olması 
gerektiğini, hedeflerimizi tar-
tışalım… Ama biz yaşamak 
için, tabiri caizse ekmeğimizi 
kurtarmaya çalışırken gelece-
ği düşünmeden sadece günü-
müzü kurtarmaya çalışıyoruz. 
Fakat günümüzü kurtarırken 
geleceğimizi kaybettiğimizin 
farkında değiliz.

Madenciliğin kazalar 
ile hatırlandığı ülke-
mizde, en değerli var-
lık olan insanın tüm 
sistemlerin merkezine 
koyulması, iş sağlığı 
ve güvenliğinin temel 
bir değer olarak işlet-
menin tüm aşamaları-
na entegre edilmesi ve 
teknoloji yatırımları ile 
elde edilecek emni-
yetli üretim sayesinde 

tüm madencilerin yüzlerinin gülmesi dileğiyle, Maden-
ciler Gününüzü kutluyorum.

Mehmet Eğriboyunoğlu
Çayeli Bakır İşletmeleri İSH ve Çevre Müdürü 

RÖPORTAJ
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ÜYELERİMİZDEN HABERLER

BİZ MİSAFİRİZ BÖLGE HALKI EV SAHİBİ

ektörde uzun yıllardır varol-
malarına rağmen her projeyi, 
yeni bir soluk ve heyecan ola-
rak görüp yeni değerler yarat-

mayı kendilerine görev edinmişler 
ve bu heyecanı bölge insanının ih-
tiyaçları ve öncelikleri doğrultusun-
da Halkla İlişkiler Politikalarına da 
yansıtmışlar.

“Bölge halkının önceciklerini, de-
ğerlerini ve ihtiyaçlarını her zaman 
önemseyip komşularımızla ortak bir 
akılda birleşmeyi hedefledik.” diyen 
Agola Madencilik Genel Müdürü M. 
Ender Özaydın; kendilerini bölgeye 
giden bir misafir ve bölge halkını 
da ev sahibi olarak değerlendiri-
yor. Özaydın; “biz misafir adabına 
uyduğumuzda, kültürümüzde va-
rolan misafirperverlik olgusu bölge 
insanında doğaçlama olarak ortaya 
çıkmaktadır. Önemli olan karşılıklı 
güven müessesesini oluşturabilmek-
tir. Bunun için maddi hiçbir şeye ih-
tiyacınız yok. Sadece dürüst, açık ve 
samimi olmaktan korkmayın. Bölge-
deki yeraltı kaynaklarına verdiğiniz 
önemi komşularınıza da verin çün-
kü onlar da bizim değerimiz...

Kendimize yüklediğimiz bu misyon 
ve bölge halkından aldığımız güçle, 
toplumun bütününü (büyük çoğun-
luğunu) etkileyen sosyal sorumluluk 
projeleriyle ve bu projelerin verdiği 
özgüvenle yolumuza devam ediyo-
ruz. Şunu gönül rahatlığı ile söyle-
yebiliriz ki; hedefimiz tüm dünyada 
örnek alınan, en üst teknoloji stan-
dartlarının kullanıldığı  ve komşu-
larımızdan oluşan bir kadro ile bu 
bölge ve ülkeye en fazla katma de-
ğeri yaratmak ve madenciliğin gurur 
duyulan bir sektör haline gelmesine 
katkı sunmaktır.

ÇOCUKLAR  DÜNYANIN GÜLÜMSEYEN 
VE GÜLÜMSETEN YÜZÜDÜR...

Bir çocuğu mutlu etmek, dünyayı 
gülümsetmektir...

Çanakkale iline bağlı Kepez Beledi-
yesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz ‘Adi-
le Naşit Çocuk Bakım Evi ‘projesini 
tamamladık ve açılışını yaptık. Yak-
laşık 70 ihtiyaç sahibi çocuk, eğitim-
lerine ilk adımı burada atacaklar.. 

Bize de bu gururu ömür boyu yaşa-
manın mutluluğu kalacak...”

Agola Madencilik, 
2012 yılından bu yana 

Biga yarımadasında 
metalik madenlerin 

aranması üzerine 
faaliyet gösteren 
ve yapmış olduğu 
çalışmalarda çok 

önemli sonuçlara imza 
atmış bir şirkettir. 
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ürkiye Taşkömürü Kuru-
mu (TTK), ocak - kasım 
döneminde KDV hariç 

182 milyon 780 bin 96 lira tu-
tarında 832 bin 314 ton kömür 
satışı gerçekleştirdi.

Kuruma bağlı müessese müdür-
lüklerinden Üzülmez, Kozlu, 
Karadon, Armutçuk ve Amas-
ra maden ocaklarında üretilen 
taş kömürü, Çatalağzı Termik 
Santrali (ÇATES), demir çelik 

fabrikaları, kamu kurum ve ku-
ruluşları vasıtasıyla vatandaşlara 
satılıyor.

Ocak-kasım döneminde en 
fazla kömürü 472 bin 771 ton 
olmak üzere KDV hariç 71 mil-
yon 937 bin 238 lira karşılığında 
ÇATES’e satan TTK, demir çe-
lik fabrikalarına KDV hariç 85 
milyon 96 bin 101 lira tutarın-
da 290 bin 667 ton kömür satışı 
gerçekleştirdi. Kurumun diğer 

işletmeler ve vatandaşlara sattığı 
kömürle ocak - kasım aylarında 
elde ettiği gelir, KDV hariç 182 
milyon 780 bin 96 lira oldu.

Kuruma ait maden ocakların-
da bu yılın 11 ayında 860 bin 
691 ton kömür üretildi. Türki-
ye Taşkömürü Kurumu (TTK) 
maden ocaklarında bu yılın 11 
ayında 860 bin 691 ton kömür 
üretimi gerçekleştirildi. Kozlu, 
Armutçuk, Karadon, Amasra ve 
Üzülmez müessese müdürlükle-
rinin işlettiği maden ocakların-
da üretilen kömür, geçen yılın 
ocak-kasım dönemine kıyasla 
323 bin 554 ton azaldı. 

En düşük üretimin 54 bin 132 
tonla eylül ayında yapıldığı 
TTK’da, kasımda ise 72 bin 52 
ton kömür çıkartıldı. Yılın 11 
ayında en fazla üretim 99 bin 
613 tonla ocakta oldu. Söz ko-
nusu maden ocaklarında bu 
yılın 11 ayında toplam 860 bin 
691 ton kömür üretildi. 

TTK, 832 bin Ton Kömür Satışı 
Gerçekleştirdi

TÜRKİYE’DEN MADENCİLİK HABERLERİ

TED Zonguldak Koleji Vakfı Özel Okulları’na Tür-
kiye Madenciler Derneği tarafından gönderilen 
şema, öğrenciler tarafından Dünya Madenciler 
Günü etkinliği kapsamında ilgiyle incelendi.
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EMTİA DÜNYASI

Levent YENER - Maden Y. Mühendisi 
Baometal Madencilik A.Ş. (Genel Müdürü)

Kalsit (Agrekal, Mikrokal, Nanokal) Katkılı 
Malzemelerin Kullanımı Farklı Sektörlerde 
Yaygınlaşarak Hızla Artıyor

Kalsiyum karbonat (CaCO3) (piyasada kullanılan adıyla kalsit) Türkiye’de ve Dünya’da boya, ka-
ğıt, polimer, plastik ve kablo, cam, seramik, yapıştırıcı kimyasalları, yapı malzemeleri gibi çeşitli 
sanayi dalları başta olmak üzere ormancılık, inşaat, hayvan yemleri, gıda, ilaç ve kozmetikler, su 
arıtma ve desülfürizasyon gibi birçok farklı alanda da kullanılmaktadır. Kalsit değişik boyutlarda 
dolgu olarak katıldığı ürünlere beyazlık, dayanıklılık, akışkanlık, gerilme akma mukavemeti, 
çekme mukavemeti, kopma uzaması, Young zorlanım ölçüsü, erime akışkanlığı, esneme gerili-
mi gibi çeşitli özelliklerde iyileştirme kazandırmakta ve üretim maliyetini düşürmektedir. Yüzey 
alanının daha fazla olması ve daha homojen bir partikül boyut dağılımında olması, nanokalsite 
mikrokalsite göre ekstra avantajlar sağlamaktadır. Bu nedenle nanokalsit kullanımı tüm sektör-
lerde hızla artarak yaygınlaşmaktadır.

KALSİT NEDİR?

Kalsit kimyasal formülü CaCO3 olan kristalleşmiş 
kalsiyum karbonattır. Saydam, beyaz, sarı, yeşilim-
si ve mavimsi renkte olabilir. Sertliği 3, özgül ağır-
lığı 2,71 g/cm3’dür.  Seyreltik hidroklorik asitte (tuz 
ruhu) şiddetli bir köpürme ile ayrışır. Saf kristal % 
56 kalsiyum oksit (Ca0), % 44 karbondioksit (CO2) 
ihtiva eder. Saf olmayan kristallerde kalsiyumun 
bir kısmı Fe, Mg ve diğer metal elementlerle yer 
değiştirmiş olabilir. Tüm yer kabuğunda % 4 kalsi-
yum karbonat vardır. Buna rağmen primer olarak 
erüptif kayaçlardan pegmatitlerde nadiren bulu-
nur. Mineral damarı şeklinde kurşun, çinko, gü-
müş cevherleri ile birlikte tezahür eder. Genellikle 
sekonder bir mineraldir. Doğada bolca bulunur. 
Karbonatlı sedimanter kayaçların (tebeşirler-kireç-
taşları) ve onların metomorfizması sonucu oluş-
muş mermerlerin ana bileşenidir. Kalsit kalsiyum 
karbonatın tek minerali değildir. Aragonit, Vaterit 
ve Kalsite CaCO3’ün üç evresi denilebilir. Her üç 
mineral benzer özelliklere sahiptir.  Ama simetrile-
ri ve kristal yapıları farklıdır. Aragonit ortorombik, 
vaterit hekzagonal, kalsit ise trigonaldir. Kalsit ve 
kombinasyonları yüzlerce farklı kristal form oluş-

turabilir. En çok bilineni “köpek 
dişi” olarak adlandırılan dipira-
mittir. “İzlanda spatı” olarak ad-
landırılan saydam kalsit kristali-
nin içine ışık girdiğinde kalsitin 
eşsiz optik özelliğine bağlı olarak 
hızlı ve yavaş ışın demetlerine 
bölünür. Işın demeti kristalin dı-
şına çıkarken iki farklı yönde eği-
lirler. Vikingler “İzlanda kristali, 
gizemli güneş taşı” diye adlan-
dırılan saydam kalsitin bu “ikili 
kırılma” özelliğini gökyüzündeki 
güneşin konumuna uyarlamışlar 
ve sisli havalarda yön bulma be-
cerilerini geliştirmişlerdir. Topçu-
lar da savaşlarda siper arkasından 
hedef bulmakta kalsit kristalinin 
bu ikili kırılma özelliğinden ya-
rarlanmıştır.

Kalsit Ürünleri:

Hammadde: Tamamı açık işlet-

me ile üretilmektedir. Kalsitin ve 
çatlaklarında yer alan organik ve 
inorganik maddeler, hammadde-
nin kırılması ve elenmesi son-
rasında yıkama tamburunda yı-
kanması ve son aşamada duştan 
geçirilmesi ile bertaraf edilmek-
tedir.

Agrekal: Granomer veya Mozaik 
olarak da adlandırılır.  

Kalsit cevherinin kırılma sonrası 
elenmesi neticesinde elde edil-
mektedir. Mikronize edilmemiş 
olan ve genelde 0,1 mm ile 2,5 
mm arasında farklı değerlerde 
üretilebilen granomer kalsit, yapı 
kimyasalları sektöründe mineral 
sıva uygulamalarında bina dış yü-
zeyine desen verme amaçlı olarak 
kullanılmaktadır. Tesislerde üre-
tilen granomer kalsitin standart 
kalitede ve ebatlarda olması için 
üretim sırasında veya sevkiyat 
öncesinde düzenli elek analizleri 
yapılarak ürünün aynı karakterde 
olması sağlanmaktadır. Granomer 
kalsit ürünleri dökme, kraft torba 
ve bigbag’lerde ambalajlanarak 
sevkiyat sağlanmaktadır. 0,1 mm 
- 2,5 mm ebatları arasında doğal 
beyaz renkli olarak üretilen gra-
nomer kalsitler mineral sıva üreti-
cileri tarafından beyaz veya farklı 
renklere boyanarak mineral sıva 
uygulamasında kullanılmaktadır.

Kalsit Öğütme Tesisleri

Fabrika sahasına taşınan kalsit 
hammaddesi vibrasyonlu bes-
leyiciler vasıtasıyla boyutlarına 
göre önce çeneli kırıcıya oradan 
bantlarla çekiçli kırıcıya aktarılıp 
kırma işleminden sonra mikroni-
ze elekten geçirilip fraksiyonla-
rına ayrıştırılır. Kalsit daha sonra  
değirmenle (pinmill, ball mill, 

sand mill, atr mill) 200 mikron 
ve daha düşük mikronlara kadar 
öğütülür ve seperatör aracılığıyla 
mikronlarına ayrılır. Elek ve se-
peratörden geçirilip fraksiyonla-
rına ayrılmış kalsit, elevatör yada 
pnömatik sistemlerle stoklama 
alanına taşınır. İstenilen boyuttan 
daha yüksek boyutta çıkan fraksi-
yonlar değirmene geri gönderilir. 

Mikrokal: Öğütülmüş Kalsit 
(Ground ) (GCC)

Kalsitin öğütülerek farklı incelik-
lerde toz haline getirilmesi kuru 
veya sulu sistemle olabilir. Buna 
bağlı olarak filtrasyon sistemi de 
değişir. Böylece kalsitin inorganik 
doğal yapısına müdahale edilme-
den incelik değeri 1 mikron ile 
60 mikron arasında olan 8 ila 12 
farklı çeşitte mikronize kalsit üre-
tilir. Bunlar toz, bulamaç (slurry) 
(% 70 katı, % 30 nem), kek (% 90 
katı, % 10 nem ) şeklinde dökme, 
bigbag ve kraft torbalı olarak pa-
ketlenmektedir.

Slurry (Sulu öğütülmüş) Kalsit

Slurry kalsit tesislerinde kalsitin 
su ile birlikte öğütülerek istenen 
inceliklerde üretimi sağlanmakta-
dır. Mikronize toz kalsit kullanan 
boya ve kağıt üreticileri, disperse 
edilmiş slurry kalsiti tercih ettikle-
rinde mevcut üretim süreçlerinin 
kısalmalarını sağlayarak işgücü 
ve maliyet avantajı elde ederler. 
Özellikle boya ve kağıt sektörün-
de büyük ilgi gören Slurry kalsi-
tin üretimi esnasında ilave edilen 
dispersant ve biosit gibi reaktifler 
sayesinde, kalsitin üretim öncesi 
ve sonrasında çökmesi engelle-
nerek müşteriye sevk edilmesi 
gerçekleşir. 
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Slurry kalsitin sevkiyatı, her türlü 
hava şartına dayanıklı özel izolas-
yonlu ve karıştırıcılı tankerler ile 
gerçekleştirilir.

Mikronize Kaplı Kalsit (Coated)

Kaplı kalsit, mikronize şekilde 
üretilmiş olan kalsitin “Stearik 
asit” ile kaplanması sonucu elde 
edilmesidir. Kalsit inorganik bir 
mineral olduğu için, organik po-
limerler ile arasında yüzey geri-
lim farkı oluşmaktadır. Bu neden-
le daha iyi fiziksel değerler elde 
edebilmek için kalsitin % 1 ora-
nında “stearik asit” ile kaplanma-
sı gerekir. Bunun için mikserler, 
Raymond değirmenler ve torbalı 
filtreler kullanılır.

Farklı inceliklerde kalsitlerin 
kaplanması mümkün olabilmek-
le birlikte, taneciklerin homojen 
şekilde kaplanması için mikroni-
ze üretim tesislerinde genellik-
le incelik değeri 1 mikron ile 5 
mikron arasında olan kaplı kalsit 
üretilmektedir. Mikronize kaplı 
kalsit özellikle polimer – plastik 
ve kozmetik sektörü tarafından 
talep edilir.

Çöktürülmüş Kalsit (Precipitated) 
(PCC) ve Nanokalsit

Kırma, öğütme ve filtrasyon yön-
temleriyle üretilen kalsite öğütül-
müş kalsiyum karbonat (GCC) 
adı verilmektedir. Ancak üretilen 
kalsit, bazı sektörlerin istediği 
ince boyutta ve saflıkta değildir. 
Öğütülmüş kalsit mikron boyut-
larındadır ve boyut dağılımı ho-
mojen değildir. Saf kalsit üretimi 
ancak yeniden kristallenme yön-
temleriyle elde edilebilir. Öyle ki, 
doğadan çıkarılan CaCO3 minera-
li yaklaşık 900C sıcaklıklarda kal-
siyum oksite (CaO) dönüştürülür. 
Kalsiyum oksit su ile hidratasyo-
na tabi tutularak kalsiyum hid-
roksit (Ca(OH)2), başka bir adıyla 

kireç sütü elde edilir. Ca(OH)2 
içerisinden karbon dioksit geçi-
rilerek yeniden kristallendirme 
yöntemiyle CaCO3 elde edilir. 
Hammaddeler ucuz ve kolaylık-
la doğada bulunabildiği için, en-
düstriyel ölçekte yeniden kristal-
lenme ile istenen özellikte CaCO3 
elde edilebilir. 

Son yıllarda özel bir kimyasal 
reaktif (promoter) kullanılarak 
CO2’nin kireç sütünden sadece 
CaO ve/veya Ca(OH)2yi selektif 
olarak etkilemesi sonucu %100 
saf (SCC) Sentetik kalsiyum kar-
bonat üretim teknolojisi uygula-
maya konmuştur.

PCC ve SCC prosesi ile kalsitin 
saflığını etkileyen silikat mine-
ralleri ve ağır metaller bünyeden 
uzaklaştırılarak saflık artırılmak-
tadır. PCC, kimyasal yöntemlerle 
üretildiğinden, tanecik şekli, bo-
yutu ve dağılımı kontrol altında 
tutulmaktadır. Bu PCC ve SCC 
teknolojileriyle kozmetik, gıda, 
ilaç, boya, kağıt, plastik, yapıştırı-
cı ve yalıtım sanayilerinin ihtiya-
cı olan kalitede mikron ve nano 
tanecik boyutunda üretim müm-
kün olmaktadır.

DÜNYA’DA KALSİT 

Dünya rezervleri hakkında dü-
zenli ve yeterli bilgi bulunma-
maktadır. Özellikle metamor-
fik kireçtaşlarında açılmış olan 
mermer ocağı artıkları ve blok 
alınamayan sahalarda üretim ya-
pılmaktadır. Dolayısıyla dünya-
da bir rezerv problemi yoktur. 
Ancak çok beyaz renkli, saf ve 
“öğütülebilme endeksi “yüksek 
olan, limanlara ve tüketim mer-
kezlerine yakın olan karbonatlar 
her zaman aranmaktadır. Dün-
ya kalsit piyasa büyüklüğü 2012 
yılında 15,6 milyar dolar karşılı-
ğı 86,5 milyon ton olarak rapor 
edilmiştir. Bu rakamların 2013 – 
2019 yılları arasında yıllık ortala-
ma % 7  artarak 25 milyar dolara 
ve 138,5 milyon tona yükseleceği 
öngörülmektedir. ABD’nin payı 
% 20,7 iken Avrupa pazarı 20,5 
milyon ton ile % 23,5 pay almak-
tadır. Global kalsit pazarında Çin 
ve Hindistan’ın başı çektiği Asya 
pazarı büyümenin de en yüksek 
olduğu kesimdir. Çin Asya’daki 
üretimin % 70’den fazlasına sa-
hiptir. Çin kalsit üretiminin 2015 
yılında 25 milyon tonu aşması 
beklenmektedir.
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Dünyada Batı dünyasında mikro-
nize kalsit üretimi ve pazarlanması 
az sayıda şirketin etkinliği ile ya-
pılmaktadır. Batı dünyasının belli 
başlı kalsit firmaları şunlardır:

Mineral Technologies, Schaefer 
Kalk, ExcalibarMinerals, Great 
LakesCalcium, Okutama Kogyo, 
Imerys, Solvay, MaruoCalcium, 
Omya, Missisipi Lime, Nordkalk, 
Huber Eng. Materials, Shiraishi 
Kogyo.
 
TÜRKİYE’DE KALSİT

Türkiye’de Marmara Adası ve Ça-
nakkale Karabiga Bölgesi’nde çok 
iyi kristalli kalsit oluşumları vardır. 
Granit kontağında oluşan bu kal-
sit yatakları yüksek beyazlıktadır 
ve öğütülmesi kolaydır. Fakat Ege 
Bölgesi ve Niğde’de bulunan olu-
şumlara göre beyazlığı düşüktür. 
Bayramiç, Biga, Ezine, Balıkesir 
Erdek ve Manyas’ta çok zengin  
kalsit yatakları ve ocakları bulun-
maktadır. Yine Bursa Orhanga-
zi, Keles, Orhaneli zengin kalsit 
yataklarına sahiptir, fakat üretim 
küçük çapta yapılmaktadır. Muğ-
la Yatağan ve Kavaklıdere Bölgesi 
kristal yapısı küçük fakat kimyasal  
yapısı saf ve öğütülebilirliği kolay, 
beyaz ve çok zengin kalsit yatak-
larına sahiptir. Son yıllarda artan 
miktarda Afyon İscehisar, Muğla 
ve Uşak mermer ocak artıkları kal-
sit öğütme tesislerine hammadde 
sağlayarak katkı vermektedir. Niğ-
de Bölgesinde son 10 yıl içerisin-
de çok hızlı üretim artışı yapan 
kalsit ocakları ve öğütme tesisleri 
açılmıştır ve çok zengin rezerve 
sahiptir. Türkiye’deki en beyaz 
oluşumlardır. Yine son yıllarda 
Kırşehir, Kırıkkale, Aksaray ve 
Yozgat illerinde bir çok yeni kalsit 
ocağı ve tesisi açılmıştır.

Yukarıda belirtilen bölgeler  10 
milyon tonlarca ifade edilebilir çok 
zengin rezerve sahiptir. Bunların 

dışında henüz üretim ve rezerv 
tespiti yapılmayan Anadolu’nun 
hemen her bölgesinde kalsit olu-
şumuna rastlamak mümkündür. 
Bilinen rezervlerin toplamı yüz 
milyonlarca ton ile ifade edilebilir. 
Türkiye’deki rezervlerde CaCO3 
yüzdesi yüksektir, silis ve demir 
safsızlıkları çok düşük orandadır.

Bazı yayınlarda dünya kalsit re-
zervinin % 40’nın Türkiye’de ol-
duğu yazılıdır. Bunun teknik ve 
pratik bir anlamı yoktur. Kalsitin 
Türkiye’de tek bir “Gümrük Tari-
fe Numarası” olmadığı için ihracat 
ve ithalatını istatistik olarak takip 
etmek zordur. Granül, öğütülmüş 
ve kaplanmış kalsitin her biri fark-
lı bir gümrük tarife numarasına 
tabidir, sıklıkla diğer endüstriyel 
hammaddelerle aynı kategoride 
işlem görmektedir. Yine de top-
lam üretimin 3 milyon ton civa-
rında olduğu, ihracatın ise 750 bin 
tonu öğütülmüş, 750 bin tonu da 
kırılmış olarak toplam 1,5 milyon 
tonu aştığı tahmin edilmektedir. 
Kombassan Holding iştiraki Ada-
çal-Afyon Emirdağ’da çöktürül-
müş kalsit (PCC) üretimine baş-
lamıştır. Mikronize kalsit üretim 
kapasitelerine göre sektördeki en 
büyük üreticiler  Omya, Esen Mik-
ronize, Anadolu Mikronize, Sinpaş 
Grup (Micron’s), Erciyes Mikron, 
Asos (İmerys), Niğtaş (Mikrokal), 
Nidaş, Kuzey Maden, Turmet, 
Adaçal (Hisar), Aydın Madencilik 
sayılabilir. Bu üreticilerin dışında 
alçı, yapı kimyasalları, cam ve se-
ramik fabrikalarının hemen her bi-
rinde yüksek kapasiteli kalsit oca-
ğı ve öğütme tesisleri vardır. 
 
KALSİTİN KULLANIM ALANLARI

1-Orman Ürünleri Endüstrisinde 
Kalsit

Kalsit tüketimi önceleri kağıt ve 
mukavva üzerinde yoğunlaşmış-
ken son yıllarda Orman Ürünleri 

endüstrisi alanında artık çok daha 
geniş kapsamlıdır. Fidelik ve ke-
reste plantasyonlarının bakımı ile 
başlayan değer zinciri, elyaf üre-
timi ve elyaf temelli ürünlerin son 
işlemleri ile devam eder, bitmiş 
ürünün kendisi ile son bulur.Bu 
faaliyetler atık madde veya atık su 
arıtma veya baca gazlarının desül-
fürizasyonu gibi ikincil işlemlerle 
desteklenir. Kalsit bütün bu süreç-
lerde mikro besin maddesi veya 
selülozun işlenmesinde katalizör 
olarak önemli rol oynar.

Kağıt ve Mukavva

Mikronize kalsit özellikle yazı 
kağıtları, duvar kağıtları ve kar-
tonların üretiminde % 15 - 80 ara-
sında katılarak kullanılmaktadır. 
Kaolinin dolguda kullanıldığı asit 
sistemiyle üretim yapan kağıt sek-
törü son 30 yıl içinde artan bir iv-
meyle nötr tutkallama veya alkali 
sistem diye tanımlanan yönteme 
dönmüştür. Üretilen kağıtlarda 
böylece zaman içerisinde sararma 
önlenmiş ve kaoline göre daha 
fazla kalsit dolgusu girme imkanı 
olmuştur. Bu da daha az selüloz 
tüketimi daha az optik beyazla-
tıcı kullanımı demektir. Böylece 
kalsit çevreye ciddi katkılarda bu-
lunmuştur. Dünyada kağıt sektö-
rü dolgusunun önemli kısmında 
öğütülmüş kalsit ve PCC olarak 
isimlendirilen çöktürülmüş kalsit 
kullanılmaktadır. Avrupa’da ge-
nellikle % 60’ı 2 mikron altında 
sulu öğütülmüş kalsit (% 75 su % 
25 katı halde) kağıt sektöründe 
dolgu amaçlı kullanılır. 2 mikron 
altı sulu öğütülmüş kuşe kalsiti 
ise kaplama için kullanılmaktadır. 
Kullanımı gittikçe yaygınlaşan kal-
sit bütün kağıt yapım sürecinde 
en önemli dolgu ve kuşeleme pig-
menti olarak kabul edilmektedir. 
Kalsit kağıda çok uygun fiyatlar 
karşılığında üst düzey beyazlık, 
opaklık,parlaklık ve iyi baskı özel-
likleri sağlar.
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2- Polimer ve Plastik Sektöründe 
Kalsit

Plastik sektöründe en çok kulla-
nılan dolgu maddesi doğal öğü-
tülmüş kalsittir. Kalsitin kullanımı 
ürün yapısındaki elektriksel öz-
direnci arttırdığı için ürünün per-
formansını yükseltmektedir. Öğü-
tülmüş kalsit termal iletkenliği 
ve erimeden oluşan yapışkanlığı 
etkileyerek işlemeyi geliştirmekte 
ve çok yüksek ısı transferi yardı-
mı ile daha yüksek üretim oranı 
sağlamaktadır. Pencere profille-
ri, kablo, boru, paket ve ambalaj 
malzemeleri, otomotiv parçala-
rı, yer kaplamaları, ev aletleri ve 
ayakkabı tabanları gibi bir çok 
plastik ürünü günümüzün en ba-
şarılı malzemeleri olarak görülebi-
lir. Kalsiyum karbonatın bu başa-
rıdaki payı büyüktür.

Esnek PVC - Kablolar

Esnek PVC ürünler çok yüksek 
kalsiyum karbonat yüklemesi ka-
bul ederler. Esnek PVC işleyiciler, 
formülasyon maliyetlerini azalt-
mak ve bunun yanı sıra mekanik 
ve görsel özellikler geliştirmek ya 
da viskoziteyle uyumlu kılmak 
için kalsiyum karbonat kullanır-
lar. Kalsit, kablo, döşeme, sente-
tik deri, fayans, branda ve plasti-
sol gibi pek çok PVC uygulamada 
kullanılır.

Kauçuk ve elastomer üretiminde 
doğru kalsit boyutunu seçerek 
yüksek dolgu malzemesi yükle-
melerine izin veren maliyet etkin 
çözümler elde edilir.

Film Levha ve Fiberler

Kalsit ince filmlerden daha kalın 
tabakalara pek çok uygulamada 
kullanılarak mekanik özellikleri 
geliştirmekte ve üretim perfor-
mansını arttırmaktadır. Plastik uy-
gulamaların en geniş pazarı olan 

filmler, deliklilerden ekstrüzyonlu 
kaplama filmlerine ve termoform-
lu levhalara kadar çok geniş bir 
yelpaze sunmaktadır. Hızlı soğu-
ma ve ısınma, homojenik dağılım, 
düşük hammadde maliyeti, darbe 
direnci, yırtılma direnci sağlamak-
tadır. % 60 kalsiyum karbonat 
içerikli dolgu polipropilen mev-
cut polistren termoform makine-
lerinde aynı hat performansı ve 
nihai ürün kalitesi ile polipropilen 
kullanmanın başarılı bir örneğidir. 
Kalıpta daha düşük soğuma süre-
si, daha hızlı döngüler, gelişmiş 
şekil alma kesinliği, daha yüksek 
sertlik, daha az büzülme, kolay 
şekil alma, soğuma süresi azlığı 
sağlar.

Borular, Profiller, Termosetler

Kalsit poliolefin borularda kon-
santrasyonlarının kullanılması ile 
daha yüksek sertlik, düşük soğut-
ma süresi, gelişmiş işleme ve dü-
şük maliyetler elde edilir. Basınçlı 
borular normalde düşük kalsiyum 
karbonat yüküne sahiptir. Bu bo-
ruların yüksek basınç testlerinden 
geçebilmeleri için ultra ince olan 
ve yüzeyi kaplanmış kalsitlerin 
kullanılması önerilir.

Termoset reçinelerine kalsit kulla-
nılması maliyet azalttığı gibi me-
kanik ve görsel özellikleride ge-
liştirmektedir. Kalsit viskozitenin 
termal genleşme katsayısının ve 
büzülmenin kontrol edilmesinde 
kullanılır. Kalıplanmış kısımlarda 
“A” sınıfı yüzey sunar.

Kalsit profillerin darbe direncini 
geliştirir. Daha iyi dağılım yoluyla 
pigment performansını maksimu-
ma getirir. Parlaklık düzeylerini 
iyileştirir ,düşük maliyetlidir.

3- Yapı Malzemeleri Alanında 
Kalsit

Boya ve Yüzey Kaplama

Kalsiyum karbonat günümüz-
de modern boya yapımında çok 
amaçlı kullanımı olan bir ana 
maddedir. Boya sektöründe uy-
gun tane dağılım eğrisine sahip 
olduğundan örtücülüğü iyileştirir. 
Aynı zamanda yüksek beyazlıkta 
olan kalsiyum karbonat çok par-
lak boyalar ve yüzey kaplamaları 
üretiminde kullanılır. Parlak renk 
tonları sağlar. Bununla birlikte 
alkali doğaları sayesinde tampon 
(buffer) etkisi yaratan kalsiyum 
karbonat etkin aşınma koruması 
sağlar. Önemli özelliklerinden biri 
de pigmentlerin dispersiyonunu 
kolaylaştırıp boya üretiminde ma-
liyet avantajı sağlamasıdır. Düşük 
aşındırıcılık özelliğiyle yüzey kap-
lamasının zımparalanma özelliğini 
iyileştirip, boya üretiminde kulla-
nılan ekipmanın aşınmasını azaltır. 
Ayrıca düşük yağ emme oranına 
sahiptir. Bu özelliğiyle ekonomik 
şartlar altında yüksek ovalama 
direncine sahip emülsiyon bo-
yaların üretimine olanak sağlar. 
Ayrıca sağlığa zararlı değildir. Bu 
sayede yaşama alanlarında deko-
ratif iç cephe boyalarında kulla-
nılır. Kalsiyum karbonatın hava 
koşullarına karşı dayanıklı olma-
sı, yüzey kaplamalarının ömrünü 
uzatması açısından çok önemli bir 
özelliktir. Kaliteli kalsit kullanımı 
yüksek parlaklık için gereken ve 
çok pahalı olan titanyum dioksit 
kullanımını azaltmakta dolayısıyla 
maliyetleri düşürmektedir. Kalsit 
boyaya yüksek parlaklık, az yağ 
emme, kolay dağılabilme, hava 
koşullarına dayanıklılık, düşük 
aşındırma, düşük elektrolit içeriği, 
pH dengeleyici etki, gelişmiş ko-
rozyon ve reolojik özellikler gibi 
değer katan özellikler sağlar.

Sıva ve Derz Dolgusu

Sıva hem dekoratif hem de fonksi-
yonel amaçlarla kullanılmaktadır. 
Estetik talepleri karşılayabilmek 
için tekstüre sıvalar 7 mm’ye ka-

dar ortalama çapa sahip mineral 
parçacıklar ve yüksek parlaklık 
gerektirir. Kalsit kullanılan sıvalar 
binalar için  su bariyeri fonksiyo-
nu görürken ,su buharının buhar-
laşmasına da izin verir. Astar ve 
dolgu maddeleri gibi diğer ürün-
ler duvar yüzeyini sonraki işlemle-
re hazırlamak için kullanılır. Kaba 
yüzeylerle çalışabilmek için ope-
ratörler malzemelerin çatlamaya 
dirençli olmasını ve iyi zımpara-
lama özelliklerine sahip olmasını 
ister. Bu zorlu gereksinimler ince 
ve kaba mineral parçacıklarının 
doğru miktarda ve dengede seçil-
mesini gerektirir. Doğal kalsiyum 
karbonat bu özel gereksinimleri 
karşılayan ürünlerin geliştirilmesi 
için ideal bir mineraldir. Küresel 
parçacık şekli iyi düzeyde işlene-
bilirlik sağlar ve uygulama özel-
liklerini iyileştirir.

Asfalt

Asfalt doğal hidrokarbonun poli-
merizasyonundan elde edilen bir 
kayaçtır ve 5000 yıldan beri yapı 
malzemesi olarak kullanılmakta-
dır. Asfalttaki kalsiyum karbonat 
dolgu maddesi, karışımın meka-
nik direncini arttırmak için kulla-
nılır. Bitümenle kohezyon sağlar 
ve işlenebilirliği artırır.

Seramik

Kalsit silika kumu ile birlikte se-
ramik yapımının vazgeçilmez 
maddesi olan kalsiyumoksitin ana 
kaynağıdır. Kalsit malzemenin 
mekanik direncini sağlayan mine-
rallerin gelişmesini sağlar. Kalsit 
ayrıca kendi dekarbonasyon süre-
ciyle istendiği takdirde seramiğe 
gözenekli bir yapı sağlar.

Beton ve Yapı Elemanları

Kalsiyum karbonat tozları, kaldı-
rım taşları, borular ve pis su tank-
ları gibi beton ürünlerde ve ayrıca 

hazır ve prekast betonlarda kalite-
li dolgu maddeleri olarak kullanıl-
maktadır. Kalsit çimento matrisin-
deki hidratasyonu hızlandırarak 
ekstra hızlı sertleşmeler sunar. 
Daha iyi geçirgenlik sayesinde 
dayanıklılık geliştirilmiştir. Yarı 
kuru, plastik veya kendiliğinden 
sıkışan beton ve kendiliğinden 
düzgünleşen harçların çalışabilir-
liği kalsit kullanılarak iyileştirile-
bilir. Çimento ve katkı maddeleri 
ile kombinasyon olarak kullanıl-
dığında parçacık boyutu dağılımı 
optimize edilebilir ve bu sayede 
yaş dayanım yükseltilir, daha az 
terleme elde edilir. Kendiliğin-
den sıkışan betonlar için kalsi-
tin endüstriyel olarak üretilen en 
güvenilir ve en pratik stabilizatör 
olduğu kanıtlanmıştır. Kalsit çi-
mento matrisinin hidratasyonunu 
hızlandırır ve daha yüksek erken 
sertleşme rakamları elde edilir. 
Daha iyi geçirgenlik sayesinde 
dayanıklılık geliştirilir. Işık ve da-
yanıklı renk ürünü daha estetik 
ve mimari uygulamalar için ideal 
hale getirir.

Cam

Kalsiyum oksit kazandaki yük-
sek ısılarda (105 C) erime ajanı 
olarak hareket eder ve ek olarak 
cam gövdenin mekanik ve kimya-
sal direncini arttırır, ateşlemeden 
doğan büzülmeyi  azaltır. Kalsit 
silis ve soda külü ile birlikte ca-
mın temel maddelerindendir. Kal-
siyum karbonat cam üretiminde 
stabilizatör işlevi görür. Viskozite-
yi modifiye eder ve camın daya-
nıklılığını artırır. Her tür cam için 
kalsitin ihtiyaç duyduğu özellikler 
aşırı düşük demir içeriği ve düşük 
nem içeriğidir.

Kiremit ve Tuğlalar

Kalsiyum karbonat dolgu maddesi 
toprağın kalitesini artırmak, top-
rak kiremit veya tuğla ürün yelpa-

zesini geliştirmek için sahip oldu-
ğu kimyasal özellikler nedeniyle 
pigment olarak kullanılmaktadır. 
Toprak kiremit  veya tuğla yapı-
mında toprağı kalsiyum karbonat 
dolgu maddesiyle karıştırmanın 
3 önemli avantajı vardır: Doğal 
topraktaki renklenmeyi düzenler 
Toprağın yapısına bağlı olan bü-
zülmeyi azaltır. Toprak pişirme 
sürecinde havaya yayılan zararlı 
florin miktarını azaltır.

Yapıştırıcılar ve Dolgular

Kalsit yapıştırıcı ve dolgu ma-
cunlarının temel hammaddesidir. 
Dolgu maddesi kullanımının ge-
leneksel hale gelmesinin sebebi 
düşük maliyetli olmasıdır. Bunun-
la birlikte yapıştırıcılara ve dolgu 
macunlarına yönelik talep arttıkça 
işlevsel özellikler ön plana çık-
maktadır. Mineral dolgu madde-
leri sayesinde sarkma direnci ve 
reoloji gibi mekanik özellikler ge-
liştirilebilmektedir.

4 – Yaşam Alanında Kalsit
Gıda ve İlaçlar

Çok seçenekli partikül boyutla-
rı farklı kimyasal yapıları ile bir 
araya gelen bu kimyasal özellik-
ler kalsiyum karbonatın ilginç 
bir dolgu maddesi ve farklı karı-
şımlarda önemli bir destekleyici 
madde olmasını sağlamaktadır. 
Kalsiyum alımı özellikle hamile-
lik, çocukluk ve yaşlılık dönem-
lerinde olmak üzere bütün hayat 
boyunca büyük önem taşır. Kalsi-
yum karbonatın % 40’ı kalsiyum-
dur ve bu da onu zengin bir besin 
kaynağı haline getirir.Ayrıca for-
mül yapan eczacıların daha küçük 
boyutlarda tabletler üretmelerine 
imkan tanır. Kalsiyum karbonat 
ilaç sektöründe anti asitlerde kul-
lanılır. Kalsiyum karbonatın emici 
özellikleri istenmeyen yan etkiler 
yaratmadan midedeki fazla asidi 
nötralize etmede rol oynar. 
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Kalsiyumun güçlü diş ve kemik 
yapısı oluşturma ve korumadaki 
rolü iyi bilinmektedir. Kalsiyum 
ayrıca kanın pıhtılaşması, sinir 
sistemi iletimi, kas kasılması sü-
reçlerinde de pozitif bir rol oynar. 
Temel uygulamalar: Tabletler: Sa-
kız (ör. Nikotin sakızı) veya nazal 
inhalasyonu, mide asiti giderici-
ler.

Tarım

Kalsiyum gübresi tarihte kullanı-
lan ilk gübreler arasındadır.Kal-
siyum ve magnezyum kaynağı 
olarak kalsiyum karbonat ve do-
lomit bitki yaşamını sürdürmeye 
yardımcı olur ve doğal bir tam-
pon olarak hareket eder. Toprak-
taki  pH değerini dengeler. Kireç-
li gübreler böcek ilacı üretiminde 
katkı hammaddesi olarak kulla-
nılır. Doğal kalsiyum karbonat 
sürdürülebilir, çevreye dost tarım 
için uygun bir üründür. Temel 
uygulamalar: pH düzenleyici,top-
rak iyileştirici, tohum kaplama,ta-
rım kimyasalları için taşıyıcı

Hayvan Yemi

Kalsiyum tüm hayvan türleri 
için gerekli bir elementtir.Yem-
de geleneksel kullanımımım ya-
nında, bazı türler için yemlere 
ilave olarak CaCO3 eklenmesi 
gerekebilmektedir.İnsanların iyi 
beslenebilmesi için hayvanların 
da iyi beslenmesi gerekir. Farklı 
uygulamalarda kullanılan ürün-
ler kurulu kalite yönetim sistemi 

uyarınca yüksek saflığa ve geniş 
bir yelpazede değişen tane bü-
yüklüğü dağılımlarına sahip ola-
rak üretilir. Kalsiyum karbonat 
yumurta kabuğunun oluşumu ve 
aynı zamanda genç hayvanlarda 
kemik gelişimi için gereklidir.

Ev Bakımı (Deterjanlar)

Kalsiyum karbonat sahip olduğu 
kaygan sertlik sayesinde deterjan 
ürünlerinin vazgeçilmezidir. De-
terjan piyasasında iki tür temiz-
letici bulunur. Kremler ve tozlar.
Toz ürünlerdeki kalsiyum karbo-
nat diğer minerallere göre daha 
kaygan aşındırma sunar. Kremler 
ise tozlara göre daha parlak ve 
ince kalsiyum karbonat içerir.

Kişisel Bakım-Ağız Bakımı

Ağız bakımında kalsit minerali 
çok fonksiyonlu madde olarak 
bilinir ve diş macunlarında beyaz-
latıcı ve aşındırıcı özelliğinin yanı 
sıra diş minesinin remineralizas-
yonunu sağlar. Doğal beyazlığı 
sayesinde kalsit özellikle renkli 
kozmetik ürünlere parlaklık, be-
yazlık ve opaklık kazandırmak 
için uygundur. Cilt bakım ürünle-
rinde kalsit doğal bir düzenleyici 
gibi davranır ve kuruma süresi 
veya tutunma gibi asli özellik-
lerin kontrol edilmesini sağlar.
Temel uygulamalar: Diş macunu, 
Vücut losyonu, Yüz kremi, Vücut 
ve yüz peelingi, El ve banyo sa-
bunları, Renkli kozmetikler.

Çevre Koruma

Doğal bir ürün olarak kalsiyum 
karbonat çevre koruma uygu-
lamaları için mükemmel bir çö-
zümdür. Kalsiyum karbonat do-
ğal bir tampon etkisine sahiptir 
ve kirliliğe karşı filtre görevi gö-
rür, sağlık açısından risk taşımaz 
ve zararlı kimyasal içermez. Do-
ğal bir tampon olarak kalsiyum 

karbonat doğal su ve içme suyu-
nun pH’ını düzenlemek amacıy-
la su arıtmada kullanılır ve dola-
yısıyla çevre ve insan sağlığının 
korunmasını sağlar. Ayrıca kana-
lizasyon ve atık su arıtmada kul-
lanılır. Kalsiyum karbonat enerji 
santrallerinin baca gazlarındaki 
kükürt ve florürün arındırılmasın-
da etkin rol oynar ve kükürt di-
oksiti geri dönüşümü olan alçıya 
dönüştürür. Kalsiyum karbonat 
asit yağmurlarının zararlı etkileri-
nin azalmasına da yardımcı olur. 
Doğrudan ve kontrollü kalsiyum 
karbonat uygulaması asitli topra-
ğın ve suyun pH seviyesini dü-
zenleyerek yeni organizmaların 
gelişmelerine olanak sağlar. Ge-
rek içme suyu atık su arıtmada ve 
baca gazı desülfürizasyonunda, 
gerekse de ormanlara ve göllere 
doğrudan uygulamalarında (asit 
yağmurunun doğal sulardaki et-
kilerini yok etmek için) genel an-
lamda çevre korumada kalsiyum 
karbonat kullanımı her geçen yıl 
artmaktadır.
 
NANOTEKNOLOJİ VE KALSİT 
MADENCİLİĞİ

Nanoteknoloji yaşantımızı kolay-
laştırıp güzelleştirirken maden-
cilik sektörüne bir çok fırsatı da 
sunmaktadır. Nanoteknoloji ile 
hammadde ton fiyatı 10 - 15 do-
lar olan ham parça  Kalsiti nano 
boyutlara indirerek 400 dolardan 
daha pahalı ürünlere dönüştür-
mek mümkündür.

Nano terimi cüce anlamındaki 
“nanos” tan gelir, teknik alanda 
bir şeyin bir milyarda biri anla-
mındadır. Temel olarak nanomet-
re, diğer ölçüm skalaları gibi bir 
ölçüm skalasıdır. Bir nanometre, 
bir metreden bir milyar kere kü-
çüktür. Bir nanometre aşağı yu-
karı orta boyutta bir molekülün, 
örneğin 60 karbon atomu içeren 
bir molekülün boyutundadır. 
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Yaklaşık olarak 50 nanometrenin 
altındaki boyutlarda bir madde 
söz konusu olduğunda “kuan-
tum fiziği kanunları” geleneksel 
fizik kurallarının yerini alır. Bun-
lar bir maddenin iletkenliğinde, 
elastisitesinde, reaktifliğinde, 
sertliğinde, renginde ve sıcaklık-
la, basınca olan dayanıklılığında 
değişimlere neden olurlar.

Nanoteknolojiye Uzanan Süreç

Nanoteknolojiye uzanan sürecin 
20. Yüzyılın başlarında maddeyi 
oluşturan parçacıklardan örneğin 
elektronların, hem parçacık hem 
de dalga gibi davrandığının, yine 
bu ölçeklerde belirsizlik kuramı-
nın geçerli olduğunun saptanma-
sına kadar gittiği söylenebilir. Bu 
temel öğelerden doğan kuantum 
mekaniği sayesinde atom ve mo-
leküller doğru olarak algılanıp 
anlaşılmış, temel bilimler ve il-
gili teknolojiler hızla gelişmiş-
tir. Özellikle silisyum teknolojisi 
önem kazanmış ve mikroelektro-
nik sanayi hızla gelişmiştir. Önce 
taramalı tünelleme mikroskobu-
nun (TTM) daha sonra bunun 
bir türevi olan atomik  kuvvet 
mikroskobunun (AKM) keşfi, 
yüzeyde bulunan atomların ve 
moleküllerin gözlenmesine, 
atomsal düzeyde tepkimelerin 
izlenmesine olanak tanımıştır. Bu 
gelişmeler, “boyutlar küçüldükçe 
yapılan çalışmaları izleme prob-
lemini” çözmekte etkili olmuştur.
Eşzamanlı gelişen bilgisayar ka-
pasiteleri ile nano skalada ölçüm 
ve modelleme yapmak mümkün 
olmuştur. Yine bu dönemde mal-
zeme yüzeyinde atomların TTM 
ucuyla başka bir noktaya taşın-
masına olanak sağlayan atom 
anahtarları yapılmıştır. Böylece 
yeni nano yapıların atomsal dü-
zeyde tasarlanarak sentezlenme-
si devri başlamıştır. Bu sayede 
1990’ların başında, 60 karbon 

atomunun simetrik biçimde sı-
ralanmasıyla elde edilen “fulle-
rene molekülleri” geliştirilmiştir. 
1 nanometre büyüklüğündeki 
bu molekül çelikten daha güçlü 
plastikten daha hafif, elektrik ve 
ısı geçirgen yapıların temel taşı 
olarak kullanıma sunulmuş ve 
karbon nanotüpler (grafen) üre-
tilmiştir.

Nanopartiküller

Nanopartiküller çeşitli boyutları 
(1 ile 100 nm arasında) ve morfo-
lojileri (amorf, kristalin, sferik, iğ-
neli vb.) olabilen birkaç on veya 
yüz atomdan ya da molekülden 
oluşmaktadır. Bazı nanopartikül 
türleri günümüzde ticari olarak 
kuru toz veya sıvı dispersiyonlar 
olarak bulunabilmektedir. Bugün 
ticari olarak en fazla öneme sahip 
olan nanopartikülat malzemeler, 
silika (sio2) titania (TiO2) alümi-
na (Al2O3) demir oksit (Fe3O4, 
Fe2O3) kalsit (CaCO3) dür. Ancak 
karbon siyahı ya da fullerenler 
gibi karbon nanoparçacıkların, 
kadmiyum tellür (CdTe) gibi bi-
leşik yarı iletken parçacıkların ya 
da galyum arsenidin (GaAs) ve 
ayrıca metal nanoparçaçıkların 
da (özellikle Ag, Au gibi değerli 
metaller)  gittikçe genişleyen uy-
gulama alanları vardır.

Başlıca nanopartikül üretim yön-
temleri ark reaktörleri ile öğütme  
ve sol - gel yöntemi ile sentez-
lemedir. Sentezlendikten sonra 
kimyasal vb. yöntemlerle saf-
laştırılan ve filtrelenerek kulla-
nıma hazır olan nanopartiküller 
daha iyi ıslatılabilme, kimyasal 
uyumluluk, disperse edilebilme 
gibi özelliklerinin artırılması için 
fonksiyonelleştirilme, stabilizas-
yon, pasifleştirme gibi işlem-
lerden de geçirilebilmektedir.
Elektron mikroskopları taramalı 
kuvvet mikroskopları, toz x ışını 

difraksiyonu, Fourier transform 
kızılötesi spektroskopisi, nükleer 
manyetik rezonans gibi cihazlar 
ve yöntemler kullanılarak karak-
terize edilebilen nanopartiküller 
kompozit malzeme sektöründen 
ilaç sektörüne kadar bir çok di-
siplinde kullanım alanı bulabil-
mektedir.

Nanopartikül Katkılı Malzemeler

Günümüzde takviye elemanı 
olarak kullanılan bir çok nano-
partikül malzeme üretimi gerçek-
leştirilmiştir. Alümina, kalsiyum 
karbonat, altın, gümüş, titanyum 
dioksit, silisyum, çinko oksit gibi 
bir çok malzeme nanopartikül 
olarak sentezlenebilmekte ve 
kullanılmaktadır. Nanopartikül 
takviyeli malzemeler tozları bir 
arada tutan ana fazlara göre po-
limer, seramik ve metal matrisli 
kompozit malzemeler sınıfların-
da incelenebileceği kil malzeme-
ler, doğal kompozitler gibi sınıf-
larda da bulunabilmektedirler.
Polimer matrisli malzemeler ucuz 
ve imalata yakın malzemeler ol-
duğu için bu alanda daha çok 
çalışma bulmak mümkündür. 
Seramik matrisli kompozitler de 
bu alanda en çok çalışmanın ya-
pıldığı malzemelerden biridir. 
Kompozit malzeme üretimi sıra-
sında takviye matris malzemeleri 
arasında ısıtma problemi yaşan-
dığı, yüksek ergime sıcaklarına 
çıkıldığından malzemelerin yan-
ması oksitlenmesi vb. problem-
lerden ötürü metal matrisli na-
nokompozit çalışmaları daha az 
ilgi görmektedir. Nanopartikül 
takviyeli malzemeler içerdikleri 
nano dolgu malzemesine göre 
dayanım, elektrik ve ısı  iletkenli-
ği, yarı iletkenlik, anti mikrobiyal 
veya anti viral, UV absorbe edici 
ve optik alanında bir çok özellik 
kazanmaktadır.

Nanopartikül Katkılı Malzemelerin 
ve NanoKalsitin Kullanımı :Bazı 
Örnekler

Tıp, tekstil, enerji, gıda vb. pek 
çok alanda devrim niteliğinde ge-
lişimler ortaya çıkaran nanotek-
nolojinin günlük yaşantımızdaki 
en somut yansıması nanomal-
zemelerin hayata geçirilmesiyle 
gerçekleşmiştir. Kendi kendini 
temizleyen yüzeyler, kolay temiz-
lenen yüzeyler, hava temizliğini 
arttıran ve kalitesini iyileştiren 
malzemeler, bulanık yüzeyi en-
gelleyen kaplamalar, kendi ken-
dini onaran beton, ısı yalıtımı 
sağlayan malzemeler, ultraviyole 
ve kızılötesi ışınlardan koruyan 
kaplamalar, filmler, yangın ko-
runumu sağlayan malzemeler, 
duvar yazısı tutmayan yüzeyler, 
yansımayı önleyen cam yüzey-
ler, antibakteriyel malzemeler, 
parmak izi tutmayan yüzeyler, 
çizilmeyi ve aşınmayı önleyen 
kaplamalar, ledli ampuller gibi 
örnekler nanoteknolojinin getir-
diği en önemli yeniliklerdendir. 

Lotus Etkisi ile Kendi Kendini 
Temizleyen Nanomalzemeler

Lotus etkisi denilen durum, lotus 
bitkisinin üzerine toz partikülleri 
geldiğinde yapraklarını hareket 
ettirerek, partikülleri yaprakların 
üzerindeki belli noktalara doğ-
ru itmesi ve yağmur yağdığında 
üzerindeki su damlalarını da toz 
partiküllerinin biriktiği noktaya 
doğru itmesiyle tozları kendisin-
den uzaklaştırmasıdır. Tekstilde 
kir tutmayan kumaşların üretil-
mesinde kullanılarak devrim ni-
teliğinde bir yenilik getiren nano-
teknolojininnanomalzemelerde 
kullanılması da bu kumaşlara 
benzer biçimde suyun malzeme-
den akıp giderken kiri de berabe-
rinde götürmesi şeklindedir. 

Fotokatalizle Kendi kendini 
Temizleyen Nanomalzemeler

Foto katalizle kendi kendini te-
mizleme, nano - teknolojinin bina 
yapımında en yaygın olarak kul-
lanılan özelliğidir. Foto katalizin 
ışık ile birlikte girdiği tepkimeler 
sonucunda cam, membran gibi 
malzeme yüzeylerinin üzerindeki 
oluşumun, havanın nemi ve ok-
sijenle birlikte yüzeydeki organik 
kirliliklerin ve gazların yanarak 
parçalanmasına neden olmasıy-
la, temizlenme gerçekleşmiş olur. 
Lotus etkisi ve foto katalizle ken-
di kendini temizleyen nano-mal-
zemeler çoğunlukla boya ve çe-
şitli kaplama malzemeleri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İç cephe-
de kullanılan nano - teknolojik 
boyalar, nikotin izi, kalorifer izi 
vb. kirlerin boya üzerinde oluş-
masına izin vermemektedir. 

Kolay Temizlenen 
Nanomalzemeler

Kendi kendini temizleme özelliği 
ile karıştırılan kolay temizlene-
bilme özelliğine sahip yüzeyler 
suyu uzaklaştırıcı niteliktedir. Bu 
malzemelerin yüzeyleri pürüzlü 
olmak yerine, düz bir yapıya sa-
hiptir, daha düşük bir çekim kuv-
vetine sahip olan yüzeyler, suyun 
damlalar oluşturacak yüzeyden 
uzaklaştırılmasını sağlar. Bu tür 
yüzeyler hem hidrofobik (su iti-
ci), hem de oleofobik (yağ itici) 
özelliğine sahiptir. Kolay temiz-
lenen yüzeyler sağlık yapılarında 
ve duşa kabinlerde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 

Havayı Temizleyen ve Hava Kalite-
sini Arttıran Nanomalzemeler

Nano-teknoloji sayesinde hava 
kalitesini yükseltme işlevi, kötü 
kokuların birleşenlerine ayrılması 

veya birtakım yapı malzemele-
rinin havanın içindeki bazı kir, 
toz gibi partikülleri absorbe et-
mesiyle gerçekleşmektedir. Kirli 
havayı temizleme özelliğine sa-
hip malzemeler, havayı tamamen 
temizlememekle birlikte, havanın 
kalitesini ciddi oranda arttırmak-
ta, iç ortamdaki nem dengesinin 
kurulmasına yardımcı olmakta, 
kötü kokuların ve kirli havanın 
yok edilmesini sağlamaktadır. 
Kendi kendini temizleyen na-
no-malzemlerde önemli olan foto 
kataliz, hava kalitesini artıran na-
nomalzemelerde de önemlidir. 
Havayı temizleme özelliğine sa-
hip nanomalzemelerin binalarda 
kullanımı çeşitli kaplama malze-
meleri, boya, ampul gibi ürünler-
de olabilmektedir.

Buhar Oluşumunu Engelleyen 
Nanomalzemeler

Buhar oluşumunu engelleyen 
nano kaplamaların üretilmeye 
başlanması çok yenidir, bu kap-
lama transparan ve buhar oluşu-
munu engelleyen bir filmdir. En 
yaygın kullanımına ayna kapla-
masında rastlanan bu nano-mal-
zeme, cam ve plastik kaplaması 
için de uygundur. 

Isı Yalıtımı Sağlayan 
Nanomalzemeler

Maksimum ısı yalıtımını minimum 
et kalınlığıyla sağlayarak yapılar-
da ısıtma maliyetini önemli oran-
da azaltan nanomalzemeler, cep-
he, duvar, çatı ve döşemelerde 
panel biçiminde kullanılabilmek-
tedir. Bununla birlikte, bu ısı yalı-
tım panelleri yeni inşa edilmekte 
olan binalarda olduğu gibi, dö-
nüştürme ve yenileme yapılan bi-
nalarda da uygulanabilmektedir. 
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Isı Depolayan Nanomalzemeler

Nanoteknolojinin ısı yalıtımına getirdiği 
diğer bir yenilik ise, faz değiştirme ve 
yüksek oranda enerji depolayabilme 
özelliklerine sahip malzemelerin üretil-
mesidir. Malzemelerin faz değiştirmesi, 
yer aldıkları mekanın ısısına bağlı ola-
rak katılaşmaları veya erimeleri biçimin-
de görülmekte ve bu malzemeler buna 
bağlı olarak yüksek oranda enerjiyi bün-
yelerinde depolayabilmektedir. Gerekli 
durumlarda ise depoladıkları bu enerjiyi 
açığa çıkarabilmektedirler.
 
Ultraviyole Işınlara ve Güneşe karşı 
Korunum sağlayan Nanomalzemeler

UV ışınlarına karşı koruyan nanomalze-
meler, organik veya birtakım katkı mad-
deleri işe oluşturulmul olabilmektedirler. 
UV ışınlarını absorbe ederek, malzemeyi 
koruma görevi gören bu koruyucu kap-
lamalar transparan yapıda oldukların-
dan, alttaki malzemenin görünümü ve 
rengini etkilememektedir. Genel olarak 
güneşe karşı korunum sağlayan nano-
malzemeler ise, perdeye duyulan gerek-
sinimi azaltmaktadır. Elektrokromatik 
camlarda nanoteknoloji kullanımı sürek-
li elektrik akımının olması gerekliliğini 
ortadan kaldırmaktadır, nanokaplama 
sayesinde gerektiği zaman elektrik kul-
lanılması enerji tasarrufu sağlayan bir 
özelliktir. Nanoteknoloji, güneşe bağlı 
olarak otomatik kararan fotokromatik 
camlarda da enerjinin daha verimli kul-
lanılmasını sağlamaktadır. 

Yangın Korunumu Sağlayan 
Nanomalzemeler

Yangın korunumu sağlayan ve yangı-
nın yapı üzerindeki etkisini olabildiğin-
ce geciktiren malzemelere ilişkin olarak 
nanoteknolojinini oldukça önemli bir 
katkısı yangın korunumu sağlayan na-
nocamlardır. 

Anti Bakteriyel Yüzeylerde 
Nanomalzemeler

Organik maddeleri parçalaması sayesin-

de kir tutmama özelliği sağlayan foto ka-
taliz, antibakteriyel özelliğe sahip gümüş 
nanopartiküllerle birleştirildiğinde anti-
bakteriyel  yüzeylerin üretimi gerçekleş-
tirilebilir. Antibakteriyel yüzeyler duvar, 
döşeme gibi yapı elemanlarında olduğu 
gibi elektrik düğmesi, kapı kolu, lavobo 
gibi bir takım elemanlarda  da uygula-
nabilir. Özellikle sağlık yapılarında anti-
bakteriyel yüzeyler, bakteriler nedeniyle 
oluşan enfeksiyon hastalıkları ve ölüm-
lerini azaltmak, hatta ortadan kaldırmak 
bakımından önem taşımaktadır. 

Nanogümüş’ün Antibakteriyel Özelliği 

Gümüşün antibakteriyel özellikleri aslın-
da çok eskiden beri bilinmektedir. M.Ö. 
3100 yıllarında Mısırlılar, M.Ö. 2500 
yıllarında Çinliler, Persler, Eski Romalı 
ve Yunanlıların sularının taze kalması-
nı sağlamak, hastalıklardan korunmak 
için gümüş kaplar kullandığı biliyoruz. 
Kraliyet aileleri ve zengin aileler günlük 
hayatlarında gümüş tabaklardan yemek 
yerler, yemeklerini gümüş kaplarda sak-
larlardı. Doktora ihtiyaçları yoktu, halk 
ise genellikle hastaydı. 

“Ağzında gümüş kaşıkla doğmak” diye 
bir deyim vardır. Bu deyim, şanslı insan-
lar için kullanılır. Eskiden zenginler yeni 
doğan çocuklarına emmesi için gümüş 
kaşık verirlerdi. Böylece, çocuk hastalık-
lara karşı korunmuş oluyordu. 

Avrupa’da, veba salgınında kıtanın nere-
deyse 1/3’ü ölmüştü. Ancak, çingeneler 
gümüş ve kalay işleri ile çok uğraştıkları 
için hiçbir şey olmamıştır. 

Duvar Yazısı Tutmayan Yüzeyler

Nanoteknolojinin yapı uygulamalarında 
bir katkısı da, hidrofobik bir yapıya ve 
kiri uzaklaştırma özelliğine sahip olan, 
duvar yazısı tutmayan kaplamaların üre-
tilmesidir. Bu kaplamalar beton, tuğla, 
kum taşı gibi geçirgen ve emici özelliğe 
sahip malzemelere de uygulanabilmesi-
nin yanı sıra malzemenin gözeneklerini 
kapatmayarak nefes almasını sağlamak-
tadır.

Organik maddeleri 
parçalaması 

sayesinde 
kir tutmama 

özelliği sağlayan 
foto kataliz, 

antibakteriyel 
özelliğe 

sahip gümüş 
nanopartiküllerle 
birleştirildiğinde 

antibakteriyel  
yüzeylerin üretimi 
gerçekleştirilebilir

Nano-teknoloji 
sayesinde 

hava kalitesini 
yükseltme işlevi, 

kötü kokuların 
birleşenlerine 

ayrılması veya 
birtakım yapı 

malzemelerinin 
havanın içindeki 

bazı kir, toz 
gibi partikülleri 

absorbe etmesiyle 
gerçekleşmektedir.



SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİ • Aralık 2015SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİ • Aralık 2015

- 54 - - 55 -

Parmakizi Tutmayan, Çizilmeyen 
ve Aşınmayan Yüzeyler

Çelik ve cam yüzeylerde oluşan 
parmak izlerini ışığı yansıma açı-
sını değiştirerek görünmez kılan 
transparan kaplamalar asansörler-
de, mobilyalarda, beyaz eşyalarda 
oldukça kullanılan bir nanotekno-
loji ürünüdür. 

Nanotüpler ve Nanokompozitler

Nano tüplerin bina yapımında 
betonu güçlendirmek için kulla-
nılmasıyla birlikte, çelikten yüz 
kat daha güçlü olan karbon nano 
tüplerinin jeneratör ve ışık kayna-
ğı olarak kullanılması söz konu-
sudur. 
 
Nanomalzemelerin  çelik, beton, 
cam ve plastik gibi geleneksel 
malzemelerle birleşiminden olu-
şan nanokompozitler, standart 
malzemelere oranla çok daha 
güçlü malzemelerdir. Nanokom-
pozit çeliğin de konvansiyonel 
çeliğe göre üç kat daha güçlü ol-
duğu bilinmektedir. 

Yakın gelecekte çeliğin, betonun, 
camın ve plastiğin nanokompozit 
hale getirilmesi sayesinde malze-
melerin performansı ve dayanık-
lılığı artacaktır. Bu sayede taşıyıcı 
malzeme olarak camın yaygın ola-
rak kullanımının gerçekleşmesiyle 
birlikte taşıyıcı camın uygulandığı 
binalar görülmeye başlanmıştır. 

Tekstil Sektöründe 
 Nanomalzemeler

Tekstil ürünleri, onlara değişik 
özellikler kazandıran nanotek-
noloji sayesinde çok fonksiyonlu 
hale gelmektedir. Örnek olarak 
nanoteknoloji ile tekstil ürünle-
ri su itici, antibakteriyel ve anti-
fungisid olabilir, ısı yalıtımı ve 
mekanik rezilyans performansla-

rı geliştirilebilir, kamuflaj amaç-
lı sensörler olarak kullanılabilir. 
Nanoteknoloji ile tekstil liflerinin 
fonksiyonelliği artarken, dış et-
kilere karşı bariyer yeterlilikleri 
geliştirilebilir. Tekstil yüzeylerine 
uygulanan ekstra bazı kimyasal ve 
fiziksel işlemlerle veya yüzeydeki 
nano – ince tabakaya yapılacak 
plazma işlemi ile yepyeni özellik-
ler elde edilebilir. Spesifik nano 
parçacıklarından yüzeyde ince bir 
tabaka oluşturmak suretiyle elde 
edilen kompozit yapılar konvansi-
yonel yüzeylerden çok daha yük-
sek sertlik, aşınmak ve sürtünme 
dayanımı sergileyebilir; yüksek 
adhezyon, daha kolay geri dönü-
şüm gibi özelliklere sahip olabi-
lir. Benzer şekilde anti-mikrobi-
yal kaplamalı kıyafetler vücudun 
dermatolojik konforunun teminini 
mümkün kılar. 

Patlayıcılarda Nanoteknoloji

Nano patlayıcılar çok yeni bir 
uygulama alanıdır. Örneğin na-
noalüminyum çok etkili bir patla-
yıcıdır. Binlerce alüminyum par-
çacığının kimyasal reaksiyonunda 
çok büyük miktarda enerji açığa 
çıkar. Her bir parçacık kendi başı-
na bir patlayıcıdır. Geleceğin güç-
lü silahlarından biri nanoalümin-
yumdan yapılan “superthermite” 
olacaktır. 

Nanokalsitin Bazı Uygulama 
Alanları 

Kağıt Sanayiinde Nanokalsit

Nano kalsit birinci kalite kağıt üre-
timde dolgu ve kaplama pigmenti 
olarak kullanılır. Kağıt ürünlerinin 
yazım ve optik özelliklerini iyileş-
tirir. Kağıda katılan parlaklık ayar-
layıcı ve hamur oluşturucu fiber-
lerin yerine kullanılarak maliyetin 
düşürülmesi de sağlanmış olur. 

Tutkal ve macunlar 

Özel amaçlı tutkal ve macunların 
reolojik özelliklerinin geliştirilme-
sinde nanokalsit kullanılır.

Polimer  Alanında Nanokalsit

Nano kalsit çok ince dokulu, ri-
jit. PVC içerisine katıldığı zaman 
döküm kolaylığı sağlar ve çarpma 
dayanımını arttırır. Otomotiv ve 
inşaat sektörlerinde yüksek bü-
külme direnci gereken alanlarda 
kullanılır. 

Boya Endüstrisinde Nanokalsit

Boyacılıkta, homojen boyut dağı-
lımı sağlayarak boyanın kapatma 
özelliğini iyileştirir ve boyadaki 
TiO2 oranının azalmasını sağlar. 
Silinmez özel mürekkeplerinin 
yapımını mümkün kılar.

Sağlık Alanında Nanokalsit

Etkili bir asit nötralleştirici olarak 
kalsiyum içerikli antiasit tabletler-
de ve sıvılarda kullanılır. Multi-vi-
tamin mineral tabletlerde kalsi-
yum katkısı olarak kullanılır. UV 
yansıtıcı malzemelerin nano bo-
yutları güneş losyonlarında kulla-
nılır. Böylece daha az ürün kulla-
nılarak daha fazla UV ışını bloke 
edilebilir. 

SONSÖZ: Dünya’da toplam kalsit 
tüketiminde PCC - Çöktürülmüş 
kalsitin payı % 12 - 15 civarında, 
Nano kalsitin payı ise % 2 - 3 gibi 
emekleme düzeyindedir. Ancak 
bu paylarda yıldan yıla artış kay-
dedilmektedir. Dünyanın en çok 
yönlü (versalit) minareli olan kal-
sit ve 21. Yüzyılın mucizesi nano-
teknoloji günlük yaşantımıza yeni 
ve geniş ufuklar açmaktadır.
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YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER
Av. Prof. Dr. Mustafa TOPLAOĞLU  - AVUKAT - YMM

A-YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLERİN ORGANSAL 
YAPISI

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişi olarak çalışmak isteyen 
serbest mühendislik büroları ve maden ruhsat sa-
hiplerinin sahip olmaları gereken personel yapısı, 
Taslak Yönetmeliğin 5. maddesinde gösterilmiştir. 
Buna göre;

(1) Yeterlik belgesi almak isteyen tüzel kişi-
nin aşağıdaki şartları sağlaması ve en az beş 
personeli istihdam etmesi zorunludur:

a) Kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgi-
li en az beş yıl çalışmış bir maden ve bir 
jeoloji mühendisini sürekli olarak istihdam 
etmesi, 

b) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde 
yer alan meslek grubu haricinde harita ve 
kadastro, hidrojeoloji, çevre, jeofizik veya 

orman mühendislerinden en az bir persone-
li sürekli olarak istihdam etmesi,

c) Tecrübesine bakılmaksızın bir maden ve bir 
jeoloji mühendisini sürekli olarak istihdam 
etmesi,

(2) Yer altı işletme projesi hazırlanması duru-
munda, kamu veya özel sektörde yer altı 
işletmelerinde en az beş yıl çalışmış bir ma-
den mühendisi bulundurması veya sözleşme 
yapması; yer altı kömür işletme projesi ha-
zırlanması durumunda ise kamu veya özel 
sektörde yeraltı kömür madeninde mesleği 
ile ilgili en az beş yıl çalışmış bir maden 
mühendisini bulundurması veya sözleşme 
yapması gerekir. Ancak bu maddenin birin-
ci fıkrasında belirtilen maden mühendisinin 
bu şartları sağlaması durumunda yeni bir 
maden mühendisinin istihdamına veya söz-
leşme yapılmasına gerek yoktur.

aden Kanununda Değişiklik Yapan 6592 
sayılı Kanun, yeni bir kurum ihdas etmiş-
tir. Bu kurum “Yetkilendirilmiş Tüzel Kişi-

ler”dir. Yetkilendirilmiş tüzel kişiler,  MİGEM’ce yet-
kilendirilen, Maden Kanunu kapsamında MİGEM’e 
verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik 
belgeyi hazırlamaya yetkili, şirket hisselerinin yarı-
sından fazlasının sahibinin mühendis olduğu ya da 
bünyesinde nitelik ve nicelikleri yönetmelikle be-
lirlenen mühendisler çalıştıran ya da maden arama 
ruhsat sahibi veya işletmesi olan tüzel kişilerdir.

Bu yeni yasal düzenleme uyarınca 18 Şubat 2016’dan 
sonra her türlü rapor, proje ve teknik belgeyi hazır-
lama yetkisi, yetkilendirilmiş tüzel kişiye aittir. Yet-
kilendirilmiş tüzel kişi; MİGEM’den yetki almış; ma-
den ruhsat sahipleri yada bu iş için özel kurulmuş, 
yetki almış profesyonel bürolardır. Yetki almamış 
ruhsat sahiplerinin veya büroların MİGEM’e sunula-
cak belgeleri hazırlama yetkileri kalmamıştır.

6592 Sayılı Kanunun Geçici 30. maddesine göre, 
yetkilendirmiş tüzel kişilerle ilgili hükümlerin yürür-
lüğe gireceği 18 şubat 2016’ya kadar eski uygulama 
devam edecektir. Beklentinin aksine, 6592 sayılı Ka-
nun Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilerin belge hazırlama  

dışında denetim yapma yetkisi vermemiştir.

6592 sayılı Kanunla 3213 sayılı Maden Kanunun 
10.maddesine “Bu Kanun kapsamında tanımlanan 
işlemleri yapmak üzere kurulan yetkilendirilmiş 
tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecile-
ri, MİGEM’den yetki belgesi almakla yükümlüdür. 
Yetkilendirilmiş tüzel kişiler ile maden arama ya da 
işletmecilerine yetki belgesinin verilmesi, denetimi, 
uyarılması, yetki belgelerinin askıya alınması ve bel-
genin iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar yönet-
melikle belirlenir.” hükmü eklenmiştir. Buna göre 
yetkilendirilmiş tüzel kişilerle ilgili bütün hususlar 
yönetmeliğe bırakılmıştır. İdari yaptırım kabilinden 
ceza verilmesi ve belge iptali gibi bir hakkın sona 
ermesine ilişkin hususların yönetmelikle düzenlen-
mesinin hukukiliği tartışılabilir.  Ancak son Danıştay 
uygulaması, kanunda açıkça yetki verilmişse bu tür 
yönetmelik düzenlemelerini hukuku uygun bul-
maktadır.

MİGEM, Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilerle İlgili Yönet-
melik Taslağı hazırlamış ve görüşe açmıştır. Bundan 
sonraki açıklamalarımız Yönetmelik Taslağına göre 
yapılacaktır.
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(3)YTK, istediği takdirde; yeterlik belgesi baş-
vurusu sırasında veya belgesini aldıktan 
sonra, MİGEM’e bildirmek kaydı ile fakülte, 
akademi veya dört yıllık yüksek okulların 
kamu yönetimi, işletme, ekonomi, maliye, 
hukuk, iktisat bölümleri mezunlarından ya 
da maden teknikerleri, harita teknikerleri is-
tihdam edebilir. 

(4)Bu madde kapsamında yetkili tüzel kişilikte 
istihdam edilen personel, diğer yetkili tüzel 
kişiliklerde istihdam edilemeyeceği gibi söz-
leşme de yapamaz.

(5)Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde 
yer alan mühendislerden herhangi biri koor-
dinatör olarak görevlendirilir. 

 YTK’da istihdam edilen personel Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorundadır.

B- YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLERİN 
KOMİSYONDAN YETERLİLİK BELGESİ ALMASI

YTK yönetmelik taslağında MİGEM bünyesinde özel 
bir komisyon kurulacağı ve YTK’ların bu Komisyon-
dan yeterlilik belgesi alması gerektiği öngörülmüş-
tür. Komisyonun bundan başka  verilmiş yeterlik 
belgelerini askıya almak, iptal etmek ve bu belge-
lerin süresini uzatmak yetki ve görevleri de vardır. 
Komisyon, Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, 
Başkan Yardımcısı olarak Daire Başkanı, üye olarak 
konusunda uzman üç personel olmak üzere toplam 
beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Komisyona ya-
pılan başvurular iki ay içerisinde değerlendirilir. Yö-
netmelikte istenilen bilgi ve belgeleri sağlayamayan 
başvurular bir tutanakla tespit edilerek eksikliklerin 
iki ay içerisinde tamamlanması istenir. Bu süre içeri-
sinde eksikliklerin tamamlanmaması durumunda ta-
lep reddedilir ve başvuru belgeleri ilgili tüzel kişiliğe 
iade edilir. Gerekli koşulları sağlayan başvurular Ko-
misyonca incelenir ve Yönetmeliğin Ek-1’inde örneği 
verilen yeterlik belgesi toplantı tutanağı doldurularak 
Komisyon Başkanı ve üyelerince imzalanır, başvuru 
dosyasına konur. Komisyon kararı MİGEM onayı ile 
yürürlüğe girer ve yeterlik belgesi düzenlenir. 

C-YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLERİN FAALİYET VE 
RUHSAT SINIRI

Yeterlik belgesi alan maden arama/işletme ruhsat sa-
hibi veya işletmesi olan tüzel kişiler dâhil YTK, en 
fazla 200 maden ruhsatı ile ilgili MİGEM’e verilmesi 
gereken rapor, proje ve her türlü teknik belge hazır-
layabilir. Bu miktarın üzerinde verilen belgeler Mİ-
GEM’e verilmemiş sayılır. Yönetmeliğin 5’inci mad-

desinin birinci fıkrasının a bendindeki personelin 
her bir artırımı için bu rakamlara 50 sayısı ilave edilir. 
Şube kurulması halinde her şube için bu sayıya 200 
maden ruhsatı eklenir. Sözleşme yapılan ruhsatlar 
her yıl Ocak ayında MİGEM’e bildirilir. 

Yeterlik belgesi alan maden arama/işletme ruhsat sa-
hibi veya işletmesi olan tüzel kişiliklerde istihdam 
edilen personel, aynı firmaya ait ruhsat sahalarında 
daimi nezaretçi, vardiya mühendisi ya da teknik ele-
man olarak görevlendirilebilir.

YTK, kuruluş statülerinde veya esas sözleşmelerinde 
bulunan diğer mühendislik faaliyetlerini de yapabilir. 

Yeterlik belgesi alan maden arama/işletme ruhsat 
sahibi veya işletmecileri, üçüncü kişilere YTK ile il-
gili hizmet sunamaz. Yeterlik belgesi alan şirket aynı 
grup şirketler/holdinge ait diğer şirketlere hizmet ve-
remez. Bu yasak tartışmaya açıktır. 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’nun 195. maddesi uyarınca şirketler 
topluluğu oluşturan şirketlerde, bu Topluluğa dahil 
ruhsat sahibi olarak yeterlilik belgesi almış YTK, 
aynı topluluğa ait başka bir şirket için de YTK hiz-
meti verebilmelidir. 

D-YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİ 
TARAFINDAN HAZIRLANACAK 
BELGELERDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

1)  Arama faaliyet raporu ve aramalar ile ilgili 
her türlü teknik belge jeoloji mühendisi so .
rumluluğunda hazırlanır. 

(2)Arama faaliyetleri jeofizik yöntemlerle ya-
pılmış ise arama faaliyet raporunda jeofizik 
mühendisinin de imzası aranır. 

(3)İşletme faaliyet raporu ve işletme projeleri 
maden mühendisi sorumluluğunda hazırla-
nır. 

(4)İşletme faaliyet raporu ve işletme projesin-
de, YTK kurulması için zorunlu olan mühen-
dislerin mesleği ile ilgili hususların olması 
halinde bu mühendislerin de imzası aranır. 

(5)MİGEM’e verilmesi gereken rapor, proje 
veya her türlü teknik belgede koordinatör 
imzasının olması zorunludur.

Koordinatör ayrıca, Arama/işletme faaliyet raporu 
ve işletme projesinde ve arazi üzerinde yapılan fii-
li çalışma sonucu elde edilen belgelerde kullanılan 
öngörüler üzerinde risk analizi yaparak hata payının 
minimize edilmesini sağlamakla görevli ve yetkili kı-
lınmıştır.

Taslak Yönetmelikte YTK’da görev alacak maden 
mühendisi, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, 
harita ve kadastro mühendisi ve çevre mühendisi-
nin yetki ve sorumlulukları ayrıntılı olarak düzen-
lenmiştir. 

E-YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLERİN 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

(1)YTK, yeterlik belgesi alma aşamasında sun-
duğu ve Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde 
sayılan belgelerde meydana gelebilecek 
değişiklikler ile personel değişikliklerini, 
değişiklik tarihinden itibaren bir ay içinde 
bildirmekle yükümlüdür.

(2)YTK’nın, şirket hisselerinin yarısından faz-
lasının sahibinin mühendis olması şartı-
nı kaybetmesi halinde bu eksikliğini 3 ay 
içerisinde tamamlaması gerekir. Aksi hal-
de YTK’nın yetki belgesi askıya alınır ve 
YTK’ya ceza puanı uygulanır. YTK, yeterlik 
şartlarını kaybettiği tarihten itibaren 1 yıl 
içerisinde eksikliklerini tamamlamadığı tak-
dirde yeterlik belgesi iptal edilir. 

(3) YTK’nın kuruluş şartlarındaki zorunlu per-
sonellerde eksiklik olması halinde YTK; 
rapor, proje ve her türlü teknik belge ile 
ilgili imza atmaya yetkili meslek grubun-
dan personeli bulunması halinde en fazla 
15 gün süre ile söz konusu teknik belgeleri 
MİGEM’e verebilir. Bu 15 günlük süre içe-
risinde personele yönelik eksikliğinin gide-
rilmemesi halinde YTK’nın yetki belgesi as-
kıya alınır ve YTK’ya ceza puanı uygulanır. 
YTK, yeterlik şartlarını kaybettiği tarihten 
itibaren 1 yıl içerisinde eksikliklerini ta-

mamlamadığı takdirde yeterlik belgesi iptal 
edilir.

(4)YTK’nın yeterlik belgesinin askıya alındığı 
veya yeterlik şartlarını kaybettiği halde ve-
rilen rapor, proje veya herhangi bir teknik 
belge değerlendirmeye alınmaz. 

(5)Personel, istifa veya işten ayrılma durumu-
nu bir ay içinde MİGEM’e bildirmekle yü-
kümlüdür. Aksi tespit edildiği takdirde, ilgi-
li personel tespit tarihinden itibaren bir yıl 
süre ile YTK’larda görev alamaz.

(6)MİGEM tarafından YTK’ya gönderilen ya-
zılarda, yönetmeliğin 6’ncı maddesi kapsa-
mında beyan ettikleri adres/KEP adresi dik-
kate alınır. YTK, adres değişikliğini bir ay 
içinde MİGEM’e bildirmekle yükümlüdür. 
Aksi halde, YTK’nın belge alırken beyan et-
tiği adres/KEP adresi ile yapılan yazışmalar 
YTK’ya tebliğ edilmiş sayılır.

(7)YTK tarafından hazırlanan rapor, proje veya 
her türlü teknik belge için, Yönetmeliğin 
Ek-2’sinde örneği verilen personel tablo-
sunu doldurup dosyanın sonuna eklenmesi 
zorunludur. 

(8) Rapor, proje veya her türlü teknik belgenin 
tamamında yer alan bilgilerin doğruluğun-
dan YTK ve imza sahipleri sorumludur.

(9)YTK, hazırladığı rapor, proje veya hiçbir 
teknik belgede, kaynağı gösterilmeden 
alıntı yapamaz.

(10) YTK, hazırladığı rapor, proje veya hiçbir 
teknik belgede proje konusu ile ilgisi olma-
yan bilgi veya belge sunamaz.

(11) Ruhsat sahibi ile yapılan sözleşmenin bir 
ay içerisinde MİGEM’e verilmesi zorunlu-
dur. Aksi halde ceza puanı uygulanır.
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(12) Ruhsat sahibi ile YTK arasında yapılan 
sözleşmenin sona ermesi halinde ruhsatla 
ilgili YTK’da bulunan tüm bilgi ve belgele-
rin birer suretinin ruhsat sahibine verilmesi 
zorunludur. Aksi halde ceza puanı uygula-
nır.

(13) YTK, istihdam ettiği personelinin MİGEM 
tarafından ve/veya yetkilendirdiği kurum/
kuruluşlarca düzenlenen eğitime en az beş 
yılda bir katılımını sağlamakla, sertifika al-
dırmakla, ilgili personel eğitime katılmakla 
yükümlüdür. Aksi halde ceza puanı uygu-
lanır.

(14) YTK, veri güvenliğine ilişkin gerekli ted-
birleri almakla yükümlüdür. Maden ruhsat 
sahiplerine taahhüt ettiği yükümlülüklere 
ilişkin olarak, elektronik/kâğıt ortamında 
ürettiği her türlü bilgi ve belgenin paylaşı-
mı ve ifşası MİGEM, maden arama/işletme 
ruhsat sahibi veya işletmecilerinin iznine 
tabidir. Aksi halde ceza puanı uygulanır.

(15) YTK, Kanun ile belirlenmiş süreler için-
de, Kanunda ve bu Kanuna dayalı yürürlüğe 
konulan Yönetmeliklerde belirtilen mevzu-
ata ve mesleki ahlak kurallarına uygun ve 
tam olarak görevlerini yerine getirmek zo-
rundadır. 

(16) Ortaklardan herhangi biri vefat ettiğinde, 
vefat eden ortağın hissesi kanuni vârisleri-
ne intikal eder ve vârisler şirket ortağı ola-
rak kalabilirler. Ancak, vârislerin YTK ye-
terlilik şartlarını sağlamaması durumunda 
vefat tarihi itibariyle YTK’nın yetki belgesi 
askıya alınır. Vefat tarihinden itibaren altı 
ay içinde YTK’nın kurulma şartlarına uygun 
olacak şekilde hisse devirlerinin yapılması 
zorunludur. Aksi takdirde yeterlik belgesi 
iptal edilir.

(17) YTK tarafından prosedürler, planlar, tali-
matlar, görev tanımları ve standart formlar 
hazırlanarak, ilgili tüm çalışmalar, hizmetler 
ve YTK’larda yönetmeliğin 5’inci maddesi 
kapsamında istihdam edilen personelin her 
ayın tamamına ait SGK sigortalı hizmet lis-
tesi kayıt altında tutulur. MİGEM’in YTK’yı 
denetimlerinde hazır bulundurulur. Bu bel-
geler her yıl Ocak ayında MİGEM’e bildiri-
lir. Aksi halde ceza puanı uygulanır.

(18) YTK’lar yer altı kömür ocaklarında 3 ayda 
bir, diğer ocaklarda 6 ayda bir raporlama 
yaparak bir örneğini ruhsat sahibine ver-
mekle ve bir örneğini kendi bünyesinde 
muhafaza etmekle yükümlüdür. Aksi halde 
ceza puanı uygulanır. Burada Kanunda ol-

mayan denetim yetkisi YTK’lara verilmiştir. 
Böyle bir denetim raporunun hazırlanabil-
mesi için kanuni bir dayanak olması gerek-
tiği kanaatindeyiz.  

F-YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLERİN 
DENETLENMESİ, BELGELERİNİN İPTALİ 
VE ASKIYA ALINMASI

 (1)MİGEM, Kanun ve  Yönetmelik hükümle-
ri çerçevesinde gerekli gördüğü hallerde 
personel durumu, raporlama durumları ve 
yönetmelikte yer alan görev ve sorumluluk-
larına ilişkin konular hakkında YTK’yı, Mİ-
GEM’e verilen rapor, proje, bilgi ve belge-
ler üzerinden ya da bu belgelerin üretildiği 
yerde denetleyebilir. 

(2)MİGEM tarafından yazı ile gerekli bilgi ve 
belgelerin istenmesinden itibaren, söz ko-
nusu bilgi ve belgelerin iki ay içerisinde 
MİGEM’e verilmesi zorunludur. Aksi halde 
ceza puanı uygulanır.

(3)YTK’lara yönetmeliğin Ek-3’te yer alan ceza 
puanlarının uygulanması halinde, uygula-
nan ceza puanı YTK’ya yazılı olarak bildi-
rilir. Bir yeterlik belgesi süresi olan beş yıl 
içerisinde yüz ceza puanına ulaşılması ha-
linde YTK’nın yeterlik belgesi, hiçbir uya-
rıya gerek kalmaksızın iptal edilir. YTK’nın 
almış olduğu ceza puanının üzerinden beş 
yıl geçmesi halinde bu ceza puanı silinir.

(4)YTK’larda çalışan personele yönetmeliğin 
Ek-3’te yer alan ceza puanlarının uygulan-
ması halinde, uygulanan ceza puanı, ilgi-
li personele yazılı olarak bildirilir. Perso-
nelin ceza puanının beş yıl içerisinde yüz 
ceza puanına ulaşılması halinde ilgili per-
sonel yönetmelik kapsamında bir yıl süre 
ile YTK’larda görev alamaz ve herhangi bir 
teknik belge imzalayamaz. Personelin al-
mış olduğu ceza puanının üzerinden beş yıl 
geçmesi halinde bu ceza puanı silinir. 

(5)YTK, yönetmeliğin 5’inci maddesinde belir-
tilen personel sayısının eksilmesi halinde, 
aynı şartları sağlayan personeli istihdam 
ettiğini, personelin ayrıldığı tarihten itiba-
ren bir ay içerisinde MİGEM’e bildirmek 
zorundadır. Aksi halde YTK’ya ceza puanı 
uygulanır ve yeterlik belgeleri askıya alınır. 
Personel eksikliğinin giderildiğine ilişkin 
belgelerin MİGEM tarafından onaylanması-
nı müteakip yeterlik belgesi süresi sonuna 
kadar tekrar devam eder. 

(6)MİGEM’e verilen teknik belgelerle ilgili de-
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Yerine Getirilmeyen Yükümlülük

MİGEM’everilen rapor, proje veya teknik belgenin doğ-
ru olmadığının tespit edilmesi: 
*YTK’nın hazırladığı rapor, proje veya teknik belgede, 
kaynağı gösterilmeden alıntı yapılması
* YTK’nın hazırladığı rapor, proje veya teknik belgede, 
konu ile ilgisi olmayan bilgi veya belge bulunması
* YTK tarafından hazırlanarak MİGEM’e verilen perso-
nelin imzasının bulunduğu rapor, proje veya teknik bel-
genin mesleği ile ilgili bölümünün doğru olmadığının 
tespit edilmesi
* YTK tarafından hazırlanarak MİGEM’e verilen persone-
lin imzasının bulunduğu rapor, proje veya teknik belge-
de mesleği ile ilgili bölümünde gerçek dışı ve yanıltıcı 
beyanlarda bulunulması
*YTK’nın hazırladığı rapor, proje veya teknik belgede, 
mesleğine ilişkin bölümde konu ile ilgisi olmayan bilgi 
veya belge bulunması
Yönetmelik gereğince görevlendirilmesi zorunlu olan 
personel sayısı eksildiği halde eksilme tarihinden itiba-
ren bir ay içerisinde bu durumun MİGEM’e bildirilme-
mesi 
YTK’nın, şirket hisselerinin yarısından fazlasının sahi-
binin mühendis olması şartını kaybetmesi halinde bu 
eksikliğini 3 ay içerisinde tamamlamaması

ğerlendirmeyi ve ceza puanı değerlendirme-
sini ilgili daire başkanlığının başkanlığında 
belgeyi inceleyen personel, koordinatör/
müdür, daire başkanlığınca belirlenecek bir 
teknik personel, belge mahallinde inceleme 
yapılmış ise heyet üyelerinden oluşan ko-
misyon yapar. Komisyon kararlarını çoğun-
luk ile alır. Karar Genel Müdürün onayı ile 
yürürlüğe girer. 

(7)Ceza puanlarına yapılan itirazlar YTK Ko-
misyonu tarafından karara bağlanır.

(8) Rapor, proje ve her türlü teknik belgede-
ki gerçeğe aykırı beyanlar için ceza puanı 
uygulanır. 

(9)Rapor, proje ve her türlü teknik belgede 
sahte imza olduğunun tespit edilmesi halin-
de verilen belge geçersiz sayılır. Ayrıca sah-
te imza atanlar hakkında suç duyurusunda 
bulunulur. 

(10) Yeterlik belgesi iptal edilen YTK’nın şir-
ket ortakları, aynı isim altında veya ticari 
unvan değişikliği ya da nevi değişikliği ya-
parak iptal tarihinden itibaren bir yıl süre 
ile yeterlik belgesi alamaz, şirket ortakları 
herhangi bir YTK’da görev yapamaz.

(11) Yönetmeliğin 5’inci maddesi kapsamında-

ki personele ilişkin olarak MİGEM’e sunu-
lan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı beyan 
niteliğinde olduğunun tespit edilmesi du-
rumunda ilgili personel, YTK’larda bir yıl 
süreyle görev alamazlar.

(12) Yönetmeliğin 6’ncı maddesi kapsamında 
MİGEM’e sunulan bilgi ve belgelerin gerçe-
ğe aykırı beyan niteliğinde olduğunun tes-
pit edilmesi halinde YTK’nın yeterlik belge-
si iptal edilir. 

(13) Yeterlik belgesi iptal edilen veya askıya 
alınan YTK’ya ve yönetmelik kapsamında 
ceza almış personele cezaları bildirilir. Ay-
rıca MİGEM internet sayfasında duyurulur. 
Bir yıl süre ile Maden Kanunu gereği be-
yanda bulunamama cezası almış personelin 
cezası ilgili meslek odasına bildirilir. 

(14) YTK tarafından, yeterlik belgesinin iptal 
edildiği veya askıya alındığı veya süresinin 
dolduğu tarihten önce MİGEM’e sunulan ra-
por, proje ve her türlü teknik belge değer-
lendirmeye alınır. 

(15) Yeterlik belgesi iptal edilen YTK, ceza sü-
resi bitiminden sonra yeniden belge almak 
için müracaat edebilir.
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YTK’nın kuruluş şartlarındaki zorunlu personellerde eksiklik olması 
halinde 15 gün içerisinde eksikliğinin giderilmemesi 
YTK’nın herhangi bir nedenle yeterliğini kaybetmesine rağmen Mİ-
GEM’e rapor, proje veya teknik belge vermesi
Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası gereğince 
YTK’da görev yapan personelin hazırladığı rapor, proje veya teknik 
belgeyi imzaladığı tarihte YTK’da istihdam edilmediğinin tespit edil-
mesi
Ruhsat sahibi ile yapılan sözleşmenin bir ay içerisinde MİGEM’e veril-
memesi 
Yeterlik belgesi alma/uzatma aşamasında sunulan ve yönetmeliğin 
6’ncı maddesinde sayılan belgelerde veya personel değişikliklerinin, 
değişiklik tarihinden itibaren bir ay içinde MİGEM’e bildirmemesi 
Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen ve sürekli istihdam edilen 
personelin SGK bildirimlerinin ya da ortak olduklarının devamına iliş-
kin belgelerinin kayıt altında tutulmaması, denetimlerde hazır bulun-
durulmaması, her yıl Ocak ayında MİGEM’e bildirilmemesi
MİGEM tarafından yazı ile gerekli bilgi ve belgelerin istenmesinden 
itibaren, söz konusu bilgi ve belgelerin iki ay içerisinde MİGEM’E’in 
verilmemesi
İstihdam edilen personelin MİGEM ve/veya yetkilendirdiği kurum/ku-
ruluşlarca düzenlenen eğitime YTK tarafından katılımının sağlanma-
ması 
İstihdam edilen personelin MİGEM ve/veya yetkilendirdiği kurum/ku-
ruluşlarca düzenlenen eğitime katılmaması
Yapılacak yerinde denetimlerde yetkili bulundurulmaması veya isteni-
len bilgi ve belgelerin verilmemesi
Ruhsat sahibi ile YTK arasında yapılan sözleşmenin sona ermesi halin-
de ruhsatla ilgili YTK’da bulunan tüm bilgi ve belgelerin birer suretinin 
ruhsat sahibine verilmemesi 
YTK’nın ruhsat sahiplerine taahhüt ettiği yükümlülüklere ilişkin olarak, 
elektronik/kâğıt ortamında ürettiği her türlü bilgi ve belgeyi MİGEM, 
maden arama/işletme ruhsat sahibi veya işletmecilerinin izni olmadan 
paylaşması
YTK personeli olmayanlar ile YTK arasında kuruluş aşamasından sonra 
yapılan sözleşmelerin, YTK tarafından sözleşme tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde MİGEM’e verilmemesi
Yer altı kömür ocaklarında 3 ayda bir, diğer ocaklarda 6 ayda bir rapor-
lama yapılmaması, bir örneğinin ruhsat sahibine verilmemesi veya bir 
örneğinin muhafaza edilmemesi 

MADENCİLİK VE HUKUK
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eraltı kazı çalışmalarında güvenli ve sağ-
lıklı çalışma koşullarını oluşturmak için 
yeterli miktar ve özelliklerdeki havayı 
çalışma yerlerine göndermek gerekir. An-

cak, hava miktarının istenilen doğrulukta hesapla-
nabilmesi için gerekli incelemeler yapılmalı ve elde 
edilen sonuçlar işletme teknik elemanları tarafından 
özenle değerlendirmelidir. Bazı ön kabullere daya-
nan hesaplamalar sonucu bulunan değerler uygu-
lama sırasında önemli sorunlara neden olmaktadır.

Yeterli miktarda temiz hava temin edilememesi du-
rumunda, havadaki zararlı gaz ve toz konsantras-
yonlarının  yasal limitlerin üzerine çıkması, oksijen 
konsantrasyonunun ise altına düşmesi söz konusu-
dur. Sonuç olarak, hazırlık ve üretim çalışmaları-
nın kısıtlanması hatta tamamen durdurulması gibi 
istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir. Ayrıca hava 
yetersizliği çalışanların iş veriminin düşmesine, ma-
liyetlerin artmasına neden olmaktadır.

Yereli olmayan hava miktarı gibi, gereğinden faz-
la hava da istenmeyen durumlar doğurur. Fazla 
miktarda hava kaçakları arttırır, kömürün ve pirit 

cevherinin kendiliğinden kızışmasına ve çökelmiş 
olan tozun havaya karışmasına neden olur, artan 
soğutma etkisi nedeniyle çalışanlar hastalanabilir. 
Ayrıca artan enerji sarfiyatı havalandırma maliyet-
lerini yükseltir.

Diğer taraftan hava miktarı, bir yeraltı ocağının is-
keletini oluşturan kuyu, desandre, galeri vb. yeraltı 
boşluklarının kesit alanlarının belirlenmesinde ve 
ocağı havalandıracak vantilatörün seçiminde göz 
önünde bulundurulması gereken temel büyüklük-
lerden birisidir.

Söz konusu nedenler, hava miktarındaki doğruluk 
derecesinin yeraltı madencilik faaliyetlerindeki öne-
mini ortaya koymaktadır. Hava miktarı hesaplama-
larında esas alınan kriterler;

MAKALE

Prof. Dr. Gündüz ÖKTEN - Doç. Dr. Abdullah FİŞNE
İTÜ Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 
34469 Maslak - İstanbul
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•  Ocaktaki çalışan sayısı,
• Yayılan gaz miktarı,
• Kullanılan patlayıcı madde miktarı,
• Oluşan toz miktarı,
• Dizel motorlu araçlardan yayılan gaz mikta-

rı,
• Hava hızı limitleri’dir.

Bazı özel durumlarda, örneğin derin ocaklarda, he-
saplamalar havanın soğutma etkisi dikkate alınarak 
yapılır.

Hava miktarı hesabı, tüm ocak için veya ocağın 
farklı kartiye, pano, damar vb. bölümleri için ayrı 
ayrı yapılabilir. İkinci durumda farklı bölümler için 
bulunan hava miktarları (Q1, Q2, Q3….Qn) toplana-
rak sonuca ulaşılır. Bu yol daha duyarlı sonuçlar 
vermekle birlikte daha fazla zaman ve mesai gerek-
tirmektedir.

2. Hava Miktarının Belirlenmesinde Esas Alınan 
Kriterler

2.1. Ocakta Çalışanların Sayısı

Dinlenme durumundaki yetişkin bir insan dakikada 
12 – 15 defa nefes alıp verir ve her seferde 0,5 l te-
miz havayı solur. Dolayısıyla hava ihtiyacı 6 - 7,5 l/
dk’dır. Orta ağırlıktaki bir işte çalışan insanın temiz 
hava ihtiyacı 45 – 60 l /dk’ya yükselir, ağır işlerde 
100 l/dk’nın üstüne çıkar. Deneyimler, başka kir-
letici bir kaynak olmadığı durumlarda, çalışanların 
temiz hava ihtiyacının 750 lt/dk veya kabaca 1 m3/
dk olduğunu göstermiştir.

Ancak ocak havasını kirleten tek etken çalışanların 
solunumu değildir. Kömür ve çevre kayaçlardan ya-
yılan gazlar ve tozlar, dizel motorlu araçlarının eg-
zoz gazları vb. dikkate alındığında, kişi başına hava 
miktarının artırılması gerektiği anlaşılmıştır. F. Al-
manya’da Maden Tüzüğü’ne göre,  taşkömürü ma-
denciliğinde gaz yayılımı da dikkate alınarak, ocağa 
verilecek hava miktarı işçi başına 6 m3/dk olarak 
belirlenmiştir. Eğer aynı anda çalışan en fazla işçi 
sayısı (n) ise, gerekli hava miktarı, (1) eşitliğinden 
bulunur (Ayvazoğlu, 1986, Reuther, 1989) .

Ayrıca, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
(ÇSGB) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ha-
zırlanan “Yeraltı ve Yerüstü  Maden İşletmelerinde 
İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi”de, ocaklar  metan 
gazı yayılımına göre üç grupta toplanmış ve her bir 
işçi için ocağa verilmesi gereken hava miktarı aşağı-
daki şekilde belirlenmiştir (ÇSGB, 2011).

Grizu miktarı çok az olan ocaklarda: 1 - 2  m3/dk
Grizu miktarı orta seviyede olan ocaklarda: 3 - 6 
m3/dk
Grizu miktarı yüksek seviyeli ocaklarda: 20 - 25   
m3/dk

Not: Patlayıcı özellik taşıyan metan gazı – hava ka-
rışımı “Grizu” olarak adlandırılır. Dolayısıyla yuka-
rıdaki sınıflandırmada bahsedilen “Grizu miktarı”i-
baresi, “Metan miktarı” veya “Yayılan metan gazı 
miktarı” olarak değerlendirilmelidir.

2.2. Yayılan Gaz Miktarı

Kömürleşme süreci boyunca büyük miktarlarda gaz 
oluştuğu (beher ton kömür başına yaklaşık 100 m3 
metan gazı) ve bu gazın bir kısmının kömürde tu-
tulduğu bilinmektedir. Kömürde tutulan gazın % 90 
- 95 kadarı metandır. Diğer gazlar ise karbondioksit 
ile etan, propan, bütan vb. ağır hidrokarbonlardır. 
Keza,  bir miktar azot, karbonmonoksit, kükürtlü 
hidrojen ve bazen hidrojen gazına da rastlanmak-
tadır.

Metan gazı kömür ve çevre kayaçlar içinde serbest 
(% 5 -10) ve bağlı (soğurulmuş, adsorbe) (% 90 - 
95) halde depolanmaktadır. Doğal koşullarda (ye-
raltı madencilik çalışmaları öncesinde) kömür ve 
çevre kayaçların geçirgenliği, metanın hareketine 
izin vermeyecek kadar düşüktür. Dolayısıyla metan 
gazı, basınç altında bir denge durumundadır. Ma-
dencilik çalışmaları sırasında tabakalardaki doğal 
gerilme dağılımı bozulur ve çalışılan iş yerleri çev-
resinde dinamik bir gerilme dağılımı oluşur. Bu da 
tabakalarda mikro çatlaklanmalara ve zayıflamalara 
yol açar. Oluşan akış yollarından önce serbest gaz, 
ardından soğurulmuş gaz ayrılarak, öncelikle ayak, 
göçük sahası ve taban yolları gibi düşük gaz basın-
cındaki sahalara akar. 
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Bu eşitlikte;
Q: Gerekli hava miktarı (m3/dk),
A: Bir defada ateşlenen patlayıcı madde mik-

tarı (kg),
a : 1 kg patlayıcı maddenin ateşlenmesi sonu-

cu açığa çıkan CO miktarı, (0,025 m3/kg),
t:  Havalandırma için ayrılan zaman (dk) 
b : Karbonmonoksit gazı için müsaade edilen 

sınır değer (%0,005)’tir.

2.4. Oluşan Toz Miktarı

Burada, üretilen beher ton kömür başına oluşan toz 
miktarının belirlenmesi önem taşır. Toz miktarı ise 
kömürün özelliklerine, üretim yöntemine ve uygu-
lanan kazı tekniğine bağlıdır. Toz miktarı esas alına-
rak gerekli hava miktarı, Eşitlik 4 ile hesaplanabilir 
(McPherson, 1993).

Eşitlik 4’de;
 Q : Gerekli hava miktarı (m3/sn),
 Ed: Solunabilir toz oluşma oranı (mg/t),
 Cd: İzin verilen solunabilir toz yoğunluğu  

     (mg/m3),
 M : Üretim miktarı (t/saat)’dır.

Tozla Mücadele Yönetmeliği, 2013, EK -1’de; kömür 
tozu ile ilgili Maruziyet Eşik Sınır Değerleri, soluna-
bilir kısım için 5 mg/m3, toplam toz için 15 mg/m3 
olarak verilmiştir. Ayrıca toz içinde SiO2 bulunması 
durumunda, % 5 ve daha az SiO2 için 2,4 mg/m3, % 
5’ten fazla SiO2 için: (10 mg/m3 / SiO2+2) değerleri 
öngörülmüştür.

2.5. Dizel Motorlu Araçlardan Yayılan Gaz Miktarı
Dizel motorlarında yanma sonucu oluşan egzoz 
gazlarındaki kirleticilerin en önemlileri partikül 
madde (PM), azotoksitler (NOx), hidrokarbonlar 
(HC), ve karbonmonoksit (CO)’tir. Egzoz gazı bi-
leşimi büyük ölçüde motor tipi, kullanım şartları, 
yakıt, yağlama yağı ve kontrol sistemi kullanıp kul-
lanılmadığına göre değişmektedir (Keskin,  Sağıroğ-
lu, 2010).

Hava miktarını, yayılan egzoz gazı miktarını dikkate 
alarak hesaplamayı sağlayan farklı yaklaşımlar bu-
lunmaktadır. En basit ve kullanışlı olanı dizel mo-
toru ile tahrik edilen araçların beher kW güç değeri 
için birim zamanda verilmesi öngörülen hava mik-
tarıdır. Bu değer 100 kW motor gücü için 6 – 8 m3/
sn’dir (McPherson, 1993).

Bu durumda dizel motorlu araçlardan yayılan gaz 
miktarı açısından bir ocağa veya tünele verilmesi 
gereken hava miktarı Eşitlik 5 ile hesaplanabilir.

Bu eşitlikte;
 Q: Gerekli hava miktarı (m3/sn),
 q: 100 kW motor gücü için gerekli hava  ...

    miktarı (6 – 8 m3/sn),
 G: Yeraltında çalışan dizel motorlu 
        araçların toplam gücü (kW)’dır.

Bu konuda F. Almanya’daki değerlendirmelerde,  
egzoz gazındaki karbonmonoksit miktarı da  dik-
kate alınmakta, beher HP güç için üç farklı hava 
miktarı (m3/dk) öngörülmektedir (DMT, 1991) (Çi-
zelge 2).

Çizelge 2- Egzoz gazındaki CO miktarına göre oca-
ğa verilecek hava miktarları (DMT, 1991).

(1 HP = 0,736 kW)

2.6. Hava Hızı Limitleri

Hava hızının, işçilerin çalıştığı ve kullandıkları ocak 
yollarında 0,3 m/sn’den düşük olmaması gerekir 
(McPherson, 1993, DMT, 1991). Çünkü bu değerde-
ki hava hızları çalışanlar tarafından çok az hissedilir. 
Ayak arınlarında hava hızının 1 - 3 m/sn arasın-
da olması tavsiye edilmektedir (McPherson, 1993). 
Ayrıca, T.C. ÇSGB tarafından hazırlanan “Yeraltı ve 
Yerüstü Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güven-
liği Rehberi (2011)”nde ayaklarda ve kömür kazısı 
yapılan arınlarda hava hızının en az 0,5 m/sn, en 
fazla 2 m/sn olması gerektiği belirtilmektedir. 

Bu olaylar damardaki gaz basıncı ocak havası ba-
sıncına düşünceye kadar ya da tabakaların yeniden 
yüklenmesi sonucunda akış yolları kapanıncaya ka-
dar devam eder (Didari, 1988).

Kömür ocaklarında farklı vardiyalardaki gaz ya-
yılımının üniform olmadığı bilinmektedir. Ancak 
deneyimler toplam gaz yayılımındaki değişimlerin 
sınırlı olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla hava ihti-
yacı sabit kabul edilebilir ve hava miktarının yayılan 
gaz miktarı esas alınarak hesaplanması doğru bir 
seçimdir.

Bir ocakta, günlük çalışma süresi içinde yayılan 
gaz miktarı q (m3/gün) olsun. Bu gazın ocak havası 
içindeki oranını % p’ye düşürmek için ocağa veril-
mesi gereken hava miktarı Eşitlik 2’den yararlana-
rak hesaplanır.

Eşitlik 2’de;
Q :Yayılan gaz miktarına göre ocağa verilecek  

hava miktarı (m3/sn),
q :Günlük çalışma süresi içinde yayılan (ocak 

havasına karışan) gaz miktarı (m3/gün),
p :Yayılan gazın ocak havasında izin verilen 

konsantrasyonu (%)’dur.

Üretim faaliyetleri devam eden ocaklarda gaz mik-
tarı, eldeki verilerin istatistiksel değerlendirme so-
nuçlarına dayanarak hesaplanabilir. Her 100 m’lik 
derinlik artışı için gaz yayılımının kabaca % 10 ora-
nında arttığı kabul edilebilir.

Üretim hazırlıkları devam eden ocaklarda yayılacak 
gaz miktarını belirlemek için, sondajlar yaparak kö-
mür damarı ve çevre kayaçlardan örnekler alınması 
ve bunlar üzerinde laboratuvarda ölçmeler yapılma-
sı gerekir. Elde edilen verilerden yararlanarak, yayı-
lacak gazları yasal sınır değerlerin altına düşürecek 
hava miktarı hesaplanır. Ayrıca bu değere, havalan-
dırılması gereken diğer yeraltı boşluklarının (loko-
motif garajları, tamirhaneler, malzeme depoları vb.) 
hava ihtiyaçları ile havalandırma sisteminde ve eski 
imalatlardaki kaçakları karşılamak için gerekli hava 
miktarları eklenir (Ayvazoğlu, 1986).

2.3. Kullanılan Patlayıcı Madde Miktarı

Bilindiği gibi patlayıcı madde ateşlemeleri sonucu-
esas olarak; karbondioksit (CO2), karbonmonoksit 
(CO) ve azotoksit (NOx “NO ve NO2”) gazları açı-
ğa çıkmaktadır. Bunlardan karbondioksit boğucu, 
karbonmonoksit ve azotoksitler zehirleyici özellik 
taşımaktadır. 

Söz konusu hesaplama tekniği genellikle, patlayı-
cı madde ile kazı yapılan yeraltı metal ocakların-
da kullanılmaktadır. Hesaplamalarda 1 kg patlayıcı 
maddenin ateşlenmesi sonucu açığa çıkan karbon-
monoksit miktarı ile bu gaz için belirlenen MAK (x) 

değeri esas alınır.

MAK (x) Değeri (Müsaade Edilen Azami Konsantras-
yon): Günde 8 saat ve haftada 45 saatlik çalışma 
süresi için kapalı işyeri ortamında bulunmasına izin 
verilen ve çalışanların gün boyu sağlıklarını boz-
mayacak maksimum kimyasal madde konsantras-
yonudur.

F. Almanya – Berlin’deki Malzeme Araştırma ve Test 
Kurumu’nda yapılan deneysel araştırmalarda, pat-
layıcı madde ateşlemeleri sonucu açığa çıkan gaz 
miktarları belirlenmiştir (Çizelge 1). Görüldüğü gibi 
karbonmonoksit miktarı; jelatin tipi patlayıcılarda   
için referans aralıkları belirlenmiştir. 17 - 23 l/kg 
(0,017 - 0,023 m3/kg), emülsiyon tipi patlayıcılarda 
6 - 23 l/kg (0,006 - 0,023 m3/kg)’dır. Bu verilere 
dayanarak açığa çıkan karbonmonoksit miktarı için 
0,025 m3/kg değeri kabul edilebilir. 

Karbonmonoksit gazı için MAK değeri, Maden İş-
yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde  
50 ppm (milyonda 50), % 0,005 olarak verilmiştir.

Çizelge 1 - Patlayıcı madde ateşlemeleri sonucu açı-
ğa çıkan zararlı gaz miktarları (Staskiewicz, 2006).

Bu değerlendirmelerden sonra, kullanılan patlayıcı 
madde miktarına göre gerekli hava miktarı Eşitlik 3 
ile hesaplanabilir. 

CO (l/kg)Patlayıcı Türü CO2(l/kg) NOX(l/kg)

Jelatin tipi

Emülsiyon tipi

17 -  23

 6 -  23

168 - 182

 71 - 101

    9 - 5

  1,5 - 5

Egzoz gazındaki CO miktarı (%) Hava miktarı ( HP/ m3/dk)

0,12

0,08

0,06

6

4

3

MAKALE
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Hızın 4 m/sn’yi aştığı durumlarda, taşınan toz par-
çaları ve havanın soğutma etkisi nedeniyle ayakta 
çalışanlar rahatsız olmaktadır. Yeraltı işyerlerinde 
hava hızı için üst limit değerler Çizelge 3’de veril-
miştir. 

Çizelge 3- Yeraltı işyerlerinde hava hızı üst limit de-
ğerleri (McPherson, 1993). 

Tali olarak havalandırılan galerilerde hava hızının 
0,5 m/sn’den az olmaması gerekmektedir (DMT, 
1991). Ülkemizde ise “Maden İşyerlerinde İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetmeliği Ek 3, Madde 8.4’de; hava 
hızı üst sınırı “İnsan ve malzeme taşımasında kulla-
nılan kuyularda, lağımlarda, ana nefeslik yollarında, 
eğimli ve düz yollarda, hava hızı, saniyede 8 metre-
yi geçemez” şeklinde verilmiştir. (İSG Yönetmeliği, 
2013).

3. Sonuç

Yukarıda belirtildiği gibi, yeraltı madenciliğinde 
ocağa verilecek hava miktarı farklı kriterler dikkate 
alınarak hesaplanmaktadır.

Kömür madenciliğinde, son elli yıl içinde mekani-
zasyon uygulamalarının artışına paralel olarak işçi 
sayısının azalması “Ocakta Çalışanların Sayısı” na 
dayanan hesaplama yöntemini ikinci plana itmiştir. 
Hesaplamalar genellikle “Yayılan Gaz Miktarı” esas 
alınarak yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlar farklı 
hava yolları için belirlenmiş olan “Hava Hızı Limit-
leri“ ni de karşılamalıdır.

Metal madenciliğinde ocağın hava ihtiyacı genel 
olarak “Kullanılan Patlayıcı Madde Miktarı”na göre 
belirlenmektedir. Özellikle son yıllarda kazı, yük-
leme ve taşıma işlerinde dizel motorlu araçların 
yaygın olarak kullanılması nedeniyle, ocağın hava 
ihtiyacı hesaplanırken araçların egzozundan çıkan-
gazlar ile partikül madde miktarı da dikkate alın-
maktadır.

Sonuç olarak, eldeki veriler çerçevesinde farklı kri-
terlere göre hesaplamalar yapılmalı, bulunan en bü-
yük “Hava Miktarı” değeri esas alınmalıdır. Diğer 
bir yaklaşım, hava miktarı hesaplamalarında % 100  
emniyet faktörü ile çalışmaktır.

Kaynaklar
• Ayvazoğlu, E., (1986), “Madenlerde Havalandırma ve Emniyet”  İTÜ Maden Fakültesi Ofset Atölyesi.
• Didari, V., (1988), “Metan Geliri Tahmin Yöntemlerinin İlkeleri ve Pratikte Uygulamaları” Madencilik, 
Cilt XXVII, S. 3, Eylül, s. 5 -10.
• Keskin, A., Sağıroğlu, S., (2010), “Dizel Motorlarından Kaynaklanan Egzoz Emisyonları ve Kontrol Yön-
temleri” Mühendis ve Makine, Cilt 51, Sayı 610, 2010, s., 2-13.
• McPherson, M.J., (1993), “Subsurface Ventilation and Enviromental Engineering” Chapman&Hall.
• Reuther, E.U., (1989), “Lehrbuch der Bergbaukunde” Verlag Glückauf GmbH - Essen.
• Staskiewicz, L., (2006), “Sprengstoffauswahl im Tunnelbau”, Orica, Sprengtechnischer Dienst, s.12.
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Yeraltı İşyerleri Hava Hızı (m/sn)

Ayak arını

Bant galerileri

Ana nakliyat yolları

Ana hava yolları

Nakliyat kuyusu

Havalandırma kuyusu

4

5

6

8

10

20

MAKALE
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SANDVIK AUTOMINE YÜZEY DELME SİSTEMİ

andvik Automine birden 
fazla delme makinesini 
uzaktan kontrol ederek 
yer üstü maden güven-

liğini ve üretkenliğini artırmaya 
yardımcı olan bir sistemdir. Ge-
leneksel sistemlerle karşılaştırıldı-
ğında temel yeniliği, operatörün 
el ile delik açmaktansa bu süreci 
denetliyor olmasıdır. Sistem, ope-
ratöre tüm üretim alanının gerçek 
zamanlı görüntüsünü sunmakta 
ve sürecin en iyi hale getirilmesini 
sağlamaktadır.

Tüm yeni Sandvik ürünleri şir-
ketin Çevre, Sağlık ve Güvenlik 
(ÇSG) odağına katkıda bulunmak 
için mühendislik aşamalarından 
geçmiştir. Sandvik AutoMine ile 
güvenlik yararları özellikle vur-
gulanmaktadır. Ocak otomasyonu 
operatörleri tehlikeli konumlardan 

doğrudan uzaklaştırır ve bunun 
yerine onların güvenli bir kontrol 
odasında çalışmalarını sağlaya-
rak yaralanma riskini ve gürültü, 
toz ve titreşim tehlikelerini adeta 
ortadan kaldırır. Bir diğer başlıca 
güvenlik avantajı ise çalışma ala-
nının tamamının görünürlüğün 
artmasıdır. 

Panoramik görüntü

Kamera sistemi delme, rod değiş-
tirme ve yürüyüş işlemleri için bü-
tünleşik birkaç kamera ve uzaktan 
kontrol edilen çevrilebilir/yakın-
laştırılabilir kamera ile her bir del-
me işleminin nasıl gerçekleştiği-
ne dair 360 derecelik görünürlük 
sağlamaktadır. Ayrıca fiili çalışma 
istasyonu – koltuk, ekranlar, kont-
roller – delme makinelerininkiler-
le aynıdır.

Kolay ve güvenli işlevler, hızlı 
başlatma ve her koşulda makine-
ler arası geçiş yapma imkanı sağ-
lamaktadır. Otomasyon sistemi 
ayrıca kolay sorun çözme ama-
cıyla tüm delme ekipmanlarını 
tanı elemanlarına sahip entegre 
bir sistemde birleştirmektedir.

Sandvik AutoMine sisteminin ta-
mamı delme ekipmanının akıllı 
kontrolünden (seviye 1) uzak-
tan izleme ve raporlama, üretim 
yönetimi ve bilgi yönetimi için 
artırılmış entegrasyon seviyesine 
(seviye 2), bazı ünitelerin uzak-
tan tele kontrolüne (seviye 3) 
ve son olarak yarı veya tam oto-
matik ekipmanların filo otomas-
yonu (seviye 4) gibi dört farklı 
otomasyon seviyesinde ölçek-
lendirilebilir.

Delme işlemi esnasında ölçüm

Filo yönetimi açısından, uzak-
tan tele kontrol, işletim maliyet-
lerinde önemli tasarruf sağla-
maktadır. Sistem ayrıca gerçek 
zamanlı üretim yönetimini de 
kapsayacaktır. Delici Kontrol 
Sistemi, Delme İşlemi Esnasın-
da Ölçüm (MWD) teknolojisi-
ni ve ocak geneli iletişim ağını 
kullanarak kayanın içinin gerçek 
zamanlı olarak görsel hale geti-
rilmesini sağlayacaktır. Sistem, 
delme işlemi devam ederken 
gerçek zamanlı olarak kaya ti-
pini ve stratigrafisini belirlemek 
için çalışma esnasında sürekli 
olarak veri toplamaktadır.

Sürekli veri kaydı bazında üretim 
ekibi bilgilendirilmiş, proaktif 
çalışma kararları verebilir.

SANDVİK AUTOMINE 
YÜZEY DELME 
SİSTEMİ tek bir 
operatörün birden 
fazla delme 
makinesini aynı anda 
kontrol etmesine 
olanak vererek açık 
ocak çalışmalarında 
önemli güvenlik ve 
üretkenlik yararları 
sağlamaktadır.

Teknik Özellikler

Pantera DP900i/1100i/1500i ve Pantera 
DI6400/D16800/DP2000 için uygundur

• Yerlişik otomasyon imkanına sahip makineler 
için iyileştirme olanağı ile fabrika seçeneği ola-
rak sunulmaktadır.

•  Tek bir oparatör tarafından uzaktan kontrol edi-
len en fazla dört delici makine

•  AB Makine Direktifine ve ilgili güvenlik gerek-
sinimlerine uygun

•  GPS ve GLONASS uyumlu çok uydulu 
    RTK GNSS navigasyon 
•  Sondaj planları için IREDES standart formatı
•  Gerçek zamanlı üretim, oparatör perfonsı, son-

daj verileri ve ekipman KPI ve sağlığı verileri-
nin kaydı için üçüncü taraf filo yönetim sistem-
leri ile arayüz imkanı

Dört otomasyon seviyesi:

1- Akıllı ekipman kontrolü
2- Bilgi yönetimi
3- Uzaktan tele kontrol
4- Filo otomasyonu

Üretim maliyetinin azaltılması

Sistem ayrıca üretim maliyetlerinin 
azaltılmasına ve üretim veriminin 
sürekli olarak artırılmasına yar-
dımcı olmaktadır. Teknoloji, kaya 
kütlesi konusunda bilgi sağlamak-
ta ve maden yöneticileri, jeologlar 
ve yükleyiciler için gerçek zamanlı 
delme ve patlatma optimizasyonu-
nun temelini teşkil etmektedir. 3D 
delik navigasyonuyla birlikte sis-
tem hassas delik konumlandırma-
ya ve paralel deliklere olanak sağ-
lamakta ve uç seviyelerinin hassas 
olmasını sağlayarak daha iyi parça-
lanma sağlamaktadır.

Kamera sistemi 
delme, rod 
değiştirme ve 
yürüyüş işlemleri 
için bütünleşik 
birkaç kamera ve 
uzaktan kontrol 
edilen çevrilebilir/
yakınlaştırılabilir 
kamera ile 
her bir delme 
işleminin nasıl 
gerçekleştiğine 
dair 360 derecelik 
görünürlük 
sağlamaktadır. 
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Çoklu platform işlevi

Bilgilere tablet, dizüstü bilgisayar 
veya akıllı telefon aracılığıyla ma-
denden veya ofisten, her yerden 
ulaşılabilecektir. Sandvik Auto-
Mine yalnızca çalışmanın gerçek 
zamanlı görselleştirilmesini ve 
üretim verilerinin ayrıntılı olarak 
rapor edilmesini sağlayarak değil, 
üretimde yeni veya anlaşılması zor 
alanlar açarak da kullanıcılara fay-

da sağlayacaktır. Sistem, örneğin 
tehlikeli yüksekliklere yakın veya 
yüksek duvarların altında olan 
boşlukların üzerinde üretime gü-
venli ve verimli bir şekilde devam 
edilmesini sağlamaktadır. 

Optimize edilmiş otomatik delme 
makinesi filosu işletme maliyetle-
rini azaltmakta ve üretim alanının 
durumunun gerçek zamanlı olarak 
görselleştirilmesini sağlamaktadır.

Sistem delikleri plana göre, doğru 
yerde, doğru derinlikte ve açıda 
açacak ve bunların hepsi gereken 
malzeme miktarını azaltarak, del-
me işlemini en iyi hale getirerek 
ve maden ve atığın ayrılmasını 
sağlayarak işlem verimini artıra-
caktır.

Sandvik AutoMine tüm akıllı üst-
ten darbe, kuyu dibi ve döner 
delici makineleri için uygun ola-
caktır.

Optimize edilmiş 
otomatik delme 

makinesi 
filosu işletme 

maliyetlerini 
azaltmakta ve 

üretim alanının 
durumunun gerçek 

zamanlı olarak 
görselleştirilmesini 

sağlamaktadır.



SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİ • Aralık 2015SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİ • Aralık 2015

- 76 - - 77 -

MAKALE

Bir Çocuğun Gözünden 
Türkiye ve Madencilik

adencilik dünya üze-
rinde geniş bir coğ-
rafyaya yayılan çok 
önemli bir sektördür. 

Bu sektör Türkiye’de de ger-
çekten büyük bir yere sahiptir. 
Ama ne yazıktır ki madenciliğe 
gereken önem verilmemiş, çok 
duyurulmamış ve bu nedenle de 
hak ettiği  yere gelememiştir.

Türkiye yeraltı kaynakları ba-
kımından çok zengin bir ülke-
dir. Bu kaynakların işlenmesi 
ve gün yüzüne çıkabilmesi için 
madencilerin ve jeoloji mühen-
dislerinin görevlerini yapmaları 
gerekir. Türkiye’nin bu durum-
da yapması gereken, diğer ülke-
lerin bizim kaynaklarımızı ken-
di çıkarları  için elimizden alıp 
işlemesini önlemektir. Eğer bu 
görevi yerine getiremezsek, bi-
zim kaynaklarımızla gelişip yük-
selen ülkelerin altında ezilir Ve 
bu nedenle de gelişmiş bir ülke 
olmamız engellenir. 

Anadolu eski çağlarda da zen-
gin yeraltı kaynakları nedeni ile 

madenlerin işletildiği bir yerdi. 
Eskiden beri madencilik de-
vam ediyorsa ve insanlar antik 
çağlarda bile bu  kaynaklardan 
yararlanıyorsa neden şimdi biz 
bu kaynaklardan yararlana-
mayalım? Bir sürü medeniye-
tin yaşam yeri olan bu zengin 
topraklar şimdi bizim yaşadığı-
mız Anadolu’dur. Anadolu’nun 
kaynaklarını en verimli şekilde 
değerlendirmemiz gerekir. Bun-
ları değerlendirirken madencile-
rimizin can güvenliğini de göz 
ardı etmemeliyiz. Bunların göz 
ardı edilmesi durumunda yaşa-
nanları hatırlatmam gerekirse; 
13 Mayıs 2014 de gerçekleşen 
ve aklımızdan çıkmayan SOMA 
FACİASI yüzlerce madencimizin 
hayatını kaybetmesine neden 
oldu ve bu da tüm Türkiye’yi 
derinden sarstı. Böyle kazaların 
yaşanmasının nedeni maden-
ciliğe ve madencilere gereken 
önemin verilmemesi, teknolojik 
gelişmelerin takip edilmemesi 
ve gerekli önlemlerin alınmama-
sıdır. Bu tür kazaların bir daha 
yaşanmaması için maden şirket-

lerinin ve mühendislerin ken-
dilerini kamuoyuna açıklaması 
lazımdır.

Ülkemizde jeolog veya mühen-
dis olmak hayalleriyle büyüyen 
bir sürü çocuk var. Ama tele-
vizyonlarda izlediğimiz maden 
ve madencilerin sorunlarıyla il-
gili haberler yüzünden birçoğu 
bu hayallerinden vazgeçerler. 
Madenciliğin tehlikeli, sıkıntılı, 
kötü bir meslek olarak tanınma-
sı bu mesleğe yeteri kadar ilgi 
gösterilmediği ve sermaye sağla-
namadığı için çektiği sıkıntılar-
dandır.

Oysaki Madencilik Türkiye’nin 
kalkınmasında çok önemli rol 
oynayacak bir sektördür. Bu 
nedenle de gereken önem veri-
lerek gelişmeli, yeterli sermaye 
sağlanarak, devletin de deste-
ğiyle hak ettiği yere gelebilme-
lidir. Biz de bu ülkenin gelecek 
nesilleri olarak bu sektörün ge-
lişmesiyle birlikte payımıza dü-
şen imkanlardan faydalanabil-
meliyiz..... 

Ufuk Uyar
20.03.2003, Antalya doğumlu
Antalya Özel Toros Koleji 7. Sınıf öğrencisi
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Özgür ÖZTÜRK
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Hammaddeler ve Çevre Müdürü

Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve 
Biyoçeşitlilik….

nkara Ekim ayında 194 
ülkenin taraf olduğu 
BM Çölleşme ile Mü-
cadele Sözleşmesi 12. 

Taraflar Konferansı’na (UNCCD 
COP 12) ev sahipliği yaptı. 2 haf-
ta kadar süren toplantıyı özellikle 
ilginç kılan Paris’te yapılan İklim 
Değişikliği Taraflar Toplantısı’nın 
hemen öncesinde olmasıydı, zira 
arazi yönetimi ve arazi bozulumu 
dengelenmesinin küresel ısın-
mayla ne kadar ilişkili olduğu 
Konferans süresince sıkça vurgu-
landı. Aslında çölleşmeyle müca-
dele ve arazi yönetiminin etkileri 
tabi ki küresel ısınmayla sınırlı 
değil (biraz rakamları dinleyelim 
!): Dünyada 4 milyar hektar arazi 
çölleşme tehlikesiyle karşı kar-
şıya… 250 milyon insan çölleş-
meden doğrudan etkileniyor…
Çölleşmenin önüne geçilmedi-
ği takdirde, yakın gelecekte 1,2 
milyar insan açlık ve susuzlukla 
karşılaşacak, geçim kaynağı yok 
olacak veya göç etme zorunda 
kalacak… Tarım, hayvancılık, or-
mancılık, balıkçılık gibi sektörler 
bundan doğrudan etkileniyor. 

Türkiye için Konferansın en 
önemli taraflarından hiç kuşkusuz 
bir tanesi, çölleşme ile mücadele, 
arazi bozulumu, kuraklık, doğal 
kaynakların korunması ve su kul-
lanımı gibi küresel ölçekteki so-
runların uluslararası bir ortamda 
günlerce tartışılmasıydı. Zira tüm 
bu konularda Türk iş dünyasının 
farkındalığı maalesef çok yetersiz. 

Sürdürülebilirlik yolculuğuna bir şekil-
de çıkan belirli - ve çok az sayıda- ku-
rumsal şirketin dışında gelecek riskini 
algılayan, sorumluluk duyarak kendi 
çapında iş planı yapan ve uygulayan 
pek az sayıda firma var. 

Konferans boyunca “BM toprağı” ilan 
edilen Congresium’un farklı katlarında 
aynı anda teknik oturumlarla birlikte 
Siyasi ve Bölgesel Toplantılar, Bakanlar 
Toplantısı, Parlamenterler Forumu, İş 
Forumu ve Fuar, çalıştaylar, sergiler vb. 
aktiviteler yapıldı. Bunların içinde en 
ilgi çekenlerden bir tanesi Sürdürüle-
bilir Arazi Yönetimi (SAY) İş Forumu’y-
du. Farklı sektörlerden Türk ve Yabancı 
Şirketlerin iyi uygulamalarını paylaştığı 
forumda ana tema Arazi Bozulumu-

nun Dengelenmesi (Land Degrada-
tion Neutrality-LDN) idi. 2 gün süren 
Forum’un açılış konuşmasında Dünya 
Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi 
(WBCSD) Dünya Başkanı Peter Bakker 
artık çoğumuzun aşina olduğu şekilde 
“ekonomik gelişmenin sürdürülebilir-
likle birlikte götürülmesi gerektiğini” 
söyledi. Asıl vurguyu ise “iş dünyası-
nın sürdürülebilir kalkınma hedeflerini 
yakalamak için dünyadaki kaynakların 
tüketimi konusunda önemli bir görevi 
olduğunu, bu kapsamda sürdürülebilir 
arazi yönetimine daha hassas yaklaş-
ması gerektiği” üzerine yaptı. Foruma 
katılım sağlayan çimento sektörü örnek 
rehabilitasyon faaliyetlerini, enerji sek-
törü alternatif enerji kaynakları kullanı-
lan örnek projeleri, gıda sektörü arazi 
kullanımlarını ve paydaşlarına sunduk-
ları eğitim fırsatlarını, finans sektörü al-
ternatif enerji vb. projelere sağladıkları 
kredi imkanlarını aktardı.

Madencilik sektörü olarak Sürdürü-
lebilir Arazi Yönetimi’nin neresinde 
durduğumuz gayet açık: hammadde 
elde etmek, üretim sahası oluşturmak 
amacıyla, araziyi doğrudan kullanan 
bir sektörüz. İşimizin doğası gereği 
kullandığımız arazinin topografyasını 
değiştiriyor, arazinin ekolojisine, bi-
yoçeşitliliğine (fauna ve flora çeşitlili-
ği) müdahale ediyoruz. Peki ya sonra? 
Üretimi tamamladığımız alanları yine 
işimizin doğal gereği olarak belirli bir 
plan dahilinde tekrar doğaya kazan-
dırmak sadece kanun önünde bir zo-
runluluk değil, daha önemlisi toplum 
önünde itibarımız için bir gereklilik 
ve hatta yaşadığımız dünyaya olan bir 
borcumuzdur.

Evet, maden sahalarının rehabilitasyo-
nu gündemimize gireli çok değil henüz 
beş sene oldu (Madencilik Faaliyetleri 
İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden 
Kazandırılması Yönetmeliği, 2010), 
ama gerçek o ki geçen bu sürede es-
kinin üzerine kamuoyunun sektörün 
üzerindeki algısını değiştirecek kadar 
bir şey koymayı maalesef becereme-
dik.

•	 Madencilik	 sektörü	 için	 Sürdürülebilir	 Arazi	 Yönetimi	
21. Yüzyılın en ciddi konusu haline gelmiştir

•	 Madencilik	 faaliyeti	 boyunca	 yürütülen	 planlı	 rehabili-
tasyon faaliyetleri, arazinin biyoçeşitliliğine artı değer 
katar

•	 Sosyal	 onay	 olmadan	 işlerimizi	 yarına	 taşımamız	 artık	
çok zor
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sahası oluşturmak 
amacıyla, araziyi 
doğrudan kullanan 
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İyi örnekler tabi ki mevcut, an-
cak çok yetersiz (tabi bir de iyi 
yaptığımız şeyleri aktaramama 
sorunumuz da var!). Bir kere 
öncelikle kamuoyunda şu far-
kındalığı oluşturmamız lazım: 
Madencilikle bozulan arazile-
rin akademik/bilimsel bir alt-
yapıyla hazırlanmış plan/proje 
dahilinde rehabilite edilmesi 
ile eskisine göre çok daha yük-
sek biyoçeşitliliğe sahip olması 
kesinlikle mümkündür. Arazi-
de oluşan engebeli topoğraf-
ya su birikintileri oluşumuna 
imkan sağlayarak bir çok bitki 
ve hayvan türünün gelişimine 
fırsat yaratır. Yine kayalarda/
yüzeylerde oluşan çatlaklar, di-
kilen ağaçlar ve bitkiler birçok 
hayvan türüne yuva olur, besin 
sağlar. Öte yandan rehabilitas-
yon sadece bitkilendirme/ağaç-
landırma yapmak demek de de-
ğildir: (mülkiyet, hukuki durum 
uygunsa) arazi bölge halkının 
kullanımı için mera, tarım alanı, 
piknik/mesire alanı vb. sonraki 
kullanıma uygun hale de geti-
rilebilir. Ancak tekrar etmekte 
fayda var: Tüm bunları işin en 
başında doğru kişilerce bizzat 
arazide yapılacak çalışmalara 
dayanan projeler ile başarabi-
liriz.

Konferans sonunda TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu tarafından 
okunan “Ankara Deklarasyonu” 
net biçimde Arazi Bozulumu 
Dengelenmesi’nin günümüz-
deki en önemli sorunlardan bi-
risi olduğu ve çevresel, sosyal 
ve ekonomik etkilerinin büyük 
boyutlara ulaşabileceği vurgu-
landı (Deklarasyonun detayına 
http://www.tobb.org.tr/Sayfa-
lar/Detay.php?rid=20697&lst=-
MansetListesi linkinden ulaşabi-
lirsiniz). Deklarasyonda özetle 
şunlar ifade ediliyor:

1- Arazi Bozulumunun Den-
gelenmesi (LDN), BM 
tarafından 2030 Sürdü-
rülebilir Kalkınma Hedef-
lerinden birisi olarak ka-
bul edilmiştir. 

2- Bu kapsamda bozulmuş 
ekosistemlerin eski du-
rumlarına döndürülmesi 
ve toprak kaynaklarını 
sürdürülebilir şekilde yö-
netimi kritik önem taşı-
maktadır; zira konu çev-
resel, ekonomik ve sosyal 
sonuçlar doğurmaktadır.

3- Arazi yönetiminin iş dün-
yası için riskleri çok bo-
yutludur, bunlardan en 

önemlisi marka imajı ve 
marka değerine olan et-
kisidir. 

4- Bu noktada özellikle terk 
edilmiş üretim alanlarının 
rehabilitasyonu, çölleş-
menin ve ormansızlaşma-
nın önlenmesi kritik sü-
reçlerdir.

5- Firmaların çevresel he-
deflere katkılarını izleye-
cekleri açık performans 
göstergelerinin olması 
son derece önemlidir.

2017 yılında yapılacak bir son-
raki Taraflar Konferansına ka-
dar UNCCD Çölleşmeyle Müca-
dele Programı’nın Başkanlığını 
2 yıl süreyle Türkiye’nin yürü-
tecek olması ülkemiz için bir 
avantaja dönüştürülebilecek 
mi? Bu sorunun cevabını hep 
birlikte izleyeceğiz. Umarım ki 
bu dönem bir fırsat olarak gö-
rülerek Türk kamu ile iş dünya-
sıişbirliği içinde projeler üretir.

Ve son söz;

Madencilik sektörü için Sür-
dürülebilir Arazi Yönetimi 21. 
Yüzyılın en ciddi konusu haline 
gelmiştir. Sosyal onay (license-
tooperate) olmadan, yani işimi-
zi yapacağımız bölge insanıyla 
barışık olmadan, işimizi yarın-
lara taşımamız çok zor. Diğer 
taraftan kamu otoritesini de fa-
aliyetimizi başından sonuna her 
şeyi ile planlı yaptığımıza, işi-
miz bittiğinde giderken buraya 
gereken değeri katarak kapıyı 
kapatacağımıza ikna etmemiz 
lazım, yine bir sonraki iznimizi 
rahatça alabilmemiz için.            

Herkese kazasız işler diliyo-
rum… 

MAKALE
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Turusan Bağcı
İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği 
(İSAD) Yönetim Kurulu Başkanı

Maden Sektöründe Risk Yönetimi 
ve Sigortanın Önemi

adenlerdeki özel riskler dışında Taşıyıcılar, 
forwarderlar, liman hizmeti sağlayıcıları, 
depo hizmeti sağlayıcıları, gümrük hizmet 

sağlayıcıları gibi birçok taraf yer almaktadır. 

Faaliyetlerin icrası sırasında işin güvenliği kadar, sis-
temin dışında yer alan bu tarafların da güvenliğinin 
sağlanması gerekmektedir.

Maden İşletmelerinin faaliyetleri sırasında finansal, 
fiziksel, operasyonel ve stratejik risklerle karşı kar-
şıya kalmaktadırlar. Likidite yönetimi, hazine risk-
leri, kredibilite yönetimi, kontratlar denetimi gibi 
finansal riskler mevcuttur. Değişim yönetimi, politik 
riskler, müşteri memnuniyeti, e-ticaret, birleşme ve 
satın alma riskleri, marka repütasyonu başlıca stra-
tejik risklerdir. 

RİSKLER VE YÖNETİLMESİ

•	 Doğal	Afetler,	Terörizm	ve	sabotaj,	nakliyat	
hasarları, Şahıslara, 3. şahıslara verilen za-
rarlar, hasar yönetimi, depolama hasarları, 
araç güvenlikleri, hava şartları ve iklimsel 
problemler fiziksel risklerdendir.

•	 Çalışan	 güvenliği,	 iş	 yönetimi,	 kontrat	 so-
rumlulukları, tedarikçi yönetimi, varlıkların 
kullanımı ve yönetimi, yasalara uyumluluk 
gibi operasyonel riskler mevcuttur.

•	 En	başta	sorumluluğu	kabul	edilen	zararlar-
la birlikte, operasyonel işlemler, 3. şahıslara 
verilebilecek zararlar, faaliyetler sırasında 
karşılaşılabilecek para cezaları, ürünlerin 
hasarlanmasına bağlı olarak oluşabilecek 
dolaylı zararlar, çevre kirliliği, sahip olu-
nan sabit kıymetlere gelebilecek zararlar, 
çalışanlardan gelebilecek tazmin talepleri, 
iş durması riskleri gibi riskler transfer edil-
melidir.

SİGORTANIN ÖNEMİ

Doğru yaklaşım ile riskin transfer edilmesinin en 

uygun çözüm yolu sigortadır. Doğru risk yönetimi 
ve sigorta programı Madencilik sektöründe faaliyet 
gösteren firmalar için hayati önem taşımaktadır. 
Sektördeki başarının devamlılığını sekteye uğrata-
bilecek risklerin doğru biçimde belirlenerek kontrol 
altına alınabilmesi için, sektörün yapısına vakıf, gü-
venilir, yerel olduğu kadar küresel olarak da bilgi ve 
tecrübe sahibi, problemleri analiz etme kapasitesi 
olan, karmaşık sorunlar karşısında çözüm sunabile-
cek	profesyonel	bir	Sigorta	Aracısı	-	danışmanı	des-
teğinin gerekliliği kendini göstermektedir.

“Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigor-
tası” 

Ülkemizde son yıllarda meydana gelen maden ka-
zalarında yaşanan acı kayıplar toplumumuzu derin-
den sarsmıştır. Yaşanan acı olaylar sonucu Kamu 
otoritesinin aldığı önlemler çerçevesinde, ölüm ve 
sürekli sakatlık durumlarını 150.000 TL limitle temi-
nat altına alan bir ferdi kaza sigortası oluşturularak 
maden şirketlerine bu sigortanın yaptırılması zorun-
luluğu  getirilmiştir 

Poliçe ne kadar sürmektedir? 

Poliçe 1 Yıllık olarak tanzim edilmektedir. 

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası 
kimler için alınmalıdır? 

Yer altı maden işçileri ve Yer altı/üstü ayırımı ol-
maksızın Kömür İşçileri 

Poliçe nasıl tanzim edilmektedir? 

SBM tarafından hazırlanmış olan eksper atama sis-
teminde öncelikli olarak eksper atama işlemleri ya-
pılmaktadır. 

Eksper	tarafından	yapılan	ekspertiz	çalışması	sonu-
cunda hazırlanmış olduğu rapora göre police tan-
zim edilmektedir. 

Rapor olumsuz çıktığında ne yapılmaktadır?

•	 30	gün	 içerisinde	gerekli	önlemlerin	alına-
rak tekrardan sigorta şirketine bilgi verip 
tekrardan eksper atama işlemi yapılmakta-
dır. 

Sigorta şirketinin ruhsat iptal etme yetkisi var 
mıdır? 

•	 Sigorta	 şirketinin	 ruhsat	 iptal	 etme	 yetkisi	
bulunmamaktadır. Olumsuz çıkan raporları 
Migem’e bildirmekle yükümlüdür. 

Sigortalı işçilerde değişiklik olduğunda ne ya-
pılması gereklidir? 

•	 Sigorta	şirketine	güncel	sayısını	ve	isim	lis-
tesini bildirmelidir. 

Poliçe limiti ne kadardır? 

•	 Ölüm / Sürekli Sakatlık: 150.000 TL 
•	 Ölüm Teminatı: Kaza tarihinden itibaren 

iki yıl içerisinde sigortalının vefat etmesi 
halinde, teminat limitinim tamamı, kanuni 
varislerine ödenmektedir. 

•	 Sürekli Sakatlık: Kaza tarihinden itibaren 
iki yıl içerisinde sigortalının sakat kalması 
halinde,	 sürekli	 sakatlık	Maden	 Çalışanları	
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlar’ında be-
lirtilen oranlar dahilinde kendisine ödenir. 

Maden Çalışanları Ferdi Kaza Sigortası hangi 
risklerde işe yaramaktadır? 

•	 Madenlerde	 meydana	 gelen	 ani	 ve	 harici	
kazalar 

•	 Zararlı	gazların	solunması	
•	 Adale	 ve	 sinirlerin	 incinmesi,	 burkulması	

veya kopması 
•	 Yanık	
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Poliçe primi ne kadardır? 

•	 Kişi	 başı	 700	 TL	 net	 prime	
ilave olarak 14 TL (% 2) Gü-
vence Payı ve 35 TL (% 5) 
Gider Vergisi olmak üzere 

Kişi başı 749 TL brüt prim alın-
maktadır.

Madenlerde çalışan personel için 
yaptırılması zorunlu olan bu si-
gortayı işveren tarafından yaptı-
rabilmesi için de öncelikle risk 
analizinden başarılı bir şekilde 
geçmesi gerekiyor. 

Risk	analizleri	ise	Maden	Çalışan-
ları	 Zorunlu	 Ferdi	 Kaza	 Sigortası	
genel şartlarına göre risk incele-
me heyeti tarafından gerçekleşti-
rilecek. Dört kişilik risk inceleme 
heyetlerinde ise sigorta eksperle-
rinin yanı sıra maden mühendisi 
ve iş güvenliği uzmanı da buluna-
cak. Yapılacak risk incelemeleriy-
le işletmelerin asgari sigortalanma 
şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol 
edilecektir. 

Hazine Müsteşarlığınca belirle-
necek usul ve esaslar dahilin-
de,

Risk inceleme bedeli yer altı 
işletmeleri için net 170 TL x 
Eksper Adedi (2)x (Sahada Risk 
İncelemesi İçin Harcanan Saat) 
ile net 110 TL x Uzman Adedi 
x (Sahada Risk İncelemesi İçin 
Harcanan Saat) tutarlarının top-
lamından

-Yer üstü işletmeleri için net 
110 TL x Eksper Adedi x (Sa-
hada Risk İncelemesi İçin Har-
canan Saat) ile net 110 TL x 
Uzman Adedi x (Sahada Risk 
İncelemesi İçin Harcanan Saat) 
tutarlarının toplamından oluşur 
Bu bedel ile incelemeyle ilgili 
ulaşım ve konaklama masrafları 

sigorta poliçesini düzenleyen si-
gorta şirketi tarafından karşılanır. 
Risk incelemeleri sonucunda 
inceleme konusu işletmenin 
asgari sigortalama şartlarını 
sağlamadığının tespit edildiği 
durumlarda risk inceleme be-
deli ile incelemeyle ilgili diğer 
masraflar sigorta şirketince 
söz konusu işletmeye rücu edi-
lir. 

45 günlük ek süre veriliyor

Yapılan incelemelerde işletmenin 
genel durumu, organizasyonu, 
eğitim tecrübesi, bina ve fiziki ya-
pıları, ocak mimarisi ve planlama-
sı, ocak havalandırması, yangın 
önlemleri, patlama ve tehlikeli gaz 
yayılmasına karşı önlemleri, ocak 
elektrifikasyon ve mekanizasyo-
nu, su baskınlarına karşı alınacak 
önlemleri, göçüğe karşı alınacak 
önlemlerle acil durum planları 
gibi 90 madde risk analiz heyeti 
tarafından kontrol ediliyor.

Yapılan denetimler sonucunda iş-
letme asgari şartları sağlamış olur-
sa	sigorta	yaptırılabiliyor.	Eğer	ge-
rekli şartları taşımıyorsa 45 günlük 
bir ek süre veriliyor ve bu sürede 
işletmelerin tüm gereklilikleri ye-
rine	getirilmesi	isteniyor.	Ek	süre-
de tüm şartlar yerine getirilmişse 
poliçe düzenleniyor.

İnceleme sonucunda ilgili tesisin 
asgari sigortalama şartlarına uy-
madığı veya sonradan  kaybettiği-
nin tespiti halinde mevcut sigor-
ta teminatı askıya alınır, durum 
sigorta şirketince ruhsat vermeye 
yetkili kamu kurumlarına, sigorta 
ettirene derhal yazılı olarak bildi-
rilir.

MAKALE

Yapılan 
denetimler 
sonucunda 

işletme asgari 
şartları sağlamış 

olursa sigorta 
yaptırılabiliyor. 

Eğer gerekli 
şartları 

taşımıyorsa 45 
günlük bir ek 
süre veriliyor 
ve bu sürede 

işletmelerin tüm 
gereklilikleri 

yerine getirilmesi 
isteniyor.

Risk analizleri ise 
Maden Çalışanları 

Zorunlu Ferdi 
Kaza Sigortası 

genel şartlarına 
göre risk inceleme 

heyeti tarafından 
gerçekleştirilecek. 

Not: Bu yazı 4 Aralık Dünya Maden-
ciler Günü Sempozyumu kapsamın-
da İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde 
sunulmuştur.
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MAKALE

Burcu AKÇA
İş Sağlığı ve Güvenliği Ulusal Program Sorumlusu ILO Türkiye Ofisi, ANKARA 

176 sayılı Maden Sözleşmesi Hükümlerinin 
Ulusal Mevzuat ile Uyumunun İncelenmesi

lusal	 İSG	 sisteminin	 AB	 ve	 uluslararası	
standartlar ile uyumlaştırılmasına yönelik 
çabalar yaklaşık on beş yıldır devam et-
mektedir. Geçen yıl meydana gelen iş ka-

zaları, özellikle Soma’daki maden kazası bu alan-
daki ulusal çabalara daha da ivme kazandırmıştır. 
Kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin yanı 
sıra, Türkiye 176 sayılı Sözleşme: Madenlerde 
Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesini 23 Mart 2015 tari-
hinde onaylamıştır.

Soma’da yaşanan maden kazasının ardından ILO, 
özellikle madenlerde Türkiye’de İş Sağlığı ve Gü-
venliği (İSG)’nin geliştirilmesi için katkıda bulun-
mak üzere, hükümet ve sosyal taraflar ile bir dizi 
toplantılar	 gerçekleştirmiştir.	 Çalışma	 ve	 Sosyal	
Güvenlik	 Bakanlığı,	 ILO	 ile	 işbirliği	 içinde	 Ekim	
2014’te özellikle maden sektörü olmak üzere, Tür-
kiye’de İSG’nin geliştirilmesi için ulusal üçlü yol ha-
ritası  geliştirilmesi konulu, ulusal bir toplantı ger-
çekleştirmiştir.	2015	yılı	itibariyle	de	ILO;	ÇSGB	ve	
sosyal taraflar ile işbirliği içinde yürütülen “İşyerle-
rinde Uluslararası Standartların Uyumlaştırıl-
ması Yoluyla Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği 
(İSG) Uygulamalarının İyileştirilmesi” projesini 
başlatmıştır. Projenin amacı, üç taraflı bileşenlerle 
danışma halinde Türkiye’de özellikle madencilik ve 
inşaat sektörlerinde İSG’nin iyileştirilmesidir. Proje 
kapsamında madencilik alanında, 2 temel çalışma 
gerçekleştirilmiştir:

1. “Türkiye Kömür Madenciliği Sektörün-
de Sözleşmesel Düzenlemeler” konulu 
madencilik sektörünün ekonomik, sosyal ve 
idari	boyutunun	incelendiği	Türkiye	Ekono-
mi	 Politikaları	 Araştırma	 Vakfı	 (TEPAV)	 ra-
poru.

2. Boşluk Analizi Çalışması (Gap Analy-
sis): 176 sayılı Sözleşme ve ulusal mevzu-
atı karşılaştıran analiz çalışması.

 Her iki çalışmaya da nihai hali verilmemek-
le	birlikte,	TEPAV	raporunun	çıktıları	şu	şe-
kilde özetlenebilir:

•	 Türkiye’nin	 doğal	 kaynaklarının	 etkili	 bir	
şekilde geliştirilmesi ihtiyacına yanıt ver-
mek ve aynı zamanda, madencilik sektö-
ründe faaliyet gösteren tüm çalışanların 
sağlığı ve güvenliğine ilişkin ideal seviye-
leri sağlamak için, sosyal taraflarla yakın iş 
birliği içerisinde ulusal bir politika gelişti-
rilmelidir. 

•	 Maden	sektörünün	daha	iyi	bir	iş	sağlığı	ve	
güvenliği performansı ile, sorunsuz şekilde 
işlemesini sağlamak için kamu sektöründe 
yönetişim yapısının kuvvetlendirilmesine 
yönelik adımlar atılması gerekmektedir. 

•	 155	No’lu	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	ve	Çalışma	
Ortamına İlişkin Sözleşme’nin uygulanması 
ile ilgili olarak ILO denetim mekanizmala-
rının da altını çizdiği üzere, işçilerin ve ça-
lışan temsilcilerinin haklarının uygulanması 
ile ilgili iyileştirmelere ihtiyaç vardır. 

Boşluk Analizi Çalışması (Gap Analysis),	 176	
No’lu	Sözleşme	ile	ulusal	mevzuatı	karşılaştıran	bir	
çalışma olup maden sektöründe uzman bir akade-
misyen tarafından ILO işbirliği ile hazırlanmıştır. 
Bu çalışmanın yapılma amacı, ilgili sözleşmenin 
yürürlüğe girmesini takiben ILO denetim mekaniz-
malarına sunulması gereken ayrıntılı rapora zemin 
hazırlamak ve ulusal sistemle uyumun sağlanması 
yönünde hükümete destek olmaktır. Boşluk analizi 
çalışmasının ilk bulguları aşağıdaki gibi özetlene-
bilir:den	On	Yol),	 The	 Federation	 Press,	NSW,	
Avustralya,	2014,	ISBN	978	1	86287	977	5	(hbk)	

	 •Kapsam	ve	uygulama	biçimleri	başlığı	 al-
tındaki ilgili sözleşme maddesine göre, ma-
dencilik sektöründe ulusal bir politika ha-
zırlanmalıdır. Yılda iki kere toplanan Ulusal 
İSG Konseyi’nin görevleri arasında ulusal 
İSG Politikasının geliştirilmesi ve kabul 
edilmesi	bulunmaktadır.	2014-2018	için	ka-
bul edilen Ulusal Politika Belgesi, maden-
cilik konusunda belli atıflara yer vermekle 
birlikte, madencilik alanında ayrıntılı bir 
ulusal politika içermemektedir. 

•	 Sözleşmeye	göre	kazalar,	hastalıklar	ve	teh-

likeli durumlarla ilgili istatistiklerin derlen-
mesi ve yayımlanması gerekmektedir. Uygu-
lamaya bakıldığında; tehlikeli durumlar ile 
ilgili veriler, belli ölçüde kayıt altına alınsa da 
düzenli biçimde derlenmesi ve yayımlanması 
ile ilgili iyileştirmelere ihtiyaç duyulmakta-
dır. Meslek hastalıkları ile ilgili verilerin de 
belli ölçüde derlendiği görülmektedir. Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) ve Sağlık Bakanlığı 
arasında verilerin çapraz kontrolünü yapacak 
bir alt yapı kurulmuş olmakla birlikte henüz 
tam olarak faaliyete geçmemiştir. Meslek has-
talıklarının kayıt ve bildirimi ile ilgili siste-
min geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 

•	 Madende	 kurtarma	 ve	 ilk	 yardım	 konusun-
daki ilgili sözleşme hükmü, ulusal sistemin 
gerekleri sağlaması şartını koşmaktadır. Mev-
zuat uyumu kısmen sağlanmakla birlikte, 
Soma	 Kazası	 Meclis	 Araştırma	 Komisyonu	
Raporu’na göre madencilik sektöründe ara-
ma ve kurtarma faaliyetlerinin iyileştirilmesi-
ne ihtiyaç bulunduğu ifade edilmektedir. Son 
mevzuat değişiklikleriyle, hayat hattı ve ferdi 
kurtarıcı istasyon ile ilgili gereklilikler yakın 
zamanda kabul edilmiştir. Yaşam odası oluş-
turma yükümlülüğü getirilmiş, konuyla ilgili 
uygulama yönetmeliklerinin hazırlık aşaması 
henüz devam etmektedir.  

•	 İşçi	 ve	 çalışan	 temsilcilerinin	 hak	 ve	 so-
rumlulukları ile ilgili sözleşme hükümlerine 
bakıldığında, işçilerin inceleme ve denetim 

talep etmek ve sonuçlarını elde etme hakkı 
bulunduğu ifade edilmektedir. Ulusal mevzu-
atla kısmi uyumun sağlandığı, ancak işçilerin 
çalışan temsilcileri ve İSG kurulları yoluyla 
hareket ettiği, doğrudan ve bağımsız hareket 
etme hakkının temin edilmesi yönünde iyi-
leştirmelere ihtiyaç bulunduğu gözlenmiştir. 

•	 İşçilerin	 sağlık	ve	güvenliklerini	 tehdit	 eden	
durumlarda uzaklaşma hakkı, ulusal mevzu-
atta tehlikenin kaçınılmaz olması şartını geti-
rerek Sözleşmeye göre daha kısıtlayıcı görün-
mektedir. Bu sorun 155 sayılı Sözleşmenin 
13. Maddesinin uygulanmasıyla ilgili Uzman-
lar Komitesi yorumunda da tartışılmaktadır. 

•	 Güvenlik	ve	sağlık	temsilcilerini	birlikte	seç-
mek konusunda, ulusal mevzuata göre seçim 
sürecinde işçilerin temsilcilerini seçme husu-
sunda anlaşama durumlarında, işveren; tem-
silci belirleme hakkına sahiptir. İşveren ta-
rafından belirlenen işçi temsilcisinin statüsü 
açık görünmemektedir.

•	 Sözleşme	 maddesine	 göre,	 çalışan	 temsilci-
lerinin bağımsız uzmanlara başvurma hakkı 
bulunmaktadır. İşçilerin danışmanlara ve ba-
ğımsız uzmanlara doğrudan başvurma hak-
kı meselesi, uygun bir şekilde düzenlenmek 
amacıyla dikkatle incelenmelidir. 

Not: Bu yazı 4 Aralık Dünya Madenciler Günü Sempoz-
yumu kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde 
sunulmuştur.
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Not: Sektörden Haberler Bülte-
ni’nin 58. sayısı 25. sayfadaki
yazının düzeltmesidir.

Barkom Grup, BDU 400 serisi ye-
raltı sondaj makinesinden sonra, 
Bulldrill	 BDU600	 paletli	 yeral-
tı sondaj makinesinin tanıtımını 
gerçekleştirdi. Barkom Hanjin 
Sondaj Makineleri Servis Müdü-

TANITIM

arkom	Grup	 1987	 yılın-
da	Ankara’da	kurulmuş-
tur. Firmanın vizyonu 
müşterileri için yüksek 

kalitede sondaj ekipmanları üret-
mek ve mesafe gözetmeksizin 
hızlı ve kesintisiz hizmet vermek-
tir. Bu hedefe ulaşmak için Bar-
kom	Grup,	 ISO	9001:	2008	stan-
dartlarına uygun kalite kontrol 
sistemi denetiminde yurtdışından 
ithal ettiği en kaliteli hammad-
deyi kullanarak üretimlerini yap-
maktadır. Firma ayrıca ISO 14001: 
2004	ve	OHSAS	18001:	2007	stan-
dartlarına da uymaktadır. Barkom 
Grup	Türkiye’nin	Elmaslı	 Sondaj	
Ekipmanları	 konusunda	 en	 ge-
niş ürün yelpazesine sahip olan 
firmasıdır. Firma, ürünlerini müş-
terilerine mümkün olan en kısa 
zamanda ulaştırmak için üretim 
kapasitesini sürekli geliştirmekte 
ve	üretim	hattı	şu	an	14	CNC	tor-
na,	5	CNC	freze,	5	mekanik	 tor-

na, 3 mekanik freze, 1 upset (içe 
şişirme makinesi) ve 1 indüksi-
yonla sertleştirme makinesinden 
oluşmaktadır. Bu makine, dünya-
da sadece 3 firmada bulunmak-
tadır. Türkiye’de sadece Barkom 
Grup’ta bulunan bu makine bo-
ruların diş kısımlarına ısıl işlem-
le sertleştirme uygulamakta ve 
aşınmaları en aza indirmektedir.  
Kurulduğu günden bugüne kadar 
sürekli büyüyen firma 2012 yı-
lında,	5.600	metrekarelik	üretim,	
ayrıca depo ve ofis alanları bulu-
nan kendi fabrikasına taşınmıştır. 
Ankara	merkez	ofisinin	yanı	sıra,	
İstanbul ve İzmir’de de şubeleri 
bulunan Barkom Grup, Tiran’da  
Arnavutluk	şubesini	açmak	üzere	
çalışmalarına başlamıştır. 

Barkom Grup kendi ürünlerinin 
yanı sıra, Hanjin D&B (Karotlu 
sondaj makineleri, çamur pom-
paları, kompresörler, vs.), Fordia 

(Elmaslı	 ürünler),	 AMC	 (Sondaj	
kimyasalları), Reflex (Kuyu ölçüm 
cihazları), Jet-Lube (Diş yağları) 
& Gonar (Kaya delgi ürünleri) 
firmalarının da Türkiye distribü-
törlüğünü yapmaktadır. Barkom 
Grup, sürekli gelişimin bir parça-
sı olarak ISO 9002 kalite güvence 
sistemi ile akredite olmuştur.

Ürün yelpazesini bu firmalarla 
genişleten Barkom Grup, sondaj 
için gerekli tüm malzemelerin 
bulunduğu ve Türkiye’nin yanı 
sıra	 dört	 kıtada	 A.B.D,	 Angola,	
Arnavutluk,	 Fransa,	 Azerbaycan,	
İtalya,	 Bulgaristan,	 Cezayir,	 Çek	
Cumhuriyeti,	 Ermenistan,	 Eti-
yopya, Fransa, Gana, Gürcistan, 
Endonezya,	 Irak,	 İngiltere,	 İran,	
Japonya, Kanada, Katar, Kazakis-
tan, Kenya, Kırgızistan, Kolombi-
ya, Kosova, Libya, Lübnan, Malta, 
Moğolistan, Myanmar, Pakistan, 
Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbis-

tan,	 Singapur,	 Slovakya,	 Sudan,	 Sudi	Ara-
bistan, Türkmenistan, Umman, Ürdün ve 
Yemen’in de aralarında bulunduğu kırktan 
fazla ülkeye ihracat yapan bir firma olmayı 
başarmıştır.

Ülkemizde eksikliği hissedilen paletli ve 
paletsiz yer altı sondaj makineleri Barkom 
Grup tarafından üretilmeye başlanmıştır. 
BULLDRILL	 BDU400	 YERALTI	 SONDAJ	
MAKİNESİ	2015	yılında	satışa	sunulmuştur.	
Yeniliklerine hız kesmeden devam eden 
Barkom Grup, patentli markası olan BULD-
RILL’in	BDU600	Modeli	Paletli	Yer	altı	Son-
daj makinesini de müşterileriyle buluştur-
muştur. Müşterilerinin ihtiyaç ve talepleri 
doğrultusunda geliştirilen bu ürün, kolay 
kullanımı ve yeniliklerle dolu olan özel-
likleri ile yoğun ilgi görmektedir. Barkom 
Grup, Başkent Organize Sanayi bölgelerin-
de başlamak üzere olduğu 12000 ve 4000 
metrekarelik yeni fabrika binalarıyla maki-
ne üretimine çeşitlilik verecektir. 

“HEDEFLERİNİZE ULAŞIN„

TÜRKİYE’NİN 
SONDAJ MAKİNE VE 

EKİPMAN LİDERİ

www.barkomltd.com

rü	Ahmet	Yıldız,	Barkom’un	kendi	
ürettiği	Bulldrill	BDU600	paletli	ye-
raltı	sondaj	makinesinin	ilk	kez	27-
29	Ağustos	2015	tarihinde	gerçek-
leştirilen İstanbul 2. Tünel Yapım 
Teknolojileri	 ve	 Ekipmanları	 Fuarı	
2015 Fuarı’nda müşterilere tanıtıldı-
ğını	söylüyor.	Bulldrill	BDU600’ün	
yeraltında daha çok karotlu sondaj 
yapabilen bir makine olduğunu ifa-
de	eden	Ahmet	Yıldız,	diğer	maki-
nelere oranla, hareket kabiliyetinin 
daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Makinenin üretim sürecinde müş-
terilerin ihtiyaçları doğrultusunda 
çalışmalar gerçekleştirdiklerini be-
lirten Yıldız, yıllardır edindiğimiz 
deneyim ve aldığımız geri dönü-
şümlerle müşterilerimiz için ergo-
nomik ve güvenli bir makine üret-
tiklerine değiniyor.
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ürkiye	 Ekonomi	 Politi-
kaları	 Araştırma	 Vakfı	
(TEPAV)	işbirliği	 ile	Ulus-
lararası	 Çalışma	 Örgütü	

(ILO) fonlarıyla gerçekleştirilen bir 
araştırmada madencilikte ulusal 
bir politika geliştirilmesi gerekli-
liği vurgulanıyor. Rapora göre bu 
politika Türkiye’nin doğal kaynak-
larının süreklilik temelinde gelişti-
rilmesinin yanı sıra sektördeki tüm 
çalışanların sağlığını ve güvenliği-
ni de gözetmeli. 

“Türkiye’de Kömür Madenciliği 
Sektöründe Sözleşmesel Düzenle-
meler” başlığını taşıyan disiplinler 
arası	 araştırma	 ILO	 ve	 TEPAV	 ta-
rafından	18	Aralık	2015’te	yapılan	
bir	 toplantıyla	 Ankara’da	 kamuo-
yuna açıklandı. Raporda, Türki-
ye’deki doğal kaynakların sürekli 
ve etkin biçimde geliştirilmesi ve 
kullanılması için eşgüdümlü ha-
reket edilmesine duyulan ihtiyaç-
la birlikte madencilik sektöründe 
çalışanların sağlık ve güvenliğine 
ilişkin temel politika tavsiyeleri 
yer alıyor. 

Madenciliğin Türkiye ekonomi-
sindeki stratejik önemini vurgula-
yan rapor, Türkiye’nin enerji ihti-
yaçlarına ve kömür sanayinin bu 
ihtiyaçları karşılama potansiyeli-
ne ilişkin bir analizden hareketle 
kömür sanayi için daha güçlü bir 
sektörel gelişim stratejisi çağrısın-
da bulunmaktadır. Rapor, ayrıca, 
geliştirilecek uzun dönemli vizyo-
nun iş sağlığı ve güvenliği (İSG) 
alanındaki etkilerinin de dikkate 
alınması gerektiğine işaret etmek-
tedir. 

Rapor, daha iyi bir yönetişim ya-

pısı, iyileştirilmiş İSG koşullarıyla 
düzgün işleyen bir kömür sana-
yi ve İSG standartlarıyla uyumun 
ruhsat aşamasında izlenmesi gibi 
başlıklar söz konusu olduğunda, 
ilgili kurumlarda yapısal değişiklik 
gerekliliğine işaret etmektedir. 

Rapora göre rödövans sözleşmele-
rinin yaygın biçimde istismar edil-
mesi madenlerdeki çalışma ve İSG 
koşullarını olumsuz etkilemekte-
dir. Rödövans sözleşmeleri ve alt 
işverenlik düzenlemeleri kötüye 
kullanılmamalı, alt işverenlik dü-
zenlemelerinde sorumlulukların 
paylaşılması konusu da ele alın-
malıdır. 

Rapor ayrıca kapsayıcılığın artırıl-
ması açısından sektörel yönetişim 
yapılanmalarının yeniden düzen-
lenmesi, böylece sosyal taraflar 
yanında TMMOB, TOBB gibi hü-
kümet dışı kuruluşların ve diğer si-
vil toplum örgütlerinin sürecin bir 
parçası haline getirilmesi gereklili-
ğine işaret etmektedir. 

İşçilerin haklarından fiilen yarar-
lanabilmeleri son derece önemli 
bir konudur. İşçilerin haklarından 
fiilen yararlanmalarını sınırlayan 
muğlak işe alım sistemleri orta-
dan kaldırılmalıdır. Raporda vur-
gulanan bir diğer nokta ise şudur: 

İşçilerin seslerini duyurabilmeleri, 
bilgilerinden yararlanılması, işyer-
lerindeki risklerin gerektiği gibi ve 
sürekli olarak değerlendirilmesi, 
önlemeye dayalı iyi işleyen bir İSG 
sisteminin yerleşik özellikleri hali-
ne getirilmelidir. 

Rapor, standart ilk yardım, arama 
ve kurtarma eğitimleri verilmesi 
için ulusal kapasitenin güçlendi-
rilmesi; ülkedeki madencilik faa-
liyetlerine ilişkin merkezi bir veri 
tabanı oluşturulması ve İSG koşul-
larının izlenmesinden sorumlu sis-
temleri desteklemek üzere sigorta 
şirketleri gibi özel kuruluşlardan 
yararlanma olasılığının değerlen-
dirilmesi çağrısında bulunmakta-
dır. 

155 sayılı ILO Sözleşmesi dâhil ol-
mak üzere Türkiye’nin uluslararası 
taahhütleri ve bu sürece hükümet, 
işçi ve işveren örgütlerinin katılı-
mı temelinde ILO, 2015 yılı içinde 
“Uluslararası Standartların Uyum-
laştırılması Yoluyla Türkiye’de İş 
Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştiril-
mesi” başlıklı bir teknik yardım 
projesi uygulamıştır. Gündemde 
olan rapor da ILO tarafından bu 
proje kapsamındaki çalışmaların 
bir parçası olarak hazırlatılmıştır. 
ILO Türkiye’de iş sağlığı ve gü-
venliğinin genel olarak iyileştiril-
mesine yönelik çalışmalarda ko-
laylaştırıcılık görevini sürdürmeye 
kararlıdır. 

Yönetici	Özeti	ve	Politika	Tavsiye-
leri İngilizce ve Türkçe olarak ILO 
Türkiye	Ofisi	ve	TEPAV	web	sitele-
rinden indirilebilir. Raporun tama-
mına	 ise	 yine	Ocak	 2016’da	 aynı	
web sitelerinden ulaşılabilecektir.

ILO ve TEPAV’ın Yeni Araştırması 
Madencilikte Ulusal Politika Geliştirilmesi 
Çağrısında Bulunuyor

BİLGİLENDİRME
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aşkömürünün altın gibi parladığı yıllar ge-
ride	kaldı.	1950’li	yıllarda	Almanya’da	153	
taşkömürü	madeni	bulunuyordu.	600	bin	

kişinin çalıştığı madenlerde yılda 125 milyon ton 
kömür çıkarılıyordu. Kömür ülkenin hızlı ekono-
mik	 gelişmesinde	 önemli	 rol	 oynamıştı.	 1960’lı	
yıllardan itibaren maden ocaklarının kapısına ki-
lit vurmaya başlandı.

Taşkömürü madenlerinin kapatılması 2011 yılın-
da	kararlaştırılmıştı.	1980	yılında	87	milyon	 ton	
kömür çıkarılan madenlerden 2014 yılında sade-
ce	7,5	milyon	ton	elde	edildi.	Bu	branşta	çalışan-
ların	sayısı	da	8	bine	düştü.

2018	yılından	sonra	Almanya’da	taşkömürü	çıka-
rılmayacak.	Elektrik	üretiminde	önemli	yer	tutan	
taşkömürünün	 tamamı	 ithal	 edilecek.	 Nükleer	
santraller 2022 yılında faaliyete son vereceği ve 
yenilenebilir enerjilerin zamana ihtiyacı olduğu 
için	taşkömürünün	yüzde	18	olan	elektrik	üreti-
mindeki payı uzun süre değişmeyecek.

adende çalışmakta olan 
450 işçi Cuma günü son 
kez yer altına indikten 

sonra buruk geçen bir törenle 

Kellingley’e veda etti. Kapanış tö-
reninde bazı işçilerin gözyaşlarını 
tutamadıkları görülürken, tüm ça-
lışanlara madenin kapanmasının 

ardından 12 haftalık maaşlarını 
içeren bir tazminat paketinin su-
nulacağı açıklandı.

Ancak	 bazı	 vekiller	 madencilere	
verilen tazminatın yetersiz oldu-
ğunu iddia etti. İşçi Partili Yvette 
Cooper	1980’li	yıllarda	o	zamanki	
başbakan Margaret Thatcher’ın 
kapattığı madenlerce çalışan iş-
çilerin bundan çok daha yüksek 
miktarlarda tazminat alma hakkı-
nı elde etmiş olduğunu hatırlat-
tı ve “Kellingley’de madencilik 
endüstrisinde 29 yıldır çalışmış 
olan	bir	adam	bana	1988	yılında	
işi bırakan babasının kendisinden 
üç kat fazla tazminatla madenden 
ayrıldığını söyledi” dedi.

Konuyla	ilgili	Press	Association’a	
konuşan Cooper, “Bu bizim için 
karanlık bir gün. İki yıldır Kel-
lingley’i açık tutmak için uğraşı-
yorduk. Şimdi biz ithal kömüre 
daha da bağımlı hale geleceğiz” 
dedi.

DÜNYA’DAN MADENCİLİK HABERLERİ

İngiltere’deki Son Derin Kömür 
Madeni de Kapandı
İngiltere, faaliyetteki son derin kömür madeni Kellingley’i 
de kapattı. 1965 yılında açılan maden o tarihten bu yana 
Kuzey Yorkshire bölgesinde birçok toplumun birincil ge-
çim kaynağını oluşturmuştu.

Almanya ‘Kara Altını’ 
Bırakıyor
Dünyanın başlıca sanayi ülkeleri arasına 
girmesini aynı zamanda kendi madenle-
rinden çıkardığı kömüre de borçlu olan 
Almanya ‘kara altına’ veda ediyor.
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Tarihte Anadolu’daki Mermer 
İşletmeciliği

M.Ö. Üçbinli yılların sonuna ka-
dar taş, tahta ve bakırın kullanıl-
dığını, İkibinli yıllarda taş ve tunç 
yanında çok az da olsa demirin 
araç ve gereçlerin yapımında 
kullanıldığını, birinci binli yıllar-
da ise gelişmiş demirden araç ve 
gereçlerin yaygınlaştığını bilmek-
teyiz.

Doğal taşların en güzeli merme-
rin altın çağı ise M.Ö. VII. Yüz-
yılda başlar. M.Ö. VII. Yy ile 
M.S. VII. Yüzyıl arasındaki dö-
nem mermerin en parlak dönemi 
“Mermer Çağı” olarak adlandırıla-
bilir. Bu dönemde dünyanın hiç 
bir yerinde Anadolu’daki kadar 
mermer çıkarılıp işlenmemiştir. 
Bu dönemde Anadolu’da yapılan 
muhteşem yapılara, olağan üstü 
güzellikteki mermer heykellere, 
tapınak işlemelerine ve kabart-
malara başka hiç bir yerde rast-
lanmaz.

Mermer yapılar ve mermerden 
yapılan heykeller dünyanın dik-
katini çeken eserler, saraylar, 
tapınaklar, çeşmeler hangi taş-
lardan yapılmışlardır? Bu taşlar 
nereden elde edilmiştir? Çünkü 
antik çağlardan beri bu eserlerin 
yapıldığı ham madde kaynakla-
rının yeri, çıkarıldıkları ocaklar, 

mermerin yuvası, beşiği de ülke-
mizdedir. Mermerin bu dönemde 
bu kadar önem kazanması dola-
yısıyla Anadolu’da binden fazla 
ocak açılmıştır. Bu ocakların en 
önemlileri Afyon - İsçehisar (Do-
keimeion), Denizli (Babadağ ve 
civarı), Bafa gölü çevresi ve Sel-
çuk cıvarında yoğunlaşmıştır.

Antik Çağlarda Anadolu’da Mermer
Melih TURHAN - Maden Yüksek Mühendisi

Ülkemiz topraklarının madenciliğin beşiği olduğunu vurgulayan daha önceki sayılarımız-
da yayınladığımız makalelerimizde mermer eksik kalmıştı. Mermer işletmeciliği de Taş 
ocakçılığının olduğu gibi madencilik faaliyetlerinin çok önemli bir dalı. Maden Kanunu 
bakımından da bu böyle. 

Memleketimizde bu gün “Mermer” konusu nasıl madencilik faaliyetlerinin hem üretim 
hem ihracat bakımından önemli bir kolunu oluşturuyorsa, tarihte de bu topraklar mer-
merciliğin beşiği olmuştur. Yani ülkemiz mermer yönünden de madenciliğin beşiğidir. 
Bunu aşağıda vereceğimiz örnekler de doğrulayacaktır.

lkemiz coğrafi konum itibariyle dünyanın 
ortasındadır. Doğu ile batı arasında uzanan 
bir köprü olduğu gibi güneyle kuzey ara-
sındaki yolların da keşistiği bir konumdadır. 

İlk medeniyetlerin birçoğu madenler sayesinde bu 
coğrafyada doğmuş ve gelişmiştir.

Barınmak için ev kurmaya yarayan ve ilk kullanılan 
kilden yapılan kerpiç ve taş madencilik ürünüdür. 
Şehirlerin korunması için yapılan kaleler, tapınak-
lar, kralların sarayları, hanlar, hamamlar, kervansa-
raylar, çeşmeler, köprüler ve birçok heykeller son 

dönemlere kadar hep sadece taş ve mermerden 
inşa edilmişlerdir. Ahşap vegünümüzde bazı yeni 
materyeller (plastik gibi) işin içine girse de yapılar-
da hala taş, tuğla ve mermer yerlerini korumaktadır.
Tarihte bu malzemelerin elde edildiği taş ocakları-
nın da en eskileri ülkemizde işletilmişlerdir.

Anadolu’da her tarafta bunların kalıntı ve izlerine 
rastlanmaktadır. Ama biz bu yazımızda sanatsal 
yönü ve ince işçiliği ile ağır basan, heyketraşlıkta 
da öne çıkan mermeri ele alacağız.

ANILARLA MADENCİLİK
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Mermer, Anadoluda çok eski çağ-
lardan beri bilinmekte ve kullanıl-
makta idi. Efes’te M.S.II. Yüzyıla 
ait bit katraktın bulunması,Mar-
mara adasında telle kesilmiş bir 
lahtin görülmesi ve İzmir-Selçuk 
yakınlarında Kuşini’nde Anado-
lu’nun belki de Dünyanın en eski 
yeraltı mermer ocağının bulun-
ması, o dönemde mermer tekno-
lojisinin Anadoluda geldiği sevi-
yeyi göstermesi bakımından çok 
önemlidir.

Doğaldır ki bu konuda tam ve 
eksiksiz bilgi vermek iddiasında 
değiliz. Belki MTA, “TÜMMER” 
ve üniversiteler böyle bir konuda 
daha esaslı araştırma ve inceleme 
yaptırabilirler. Bizim amacımız 
daha önceki yazılarımıza ve iddi-
amıza bir delil ve bir destek daha 
vererek konuyu ilgililerin dikkati-
ne sunmaktır.

Konuyu ele alırken şöyle düşün-
dük: 1 - Ülkemizde Dünyaca ünlü 
antik sanatsal yapıtlar ve heykel-
ler hangileridir ve nerelerdedir? 
Hangi ocaklardan ham madde 
sağlamışlardır?

2 – Ülkemizde dünyaca ünlü sa-
natsal yapıtlara ham madde sağ-
layan başlıca mermer ocakları 
hangileridir? Bu ocaklardan elde 
edilen mermerler nasıl çıkarılmış-
lar? Kullanıldıkları yerlere nasıl 
nakledilmişler? Özellikleri neler-
dir?

Dünyanın yedi harikası diye 
bilinen eserler şunlardır:

1- Keops Piramidi (Mısır – Kahire 
civarı). 2 - Babil’in Asma Bahçe-
leri (Bu günkü Irak’ta). 3 - Zeus 
Heykeli (Yunanistan’da). 4 - Ro-
dos Heykeli (Yunanistan’ın Rodos 
Adasında). 5 - İskenderiye Feneri 
(Mısır’da İskenderiye Limanında). 

6 - Kral Mousollos’un Mezarı (Ha-
likarnas Mozolesi) (Türkiye’de 
Bodrum’da). 7 - Artemis Tapınağı 
(Türkiye’de İzmir, Selçuk’ta) dır.

Son 6 ve 7’inci sırada olan ya-
pıtların yerleri halen Türkiye sı-
nırları içindedir. Diğerleri tarihte 
Osmanlı imparatorluğu sınırları 
içinde bulunmuşlardır. Ortadoğu 
bölgesinde ve yakın komşuları-
mız olan ülkelerdedir.

Bütün bu eserlerde çoğunlukla 
ülkemizde çıkan mermerler kul-
lanılmışlardır. Hele Kral Mousol-
los’un Mezarı ve Artemis Tapı-
nağı’nda kullanılan mermerlerin 
yakın mermer ocaklarından çıka-
rıldığına ve bir kısmının da Mar-
mara adası ile Afyon İsçehisar 
Mermer ocaklarından getirildiği-
ne şüphe yoktur.

İki dünya harikası eserin dışında 
Türkiye topraklarında yine onlar 
kadar güzel ve tanınmış mermer 
eserler ve heykeller vardır. On-
larda yine ülkemiz mermerleri 
kullanılarak yapılmışlardır.

Bu eserleri ve yerlerin önemli 
olanlarını, tanınanlarını şöyle sa-

yabiliriz: 1-Çıplak Venüs Heykeli 
(Çıplak Afrodit’te denir) (Kni-
dos-Datça). 2 - Afrodisias antik 
kenti (Geyre - Karacasu - Aydın). 
3 - Apollon Tapınağı (Didim - Ay-
dın). 4 - Pergamon Sunağı (Ber-
gama - İzmir). 5 - Klaros (Claros) 
antik kenti (Menderes İlçesi - İz-
mir). 6 - Ayasofya Müzesi (İstan-
bul)

Tarihte böyle eserlerin yaratılma-
sına vesile olmuş kaliteli mermer 
veren hem yerli hem de yabancı 
ülkelere (antik çağlarda dahi) ih-
raç edilen ürünlerin kaynağı olan 
meşhur bölgeler vardır: 1 - Do-
kimeion Ocakları (İsçehisar - Af-
yon). 2 - Marmara Adası (Prokon-
nesos) Ocakları (Marmara Denizi 
- Balıkesir). 3 - Göktepe  (Muğla)

Bu yapıtlar ve ocaklar hakkın-
da aşağıda kısa kısa bilgiler 
sunalım: 

Yapıtların ustaları, heykeltraş ve 
mimarları yerli olmakla beraber 
bazılarında eski Yunanistan’dan 
gelen usta ve mimarların da çalış-
mış olduğu arkeolojik kayıtlardan 
anlaşılmaktadır.

Kral Mausoleus’un Mezarı 
(Mausoleion)

Bu anıt mezar antik çağlarda Ha-
likarnassos diye adlandırılan bu 
günkü Bodrum’da yapılmış. Batı 
Anadolu’da bulunan Karia Kralı 
Mousolos adına karısı (hem de 
kızkardeşi) tarafından yaptırılmış. 
Bazı kayıtlara göre kral ölümün-
den önce bu anıt mezarı kendi 
yaptırmaya başlamış. (M.Ö. 355) 
Sonra yerine geçen karısı yapıyı 
tamamlattırmış. Dünyanın yedi 
harikasından biri sayılan bu bü-
yük yapı kolonlarıyla Yunan 
mimarisini, çatısındaki piramit 
şekliyle Mısır mimarisini andır-
maktadır. Özelliği ve önemi dola-
yısıyla daha sonra yapılan böyle 
büyük mezarlara (Mozole) adı 
verilmektedir.

Anıtın yüksekliği konusunda La-
tin yazarı Plinius bilgi vermek-
tedir. Ölçüler yaklaşık 55 metre 
yüksekliğe tekabül etmektedir. 
Mouseleion dört bölümden oluş-
maktadır. En altta yüksek bir 

kaide (podyum), onun üzerinde 
kenarlarında onbir, kısa kenarla-
rında dokuz olmak üzere 36 İon 
sütunlu tapınak şeklinde bir bö-
lüm vardır. Onun da üzerinde 24 
basamaklı piramit şekilli bir çatı. 
Çatının üzerinde de dört atın çek-
tiği bir arabada oturan Mousolos 
ve Artemisia’nın heykellerinin ol-
duğu belirtilmektedir. (Resim 1)

Karia’nın anıtın yapıldığı dönem-
lerde Pers imparatorluğuna bağlı 
bir eyalet olduğu Mousolos’un 
Kral olmayıp Satrap (Genel Vali 
gibi) olduğu kayıtlı ise de sonuç 
olarak bu muazzam eseri yaptıra-
bilmişlerdir.  

Anıtı son görenlerden biri 12. 
Yüzyılda yaşamış bir piskopos-
tur. Buna göre anıt 1500 yıl ka-
dar ayakta kalmıştır. Bu tarihten 
sonra bir deprem sonucu yıkıl-
dığı sanılmaktadır. 1402’de Saint 
Jean şövalyeleri Halikarnassos’a 
geldiklerinde anıtı yıkık olarak 
görmüşlerdir. Şövalyeler anıtı 
taş ocağı olarak kullanmışlar ve 

Bodrum kalesini inşa etmek için 
bu taşlardan yararlanmışlardır. 
(Resim 2) İlk tahribat şövalyeler 
tarafından 1494 yılında yapıl-
mıştır. Asıl mezar odası şövalye-
ler tarafından bulunamadığı için 
kurtulmuştur. 1522’de şövalyeler 
kalelerini güçlendirmek istemiş-
ler ve yine eski yapı taşlarına 
başvurmuşlardır. Son tahribat bu 
tarihlerdedir. Kalenin güçlendiril-
mesinde görev alan şövalyeler-
den La Touret hatıratında mezar 
odasının tahribini yazmıştır. 12 
basamaklı merdiveni nasıl bul-
duklarını, mezar odasına giden 
koridorun iki yanındaki heykelle-
ri ve kabartmaları nasıl önce hay-
ranlıkla seyredip sonra da parça-
ladıklarını anlatmıştır.

Bu gün anıtın yerinde bir müze 
bulunmaktadır. Bodrumdaki bu 
müze iki bölümden oluşmakta-
dır. Bir kısmı açık hava müzesi-
dir. Kapalı bölümdeki topografik 
harita ve Mousoleion maketi ya-
pıyı iyi bir şekilde tanıtmaktadır.

Resim 2 - Bodrum Kalesi
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evinin yakılması ile ilgilenmemiş. 
Bu söylentiyi duyan Büyük İs-
kender Tapınağı tamir ettirmek 
istemişse de bunu yapamadan 
ölmüştür. Tanrıçanın sadık mü-
ritleri her hasardan sonra mabedi 
tamir ettirmişler.

M.Ö. 262 yılında büyük bir yan-
gın çıkmış, bunun sonucu tapına-
ğın büyük bir kısmı yanmıştır.

Daha sonra Roma imparatoru 
Konstantin şehri yeniden yaptır-
mış ama hristiyan oldukları için 
mabedi tamir ettirmemiş. Kalın-
tıların çoğu hristiyanlar tarfından 
başka yapıların inşasında kulla-
nılmıştır. Tamir edilmeyerek bı-
rakılan yapı yavaş yavaş yok ol-
muştur.

1863’te British Museum sponsor-
luğunda tapınağın araştırılması 
için kazılar yapılmış, 1869’da ya-
pının temelleri bulunmuş, ancak 
6 metre çamur içinde tapınağın 

yerini belli eden tek bir sütun 
kalmıştır. Kazıda bulunan heykel-
lerve diğer bazı kalıntılar British 
Müzesi’ne götürülmüştür.

1904’te yapılan kazılarda sitede 
birbirinin üzerine inşa edilen 5 
tapınak olduğu keşfedilmiştir. 

Tanrıça Artemis Hakkında

Artemis, Ay tanrıçası olarak Titan 
Selene’in yerini alan Apollon’un 
kardeşidir. Avcı bakire Yunan 

tanrıçasıdır. Efesli Artemis ise ol-
dukça farklıdır. Efesli Artemis’in 
(Efesya) bir Anadolu tanrıçası 
olan Kibele’nin bir kültü olduğu 
sanılmaktadır. (Resim 4) Anado-
lu’nun ana tanrıçası Kibele’nin 
Efes’e nasıl geldiği ve orada Ar-
temis adıyla kültünün nasıl başla-
dığı bilinmemektedir. Kibele’nin 
çeşitli evreler geçirerek Artemis 
haline geldiği kabul ediliyor. Çok 
memeli (bir bakıma bereketi tem-
sil ettiği ifade ediliyor.) tanrıça 
Efes’te basılmış paraların üze-
rinde başında Kibele’nin özelliği 
olan tacı ile resmedilmiştir.

Klaros (Claros) Antik Kenti

Çok güzel mermer heykelleri (Re-
sim 5) ve tapınakları ile ünlü olan 
bu antik kent tarihte önemli bir 
bilicilik (kehanet) merkezi olarak 
tanınır. İzmir’in 50 kilometre gü-
neyinde Efes’in 18 kilometre batı-
sındadır. İzmir’in Özdere/Mende-
res ilçesi sınırları içindedir. 

ANILARLA MADENCİLİK

İstanbuldaki İngiliz Büyük elçisi 
Lord Stratford Canning 1846 yılın-
da padişah Abdülmecit’ten aldığı 
izinle Bodrum Kalesinin duvarla-
rında görülen Mousoleion kabart-
malarını Londra’ya götürmüştür. 
Bu gün Bodrum’daki açık hava 
müzesinde bunların kopyaları 
sergilenmektedir.

İngiliz araştırmacı Newton da 
1856 - 1857 yıllarında burada 
yaptığı kazı sırasında bulduğu 
kabartmaları, Mousolos ve Arte-
misia’nın heykellerini, dört atlı 
arabanın parçalarını British Mu-
seum’a götürmüştür.

Resim.4  - Efes’teki Artemis’i 
temsil eden heykeli

Artemis Tapınağı (Diana 
Mabedi) – ( İzmir – Efes )

Dünyanın yedi harikasından biri 
olarak bilinir. (Resim 3) Tapı-
nağın yapılışı hakkında değişik 
görüşler vardır. Bunlardan en 
yaygın olanı M.Ö. 550 yılında 
Lidya kralı (Croesus) Krezüs’ün 
emriyle ve onun finansmanı ile 
bereket tanrısı Artemis adına 
yapılmış olup inşaat 120 yıl sür-
müştür. İnşaatı Girit’li mimarlar 
üstlenmiştir. 

Tapınak hakkındaki bilgiler ta-
rihçi Plynus’un anlattıklarına da-
yanır. Plynus’un verdiği ölçüler 
madedin 115 metre uzunluğun-
da, 55 metre genişliğinde oldu-
ğunu belirtmekte ve neredeyse 
tamamının mermerden yapıldığı-
nı, her biri 18 metre yükseklikte 
127 adet kolondan oluştuğunu 
açıklamaktadır. Depremlerden 
etkilenmemesi için tapınak, ba-
taklık zemin üzerine temelde 
yün ve kömür döşenerek inşa 
edilmiştir. Anadolunun her yö-
resinden getirilen mermerlerle 
yapılmıştır.

Tapınak ünlü heykeltraşlar tara-
fından yapılmış heykeller, birçok 
sanat eseri, altın ve gümüşle be-
zenmiş kolonlarla dolu idi. Hey-
kellerin çoğunluğu Efes şehrini 

kurduğu söylenilen Amazonların 
heykelleri idi.

Dünyanın yedi harikasını ilk 
defa derleyen Yunanlı Sidon, 
Babilin Asma bahçelerini, Zeus 
heykelini, Mısır’daki piramitleri 
gördüğünü fakat “Artemis Ta-
pınağını gördüğüm zaman çok 
farklı duygular yaşadım, diğerleri 
parlaklığını kaybetti.” Demiştir.

Artemis Tapınağı yapıldığı yıl-
larda gerçekten bir tapınak mı 
idi? Tam olarak bilinmemektedir. 
Kaynaklar içinin tapınak, dışı-
nın ise çarşı olarak kullanıldığını 
göstermektedir. Artemis tapınağı 
aynı zamanda bir dinsel enstitü 
idi. Yüzyıllar boyunca tanrıçaya 
inançlarını ve isteklerini belirt-
mek için gelenler hediyeler ge-
tirmişlerdir. Yapılan kazılarda 
bilezikler, küpeler, gerdanlıklar 
ve fildişi küçük heykelcikler bu-
lunmuştur.

M.Ö. 356 yılında Herostratus 
adında bir kişi böyle bir yapıyı 
yakınca ünlü olup adının tarihe 
yazılacağını düşünerek mabedi 
yakmıştır. (Tapınağın çatısı ah-
şaptandı.) Tapınağın yakıldığı 
gün Büyük İskender’in doğumu 
ile aynı güne denk gelmiştir. 
Tanrıça Büyük İskender’in doğu-
mu ile o kadar ilgili imiş ki kendi 
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Antik Kolophon ve sahildeki No-
tion şehirleri arasında. (Ahmet-
beyli’de) yer alır. Kuruluş tarihi 
kesin olarak bilinmemekle be-
raber M.Ö. 7 ve 6. Yüzyıllarda 
Kolophon’un baş tanrısı Apollon 
adına inşa edildiği sanılmaktadır. 
Apollon tapınağı gizli güçlere sa-
hip rahipleri ile ünlenmişti. Kla-
ros bağımsız bir kent olmamış 
hep Kolophon’a bağlı kalmıştır. 
Kentte M.Ö. 2. Yüzyılda yapıldı-
ğı sanılan Propylea’dan Apollon 
tapınağına giden iki tarafı sütun-
larla ve heykellerle süslenmiş 
kutsal bir yol vardır. Propyleada 
kâhinlere danışmaya gidenlerin 
yazdıkları kitabeler bulunmuştur. 
Cella’nın üstündeki Apollo Hey-
keli 7,50 metre yüksekliğinde idi.
Çok eski tarihten beri burada 
İyonyalıların yaşadığı o zaman-
larda Klaros’un kutsal bir yer 
olarak nitelendiği, adaklar yapıl-
dığı biliniyordu. Adakların tanrı 
Apollon’a layık olabilmesi için 
M.Ö. VI. yüzyılın ortalarında Lid-
ya kralı Cresus buraya bir sunak 
yaptırdı. M.Ö. III. Yüzyıla kadar 
adaklar bu sunağa sunulmuştur.
Bu kent 19. Yüzyıla kadar sadece 
antik dönem ozanlarının şiirlerin-
de olan meçhul bir yerdi. 

20. Yüzyılın başlarında Türk mü-
zeciliğini kurma çalışmaları sıra-
sında İstanbul Arkeoloji Müzesin-
de görev yapan Th. Macridy ile 
Charles Picard adlı araştırmacılar 
tarafından bulunmuştur. (Resim6)

Klaros’ta Birinci ve İkinci Dünya 
Savaş Yılları haricinde 1961 yılına 
kadar aralıklarla kazılar yapılmış-
tır. Çalışmalarda Apollon, Arte-
mis ve Leto heykelleri bulunmuş. 
Bunları restore etmek, onların 
kalıplarını çıkarmak ve yeniden 
tasarımını yapmak oldukça güç 
bir işti. İnşaat malzemeleri üreti-
mi yapan Lafarge firmasının üret-
tiği en yeni malzemelerin yardımı 
ile bu üç heykelin aynı boyutlar-
da onarılması ve kopyalanması 
mümkün olmuştur. Üçlü heykel 
grubunda eksik olan parçalar 
aynı görünümlü malzeme ile ta-
mamlanmış, son derece gelişmiş 
restorasyon tekniği uygulanmış-
tır. Böylece M.Ö.X. yüzyıl ile M.S. 
IV. Yüzyıl arasındaki bindörtyüz 
yıllık bir dönem mimari ve hey-
keltraşlık açısından gözler önüne 
serilmiştir.

M.Ö. III. Yy. başlarında Kolop-
hon’un yıkılması burada yaşayan 
insanların göç etmesine yol aç-
mış, büyük bir olasılıkla Apollon 
mabedi de bu sırada yağmalan-
mıştır. Bundan sonra Klaros’un 
bulunduğu Ales vadisinde şartlar 
değişmiştir. Bu sırada Büyük İs-
kender de Pagos dağında uyur-
ken rüyasında bu çevrenin ya-
kınında Smyrna (İzmir) kentinin 

kurulmasını başta Apollo olmak 
üzere Olympos tanrılarının istedi-
ğini görmüştür.

(Not: Günümüzde Anadolu da 
çıkarılan bir tür gri mermere de 
“Claros Grey” adı verilmiştir.)

Bergama (Pergamon) Antik 
Kenti  (İzmir )

Pergamon antik kenti İzmir’in 
Bergama ilçesindedir. Pergamon 
ilk çağlarda Misya bölgesinin 
önemli merkezlerinden biriydi. 
M.Ö. 282 - 133 yılları arasında 
da Pergamon Krallığının baş-
kenti idi. Yazılı belgelerde Per-
gamon’dan ilk kez M.Ö. IV. Yy 
başlarında söz edilir. Pergamon 
krallığının Roma’ya bağlanma-
sından sonra da Anadolu’nun 
önemli kentlerinden biri olmaya 
devam etti. Eski kentin kalıntıla-
rını, 1870’lerde Batı Anadolu’da 
demiryolu inşaatında çalışan Al-
man mühendis Carl Humann bul-
du. Pergamonda ilk kazılar 1878 
de başladı. (Resim 7) Pergamon 
2014 yılında UNESCO tarafından 
“Dünya Mirası” olarak tescil edil-
di.

Pergamon kentinin akropolü 

(yukarı kent) Bakırçay ovasına 
egemen bir tepe üstünde bulu-
nur. Heroon’un kalıntıları (kah-
ramanlar adına yapılan bir tapı-
nak) buradadır. Savaş tanrıçası 
Athena adına yapılan tapınak ta 
bu mekânda idi. Athena tapına-
ğının güneyindeki bir terastada 
Zeus Sunağı yer alıyordu. (Re-
sim 7) Helenistik dönemi mi-
marisinin en güzel örneği olan 
sunağın Pergamonda yalnızca 
temelleri kalmıştır. Zeus sunağı-
nın güneyinde Agora bulunur. 
Akropolün en yüksek yerinde 
Pergamon krallarının sarayları 
yer alıyordu. Günümüze bu sa-
rayların yalnızca zemini ve te-
melleri ulaşmıştır.

Pergamonda Yukarı kent (Akro-
pol) den başka Orta Kent, Aşağı 
Kent ve Roma Kenti bölümleri 
de vardır. (Resim 8)  Buralarda 
Asklepion Sağlık Merkezi, Di-
onysos Tapınağı, Büyük Antik 
Tiyatrao, Traianus Tapınağı gibi 
eserlerin kalıntılarına rastlanıl-
maktadır. Bütün bu yapıların 

esas duvarları andezit taşından 
yapılmış olup üstleri mermerle 
kaplanmıştır.

Pergamon yapılan düzenli ka-
zılarla büyük bölümü ortaya 
çıkarılmış bir ilk çağ kentidir. 
Burada kurulan Begama Müze-
si, Türkiye’nin ilk arkeoloji mü-
zesidir. Yurt dışına çıkarılmamış 
olan Pergamon buluntularının 
birçoğu bu müzede sergilen-
mektedir.

Resim.8 – Pergamon antik kenti –Akropol ve Büyük Tiyatro

Resim. 9 -  Knidos Afroditi

Resim.10 -  Knidos Afroditi’nin çeşitli kopya heykelleri. (Soldaki 
figür Knidos’ta bulunan bir sikkedeki çıplak Afrodit şeklidir)
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Knidos Afroditi  (Çıplak Afrodit 
– Çıplak Venüs)

Heykelin bulunduğu antik şehir 
Knidos bu günkü Datça yarım 
adasının Deveboynu Burnunda 
yer alır. Deveboynu Burnunun 
eski adı Kap Krio’dur. Muhteşem 
konumuyla bölgenin en güzel 
antik kentlerinden biridir. Önem-
li bir liman kenti olan Knidos’un 
asıl efsaneleşmesinin nedeni, 
dünyada birçok kopyası olması-
na rağmen orijinali bulunamamış 
olan çıplak Afrodit heykelidir. 
Heykeltraş Praksiteles’in M.Ö. 4. 
Yüzyılda yaptığı bu eserin önemi, 
dünyada çıplak olarak tasarlan-
mış, ilk kült Afrodit heykeli olma-
sındandır. (Resim 9 ve 10) 

O dönemde yenilik getiren bir 
sanat eseri olarak büyük cüretle 
yapılan bu heykelin hikâyesi şöy-
le: Kos Adasının siparişi üzerine 
Praksiteles iki Afrodit heykeli ya-
par. O zamana kadar tanrı hey-
kelleri çıplak yapılır ancak tanrı-
ça heykelleri hafif te olsa örtülü 
yapılırdı. Praksiteles’in heykelle-
rinden biri çıplaktır. Banyodan 
yeni çıkmış, elinde giysisini tutan 
Afrodit. Kos adası halkı bu çıplak 
heykeli çok müstehcen bularak 
kabul etmezler. Oysa Knidoslular 
heykeli beğenirler ve satın alırlar. 
Kentin en yüksek yerine hem Ak-
deniz’den hem Ege’den görüle-
cek şekilde yerleştirirler.

Zamanla ünü çok yayılan çıplak 
Knidos Afroditi ticaretten daha 
güçlü gelir kaynağı haline gelir. 
Afroditi görmek için binlerce kişi 
kente akın etmeye başlar. Adeta 
bir hac yeri haline gelen tapınak-
ta hacılar ritüellerini tapınaktaki 
fahişelerle tamamlarlar. Bu gün 
benzerlerine turistik bölgelerde 

rastladığımız erotik tasvirli hedi-
yelik eşyaların tezgâhlarda satıldı-
ğını görüyoruz.

Ekonomik sıkıntıya düşen Kni-
doslulara, Bitinya Kralı Nikome-
dos, borçlarını ödeme karşılığın-
da Afrodit Heykelini kendisine 
satmalarını önerir. Bunun üzerine 
bir halk oylaması yapılır. Halk 
heykelin satılmasını red eder. Bu 
sonucu gören Aritoteles “Gerçek 
demokrasi Knidos’tadır” diyerek 
ilk demokratik harekete işaret et-
miştir.

Heykelin kayboluşu, Bizans İm-
paratoru Theodosius’un çok tan-
rılı dinlere ait tapınakları kapattığı 
tarihe rastlar. İmparator heykeli 
tapınaktan söktürüp İstanbul’daki 
Lausos Sarayına getirtir. Buradan 
heykelin M.S. 5. Yüzyılda çıkan 
bir yangında yok olduğuna ina-
nılmaktadır. Yahutta Bizanslılar 
tarafından parçalandığına da ina-
nanlar vardır.

Bu kaliteli heykelin yapıldığı mer-
mer nereden çıkarıldı? Knidos’ta 
Büyük anfitiyatroda kullanılan 
mermerlerin bir kısmı Pendelikon 
(Attik yarımadası - Yumanistan) 

dan, bir kısmı Paros adasından 
(Ege Denizindeki Kiklad adaları) 
ndan getirildiği söylenmekte ise 
de bir büyük kısmının yakın ci-
vardan, Yatağan ve Muğla – Gök-
tepe’den getirilmiş olması çok 
daha kuvvetli bir ihtimaldir.

Knidos Aslanı (Aslanlı Mezar)

Datça’da aşağıda resmini gördü-
ğünüz aslan heykeli de (Resim 
11) Knidostan çıkarılmıştır. Dat-
ça’ya gelmeden 4 kilometre önce 
AslanlıBurun denilen yerde bir 
anıtmezarın üstünde bulunuyor-
du. Anıtmezar yapılış tarihi M.Ö. 
III. Veya IV. Yüzyıl olarak tahmin 
ediliyor. Knidos önlerinde ka-
zandığı bir deniz savaşında ölen 
komutan Canon (Kanon) ve ko-
mutanları ile savaşta kahramanlık 
gösterenlerin anısına yapılan bu 
mezarı da yine araştırmacı Char-
les Newton kazmış. Bu zat deniz 
yolundan Knidos’a gelerek kazı-
ya başlıyor. Bulabildiği her şeyi 
savaş gemilerine yüklüyor ve İn-
giltere’ye götürüyor. Söylentilere 
göre o günkü yetkililerden izinler 
ve fermanlar alınıyor. Bu gün bu 
eserler British Museumda. 
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Bu gün Aydın iline bağlı Karaca-
su ilçesindedir. Geyre köyü yakı-
nında bulunur. Afrodisias özellik-
le Roma çağında Afrodit tapınımı 
ile ünlenmiş antik bir kenttir. 
Günümüzde iyi korunmuş anıt 
yapıları ile Türkiye’nin en önem-
li arkeolojik yerlerinden biridir. 
(Resim.12)

Sonraki dönemlerde üzerine tiyat-

ro yapılan höyük, M.Ö. 5000 lere 
kadar giden prehistorik bir yer-
leşmedir. M.Ö. VI. Yy’da Afrodis-
yas küçük bir köy kadardır ama 
ilk Afrodit tapınağı da bu devirde 
yapılmıştır. M.Ö. II. Yüzyılda iz-
gara planlı kent kurulunca kentin 
hali değişmiş ve nufus 15000 lere 
çıkmıştır. M.Ö. I. Yüzyılda Roma 
İmparatoru Augustus şehri kişi-
sel koruması altına almış. Ondan 
sonra iki yüzyıl zarfında kentte 
birçok anıtlar yapılmıştır. Tiyat-

ro ve tapınak arasında etrafı sü-
tunlarla çevrili bir meydan ve bu 
gün bile sağlam duran stadyum 
yapıldı. M.S. III Yüzyılın ortala-
rında Afrodisyas Roma imparator-
luğunun Karia eyaletinin başşehri 
oldu. (Resim.13)

M.S. VI. Yüzyıldan itibaren öne-
mini kaybetmeye başladı ve M.S. 
XII. Yüzyılda tamamen terk edil-
di.

Bu kent antik çağın önde gelen 
mimarlık, sanat, heykeltraşlık ve 
tapınma merkezlerinden biriydi. 
Altın çağını Roma döneminde ya-
şamıştır. Bu dönemde olağanüstü 
güzellikte mermer heykeller ve 
yapılar inşa edilmiş ve “Afrodis-
yas Stili” olarak bilinen bir sanat 
ekolü gelişmiştir.

Afrodisias yakın çevresinde bu-
lunan mermer ocaklarının (muh-
temelen Babadağ ve Göktepe) 
kullanımı ile önemli bir plastik 
sanatlar merkezi haline gelmiştir. 
M.S. IV. Yüzyıla kadar gelişmesi-
ni ve önemini korumuştur.

(Not: 1971 yılında Afrodisyas’ta 
yapılan kazılar esnasında ben de 
TMŞ’nin bir mühendisi ve mü-
dürü olarak Tavas krom made-
ni işletmesine sık sık gidip geli-
yordum. Zaman zaman madene 
giden yolumun çok yakınında 
olanGeyre’deki Afrodisyas kazı-
larını takip ediyordum. Kazılarda 
üç adet normal insan boyunda, 
-1,80 metre cıvarında - heykel çı-
karılmış olduğunu gördüm. Bu üç 
heykelden biri giyimli bir Afrodit 
heykeli idi. Kusursuzdu. Kırık ve 
eksiklik yoktu. Diğerleri erkek 
heykeli idi. Basit bir depoda ki-
lit altında duruyorlardı. Bekçi’den 

izin alarak bu heykelleri yakın-
dan seyretmiştim. Canlı gibiydi-
ler. Çok güzeldiler. Hele Afrodit 
heykelinin saçlarına arkadan do-
kunasım geldi. Bu heykeli sonra-
dan açılan müzede göremedim. 
Nereye gitti? Başka bir müzeye 
mi konuldu? Bilemiyorum.)  

Aphrodisias Müzesi

Afrodisias antik kenti içinde bu-
lunmaktadır. 1979 yılında ziyaret 
açılan müzede sadece Afrodisias 
kazılarında elde edilen eserler 
sergilenmektedir. Afrodisias’ta 
M.Ö. I. Yüzyıl ile M.S. V. Yüzyıl-
lar arasında çok nitelikli eserler 
veren bir heykeltraşlık okulunun 
varlığı bilinmektedir. Ünlü filozof 
ve devlet adamlarının büstlerinin 
bulunduğu müzede Molpomene 

ve Apollon heykelleri de bulun-
maktadır. Bitmemiş heykeller ve 
Disk atan genç Herakles, Çocuk 
Dionysos heykelleri de salonlar 
da teşhir edilmektedir. Orta sa-
londa Afrodit salonu denen sa-

londa Afrodit’in kült bir heykeli 
yer almaktadır. (Ancak bu benim 
gördüğüm Afrodit heykeli değil). 
Bu salonda başrahip Diogenes’in 
ve karısı Clodia Antonia Tatiana 
heykelleri de bulunmaktadır.

Resim. 12 - Afrodisias antik kentinde dört kapı (Tetrapylon)

Resim. 13 -  Afrodisyas antik kentinde Afrodit mabedi kalıntıları

ANILARLA MADENCİLİK
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Didim Apollon Tapınağı 

Miletos’un güneyinde Batı Ana-
dolu kıyılarının en etkileyici ba-
ğımsız anıtı olan Didim Apollon 
Tapınağı günümüzdeki Didim 
şehrinin kuzeyindeki bir tepede 
yükselir. Tapınağın anıtsal boyut-
ları ve benzersiz planı ve günü-
müze kadar oldukça iyi korun-
muş olması hayranlık uyandırır. 
Fransız ve Alman arkeologlar 
sayesinde yapı bu gün çevresin-
deki sütunlar dışında hemen he-
men tümüyle ayaktadır. Didyma 
olarak adlandırılan bu tapınak ve 
çevresindeki yerleşim hiçbir za-
man bir kent niteliği taşımamış-
tır. Bu bakımdan Klaros’a benzer. 
Tapınak ve onun yönetimindeki 
bilicilik (kehanet) merkezi Mile-
tos toprakları içindedir. Rahibi de 
kentin önemli resmi görevlileri 
arasında yer alır. Didyma’da Ar-
temis’in de bir tapınağı ve kültü 
vardır. Ancak Apollo’nunki ile 
karşılaştırıldığında pek önem ta-
şımaz. Tarihçi Pausanias,  buraya 
İon göçmenlerinin ayak basma-
sından önce de “Biliciliğin”(Ke-
hanet’in) burada var olduğunu 
söyler. 

Ören yerinde ele geçen eski ya-
zıtlar M.Ö. 600 yıllarına tarihlen-
mektedir. Bu erken dönemde 
kült, Brankhidai (Brankhidler) 
adı verilen ve Delphoi ‘den gel-
diklerini ileri süren soylu bir aile-
nin yönetiminde idi.

Lidya kralı Croisos (Krezüs) M.Ö. 
VI. Yy ortalarında Pers ülkesine 
saldırmayı aklına koyunca önce 
bilicilik merkezlerinin öğüdüne 
başvurmuştur. Diğer Kehanet 
merkezleri (Diğer Apollon Tapı-
nağı rahipleri) kralın sorularını 

kısmen bilmişler kısmen bileme-
mişler, ama Delphoi tapınağı ra-
hipleri bilmiş. Didyma Apollon 
tapınağı rahibi ise bilememiştir. 
Ama buna rağmen Kral Krezüz 
Brankhidleri bağışlamış, onla-
ra dostça davranmış ve tapınağa 
hediyeler sunmuştur. Bu hedi-
yelerin arasında 12 talent saf al-
tın,  (bu günkü ölçülerle 1 talent, 
hacmen 1 fit küp, ağırlık olarak 
takriben 31 kiloya denk gelmek-
te)  226 talent beyaz altın ( elekt-
rum), altın ve gümüşten yapılmış 
iki dev çanak, gümüşten yapılmış 
büyük iki testi, diğer değerli he-
diyeler, kraliçeye ait gerdanlık ve 
kemerler, ayrıca saray aşçısının 
doğal boyutta altın bir heykelini 
sunmuştur. (Krezüsün “Karun” 
zenginliği malûm.)

Didyma’ya deniz yoluyla gelenler 
kuzeybatıdaki küçük Panormos 
Limanında karaya çıkıp tapına-
ğa kutsal addedilen bir yol ile 
ulaşmaktaydılar. Kutsal yolun iki 
tarafında heykeller sıralanmış-
tı. M.Ö. VI. Yüzyıla tarihlenen 
bu heykellerden çoğu M.S. 1858 
yılına kadar yerlerindeydi. O ta-
rihte Osmanlı hükümetinden de 
izin alınarak araştırmacı Newton 
tarafından British Museuma gö-
türülmüşlerdir. Antik heykellerin 
Newton’dan başka Lord Elgin, 
Sir Charles Fellows gibi diğerleri 
tarafından da (izin alınmış olsa 
dahi) asıl yurtlarından götürül-
meleri, Avrupa müzelerine taşın-
maları çok eleştirilmiştir. Ancak 
bazı kimseler tarafından da haklı 
görülmüştür. Şu nedenlerden: Bi-
rincisi eserlerin hasar görmeyip 
korunmuş olmaları, yok olma-
larının önüne geçilmiş olması, 
ikincisi de bilim adamlarının ve 
sanatseverlerin inceleme ve tet-

kikine sunulmuş olmalarıdır. Bir 
savunma da bu eserler yerlerin-
de kalmış olsalardı yitip gitmeleri 
veya zarar görmeleri çok olasıydı. 
Cumhuriyet döneminde bu gibi 
yerler ve eserler artık koruma al-
tına alınmaktadır.

Didyma tarihinin erken evresi, 
tapınağın persler tarafından yı-
kılması ile sona erdi. Bu olayda 
Miletliler hem şehri ve hemde ta-
pımağı bütün hazineleri ile Pers 
kralına teslim ettiler. Brankhid-
ler de Pers ülkesine kaçmışlar-
dır. Sonra yüzelli yılın ardından 
Büyük İskender Pers İmparator-
luğunu yenilgiye uğratınca Mile-
tos’tan kaçanların yaşadığı şehri 
de yakıp yıkarak cezalandırmıştır. 
Daha sonra Suriye KralıI. Selev-
kos, Pers başkenti Ekbatana’da 
Pers kralı Kserksese’in çaldığı 
bronz Apollon heykelini bularak 
Didyma’ya geri vermiştir.

Pers yıkımının ardından Didy-
ma’nın toparlanması zaman almış-
tır. B.İskender’in gelişi ile canlan-
maya başlayan şehir yeniden tam 
manasıyla hayata dönüşünü I.Se-
levkos’a borçludur. M.Ö. 300 yıl-
larında bu gün kalıntıları görülen 
tapınak yapımına başlandı.  M.Ö. 
278 yılında istilacı Galat’ların sal-
dırısından yine büyük zarar gör-
dü. Ama henüz tamamlanmamış 
olan tapınak ayakta kalabilmiştir. 
Miletoslular iki yüzyıl kendi ola-
nakları ile tapınağı tamamlamaya 
çalışmışlardır. Korsan yağmala-
malarına rağmen çalışmalar sür-
dü. Ama tapınak hiç bir zaman 
tamamlanıp bitirilemedi. Bunun 
örnekleri yapı incelendiğinde gö-
rülmektedir. 
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bronz kandiller, Kanuni Sultan 
Süleyman tarafından Budin Seferi 
(1526) dönüşünde camiye hediye 
edilmiştir.

Ana mekâna girişin sağ ve sol 
köşelerinde bulunan Helenistik 
Döneme (MÖ. 4.-3. yy) ait iki 
mermer küp ise, Bergama’dan 
getirilerek, Sultan III. Murad 
(1574-1595) tarafından Ayasof-
ya’ya hediye edilmiştir.

Ayasofya’da, Sultan Abdülmecid 
Dönemi’nde 1847-1849 yılları 
arasında, İsviçreli Fossati Kardeş-
lere kapsamlı bir onarım yaptırıl-
mıştır. 

Cumhuriyet döneminde Ayasofya 
Mustafa Kemal Atatürk’ün emri 
ve Bakanlar Kurulu karar ile mü-
zeye çevrilmiş ve 1 Şubat 1935’de 
müze olarak, yerli ve yabancı zi-
yaretçilere açılmıştır.

Marmara Adası  (Prokonnesos) 
Mermer Ocakları

Adada ilk yerleşme Miletoslu-
lar tarafından antik çağlarda 
(M.Ö.844 yıllarında) olmuştur. 
O zamandan bu günlere kadar 
Roma ve Bizans döneminde mer-
mer yatakları işletilmiştir. Antik 
dönem ocaklarında yapılan arke-
olojik çalışmaların gösterdiğine 
göre, Marmara adasına gelip yer-

leşen Miletoslular adanın kuzey-
doğusundaki mermerleri keşfe-
dip işletmişlerdir. M.Ö. 560 – 550 
yıllarında yapılan Helenistik dö-
nemin en önemli Artemis Tapına-
ğı’nın sütunlarının bir kısmı Mar-
mara mermerinden yapılmıştır.

Marmara adasının kuzeyindeki 
Saraylar beldesi çevresinde bu-
lunan mermer ocaklarından (Re-
sim.16) antik çağlardan bu güne 
kadarmermer çıkarıldığı anlaşıl-
maktadır. Bu mermer “Marmara 
Mermeri” olarak ün kazanmıştır. 
Beyaz ve gri renklidir.

Roma döneminde de Bizans dö-
neminde de ocaklarda yoğun bir 
faaliyet gösterilmiştir. Mimarlık ve 
heykeltraşlık eserleri üretilerek 
ticaret gemileriyle tüm Anadolu, 
Adriyatik ve Karadeniz kıyılarına 
sevkedilmiştir. Bizans dönemin-
de kilise ve manastır mimarisinde 
kullanılan sütun ve sütun başlık-
ları çoğunlukla Marmara Merme-
ri’nden yapılmıştır.

Bizans döneminde Marmara Ada-
sında mermer işleme tekniğinin 
ne kadar geliştiğini gösteren en 
önemli bulgu Harmantaş mev-
kiinde bulunan ağırlığı 180 ton 
kadar olduğu hesaplanan 4,45 
metre çapındaki sütundur. Bu taş 
götürülmek istenirken çatladığı 
için yerinde bırakıldığı anlaşıl-
maltadır.

Osmanlı döneminde de mima-
ride taş işleme sanatı üstün bir 
seviyeye ulaşmıştır. Bu dönemin 
mimari eserlerinden Süleymaniye 
Camii, Dolmabahçe Sarayı, Çıra-
ğan Sarayı ve diğer birçok önemli 
eserde Marmara mermeri kulla-
nılmıştır. Mermer yapı taşı, sütun, 
taşıyıcı eleman,duvar kaplaması, 
yer döşemesi ve süsleme malze-
mesi olarak mimarlar tarafından 
tercih edilmektedir.

İsçehisar – Afyon  (Dokimeion) 
Mermer Ocakları

Günümüzde İsçehisar mermer sa-
haları ilçe merkezinin 1 kilometre 
kadar güney doğusundan başlar. 
İki önemli merkezde bulunmak-
tadır. Bunlardan birincisi Dangıç-
tepe, ikincisi ise Bacakale (antik 
Persis dağı) mevkiindedir. Antik 
çağlardan beri işletilmiş olan bu 
ocaklar XX. Yy başlarında uzun 
süre atıl kalmışlardır. Ancak çe-
şitli renklere sahip bu mermerler 
1945 yılından itibaren Anıtkabir 
ve TBMM inşaatlarında kullanıl-
maları ile yeniden önem kazan-
mışlardır.

Ayasofya Müzesi - İstanbul

Dünya mimarlık tarihinin gü-
nümüze kadar ayakta kalmış en 
önemli anıtları arasında yer alan 
Ayasofya; mimarisi, ihtişamı, bü-
yüklüğü ve işlevselliği yönünden 
sanat dünyasında önemli bir yer 
teşkil etmektedir. Hatta dünyanın 
sekizinci harikası olarak nitelen-
dirilmektedir.

Ayasofya Doğu Roma İmparator-
luğu’nun İstanbul’da yapmış ol-
duğu en büyük kilise olup aynı 
yerde üç kez inşaedilmiştir. 

Kilise, İmparator Justinianos’un 
(527–565) 5. saltanat yılında, aris-
tokrat kesimi temsil eden maviler 
ile esnaf ve tüccar kesimi tem-
sil eden yeşillerin İmparatorluğa 
karşı birleşmesi sonucunda çıkan 
ve tarihte “Nika İsyanı” olarak ge-
çen, büyük halk ayaklanması sı-
rasında yıkılmıştır.

Günümüz Ayasofya’sı İmparator 
Justinianos tarafından dönemin 
iki önemli mimarı olan Miletos’lu 
(Milet) İsidoros ile Tralles’li (Ay-

dın) Anthemios’a yaptırılmıştır. 
Tarihçi Prokopios’un aktardığına 
göre, M.S. 532 yılında ibadete 
açılmıştır. Yine onun kaydettiği-
ne göre Justinianos’un, mabedin 
içine girip, “Tanrım bana böyle 
bir ibadet yeri yapabilme fırsa-
tı sağladığın için şükürler olsun” 
dedikten sonra, Kudüs’teki Hz. 
Süleyman Mabedi’ni kastederek 
“Ey Süleyman seni geçtim” diye 
bağırmıştır.

İmparator Justinianos Ayasof-
ya’nın daha görkemli ve gösterişli 
olması için, hâkimiyeti altındaki 
tüm eyaletlere haber göndererek, 
en güzel mimari parçaların Aya-
sofya’da kullanılması için topla-
tılmasını emretmiştir. Bu yapıda 
kullanılan sütun ve mermerler; 
Aspendos, Ephesos, Baalbek, 
Tarsus gibi Anadolu ve Suriye’de-
ki antik şehir kalıntılarından ge-
tirilmiştir. Yapıdaki beyaz mer-
merler Marmara Adası’ndan, yeşil 
somakiler Eğriboz Adası’ndan, 
pembe mermerler Afyon’dan ve 
sarı mermerler Kuzey Afrika’dan 
getirilerek Ayasofya’da kullanıl-
mıştır. Yapının iç kısmında yer 

alan duvar kaplamalarında; tek 
blok halinde mermerlerin ikiye 
bölünerek yan yana getirilmesi ile 
simetrik şekiller ortaya çıkarılmış 
ve damarlı renkli mermerlerin iç 
mekânda kullanılmasıyla deko-
ratif bir zenginlik oluşturulmuş-
tur. Ayrıca, yapıda Efes Artemis 
Tapınağı’ndan getirilen sütunla-
rın neflerde, Mısır’dan getirilen 8 
adet porfir sütununun ise yarım 
kubbeler altında kullanıldığı bi-
linmektedir. Yapıda 40 tanesi alt 
galeride, 64 tanesi ise üst galeride 
olmak üzere toplam 104 adet sü-
tun bulunmaktadır.

IV. Haçlı Seferi sırasında İstanbul 
Latinler tarafından 1204 - 1261 
yılları arasında işgal edilmiş, bu 
dönemde gerek kent, gerekse 
Ayasofya yağmalanmıştır. 1261 
yılında Doğu Roma kenti tekrar 
ele geçirdiğinde, Ayasofya’nın 
oldukça harap durumda olduğu 
bilinmektedir.

Ayasofya, Fatih Sultan Mehmed’in 
1453’te İstanbul’u fethetmesiyle 
camiye çevrilmiştir. Fetihten he-
men sonra yapı güçlendirilerek 
en iyi şekilde korunmuş ve Os-
manlı Dönemi ilaveleri ile birlikte 
cami olarak varlığını sürdürmüş-
tür. Yapıldığı tarihten itibaren 
çeşitli depremlerden zarar gören 
yapıya, hem Doğu Roma, hem 
de Osmanlı Döneminde destek 
amacıyla payandalar yapılmıştır. 
Mimar Sinan tarafından yapılan 
minareler ise aynı zamanda ya-
pıda destekleyici payanda işlevi 
görmektedir.

Osmanlı Dönemi’nde, 16. ve 17. 
yüzyıllarda, Ayasofya’nın içine 
mihraplar, minber, müezzin mah-
filleri, vaaz kürsüsü ve maksure-
ler eklenmiştir.

Mihrabın iki yanında bulunan 

ANILARLA MADENCİLİK
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Dokimeion ve Marmara adasın-
daki ocaklar Anadolu’nun en 
büyük ve en önemli antik ocak-
larıdır. Anadolu dışında Yunanis-
tan’da ve İtalya’da da antik ocak-
lar vardır. Ülkemizde ve dünyada 
antik çağda “Synnada Mermeri” 
günümüzde de “Afyon Mermeri” 
olarak bilinen ve tanınan mermer 
aslında “İsçehisar Mermeri”dir. 
İsçehisarda çıkarılıp işlenmekte-
dir. İsçehisar ilçesinde mermer 
ocaklarının işletilmesinin 2000 
yıllık bir geçmişe dayandığı eski 
kaynaklardan öğrenilmektedir. 
Geçmişten günümüze gelen 60 
kadar ocak ve bu ocaklarda ka-
lan bitmemiş sütun, blok ve eser-
lerden de anlaşılmaktadır. Antik 
çağın ünlü coğrafyacısı Strabon 
M.S. VII. Yüzyılda yazdığı 17 cilt-
lik eserinde Dokimeion’dan da 
bahsetmektedir. Şöyle: “Synna-
da büyük bir kent değildir. Ama 
önünde çok büyük bir ova var-
dır. Ovanın ötesinde Dokimeia 
(Bu günkü İsçehisar) köyü bu-
lunur. Ayrıca synnadik mermer 
ocağı da oradadır. Önceleri bu 
ocaktan küçük çapta taşlar çıkarı-
lırdı. Fakat şimdi Romalılarınaşırı 
talepleri üzerine monolit sütunlar 

çıkarılmaya başlanmıştır. Gerçek-
ten bukadar ağır olan yükün de-
nize taşınması güçtü. (Resim.18) 
Ölçüleri ve güzellikleri dikkat çe-
ken bu sütun ve bloklar Roma’ya 
gönderiliyordu.”

Roma döneminde lâhit üreten 
üç önemli merkezden birisi Do-
kimeion’dur. Ötekiler Atina ve 
Roma kentleridir. Dokimeion 
bölgeler üstü bir niteliğe sahip-
ti. M.S. 140/150 yıllarından itiba-
ren İtalya, Suriye-Filistin, Atina, 
Rodos ve Girit gibi yerlere lâhit 
ihraç etmeye başlamıştır. Günü-
müzde Türk müzelerinin dışın-
da da İtalya, Vatikan, Kassel gibi 
müzelerde Dokimeion lahitleri 
sergilenmektedir.

İtalyada Ostia limanının mermer 
depolarında Tiber nehri kıyıların-
da İsçehisar’dan gitmiş aynen is-
tiflenmiş mermerlere rastlanmış-
tır. Dokimeion dışına gönderilen 
mermerler ya ham blok olarak 
yahut yarı işlenmiş veyahutta ye-
rinde tam işlenmiş olarak gönde-
riliyordu.

Göktepe (Muğla) Mermer 
Sahaları

Göktepe Muğla ilinin 50 kilomet-
re kuzeydoğusunda ve Afrodis-
yas antik kentinin 70 kilometre 
güneybatısında yer alır. Yakla-
şık 0,5 kilometrekare lik bir alan 
içersinde 4 ayrı üretim bölgesin-
de toplam 19 antik mermer oca-
ğı bulunduğu tespit edilmiştir. 
Mermerler ince kristalli süt beyaz 
ve siyah renklidir. Bu sahanın 
keşfinden önce  antik Roma dö-
neminden kalan heykellerin  ya-
pımında kullanılmış olan beyaz 
renkli mermerlerin  Afyon (İs-
çehisar), Afyon (Altıntaş), Afro-
disyas, Carrara (İtalya), Hymetos 
(Yunanistan), Pentelikon (Yuna-

nistan)’dan geldiği düşünülmekte 
idi. Göktepe mermer sahalarının 
bilinmemesi nedeniyle, mermer-
den yapılmış birçok sanat eseri-
nin kökeni yanlış,eksik ve hatalı 
belirlenmiştir. Aşağıda belirtiği-
miz araştırmacı ve yazarların ça-
lışmaları sonucu, Afrodisias Mü-
zesi, Roma Vatikan Müzesi, Roma 
Capitoline Müzesi, NeaplesNa-
tional Müzesi, Yunanistan Atina 
müzesi ve Roma Ostia antik ken-
tinde sergilenmekte olan, üretil-
diğimemer türü bilinmeyen ya da 
yanlış tespit edilmiş olan siyah ve 
beyaz mermerden yapılmış 100 
den fazla heykel veya sanat ese-
rinin Göktepe beyaz veya siyah 
mermerinden yapılmış olduğu 
tespit edilmiştir.

Bu mermer ocaklarının önemi 
ve yaptıkları tespitler, İzmir Do-
kuz Eylül Üniversitesi, Jeololoji 
Mühendisliği Bölümü’nden A.Ba-
hadır Yavuz’un, İtalyan Donato 
Attanasio ve Mattias Bruno ile be-
raber kaleme aldıkları 2-6 Nisan 
2012’de 65. Türkiye Jeoloji Kurul-
tayı’nda sundukları bir makalede 
belirtilmektedir. Yazıda özetle 
şunlar vurgulanmaktadır: “Batı 
Anadolu, Roma İmparatorlu-
ğu’nun gerek mimari gerekse de 
sanatsal amaçlarla blok taş ihtiya-
cının karşılandığı birçok mermer 
ocağının bilindiği ve halen keşfe-
dildiği, mermer açısından zengin 
bir bölgedir. Bu ocakların çoğu 
sınırlı öneme sahiptir ve sadece 
yerel ya da bölgesel amaçlara 
hizmet etmiştir. Bir kısmından ise 
çok uzak noktalara ihraç edilen 
çok değerli ve ince kristalli beyaz 
ve renkli mermerler üretilmiştir. 
Günümüzde bu mermerlerden 
yapılmış değişik sanat eserleri, 
Batı Anadoluda bulunan antik 
Roma Kentleri dışında Avrupada-
ki diğer antik Roma Kentlerinde 
de bulunmaktadır.”

ANILARLA MADENCİLİK

Resim. 18 - Eski çağlarda 
mermer blok nakli 
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•	 Kitapta	 1954	 yılı	 öncesi	
özetlenmiş,	 	1954-2015	yılı		
arasında	 madencilik	 sek-
törünü	 ilgilendiren	 yasal	
düzenlemeler	 “neden-na-
sıl-sonuç”	 	 ilişiklileri	 	 ile	
ortaya	konulmuştur.

•	 Bu	 düzenlemelerle	 ilişkili	
olarak	 yazarın	 değişik	 ya-
yın	 organlarında	 yayınlan-
mış	 eleştiri,	 görüş	 ve	 öne-
rilerini	 içeren	 yazılarından	
bölümler	verilmiştir.

•	Kitapta	özellikle	Maden	Ka-
nununun	madenciliği	 olum-

suz	 yönde	 uygulamaları	 ile	
ilgili	 açıklamalar,	 eleştir	 ve	
öneriler	yer	almaktadır.

•	 1954-2015	 yılları	 arası	 gö-
rev	 almış	 hükümetlerin	
madenciliğe	 bakış	 açısı,	
sektörün	 talepleri,	 maden-
cilik	şuraları,	 	kanun	çalış-
ma	 süreçleri,	 madencilikle	
ilgili	 yapılan	 önemli	 top-
lantılar,	 kurulan	 araştırma	
komisyonları,	 sektördeki	
kurumlar,	 sektörün	 ülke	
ekonomisi	 içindeki	yeri	 ile	
ilgili	bilgiler	verilmiştir.

•	 Kitabın	 son	 bölümünde	
“Nasıl	Bir	Maden	Kanunu?”		
başlığı	altında	yazar	görüş-
lerini	sektörle	paylaşmıştır.

Yazar	kitapla	ilgili		öneri	ve	eleşti-
rilerini	mail	adresine	“yildizn53@
gmail.com”gönderilmesini	 bekle-
mektedir.

“1954’den 2015’e Madencilikte 
Yasal Düzenlemeler”
Maden Yük. Mühendisi Necati Yıldız tarafından kaleme alınmış 
kitapta 1954-2015 yılları arası madencilikle ilgili yasal 
düzenlemeler yazarın bakış açısıyla sektörle paylaşılmıştır:
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