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MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ, ANALİZİ VE 

YÖNETİMİ 

 

ÖZ 

 

     Günümüzde firmaların ömrünü sürdürüp, yüksek kar marjına ulaşmasının tek 

yolu, profesyonel şekilde ekonomik yapıyı planlamak ve yönetmekten geçmektir. 

Diğer firmalar gibi madencilik firmaların da bu hedef doğrultusunda yatırım projeleri 

hazırlayarak, projenin karlılığını değerlendirmek durumundadırlar.  Bu aşamada 

yatırım projelerinin aşamaları ve ilgili kanun ve yönetmelikler ışığında alınması 

gereken izinler açıklayıcı bir biçimde incelenerek örnek bir proje üzerinde uygulama 

yapılmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler: Yatırım Projesi 
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İNVESTMENT PRODUCT, ANALYZİNG AND MANAGEMENT OF 

THE MINING SECTOR 

 

ABSTRACT 

 

     Today, the only way for companies to survive and to reach high profit level, is to 

plan professionally the economical structures and manage them. Like order 

companies, mining companies have to prepare invesment projects and to evaluate 

feasiblity and profit level of the projects. İn this context, the phases of invesment 

projects  are investigated by expressively analyzing the necessary permissions due to 

laws and regulations and demonstrative applications is carried out in a sample 

project. 

 

Keyworlds: İnvensment Projects 
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BÖLÜM BİR 

GİRİŞ 

 

Bütün sektörlerde olduğu gibi madencilik sektöründe de risk faktörünün yüksek 

olmasından dolayı yatırım aşamalarında, kaynakların optimum bir biçimde 

kullanılarak doğal kaynakların kazanılması bakımından, iyi bir planlama ve proje 

bazında yaklaşım yapmak gereklidir. Bu amaçla yatırım projelerinin hazırlanması, 

değerlendirilmesi kontrolü, ülkelerin planlı kalkınmaları açısından büyük önem 

taşımaktadır. 

 

Girişimcileri yatırım yapmaya yönelten ve yatırım seçenekleri arasında karara 

vermede kriter çoğu zaman kârın büyüklüğüdür. Yatırım karlılığı ise genelde yatırım 

maliyeti ve yatırımdan elde edilen gelirin fonksiyonudur. Doğal olarak yatırım 

yapacak olan girişimciler, çeşitli yatırım seçenekleri arasından en uygun olanını 

seçerek riski az ve kârlı seçenekleri arasından en uygun olanını tercih edeceklerdir. 

 

Maden yataklarının oluşumlarındaki farklılık karmaşıklığa ek olarak, bilim ve 

teknolojideki hızlı gelişmelerin yanında, ne kadar sistematik etütler yapılsa da maden 

yatağının geometrisi ve niteliğindeki değişme riski; madencilik projelerinin 

geliştirilmesinde şablon çözümlere olanak tanımamakta olup madencilik 

faaliyetlerinde etken olan pek çok parametrenin olduğu ve bunların pek çoğunun 

kontrol dışı olmasından dolayı özellikle teknik yönden şablon proje 

çözümlemelerinin olmayacağı açıktır. 

 

Bütün bu olumsuzluklara rağmen esasen sınırlı olan kaynakların verimli 

kullanılmaları bakımından, madencilik sektöründe proje bazında yaklaşım çok 

önemlidir. Yatırım tutarları çok büyük miktarlara ulaşan ve kaynakları en optimum 

düzeyde kullanmak zorunluluğu olan madencilik yatırımları için hazırlanacak olan 

projelerinin her kesim açıdan çeşitli beklentilere karşılık vermek zorundadır.  

 

Yapılan bu çalışmada hedeflenen amaçlar özetlenmek istenirse; işletmeler için 

planlama ve projenin amacı, önemi, yapılabilirliği, madencilik sektöründe yatırım 



 

 

2
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projelerinin ekonomik, teknik, finansman, zaman açısından işletilebilirliğinin 

incelenmesi ve süreç içerisinde karşılaşılacak olan günümüz için geçerli olan yasa, 

yönetmelik ve ilgili mevzuatlara çerçevesinde alınması gereken izinlerin irdelenmesi 

ele alınmaktadır. Bu irdeleme ışığında örnek bir kalker ocağının yatırım projesi 

yapılarak konu uygulamalı biçimde incelenmiştir. 

 

Yapılan bölümleri tek tek değerlendirmek gerekirse; 

 

Bölüm 1’de genel bir giriş yapılarak planlama ve proje kavramının amacı ve 

aşamaları ortaya konulmaktadır. 

 

Bölüm 2’de plan ve proje konusu hakkında genel bilgiler verilmekte proje 

çeşitleri, özellikleri aşamaları anlatılmaktadır. 

 

Bölüm 3’te madencilik sektöründe yatırım projesi hazırlama ve teknik, 

ekonomik, finansman açısından irdelenerek proje analizi yapılmaktadır. 

 

Bölüm 4’te madencilik projelerinin; 5177 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı 

Maden Kanunu ve Uygulama Yöneltmelikleri ile ilgili diğer mevzuatlara göre maden 

ruhsatlı alanların çalışma esaslarının irdelenmesi ve alınması gereken izinlerin 

hazırlanması ve aşamaları ayrıntılı biçimde incelenmiştir. 

 

Bölüm 5’te proje uygulama planı hazırlama ve proje yöntemleri incelenerek, 

planlama teknikleri ve yöntemleri hakkında bilgiler ele alınmaktadır. 

 

Bölüm 6’da örnek bir 240.000 ton/yıl kapasiteli kalker ocağının yatırım projesi 

hazırlanarak uygula bilirliği araştırılmıştır. 

 

Bölüm 7 ve 8’de yapılan çalışma ile ilgili sonuçlar ve öneriler anlatılmaktadır. 
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BÖLÜM İKİ 

 

PLAN VE PROJE 

 

2.1 Madencilik Sektöründe Yatırımın Plan ve Proje İlişkisi 

 

Genel anlamda ‘ulusal planlama’, politik olarak belirlenmiş ulusal amaçları, 

belirli bir sürede gerçekleştirmek için alternatif stratejiler arasında seçim yapabilmek 

ve sermaye, yetişmiş insan gücü ve doğal hammaddeler gibi sınırlı kaynakları 

birbiriyle yarışan alanlar arasında akılcı (rasyonel) bir biçimde tahsis edebilmek için 

kullanılan bir tekniktir. Diğer bir deyişle planlama, ekonomideki kaynak tahsisi 

kararlarına, önceden belirlenmiş ve birbirleri ile tutarlı hedeflere ulaşmak amacıyla 

yapılan müdahaledir. 

 

Planlama, bugünden geleceğe uzanan eylemlerin hepsini kapsar ve gelecekle 

ilgili öngörülerde bulunurken geleceği biçimlendirmeyi amaçlar. 

 

     Bir başka ifade ile ulusal planlama, bir ülke ya da bölgeye ait tüketim, yatırım, 

tasarruf, ihracat, ithalat ve benzeri temel ekonomik ve sosyal büyüklüklerdeki 

değişiklikleri, belirli öncelikler gözetilerek önceden belirlenen akılcı hedefler 

doğrultusunda, belirli bir sürede etkilemek, yönlendirmek, kontrol etmek ve uzun 

dönemli ekonomik karar alma sürecini koordine etmek için harcanan bilinçli devlet 

çabası olarak tanımlanabilir. (YAZICIOĞLU, T. (2001). Bir Maden veya Taş Ocağı 

Sahasının Projelendirme Aşamaları. İzmir: DEÜ. Maden Müh. Bölümü Bitirme Tezi) 

 

Devlet ya da hükümet politikalarının koordinasyonu ve akılcı bir çizgiye 

oturtulması planlamanın en önemli işlevini oluşturur bu nedenle planlama, alternatif 

politikaların ve amaçların fayda ve maliyetlerini belirlemekte kullanılan bilgiyi 

organize eden bir araç olarak ta düşünülebilir. 

 

Belirli öncelikler gözetilerek oluşturulan ‘ulusal amaçlar’ ve bunların somuta 

indirgenmiş hali olan hedefler seti ile ‘kaynakların akılcı kullanımı’ ulusal 
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planlamanın çerçevesini çizen anahtar kavramlardır. Akılcı kullanım, kaynakların 

sektörler ve bölgeler arasında belirli öncelikler çerçevesinde zamana yayılarak 

yapılabilir, tutarlı optimum şekilde dağıtılmasıdır. Plan stratejisi, kalkınma 

hedeflerine varabilmek için uygulanacak politika ve alınacak tedbirlerin genel 

çerçevesini çizen ve belli bir dönem için genellikle değişmez niteliği olan direktifler 

topluluğudur. 

 

2.2 Planlama Süreci ve Türkiye’deki Uygulamaları 

 

2.2.1 Planlama Süreci 

 

Planlama süreci, hükümetin ortaya koyduğu amaç ve önceliklere bağlı olarak 

belirlenen hedeflerin ve bunların gerçekleşebilmesi için gereken ilke, politika ve 

tedbirlerin saptanmasıyla, diğer bir değişle planın hazırlanması ile başlayan ve daha 

sonra bu planın uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi ile süren bir etkinlikler 

bütünüdür. 

 

     Planlanma süreci ile planın kendisi birbirinden farklı olgulardır. Plan, planlama 

sürecinin ilk aşaması olan ‘plan hazırlama sürecinin’ sonuç ürünü olup ayrı 

yöntemlerle ele alınarak farklı kaynak dağıtım kısasları uygulanır. Örneğin; 

ekonomik sektörlerde kaynak dağılımı temel olarak ekonomik etkinlik ilkesine göre 

yapılırken, sosyal sektörlerde temel dağıtım ilkesi toplumsal gereksinimlerdir. 

Sektörlerin ayrı ayrı ve farklı dağıtım kıstasları uygulanarak ele alınması, palan 

bütünlüğünü bozmaz. Önemli olan sosyal ve ekonomik sektörlerin hem kendi 

aralarındaki hem de alt sektör düzeyindeki karşılıklı çok yönlü ve karmaşık ilişkilerin 

gözden kaçırılmamasıdır (YAZICIOĞLU, T. (2001). Bir Maden veya Taş Ocağı 

Sahasının Projelendirme Aşamaları. İzmir: DEÜ. Maden Müh. Bölümü Bitirme Tezi) 

 

2.2.2 Plan Hazırlama Süreci 

 

Ülkelerin sosyoekonomik yapılarının ve gelişmişlik düzeylerinin farklı olması 

gibi, ekonomik ve sosyal politikaları ve buna bağlı olarak planların hazırlanmasında 
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kullanılan teknikleri de farklılık gösterir. Genel olarak çok aşamalı karar ve 

koordinasyon süreci olan ekonomik planlamada, Tek Aşamalı Planlama ve Çok 

Aşamalı planlama olmak üzere iki yaklaşım kullanılır. 

 

      Tek aşamalı planlama, ekonomik ilişkilerin tümünü çok sayıda ve karmaşık 

matematik modellerin çözümünü gerektirir. Bu modellerin çözülmesi ile çeşitli 

ekonomik hedefler tek bir aşamada saptanmış, plan hazırlama süreci tamamlanmış 

olur. Bu tür matematik modeller, analitik anlamda bir seri bilinen ve bilinmeyen, 

diğer bir deyişle dışsal (egzojen) ve içsel (endojen) değişkinleri, bu değişkenler 

arasında var olan tanımsal, teknolojik, kurumsal, davranışsal ve denge ilişkilerini 

gösteren denklemleri ve bu denklemlerde yer alan katsayı ve parametreleri kapsar. 

Oldukça karmaşık ve çok sayıda veri gerektiren bu modeller daha çok gelişmiş 

ülkelerde kullanılmaktadır. (KILCI, M. (2001). Bir Kamu İktisadi Teşekkülü Olarak 

Madencilik Sektörü ve Ekonomik Kaynak Sorunları (3 cilt). Ankara: DPT 

Kütüphanesi Yayınları. Yayın No:235, 236, 237.) 

 

Gelişmekte olan ülkeler, göreli olarak daha az sayıda insan gücü ve makine 

donanım gerektiren çok aşamalı planlamayı benimsemişlerdir. Bunun bir nedeni de 

tek aşamalı planlarda kullanılan parametrelerin gelişmekte olan ülkelerin elde 

edilmesinde karşılaşılan güçlüklerdir. Tek aşamalı planlama süreci ile 

kıyaslandığında daha basit olan bu yöntemin bilgi gereksinimi de daha az miktar ve 

karmaşıklıktadır. 

 

Türkiye de 1960’lı yıllardan beri uygulanan planlı kalkınma düzeyinde, 

Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar çok aşamalı planlama süreci kullanılarak 

hazırlanmaktadır. Çok aşamalı süreçte planlama işlemi, üç aşamada tamamlanır. 

Bunlar; Makro planlama, Sektörel Planlama, Proje Planlama aşamalarıdır. Çok 

amaçlı plan hazırlama sürecinin planlama aşamaları Şekil 2.1 gösterilmektedir. Şekil 

2.2’ de ise Enerji sektörüne yönelik yapılan planlamaya ait bir örnek verilmiştir. 
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Şekil 2.1 Çok aşamalı planlama süreci (KILCI, M. (2001). Bir Kamu İktisadi Teşekkülü Olarak 

Madencilik Sektörü ve Ekonomik Kaynak Sorunları (3 cilt). Ankara: DPT Kütüphanesi Yayınları. 

Yayın No:235, 236, 237) 
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Şekil 2.2 Enerji sektörü planlaması (KILCI, M. (2001). Bir Kamu İktisadi Teşekkülü Olarak 

Madencilik Sektörü ve Ekonomik Kaynak Sorunları (3 cilt). Ankara: DPT Kütüphanesi 

Yayınları.Yayın No:235, 236, 237) 
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2.3 Proje Kavramı ve Projelerin Özellikleri 

 

Proje; teknik ve ekonomik yapılabilirliğe sahip minimum yatırım şeklinde veya 

bir toplumda belirli bir zaman süresi içinde, mal ve hizmetlerin üretimlerini arttırmak 

için, bazı imkânları yaratma, genişletme veya geliştirmeye dönül bir öneri olarak 

tanımlanabilir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, hazırlanacak projenin her şeyden 

önce işlemesi gerekir ve aynı zamanda da ekonomik olmalıdır. 

 

Birleşmiş Milletlerin tanımına göre yatırım projesi;  toplumda belirli bir zaman 

dilimi içinde mal ve hizmetlerin üretimini arttırmak için bazı olanakları yarama, 

genişletme ve/veya geliştirmeye dönük bir öneridir. 

 

Projelerin çok çeşitli özellikleri vardır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: 

 

• Proje gelecekte daha fazla kaynak elde etmek amacıyla mevcut 

kaynakların bir kısmının bu günden bağlanması gerektirir. 

• Gelecekte elde edilecek faydalar için başlanan projelerin 

gerçekleştirilmesi uzun zaman alabilir. Projelerin hazırlanması, analizi, 

seçimi ve uygulaması için geçen bu süreye “olgunlaşma süresi” 

denilmektedir. Kaynakların uzun bir dönem bağlanmasına neden bazı 

projelerin yaratacağı faydalı etkilerin görülmesi ve hissedilmesi de çok 

uzun yıllar alabilir. 

• Projelerin ekonomik ömürleri 15 yıl ile 50 yıl arasında değişmektedir. 

Eğer yeterli bakım sağlanırsa bazı projeler sürekli olarak ta hizmet 

edilebilir. 

• Kaynak kullanarak fayda elde etmek üzere gerçekleştirilen ve karmaşık 

bir yapıya sahip etkinliklerden oluşan projelerin oldukça önemli dışsal 

etkileri de olabilmektedir. 

• Bir değişim aracı olan proje, bir ülkenin kalkınma amaçlarının 

gerçekleştirilmesine katkı sağlamak üzere politik karar almadan 

başlayarak kaynak bileşimini ve düzeyini değiştirmeye kadar sürdürülen 

eş güdümlü eylemlerin tamamıdır. 
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• Projeler, faydalı mal veya hizmet üretiminde kullanmak amacıyla arazi 

düzenleme, binalar ve diğer yapılar, makine donamım vb. içeren yeni ya 

da ek üretim kapasiteleri yaratırlar. 

• Projeler, kısıtlı kaynakların vazgeçilmez bir biçimde belli bir alana 

bağlanmasına neden olurken bu kaynakların başka alanlarda 

kullanılmasını da engellemiş olurlar. 

• Çok büyük miktarlarda kaynak ihtiyacı olan bazı büyük projelerin 

(Güneydoğu Anadolu Projesi vb.) planlanması, değerlendirilmesi ve 

uygulamasının izlenip koordine edilmesi için özel düzenlemeler gerekir. 

• Projelerin tamamı, konsolide devlet bütçesinden finanse edilemez ve sık 

sık farklı finansman yollarından yararlanılır. Bunlar; kamu iktisadi 

teşebbüslerince yaratılan kaynakların kendi yatırımlarının finansmanında 

kullanılması, bütçe dışı fonlardan ya da yerli kalkınma bankalarından, dış 

ülkelerde ve uluslar arası kalkınma bankalarından kredi sağlanması, 

projenin tam olarak ya da ortaklık şeklinde yabancı sermayeye açılması, 

yap-işlet-devret modelinin uygulanması ve finanssal kiralama olarak 

özetlenebilir. 

  

2.3.1 Projelerin Sınıflandırılması 

 

Genel olarak projeler; büyüklüklerine, yürütücülerine, amaçlarına üretime 

yaptıkları katkı biçimlerine, ürettikleri mal ve hizmetlerin yer aldığı sektöre ve 

niteliklerine göre sınıflandırılırlar. Bunlar da kendi içlerinde sınıflara ayrılırlar. 

 

Projeler büyüklüklerine göre üç biçimde sınıflandırılırlar.  Bunlar büyük, orta ve 

küçük ölçekli projeler olarak adlandırılırlar. 

 

Projeler yürütücü kuruluşları bakımından kamu projeleri ve özel sektör projeleri 

olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrıca kamu ve özel sektörün birlikte yürüttüğü karma 

karakterli projeler de olabilir. 
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     Projeler, amaçları bakımından üçe ayrılabilirler. Kar amacı güden projeler, kar 

amacı gütmeyen projeler (Kamu sektörü tarafından yürütülen sosyal amaçlı alt yapı 

projeleri) ve faydaları çoğu zaman ölçülmeyen araştırma projeleri. (KAHRİMAN, A. 

(1993). Maden İşletme Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Sivas: CÜ Yayını) 

 

Projeler, üretime yaptıkları katkı bakımında alt yapı projeleri ve doğrudan 

üretken projeler olmak üzere ikiye ayrılabilirler altyapı projeleri de kendi içerisinde 

ekonomik alt yapı projeleri (karayolları, demiryolları havaalanları, limanlar vb.) ve 

sosyal alt yapı projeleri (eğitim, sağlık, konut, içme suyu, kanalizasyon vb.) şeklinde 

ikiye ayrılmaktadır. 

 

Projeler üretilecek mal ve hizmetin yer aldığı sektöre göre; tarımsal projeler, 

madencilik projeleri, imalat sanayi projeleri, enerji projeleri, ulaştırma-haberleşme 

projeleri, eğitim projeleri, sağlık projeleri, turizm projeleri gibi isimler alırlar. 

Sektörler bazında sınıflandırılan projeler daha da ileri gidilerek alt sektör bazında da 

sınıflandırılabilir. Buna örnek olarak gıda, tekstil, demir-çelik karayolu, havayolu, 

demiryolu ve benzeri alt sektör projelerini verebiliriz. 

 

Bu sınıflamaların ötesinde niteliklerine göre sınıflama, proje hazırlama tekniği 

açısından daha fazla önem taşıdığı için niteliklerine göre sınıflamaya yer verilecektir. 

 

2.3.1.1 Etüd Projeleri 

 

Yatırım projeleri programında bağımsız olarak yer alan etüt projeleri, bazı 

istisnalar dışında esas olarak yapılabilirlik projeleri hazırlanır. Projeler hakkında 

yatırım kararı vermek ve uygulamayı başlatmak amacıyla hazırlanan yapılabilirlik 

etütleri, gerçekte tek başlarına bağımsız projeler olmayıp henüz uygulaması 

başlamamış olan projelerin ilk aşamasını oluştururlar. 
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2.3.1.2 Yeni Yatırım Projeleri 

 

    Kurulu bir tesiste yeni bir ürünün üretilmesi için hazırlanan, yeni bir tesis 

kurulmasını amaçlayan yeni yatırım projeleridir. 

 

2.3.1.3 Tevsii Projeleri 

 

Kurulu bir tesisin mal hizmet kapasitesi arttırmak amacıyla yapılan yatırımlar 

olup, mevcut tesislerin sağlıklı ve verimli bir biçimde çalışmalarını sağlamak ve 

kuruluşun rekabet gücünü geliştirmesi yönünden önemlidir.  

 

Şu amaçlarla hazırlanırlar: 

• Daha çok kar sağlamak 

• Piyasanın ihtiyacını daha iyi karşılamak 

• Ekonomik kapasiteye ulaşabilmek 

• Rekabet şansını arttırmak  

 

     2.3.1.4 Tamamlama ve İdame Yatırımları 

 

     Mevcut tesisleri sağlıklı ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak üzere aşınan, 

yıpranan makineleri değiştirmek, teknolojik gelişmelere ve kalite standartlarına 

uyabilmek, darboğazları giderme amacıyla yapılan yatırımlardır. Şu şekilde 

sınıflandırılırlar. 

 

     2.3.1.4.1 Dar Boğaz Giderici Yatırımlar. Tesisteki, ana ve yardımcı makinelerin 

kapasiteleri arasında dengesizlik varsa (yükleme-taşıma, eleme-kırma v.s.) bir 

darboğaz var demektir. Özellikle yeni açılacak tesislerdeki eksikleri gidermek ve var 

olan darboğazı aşmak için yapılan yatırımlardır.  

 

     2.3.1.4.2 Kalite Düzeltme Yatırımları. Üretilen ürünün kalitesini, yükseltmek için 

yapılan yatırımlardır. 
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     2.3.1.4.3 Modernizasyon Projeleri. Gelişen teknolojiye uyarak, rakip firmalarla 

rekabet ortamını sürdürmek amacıyla (maliyet düşürme amacına dönük) yapılan 

yatırımlardır. 

 

     2.3.1.4.4 Yenileme Yatırımları. Üretim faaliyetleri sırasında aşınan, eskiyen ya da 

hasar gören tesislerin (altyapı, makine-donanım vb. üretim araçlarının) korunması ve 

yenileri ile değiştirilmesi için üretim kapasitesi ya da özellikleri değiştirilmeden bir 

yıl içinde başlanıp bitirilen yatırımlardır. Ancak, olağan bakım-onarım 

harcamalarının bu tür yatırım projeleri ile karıştırılmaması gerekir.  

 

    2.3.1.5 Araştırma-Geliştirme Projeleri. Bilimsel araştırma yapmak ve yeni 

teknolojiler geliştirmek üzere araştırma kurumlarınca ve özellikle üniversitelerce 

yürütülen projelerdir. 

 

2.4 Proje Planlama Aşamaları 

 

2.4.1 Proje Oluşturma   

      

Proje çevrimi (proje çalışmaları), yatırım olanaklarının araştırılıp proje 

fikirlerinin derlendiği, değerlendirildiği ve ön elemeye tabii tutulduğu “proje 

oluşturma”  aşaması ile başlar. Bu aşamada ileride tekrar değerlendirmeye tabii 

tutulacak projeler seçilerek listelenir.  Proje listelerini ve kabaca tahmin edilmiş 

maliyetlerinin yer aldığı çalışmaya “proje olanakları etüdü” denir. Olanak etütleri 

taslak niteliğinde olup ayrıntılı analizlerden çok, tahminlere dayanırlar. Maliyetler, 

donanım satıcısı kuruluşlardan değil, karşılaştırılabilir ve halen uygulanmakta olan 

ya da geçmişte gerçekleştirilmiş projelerden alınarak ve çeşitli indeksler kullanılarak 

tahmin edilir. Bunun nedeni, bir yatırım olanağının göze çarpan gerçeklerinin çabuk 

ve maliyeti yüksek olmayacak biçimde saptanmasıdır. 

 

     Proje fikirlerini belirlemek, maliyetleri kabaca tahmin etmek ve ön elemeye tabi 

tutmak proje oluşturma aşamasının en önemli bölümünü oluşturur. Bu aşamada 

oluşturulan seçenekler ve alınan kararlarla başlayan süreç, projelerin son çıktıları 
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üzerinde kaçınılmaz etkiler yaparlar. Kalkınma planlaması yapan ülkelerde 

planlama mekanizması, oldukça ayrıntılı göstergelerin yanı sıra, iyi tanımlanmış 

kıstaslara dayalı sektörel öncelikleri sağladığından, ilk proje belirleme işlemi daha 

kolay olacaktır. (AFYONKALE, K. (1988). Ağ Planlaması ile Planlama ve Kontrol. 

İstanbul: Yıldız Üniversitesi Yayınları Sayı:217.) 

 

Yatırım projesi fikrinin oluşturulmasın da ve “proje olanakları etüdü” nün 

hazırlanmasında aşağıdaki kaynaklardan yararlanılabilir; 

 

• Kalkınma Plan ve Stratejileri, 

• Temel ihtiyaçlar, 

• Sektör araştırmaları, 

• Ana Planlar 

• Bölgesel araştırmalar 

• Pazar araştırmaları, 

• Kaynak araştırmaları, 

• Uluslar arası karşılaştırmalar, 

• Yardım ve hibeler, 

• Eski projeler 

• Politik tercih ve diğer beklenmeyen kaynaklar. 

 

2.4.2 Proje Analizi  

 

Proje analizi, yabancı literatürler de yatırım kararını vermeden önce yani 

planlama aşamasında yapılan incelemelere denilmektedir. Oysa Türkiye’de yaygın 

olarak ve daha çok proje analizi anlamında kullanılmakta olan proje 

tamamlanmasından sonraki kazanımları, yani projenin başarımını incelemek ve 

ölçmek anlamında kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında Türkiye’de yaygın 

olarak kullanılmakta olan proje “değerlendirme” kavramının, yani uygulama öncesi 

analizin yerine, yukarıda ki anlamla uygun olarak “proje analizi”, uygulama sonrası 

değerlendirme yerine ise “proje değerlendirme kavramı” kullanılacaktır. 
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Etüt-proje olarak yatırım programına alınan projelerin yapılabilirlik etüdünün 

tamamlanması ile proje hazırlama aşaması son bulur. Bundan sonraki aşama, bu 

etütle ortaya konan teknik, ticari, ekonomik ve mali bilgilere dayalı olarak projenin 

analiz edilip yatırım konusunda olumlu ya da olumsuz karar verilmesidir. Proje 

analizi aşaması, projenin kabul edilerek yapılabilirliğinin onaylanması ya da reddi ile 

sonuçlanır. Yapılabilirlik bulunmakla birlikte bazı projeler, yatırım programı 

çerçevesinde daha sonra değerlendirilmek sureti ile ertelenebilir. Bu sırada yatırım 

programını hazırlayan birimlerce bazı proje etütlerinin değişen koşullar nedeni ile 

yenilenmesi ya da düzeltilmesi de istenebilir. 

 

     Mikro düzeyde bir analiz olan proje analizine bağlı olarak yapılabilir bulunan ve 

öncelik sırasına göre derecelendirilen projeler arasından bazılarının seçilerek 

yatırım programının oluşturulması bir sonraki aşamadır. Finansman olanakları da 

dikkate alınarak makro düzeyde analiz edilen projeler bu aşamanın sonucunda 

reddedilebilir, ertelenebilir ya da belirli bir ödenek tahsis edilerek yapım projesi 

olarak yatırım programına dâhil edilir. (KILCI, M. (2001). Bir Kamu İktisadi 

Teşekkülü Olarak Madencilik Sektörü ve Ekonomik Kaynak Sorunları (3 cilt). 

Ankara: DPT Kütüphanesi Yayınları. Yayın No:235, 236, 237.) 

 

     Proje analizi, aşamalı plan hazırlama sürecinin son aşamasını oluşturur. Proje 

analizi planlı kalkınmayı amaçlamış ülkeler açısından son derece önemli bir 

konudur. Proje analizinin amacı kısıtlı kaynakların etkin kullanılmasını ve mal ve 

hizmet üretiminin akılcı olmasını sağlamaktır.  Çünkü ekonomik büyüme ve kalkınma 

için vazgeçilmez niteliğe sahip olan yatırımların ya da diğer bir deyişle yatırım 

projelerinin bilimsel temele dayalı olarak hazırlanması ve değerlendirilmesi, 

“kaynakların optimal kullanımının” ilk ve temel koşuludur. Ancak bu şekilde 

yatırımlardan beklenen sonuçların makro düzeyde gerçekleşmesi mümkün olabilir. 

(KAHRİMAN, A. (1993). Maden İşletme Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme 

Sivas: CÜ Yayını) 

 



 

 

15

15

     Kapsamlı ve sistematik bir şekilde yürütülen proje analizi sırasında projeler fayda 

ve maliyetlerin değerlendirilmesini de içeren, ancak bunların dışındaki diğer bazı 

konular da kapsayacak şekilde aşağıdaki teknikler kullanılarak analiz edilir.  

 

 

• Teknik Analiz, 

• Ticari Analiz: Yatırımcı Kuruluş Açısından Karlılık Analizi 

• Finansal Analiz: Projenin Finansman Yapısının ve Kaynaklarının Analizi 

• Ulusal Analiz 

- Ekonomik Analiz: Ulusal Ekonomi Açısından Karlılık Analizi 

- Sosyal Analiz: Sosyal Refah Açısından Karlılık Analizi 

- Maliyet-Etkinlik Analizi 

- Diğer Ulusal Analiz Ölçütleri: Katma Değer Yöntemi vb., 

• Kurumsal Analiz 

• Çevresel Analiz 

  

Proje (yapılabilirlik etüdü) hazırlama ve yatırım kararı verme aşamalarına 

gerçekleştirilen proje analiz çalışmaları sırasında yukarıda verilen tekniklerin hepsi 

birden uygulanması mümkün ve gerekli olmayabilir.  Çünkü bu tekniklerin bir kısmı 

diğerlerine alternatif olarak geliştirilmiştir. Örneğin “katma değer yöntemi”, fayda-

maliyet analizinin alternatifidir. Diğer taraftan proje faydalarını ölçmenin mümkün 

olmadığı durumlarda, fayda- maliyet analizinin uygulamak mümkün olamadığı için 

maliyet-etkinlik analizi kullanılmaktadır. 

 

2.4.3 Proje Seçimi ve Yatırım Programının Hazırlanması 

 

Proje analizinin son bölümünü, diğer bir ifade ile makro analiz bölümünü 

oluşturan bu aşama, projelerin kalkınma planı ile bütünleştirildiği aşamadır. Bu 

aşamada ilk olarak, yatırımcı kamu kuruluşları tarafından teklif edilen yeni projelerin 

fayda ve maliyetlerinin yukarıda özetlenen proje analiz yöntemlerine göre gerekli 

düzeltmeler yapılarak hesaplanmasından ve projelerin değişik ölçütlere göre mikro 

olarak analiz edilmesinden sonra ön elemeleri yapılır. 
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Yatırım programının hazırlanması makro planlamanın aksine hem yukarıdan 

aşağı hem de aşağıdan yukarı doğru işleyen bir süreçtir. Makro plan ile projelerin 

bütünleştirilmesi tutarlı bir yatırım programının hazırlanmasına bağlıdır. Tutarlı bir 

yatırım programı, bir taraftan makro plan ve sektörel plan hedeflerine uygun 

projelerin seçilmesine, diğer taraftan seçilen bu projelerin mevcut kamu proje 

stokunda yer alan ve uygulanmakta olan projeler ve bunlar tarafından kısıtlanan 

finansman imkânları ile uyumlu olmasına bağlıdır.  Diğer bir deyişle, daha önceki 

yıllarda programa alınmış ve yürüyen projeler ile programa yeni dâhil edilen 

projelere ayrılan kaynakların toplamının, mevcut finansman olanakları ve makro 

ekonomik dengeler gözetilerek belirlenen sektörel yatırım tavanlarını aşmaması ve 

ayrılan bu kaynaklarla gerçekleştirilecek projelerin sektörsel hedeflere ulaşmayı 

sağlayacak nitelikte olması gerekir. 

 

Ticari, ekonomik ve sosyal açıdan yapılabilir projelerin belli bir ödenekle yatırım 

programına dâhil edilebilmesi için kalkınma plan ve programları ile de tutarlı 

olmaları gerekir. Bu nedenle, projeler aşağıdaki açılardan da incelenir: 

 

• Uzun-dönem kalkınma amaç ve hedefleri ile tutarlılık, 

• Plan ve programlar da yer alan ilke, politika ve tedbirlerle tutarlılık, 

• Yıllık programın makro ve sektörel (kapasite, üretim, ihracat artışı vb.) 

hedefleri ile tutarlılık, 

• Diğer sektör ve projelerle bağlantı (darboğaz giderme, hammadde ya da alt 

yapı ihtiyacını karşılama vb. nedenlerle eş zamanlı ya da bağlantılı yürütülme 

zorunluluğu)  

 

Sektörler arası kamu yatırım önceliklerinin belirlenmesi oldukça zor bir işlemdir. 

Bunun yapılabilmesi için çok sayıda ve yeterli verinin yanı sıra sektörel yatırımlar ile 

üretimler arasındaki ilişkinin çok iyi bir biçimde anlaşılması gerekir. Bununla 

birlikte, sektörel önceliklerin ayrıntılı ve karmaşık tahmin ya da analiz yöntemleriyle 

belirlenmesi yanıltıcı sonuçlar da doğurabilir. 
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     Daha öncede belirtildiği gibi, projelerin tek tek analizinin mikro bir düzeyde 

değerlendirme olmasına karşılık, proje seçimi makro düzeyde bir işleve sahiptir. 

Eğer projeler yalnızca proje analizi sonucunda erişilen yapılabilirlik kıstaslarına 

(Net Bugünkü Değer, İç Karlılık oranı, Fayda- Maliyet Oranı vb) göre seçilirlerse 

makro ve mikro düzey arasındaki bağ kırılmış olur. Bunun olmaması için makro 

planlamayla belirlenen direktifler doğrultusunda hazırlanan, analiz edilen ve seçilen 

projelerle oluşturulan proje demeti (yatırım programı) toplu olarak da yapılabilir ve 

tutarlı olmak zorundadır. (KAHRİMAN, A. (1993). Maden İşletme Projeleri 

Hazırlama ve Değerlendirme Sivas: CÜ Yayını) 

 

Yatırım programını oluşturacak projelerin ticari ve ekonomik olarak yapılabilir 

bulunup çeşitli ölçütlere göre ağırlandırılarak derecelendirilen projeler arasından 

seçilmesinde ve bu projelerin kalkınma plan ve programları ile bütünleştirilmesinde, 

sektörel plan ve programların hazırlanmasından sorumlu kişi ya da gruplarca göz 

önünde bulundurulması gereken bazı temel hususlar olarak şunları sıralayabiliriz: 

 

• Her sektöre planlanan dönem sonunda ulaşması istenme belirli bir katma 

değer hedefi verilebilir ve yatırım programının bu hedefle ulaşmasını 

sağlayacak en düşük maliyetli proje demetinden oluşturulması istenebilir. 

• Her sektöre belirli bir yatırım tavanı (toplam ve dış para olarak da 

belirlenebilir) verilebilir ve verilen bu tavan içinde kalınarak 

gerçekleştirilecek projelerle elde edilecek toplam net kazancın (fayda-

maliyet farkı), yıllık bazda ya da bugünkü değere indirgenmiş olarak 

maksimize edilmesi istenebilir. 

 

Her sektörde yüksek öncelikli projeler vardır. Ancak yatırım programının 

hazırlanması sırsında genel olarak yapılan hata, bu tip projelerin tespit edilip 

programa dâhil edilmemesi değil, aksine bu ve benzeri projelerden mevcut 

kaynakların imkân vereceğinden fazlasının aynı anda programa alınıp 

gerçekleştirilmek istenmesidir. Programa olması gerekenden fazla proje dâhil 

edildiğinde, kaynak yetersizliği nedeni ile bütün projeler yavaşlamaktadır. Bu durum 

projelerin zamanında bitirilmesini ve ekonomiye kazanç sağlamasını engellediği gibi, 
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proje maliyetlerinin artmasına ve kıt kaynakların boşa harcanmasına da neden 

olmaktadır. Bu nedenle yatırım programının hazırlanması sırasında kaynaklar çok 

acil ve zorunlu konuların dışında öncelikli olarak mevcut kamu proje stokunun 

zamanında ve programına uygun olarak bitirilmesi yönünde ayrılmalıdır. Yeni 

projeler, yürüyen projelerin ihtiyacı karşılandıktan sonra artan kaynaklarla 

gerçekleştirilmelidir. 

 

2.4.4 Proje Uygulaması ve İzleme Değerlendirme 

 

2.4.4.1 Proje Uygulaması 

 

Proje uygulaması aşamasında etüt-projesi tamamlanıp belirli bir ödenekle yapım 

projesi olarak yatırım programına alınan projeler için ayrılan finanssal kaynaklar, 

yürütücü kuruluş tarafından somut olarak elde edilir, harcanır ve yatırım projesi 

fiziksel olarak gerçekleştirilir. Birçok eylemi kapsayan bu aşamanın başarısı, 

projelerin daha önceki aşamalarda doğru olarak hazırlanması, analiz edilmesi ve 

seçilmesine bağlıdır. Buna rağmen proje uygulama aşamasında beklenmedik 

durumlarla karşılaşılabilir.   Bu aşamada yer alan eylemler ana hatlar itibari ile 

şöyledir. 

 

• Proje uygulamasından sorumlu ekibin atanması (yatırımcı kuruluş 

içindeki ve dışındaki koordinasyonu sağlamak, finansman sorunlarını 

çözmek ve diğer işlemleri yapmak üzere), 

• Proje yönetiminin oluşturulması (Proje yöneticisi, şantiye şefi ve diğer 

personel) ve proje uygulama (iş) programının hazırlanması, 

• Varsa şirket kuruluş işlemlerinin ve diğer yasal işlemlerin (inşaat 

ruhsatlarının çıkarılması vb.) tamamlanması, 

• Finanssal planlamanın yapılması ve finansman sağlaması ile ilgili yasal 

işlemlerin (kredi başvuruları ve anlaşmaların yapılması, ödenek 

sağlanması, sâri ihale izni vb.) 

• Ödeneklerin ( iç para ve/veya kredi) nakit olarak temin edilmesi, 

• Teknoloji anlaşmaları (patent, know-how, lisans vb) 
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• Ayrıntılı mühendislik projelerinin ve yerleşim planlarının hazırlanmasını, 

• İhale belgelerinin (teknik şartnameler, keşif, sözleşme örneği vb.) 

hazırlanması, ihalenin yapılması, ihale görüşmeleri, pazarlıklar ve 

sözleşmenin yapılması, 

• Arazi satın alma ya da kamulaştırma işlemleri, 

• Makine-donanım ve diğer malzemelerin satın alınması ya da ithal 

edilmesi, 

• İnşaat, montaj ve kontrollük işleri, 

• Üretim öncesi pazarlama, 

• Deneme ve işletmeye alma çalışmaları 

      

     Bir yatırım projesinin fikir olarak ortaya çıkmasından üretime geçinceye kadarki 

geçen sürede pek çok aşama söz konusudur.  Bu aşamalar madencilik çalışmaları 

için Şekil 2.3’te blok diyagram biçiminde özetlenmiştir. Yatırım başlangıcındaki 

sistematik etüt ve araştırma çalışmalarının cevher yatağının nitelik ve niceliğinin 

ortaya konulması bakımından çok önemli olduğu açıktır. Bu aşamada yapılabilecek 

bir hata kaynakların israfına, uzun bekleme sürelerine, aşırı yatırım maliyetlerine ve 

çarpık gelişmelere neden olacaktır. Bu nedenle tüm proje aşamalarında gerekli 

çalışmaların, uzman ekiplerce zamanında ve sağlıklı yürütülmesi gereği ortadadır. 

(THOMSETT, M. C. (1996). Proje Yönetimi. İstanbul: Epsilon) 

 

2.4.4.2 İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon 

 

Proje uygulamasının yatırımcı kuruluş tarafından gerçekleştirilmesine karşılık 

makro düzeyde izleme, koordinasyon ve değerlendirme etkinlikleri bu projeleri 

planlayan ve programa alan kamu otoritesi tarafından gerçekleştirilir. Türkiye’ de bu 

görev hükümet adıma Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yürütülmektedir.  

 

Kalkınma planı, yıllık programlar ve yatırım programının uygulanması açısından 

izlemenin amacı, uygulama araçlarının, yani projelerin amaç ve hedefleri 

gerçekleştirecek nicelik ve nitelikte uygulanıp uygulanmadığının araştırılması, var 

olan sorun darboğazların belirlenmesidir. İzleme ve değerlendirme, değişik yönetim 
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düzeyinde, sürekli ya da dönemler itibariyle gerçekleştirilen bir etkinlik türüdür. 

Sistemli bir şekilde yürütülmesi gereken izleme ve değerlendirme faaliyeti, kamu 

yatırım programının bütünü için genel düzeyde olabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Şekil 2.3 Proje geliştirme süreci 

 

Uygulama sırasında ortaya çıkan sorun ve darboğazlar, yatırım projelerinin 

doğrudan kendilerinden kaynaklanabilir. Proje hazırlanabilirken yapılan teknik ve 

maddi hatalar, finansmanın sağlam kaynaklara dayandırılmamış olması ve proje 

analizi aşamasında bunların gözden kaçırılmış olması uygulamada sorun ve dar 

boğazlar oluşturur. Ayrıca gerek projenin uygulandığı zemin gerekse diğer ana ve 

yardımcı hizmetlerin sağlam kaynaklara dayandırılmamış olması ve proje analizi 

Uygun Yatırım Alanlarının    
           Araştırılması 

     Hukuki Sorunların 
Çözümlenmesi (Ruhsat vb.) 

Cevher Yataklarının Nicelik ve 
     Niteliği Ortaya Koyacak  
     Sistematik Etüt ve Arama  
              Çalışmaları

Proje Hazırlama, Ekonomik, 
  Teknik ve Mali Fizibilite 
              Etütleri 

Proje Değerlendirmesi ve  
          Karar Verme 

Uygulama Planı Hazırlama ve  
               Uygulama 

Deneme İşletmesi 

Üretime Geçiş 
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aşamasında bunların gözden kaçırılmış olması uygulamada sorun ve dar boğazlar 

oluştur. Ayrıca gerek projenin uygulandığı zemin, gerekse diğer ana ve yardımcı 

hizmetlerin sağlanması açısından da sorunlarla karşılaşılabilir. Diğer, taraftan, 

projeyi doğrudan uygulamakla sorumlu kuruluşla, ana ve yardımcı hizmetleri 

sağlayacak kuruluşların kendi yapılarından ve birbiri ile olan ilişkilerden, dolayı da 

sorun ve dar boğazlar oluşabilmektedir. Gerek yatırım projelerinin, gerekse plan ve 

program uygulamalarının izlenmesi sırasında hangi etkinliklerin yürütüleceği, hangi 

nicelik, nitelik ve ayrıntıda bilgi toplanacağı, hangi yöntemlerin kullanılacağı ve 

koordinasyon ve kontrolün nasıl yapılacağı çok önemli olmakla birlikte amacımızın 

dışında olduğu için bu çalışma kapsamında ele alınmamıştır. 

 

Aynı şekilde yürüyen projelerin değerlendirilmesi de kapsam dışı tutulmuştur. 

Projelerin uygulandığı sırada gerçekleştirilen değerlendirilmede uygulamanın verimli 

ve etkili bir şekilde yürütülüyor olup olmadığının ve varsa aksamaya neden olan 

sorunların yanı sıra projeyle ulaşılmak istenen hedeflerin geçerliliğini sürdürüp 

sürdürmediği de analiz edilir. Bu değerlendirmeye bağlı olarak amaçlar, politikalar, 

uygulama stratejileri ve projelerin diğer unsurları (yanlış yer seçimi, hatalı tasarım 

vb.) ile ilgili olarak yapılması gereken düzeltmeler konusunda organları 

bilgilendirilir. 
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BÖLÜM ÜÇ 

 

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ HAZIRLAMA 

 

3.1 Genel 

     

     Yatırım projeleri daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi kurulu bir tesiste 

yeni bir ürünün üretilmesi için hazırlanan, yeni bir tesis kurulmasını amaçlayan yeni 

yatırım projeleridir. Projeden beklentileri olan tarafların nesnel ve gerçekçi kriterlerle 

değerlendirme yapmalarına olanak sağlanması bakımından, projenin içerik ve 

unsurlarının normlaştırılması çok büyük kolaylıklar ve açıklıklar sağlamaktadır. En 

az düzeyde olsa bile, bu şekildeki bir norm; herkesin kendi anlayışı çerçevesinde 

proje hazırlamasının getireceği sakınca ve karmaşıklıkları önemli ölçüde 

giderecektir. Bu amaçla gerek finansör kuruluşlar gerekse mevcut madencilik 

mevzuatları, çeşitli değerlendirmelerin rahatlık ve kolaylıkla yapılabilmesi için 

madencilik projelerinin bir norm halinde hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır.  

 

Yatırım projelerinde ortak amaç; belirli faaliyetlerin, girişimci veya ulusal 

ekonomi açısından en az maliyetle en fazla yararı sağlayacak şekilde öngörülen 

zamanda sonuçlandırılmasıdır. Bu nedenle teknolojik olarak bir bütün oluşturan her 

bir proje aşamasının, belirli zaman dilimleri içinde, teknolojik sırası geldikçe 

bitirilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik, yalnız teknik ve ekonomik yönden iyi 

hazırlanmış projeyi yeterli kılmamakta, aynı zamanda uygulama planının da 

hazırlanarak çağdaş tekniklerle yönetilmesini de zorunlu kılmaktadır. 

 

 Madencilik mevzuatlarında belirtilen normlar ile finansör kuruluşların belirlediği 

normlar birbirlerine yakınlık göstermektedir. 

 

Bu verilen proje normları incelendiğinde hazırlanacak bir projenin esas olarak 

yapısal hazırlık, değerlendirme ve uygulama planının çıkarılması bölümleri olmak 

üzere üç ana bölümde ele alınarak hazırlanması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 
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Proje yapısal kısmının ise; genel bilgiler, ekonomik, teknik ve finansal bilgiler 

kısmı olmak üzere dört bölümde ele alınarak, gerekli araştırmaların yapılması 

suretiyle hazırlanabileceği görülmektedir. 

 

3.2 Projenin Tanımı ve Kapsamı 

 

Bu bölümde projenin hedefleri ortaya konur. Hangi mal ve/veya hizmetlerin 

üretileceği, bunların cinsleri ve miktarı, hangi kuruluş tarafından gerçekleştirileceği, 

projenin ne zaman hizmete gireceği ayrıntılı olarak hazırlanır. Birçok proje iyi 

tanımlanmadığı için veya hedefleri başlangıçta iyi saptanmadığı için başarısız 

olmuştur. Özellikle kamu kesiminde projelerin iyi tanımlanmasına önem 

verilmelidir. Yapılacak fizibilite çalışmaları neticesinde projenin kapsamında çeşitli 

değişiklikler söz konusu olabilir. Bu bölümde yer alacak bilgiler şu şekilde 

özetlenebilir: 

 

• Proje sahibi kuruluş ve görev tanımı, 

• Proje ile üretilecek mal ve hizmetlerin tanımı, üretilecek miktar, uygulama 

programı, 

• Projenin amaç ve hedef aldığı bölge ya da kitle, 

• Projenin gerekçesi; pazara yakınlık, belirli bir ihtiyacı karşılama, 

hammaddeye yakınlık, plan program ilişkisi vb.  

• Projenin tarihçesi, 

• Proje Öncesi etütler ve bunların maliyetleri. 

 

3.3. Projenin Ekonomik Yönden Hazırlanması 

 

Projenin ekonomik yönden hazırlanması Pazar etüdü ve talep tahmini ile kapasite 

saptama ve kuruluş yeri seçiminden oluşmaktadır. 
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3.3.1 Pazar Etüdü  

 

Bu bölümde üretilecek mal ve hizmetlerin piyasadaki adları ve özel bilgileri ile 

ekonomik özellikleri (tüketim, ana ürün, sermaye ürünü), madencilik açısından 

mamul ve yarı mamul nitelikleri belirtilecektir.  

 

Piyasa ve taleple ilgili bilgiler projenin üretimini öngördüğü ürünlerin yurtiçi-

yurtdışı tüketim, satış, üretim, ithalat, istatistikler ile yer olanakları, rakip 

endüstrilerin durumu incelenecektir. 

 

Piyasa ve taleple ilgili tahliller, projenin üretimini öngördüğü ürünlerin yurtiçi-

yurtdışı tüketim, kullanım, ithalat, ihracat, üretim miktarlarının seyri, hızı, 

gelişmeleri ve bunların nedenleri, satış fiyatları ve rekabet olanakları, ihracatçı 

ülkelerin politikaları konuları araştırarak projede yer verilecektir. 

 

Gelecekteki proje konusu ürüne olan talep projeksiyonları ile pazar payı, projenin 

tam kapasiteye ulaşıncaya kadarki satılabilecek ürün miktarları araştırılarak bu 

bölümde yer verilecektir. 

 

Madencilik sektöründe, özellikle ihracata dönük olarak hazırlanan projelerin bu 

bölümde belirtilen hususları yeteri kadar ayrıntıyla incelenmesi çok daha önem arz 

etmektedir. 

 

3.3.2 Kapasitesi 

 

Bir işletmedeki üretim faktörlerini en iyi şekilde kullanarak, belirli bir zaman 

birimi içinde yapılabilecek üretim miktarlarına kapasite denilmektedir. Bu tanımdan 

da anlaşılacağı üzere kapasite, optimum işletme büyüklüğünü ve boyutlarına 

saptayan en önemli unsurdur. Uygulana işletme yöntemi ile girdilerin nitelik ve 

nicelikleri kapasiteyi belirlemektedir. Maden işletmeciliği açısından kapasite 

irdelenirken, açık işletme yöntemi ve geliştirilen son derece ileri teknolojik 
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seviyedeki iş makineleri ile daha büyük bir kapasite belirleme olanağı olmasına 

karşılık yeraltı üretim yönteminde bu esneklik söz konusu olmayacaktır. 

 

Kapasite konusunda değişik amaçlara hizmet etmek üzere kullanılan birçok tanım 

bulunmaktadır. Bunlardan önemli görülen bazıları aşağıda verilmiştir. 

 

• Maksimum Teorik Kapasite: Yetişmiş yönetici ve işçilerin elinde tesisin 

işletilmesi sonucunda gerçekleştireceği yıllık üretim hacmidir. Bu kapasiteye 

bu kapasiteye nominal maksimum kapasite adı da verilmekte olup, tesisin 

kurucusu tarafından garanti edilen kurulu kapasiteye denk gelir. 

•  Gerçekleştirilebilir Normal Kapasite: Uygulamada ortaya çıkacak ihtiyaçlar 

(bakım-onarım) ve eksiklikler çerçevesinde gerçekleştirilebilir üretim 

hacmidir. Bu kapasite fizibilite raporunun değişik unsurlarının (piyasa 

araştırması, yatırım ve üretim giderleri, teknoloji giderleri vb.) etkileşimi 

sonucunda saptanır. 

• Fiili Kapasite: Talep Yetersizliği, hammadde temininde güçlükler, iş akımı 

düzenindeki eksiklikler gibi çeşitli nedenlerle gerçekte ulaşılan üretim 

hacmidir. 

 

Kapasite kullanım oranı, bir işletmedeki çalışma derecesini gösteren bir faktör 

olup fiili kapasitenin gerçekleştirilebilir normal kapasiteye oranıdır. 

 

      Kapasite kullanım Oranı =Fiili Kapasite / Gerçekleştirilebilir Normal kapasite (1) 

 

Talep tahminlerine bağlı olarak, proje belirli bir süre sonunda tam kapasiteye 

ulaşmasını öngörüyorsa yıllara göre kapasite kullanım oranını ve her düzeydeki 

gelir-gider ve kar durumlarını gösterir şekilde hazırlanması etkin bir proje 

değerlendirmesi açısından gereklidir. 
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3.3.2.1 Kapasitesi ve Karlılık İlişkisi 

 

Bilindiği gibi, yatırımın gelecekte getireceği tahmin edilen gelirler ile bu geliri 

elde etmek için kullanılan maliyet masrafları arasındaki artı fark, yatırım karlılığı 

olarak ifade edilmektedir. Kapasite seçiminin yatırımın karlılığına Şekil 3.1’deki 

ifade edilebilir.  

 

 

 

 

 

                 +  

 

 

 

  

      Maliyet Masrafı         Maliyet Masrafı                   Gelirler 
 

     Şekil 3.1 Yatırım karlılığı 
 

       Üretim girdilerinin sağlanması aşamasındaki masraflar ve üretim girdilerinin 

kullanılması sırasında oluşan masraflar, yapılan üretim miktarlarına göre değişen 

bir maliyet eğrisi oluşturmaktadır. Öte yandan, üretilen mal ve hizmet miktarlarının, 

satış fiyatı ile çarpımı da bir gelir eğrisi oluşturmaktadır. Bu eğri oluşumu Şekil 

3.2’teki gibidir. (KAHRİMAN, A. (1993). Maden İşletme Projeleri Hazırlama ve 

DeğerlendirmeSivas: CÜ Yayını) 

 

İki nokta arasındaki alan kar alanını simgeler. A noktasından önceki ve B 

noktasından sonraki bir kapasite yatırım zararla sonuçlanacaktır. Bütün bu 

açıklamalardan anlaşıldığı gibi, hazırlanan projelerde kapasite seçimi çok önem 

taşımakta olup, çözümü optimal olabilmektedir. 

 

* Bilgi 
* Hammadde 
* İşçilik 
* Sermaye 
* Yönetim 

   Mallar  
 
     Ve 
 
 Hizmetler 

* Üretim Planlama 
* Stok Kontrolü 
* İşletme Amortismanı 
* Yükleme-Boşaltma 
* Taşıma-Depolama 
* Kesme-Biçme 
* Ambalajlama 
* Tanıtma-Pazarlama 
* Kira-Aydınlatma 
*Sigortalama-Genel gider 
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Şekil 3.2 Kapasite karlılık ilişkisi 

 

3.3.2.2 Kapasite Seçimine Etki Eden Faktörler 

 

Bir yatırım projesinin kapasitesi; o projenin tüm büyüklüklerini veren, onu 

boyutlayan bir etkendir. Projenin kapasitesi seçilirken, pek çok faktörün göz önünde 

tutulması gerekecektir. Bu faktörlerin başlıcalar şunlardır; 

 

• Maliyet Masrafları  

• Talep Miktarları (talebin miktarı) 

• Finansman Olanakları (mali kısıtlar, yatırım gücü) 

• Maden Yatağının Görünür Rezervi (rezerv-kapasite uyumu) 

• Diğer faktörler (üretim yöntemi, tenör, kalori vb.) 

 

3.3.2.3 Optimum Kapasite  

 

Genelde optimum bir yaklaşım gerektiren kapasite tespiti, ulaşılması hedef olarak 

kabul edilen bir ideal ve fiilen gerçekleştirilen büyüklüğün karşılaştırılacağı somut 

bir kavramdır. Belirli bir amacı(maksimum karlılık, minimum birim maliyet, vb) 

gerçekleştirmede gerekli üretim miktarıdır.  

0
Üretim Miktarı 
  (Kapasite) 

 Toplam Gelir 
Toplam Maliyet 

A 

B 

Başa baş Analizi(A) A’dan Verimli Konumu(B) 
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Optimum kapasite tespitinde farklı hesaplama yöntemleri uygulanır.  Öyle bir 

kapasite seçilmelidir ki üretim miktarlarında yatırımın karlılığı en karlı olsun ve boş 

bir kapasite bulunmasın, böylece kıt olan kaynaklar, yerinde kullanılmış olsun. Bu 

tanımlamalar çerçevesinde en uygun kapasite seçimi karlılık durumunu dikkate alan 

yaklaşımdır. 

 

      Madencilik projeleri için uygulanan rezerve dayalı kapasite tespit yaklaşımları 

içinde Zwiagin’nin optimum kapasite yaklaşımı ve Taylor’un kapasite tespit 

yaklaşımı en uygun yaklaşımlar olup karlılık endeksi ile birlikte ön plana 

çıkmaktadır. (KAHRİMAN, A. (1993). Maden İşletme Projeleri Hazırlama ve 

Değerlendirme. Sivas: CÜ Yayını)  

 

Zwiagin özellikle yeraltı işletmeleri için öneriler ve toplam üretim maliyetini en 

az yapan üretim miktarını hedefleyen bir yaklaşım olup, pratik çözümlemeler 

açısından yararlı bir yöntemdir. Bu yaklaşımın esası Şekil 3.3’da ki gibi bir grafikle 

açıklanabilmektedir. 

 

 
Şekil 3.3 Optimum kapasite yaklaşımı 

 

Taylor ise daha çok açık maden işletme projelerinde dikkate alınarak optimum 

proje kapasitesi belirlemede kullanılmaktadır. 

0 Kapasite 
(ton/yıl) 

 Üretim Maliyeti 
      (Ytl/ton) 

T-optimum 



 

 

29

29

3.3.3 Kuruluş Yerinin Seçimi 

 

     Kuruluş bölgesi ve yeri seçimi bir projenin en stratejik kararlarından biridir. 

Kuruluş yeri sadece ticari açılardan önemli olmakla kalmamakta; gelir dağılımı, 

bölgesel gelişmişlik farklarını etkileme, birbirleri ile ilişkili firmaların aynı mekânda 

toplanması sonucunda oluşacak dışsallıklar, çevresel faktörler ve teşvik 

tedbirlerinden faydalanabilme gibi boyutları içermektedir. Bütün bu yönler dikkate 

alındığında yer seçimi; firma bazında olduğu kadar ulusal planlama ve siyasi karar 

alma süreçleri açısından da merkezi bir öneme sahiptir. Ülkemizde Kalkınmada 

Öncelikli Yöreler ve Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Siteleri teşviklerden 

yararlanılmasında bu faktörler etkili olmaktadır. (YAZICIOĞLU, T. (2001). Bir 

Maden veya Taş Ocağı Sahasının Projelendirme Aşamaları. İzmir: DEÜ. Maden 

Müh. Bölümü Bitirme Tezi) 

 

     Ürünlerin maliyetleri, işletmenin girdi ve çıktıları, taşıma giderleri gibi birçok 

konu işletmenin kuruluş yerine bağlı olarak değişirler. Projenin uygulanacağı 

yörenin seçimi, madencilik projeleri için söz konusu ve de sadece işletme projesi için 

ele alınırsa pek fazla seçenek kalmamakta, doğal olarak maden yatağının oluştuğu 

mevkii ya da yerleşim birimi seçilmek durumu söz konusu olmaktadır. Kuruluş yeri 

seçiminde göz önünde tutulacak unsurları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür. 

(KAHRİMAN, A. (1993). Maden İşletme Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme 

Sivas: CÜ Yayını) 

 

• Piyasaya yakınlık ve ulaştırma olanakları 

• Girdilerin (hammadde, enerji, su, yakıt, işçilik vb.) sağlanması olanakları 

• Arazi temini kolaylıkları 

• Yan sanayi kuruluşlarının mevcut olma olanakları 

• Alt yapı hizmetlerinin varlığı 

• Kalifiyeli personel bulma ya da istihdam edebilme kolaylıkları 

• Eğitim-sağlık kuruluşlarının varlığı ve yakınlığı 

• Atık ve dekabaj malzemelerinin atılacağı alanların konumu 

• Yeraltı su durumu, su baskın ihtimali 
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• Cevher yatağının yayılımı ve diğer üniteler 

 

     Madencilik sektöründe işletmenin kuruluş yeri, maden yatağının bulunduğu bölge 

olması gerektiğinden kuruluş yeri seçimi içim fazla alternatif bulunmamaktadır. 

 

3.4 Projenin Teknik Yönden Hazırlanması 

 

Projenin tanımından da anlaşılacağı üzere, ele alınacak bir projenin öncelikle 

araştırılacak yönü, teknik yapılabilirliğidir. Ekonomik yönden yapılabilirlikle 

birleştiğinde teknik yapılabilirlik bir anlam kazanabilecektir. 

 

Projenin teknik yönünü hazırlama, çok büyük titizlilikle yapılması gereken ve 

esas itibariyle uzman mühendislik bilgi ve deneyime gereksinim duyulan önemli bir 

aşamadır. Bir maden işletme projesinin teknik yapısının hazırlanmasında ki temel 

işlemler Şekil 3.4’de verilmiştir.  

 

3.4.1 Etüd ve Arama Çalışmaları 

 

Proje konusu olacak maden sahasında çeşitli çalışmalar yapmak için her şeyden 

önce, sahanın hukuki sınırlarının (ruhsat işlemleri) çözümlenmiş olması gerekir. 

 

Bir maden sahasının projeye konu olabilmesi için, her şeyden önce boyut ve 

geometrisi ile rezervinin nitelik ve nicelik olarak ortaya konulması gerekir. Cevheri 

çevreleyen yan kayaç karakteristiklerinin de benzer şekilde bilinir halde olması, proje 

çalışması için çok gerekli unsurlardır. Maden yataklarının çağdaş yöntemlerle 

aranması ve etüt edilmesi çeşitli verilerin elde edilmesi bakımından önem taşır. 
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SİSTEMATİK 

 
ETÜT 

 
VE 

 
ARAMA 

ÇALIŞMALARI 

Prospeksiyon 
1/25000 

Detaylı Jeoloji Etüt 
1/5000–1/1000 

Yarma-Sondaj, Kuyu-
Galeri Gibi arama 

Dönemi Madencilik 
Faaliyetleri 

Numune Alma 

MADEN YATAĞININ 
GEOMETRİSİNİN ÜÇ 

BOYUTLU OLARA NİCELİK 
VE NİTELİK YÖNÜNDEN 

MODELLEMESİ 

Cevher 
Zenginleştirme 

Deneyleri 

Mineralojik 
Petrografik 
Kimyasal 

li l

Kazılabilirlik 
Testleri 

Kazı Mekaniği 
Deneyleri 

Harita Plan 
Çalışmaları Eş Tenör 
Eş Kalori Eş Yükselti 

Tavan Taban 
Eş Kalınlık 

Poligon 
Blok Diyagramları ve 

Kesitler 
 

MADEN 
 

İŞLETME 
 
 

VE 
 
 

PLANLAMA 
 
 

AŞAMASI 

Üretim Kapasitesinin 
Tespiti 

Üretim Planlama 

Ocak Kapasitesi 
Hesaplama 

İşletmecilik 
Standartlarının 

Tespiti 

Makine Ekipman ve 
Teçhizat Seçimi ve 

Boyutlandırma 

İnşaat ve Tesisat 
İleri Planlama 

Üretim  
Yöntemi Seçimi 
Ve Açıklaması 

İmalat ve Hazırlık 
Planları 

Atık ve Dekapaj 
Döküm Alanları 
Belirleme 

Finansman Kaynakları 
Araştırma 

Yatırım Tablosu 
Hazırlama       CEVHER HAZIRLAMA 

ZENGİLEŞTİRME AŞAMASI 

Hukuki Sorunların Çözümü 
Jeofizik Etüt 
1/5000–1/500 

Topoğrafik 
Harita Alımı 
1/5000–1/500 

Şekil 3.4 Projenin teknik yapısının hazırlaması aşamaları(KAHRİMAN, A. (1993). Maden İşletme 

Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Sivas: CÜ Yayını) 
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Bu etüt ve arama dönemi proje öncesi dönemde başlar ve işletme devresinde de 

nitelik ve amaç değişikliği ile devam eder. Bu devrede arama yapılacak araştırma 

çalışmaları şu şekilde özetlenebilir. 

 

• Prospeksiyon ve Jeolojik ve Jeofizik Etütler 

• Yarma-Sondaj ve Kuyu-Galeri gibi detaylı madencilik faaliyetlerinin 

gerçekleştirildiği arama devresi 

 

3.4.2 Numune Alma 

 

Herhangi bir maden yatağının, cevher yığınının, bir kitlenin veya nicelikleri 

tespit edilmek istenen bir bütünün, maddenin veya ürünün, aslına ait fizikokimyasal 

özelliklerinin tamamını temsil edebilen en küçük fiziksel miktara “numune”,  temsil 

edilebilmesi için en az miktarda azaltılması işlemine ise “numune alma işlemi” denir. 

 

Bütün madencilik faaliyetleri numune alma ile başlar.  Numunesi alınmamış bir 

cevher veya hammadde için hiçbir işlem yapılmaz ilk olarak alınacak numuneler, 

yatırımların tamamını yönlendirmesi açısından önemlidir. Bu açıdan sağlıklı numune 

alımı için doğru metotların seçimi şüphesiz madencilik için son derece hassas ve 

önem isteyen bir konudur.  Alınan numunenin analizi ve irdeleme metotları ayrıca 

büyük önem taşımaktadır.  

 

Numune alma işleminin amaçlarını su şekilde sıralayabiliriz: 

• Madenlerde yapılan teknik ve teorik araştırma-geliştirme çalışmaları 

amaçlı 

• Rutin cevher üretiminde ve tesis çalışmalarının kontrolünün verimini 

takip amaçlı 

• Cevherin piyasanın şartlarına olan uygunluğunun teknik ve ekonomik 

açıdan irdelenmesi amaçlı  

• Ufalama, eleme ve zenginleştirme evrelerinin uygulanabilirlik araştırması 

amaçlı 
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• Numunenin analizi sonucundaki verilere dayanarak, üretim aşamasından 

ürün aşamasına kadar olana tüm evrelerin ekipmanlarının tespiti ve bu 

evrelerde yapılacak işlemlerin yöntemlerinin belirlenmesi amaçlı 

• Hammadde ve ürün özellikleri yanında metalürjik dengenin kontrolü 

amaçlı 

• Zenginleştirme işlemlerine dayalı, serbestleşecek tane boyutunun 

irdelenmesi amaçlı 

• Yüksek maliyetli pilot ve tesis çapta araştırmalara gerek kalmadan, akım 

şemaları geliştirmeye yönelik verilerin elde edilmesi amaçlı 

• Üretime geçmiş işletmenin, her zaman diliminde istenilen hedefe uygun 

üretiminin kontrol edilmesi amaçlı 

• Satın alınacak veya satılacak cevher ve hammaddenin istenilen nitelikle 

sahip olduğunun araştırılması amaçlıdır. 

 

3.4.2.1 Numune Alma İşlemleri 

 

Numune alma yöntemleri ve şekilleri cevher yatağı ve yığınının şekline ve 

yapısına göre değişmektedir. Bunlar; 

 

• Alındığı Yere Göre Numune Alma: Damardan kazarak numune alma ve 

stoktan numune alma olarak ikiye ayrılır. 

• Alınış Şekline Göre Numune Alma: Elle, mekanik veya otomatik aletlerle ve 

sondaj ve delme makineleri ile numune alma olarak üçe ayrılır.  

 

3.4.2.2 Analiz Ve Testler 

 

     Alınan numunelere yapılacak bazı analizler ve testler yapılarak ürün hakkında 

yeterli bilgilere sahip olunmaktadır. Madencilikte kullanılan testler, cevher 

hazırlama ve zenginleştirme bakımından aşağıdaki testleri sıralayabiliriz. 

(KAHRİMAN, A. (1993). Maden İşletme Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme 

Sivas: CÜ Yayını) 
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1. Cevher hazırlama testleri 

• Kırma işlemleri ve değerlendirilmesi 

• Öğütme işlemleri ve değerlendirilmesi 

• Elek-Metal Analiz işlemleri ve değerlendirilmesi 

• Serbestleşme tane iriliğinin saptanması 

• Yoğunluk tayini 

• Hidrosiklon işlemleri ve değerlendirilmesi 

• Sedimantasyon analizleri 

 

2. Cevher Hazırlama Testleri 

• Tane iriliğine göre zenginleştirme 

• Ağır ortam analizleri 

• Jig analizleri 

• Sallantılı masa analizleri 

• Yüzdürme-Batırma analizleri 

• Flotasyon analizleri 

• Manyetik ayırma analizleri 

• Kimyasal analizleri 

• Elektrostatik ayırma 

 

3.4.3 Maden Yatağının Geometrisinin ve Rezervinin Belirlenmesi 

 

Etüt ve arama sırasında elde edilen numune ve veriler kullanılarak, çeşitli 

laboratuar çalışmaları da gerçekleştirilerek (Kaya Mekaniği, Kazılabilirlilik-

patlatılabilme ve Cevher Hazırlama) cevher yatağının işletilebilirliğine esas olacak 

ve proje hazırlamaya temel olabilecek, tenör, ısıl değer, görünür ve işletilebilir 

rezerv, zenginleştirme olanakları ile işletmecilik açısından formasyonların 

jeomekanik karakteristikleri ortaya konacaktır. 

 

Bir maden yatağının işletme projesine konu olabilmesi için en önemli unsur, 

görünür ve işletilebilir rezervinin tespit edilmiş olması ve bu rezervin yeterli nitelik 

ve nicelikte olmasıdır. Rezerv hesabı için muhtelif harita ve plan çalışmaları 
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yapılarak her türlü verilerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu aşamada 

hazırlanabilecek plan ve haritalara örnek olarak poligon, topografya, cevher eş 

kalınlık, cevher eş yükseklik, sondaj lokasyon haritaları verilebilir.  

 

Genellikle üç tür rezerv söz konusudur. Bunlar görünür, muhtemel, mümkün 

rezervlerdir. 

 

3.4.3.1 Görünür Rezerv 

 

Üç boyutu kesinlikle saptanmış cevher veya kıymetli elementin teknolojik 

deneylerinin endüstri çapında yapılmış, neticede endüstride kullanılabileceğine 

kesinlikle kanaat getirilmiş cevher varlığını temsil eder. Görünür sınıfına göre yatak 

ve yatak bölümlerinde rezerv ve tenörler için verilen değerlerde maksimum müsaade 

edilen hata sınırı %10 mertebesindedir. Yapılan sondaj ağı sıklığı bu rezervi 

karakterize eder, genellikle düzenli yataklarda 150-200m, düzensiz yataklarda ise 

30–50 m sondaj aralıkları ile ifade edilmektedir. 

 

3.4.3.2 Muhtemel Rezerv 

 

Madencilik çalışmaları (kuyu, galeri, yarma, başyukarı vb.) veya sondajlarla 

ancak iki yanı kesinlikle bilinen, jeolojik parametreleri (doğrultu ve eğim) 

bakımından kesinlik göstermeyen ve yatak devamlılığı hakkında kesin bilginin 

olmaması nedeniyle belirsizlik gösteren, tenörün ve ilgili teknolojik özelliklerinin 

dağınık alınmış numuneler ile ancak yatağına bir kısmı için bilinebilen kaynaklar 

muhtemel rezervlerle temsil edilebilirler. Bu sınıfa giren rezervlerin miktar ve 

tenörlerinde maksimuma sapma %20 olmaktadır. 

 

3.4.3.3 Mümkün Rezerv 

 

Boyutları hiçbir şekilde belirlenmemiş olan ve varlığı ancak ümit edilen cevher 

kütlesini belirtir. Bu sınıfa dâhil edilecek rezerv için belirli bir rakam vermekten 

kaçınılmalıdır. Bunun yerine miktarın mertebe olarak ifade edilmesi işletmecilik 
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açısından uygun olur. Belirli mümkün rezervler ise, madencilik çalışmaları henüz 

gerekli miktarda yapılmamış, tenör ve ilgili teknolojik parametreleri kesinlikle 

bilinmeyen ve yatağın mineralizasyon durumu, devamlılığı hakkında bilgilerin 

ölçülerden ziyade, jeolojik ve diğer verilere dayanılarak varlıkları tahmin edilen 

rezervlerdir. 

 

3.4.3.4 Rezerv Hesaplama Yöntemleri 

 

Bir maden yatağının işletilebilmesi ve projelendirilebilmesi için her şeyden önce 

rezervinin sağlıklı olarak hesaplanması gerekir. Bu amaçla maden yatağının 

işletilebilirlik sınırları saptanır. 

 

Rezerv hesaplarının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, yatakta yapılan sondaj, 

galeri ve yarmalarla elde edilen verilerin çokluğu ile ilgilidir.  Bu verilerin 

konusunda ihtisaslaşmış kişilerce hesaplanması hata oranını azaltır ve gerçekçi bir 

yaklaşıma ulaşılır. Rezerv hesaplama yöntemleri aşağısa sıralanmaktadır: 

 

• Jeolojik Blok Yöntemi 

• İşletme Blokları Yöntemi 

• Poligon (Etki alanına Göre) Yöntemi 

• Üçgen prizma Yöntemi 

• Jeolojik Kesit Yöntemi 

• İzotip (Eş Kalınlık Eğrileri)Yöntemi 

 

3.4.4 Maden İşletme Ve Planlama Aşaması 

 

Yatırım projesinin bu bölümü, madencilik projesinin en önemli ve uzmanlık 

gerektiren kısmını oluşturmaktadır. 

 

Bu bölümde ele alınarak çözüme kavuşturulacak başlıca konular şu şekilde 

özetlenebilir. 
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• Üretim yöntemi seçimi ve açılaması 

• Örtü-kazı oranları, miktarları ve döküm alanları planlama 

• Ocak limiti planlama 

• Makine ve ekipman seçimi 

• Üretim planlama  

• Hazırlık çalışmalarının planlanması 

• Temel teknolojik işlemler belirlenerek boyutlandırılması 

• İnşaat ve diğer tesislerin tasarımı 

• Yatırım tutarlarının tespiti ve birim maliyetler 

• Personel ve işçilik gereksinimlerinin saptanması  

 

Bu belirtilen hususlar, seçilen üretim yöntemine bağlı olarak değişken olacak ve 

yöntemin niteliğine göre detaylanabilecektir.  Projenin teknik yapısında en önemli 

konu, üretim yöntemi seçimi olmakta, diğer işlemler buna göre şekillenmektedir. 

 

3.5 Projenin Finansman Yönünden Hazırlanması 

 

Bir yatırım projesi teknik ve ekonomik yönden çok iyi olabilir. Ancak elde yeterli 

finansman kaynağı yoksa projenin uygulamaya konulması güçleşecektir. Bu nedenle 

ekonomik ve teknik koşulları belirlenen projenin finansman yönünden de 

hazırlanması gerekmektedir.  Bu kapsamda yapılacak çalışmalar, özetle şunlar 

olacaktır. 

 

• Sabit sermaye yatırım tutarlarının hesaplanması 

• İşletme sermayesinin hesaplanması 

• Yatırım yıllarına göre dağılımın gösterilmesi 

• Kapasite kullanım oranı dikkate alınarak yıllara göre işletme dönemi gider ve 

gelir hesaplarının yapılması 

• Proforma gelir tablolarının 

• Fon akış tablolarının düzenlenmesi 

• Proje karlılığının ve kara geçiş noktasının belirlenmesi 
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3.5.1 Yatırım Tutarının Hesaplanması 

 

Toplam yatırım tutarı sabit sermaye yatırımları ve işletme sermayesi diye iki ana 

kalemden oluşur.  

 

Yatırımın yıllara göre dağılımını da gösteren bu tablo her proje için yeniden 

düzenlenebilir. Hazırlana projede yukarıdaki tabloda yer alamsı gereken, ancak 

hiçbir başlığa uymayan ek harcamalar gösterilmeli, olmayan harcama kalemi de boş 

bırakılmalıdır. Yatırım tutarının hesaplanması üç bakımdan son derece önemlidir. 

 

• Gerekli harcama miktarı belirlenerek öz kaynak ve öz kaynak dışında ihtiyaç 

duyulacak kredi miktarı tespit edilir. 

• Toplam yatırım tutarının büyük bölümünü oluşturan sabit sermaye yatırımları 

tutarının belirlenmesi yoluyla amortisman miktarının saptanması mümkün 

hale gelir 

• Ayrıca çeşitli hükümet teşviklerinden yararlanabilmek için de bu 

hesaplamanın yapılması zorunluluğu vardır. 

 

3.5.1.1 Projenin Sabit Sermaye Yatırım Tutarı 

 

     Sabit sermayeyi oluşturan maddi ve maddi olmayan unsurlar başka bir şekle 

girmeden olduğu gibi kalan, birçok üretim devresine katıldıktan sonra giderek 

tükenip üretimde kullanılmaz hale gelen unsurlardır. Bu malların üretim sürecine 

girmesiyle ülkenin sabi sermaye stokunda dolayısıyla üretim kapasitesinde artış 

oluşur. Sabit sermaye yatırımları işin niteliğine göre yeni, tevsii, tamamlama, 

modernizasyon, idame–yenileme gibi isimler almaktadır. Fizibilite çalışmaları 

sadece yeni projelerde değil, belli bir büyüklüğe sahil bütün sabit sermaye 

yatırımlarında uygulanan yöntemdir. (KAHRİMAN, A. (1993). Maden İşletme 

Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Sivas: CÜ Yayını) 
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Sabit sermaye yatırım tutarını oluşturan kalemler aşağıda kısaca açıklanmıştır.  

 

•  Etüt ve Proje Giderleri: Bu bölümde, yatırım düşüncesinin ortaya 

çıkmasından sonra yapılan bütün etüt, araştırma, sondaj-harita, ekonomi ve 

mühendislik çalışmaları için yapılacak harcamaların tamamı ter alacaktır. 

Ayrıca, piyasa etütleri, rezerv hesapları, laboratuar deneyleri ve analiz 

giderleri ile zemin etütleri için yapılacak giderleri kapsamalıdır. 

 

• Lisans, Patent, Know-How vb. Teknoloji Ödemeleri: Proje konusu, tesis ve 

ekipman için teknik yardım, patent, know-how ödemeleri gerekirse bu 

hususlar için sözleşmeler gereği yatırım döneminde, toptan olarak ödenen 

miktarlar, sabit sermaye unsuru olarak yer alacaktır.  

 

• Arsa ve Arazi Giderleri: Üretime geçecek bir işletmede hem tesislerin 

kurulabilmesi hem de muhtelif kazı çalışmalar, atık ve toprak döküm alanları 

için, arsa araziye ihtiyaç duyulacaktır. İşletmenin üzerine kurulacağı arazinin 

satın alam bedeli ve satın almaya ilişkin vergi, resim, harç vb. giderler bu 

bölümde gösterilmelidir 

 

• Arazi Düzenlemesi ve Hazırlık Yapıları Giderleri: Topoğrafik yapı gereği 

yapılacak düzenleme işleri, kazı ve dolgu şeklindeki işlem giderleri, kot 

farklarını oluşturma, otopark alanları, yeşil alanlar, drenaj akarsu yatağı için 

yapılan düzenlemeler vb. her türlü şantiye, servis yolu gibi hazırlık yapıları 

için yapılacak harcamalara, proje unsuru olarak bu bölümde yer verilecektir. 

 

• İnşaat İşleri Giderleri: Projede inşaat giderleri, ana fabrika makine ve donatım 

binaları, yardımcı bina ve tesisler, atölye, ambar binaları, idare ve sosyal 

binalar ile lojman ve diğer inşaat işleri ile yapılan giderler bu bölümde yer 

alır. 

 

• Ulaştırma Tesis Giderleri: İşletme alanı içinde ulaşımı sağlayan iç bağlantı 

yolları ve işletmenin ana ulaşım yolları ile işletmenin köprü, istasyon, liman 
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gibi ulaştırma tesislerine bağlantısını sağlayan yolların yapım giderleri 

yaklaşık yöntemlerle tahmin edilir. 

 

• Ana Makine ve Donanım Giderleri: Proje üretimini hedeflendiği, ürünün 

üretimi ile doğrudan ilgili, her türlü makine ve donatımın bedelleri bu 

bölümde yer alacaktır. Projenin teknik yapısına göre değişiklik gösterir. 

Madencilik projelerinde, bu bölüm giderleri sabit sermaye yatırımı içinde 

büyük yer tutmaktadır. Bu giderlerin belirlenmesinde kullanılan yöntemler 

şunlardır; 

 

 Geçmişte uygulanan benzer projelerden yararlanma  

 Satıcı firmalardan proforma fatura sağlama, 

 Yayınlaşmış anket sonuçlarından, katalog ve uluslar arası 

indekslerinden yararlanma  

 Teknik uzmanlara danışma 

 

• Yardımcı İşletmeler Makine ve Donatım Giderleri: Doğrudan üretime 

katılmayan ana üretim birimlerinin çalışmalarını sağlayan ve çalışmalarına 

yardımcı olan tesislerin makine ve donatımı için yapılacak harcamaları bu 

bölümde göstermek gerekir. Bu grup makinelerin çoğu yurt içinden 

sağlanabilmektedir.  Hazırlanacak madencilik projelerinde bu bölümde yer 

alacak makine ve teçhizatı şu şekilde özetlemek olasıdır. 

 

 Drenaj çalışmaları için gerekli pompa ve boru hatları 

 Sulama tankları 

 Greyder, dozer gibi yol yapım ve düzeltme unsurları 

 Yağlama ve yakıt kamyonları ve depoları 

 Yağlama ve yakıt kamyonları ve depoları 

 Vinç, trailer, demiryolu montaj ve demontaj teçhizatı 

 Konveyörler  

 Atölye teçhizatı 

 Enerji, nakil hattı, aydınlatma ve haberleşme teçhizatı 
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 Basınçlı hava tesisleri, yükleme boşaltma tesisleri 

 Laboratuar ekipmanları 

 

• İthalat ve Gümrükleme Giderleri: Yurt dışından sağlana makine ve donanım 

için ödenmesi gereken vergi, resim ve harçlardan oluşur. Bu giderleri şu 

şekilde sıralayabiliriz. 

 Gümrük ve diğer vergiler 

 Belediye hissesi 

 Rıhtım resmi matrahı 

 

• Montaj Giderleri: Makine ve donanımın, navlun, sigorta ve tesise kadar 

taşıma ücretleri bu bölümde yer alır. 

 

• Taşıt Araçları Giderleri: Hammadde ve malzemenin işletmeye, mamüllerin 

pazara taşınması, personel servis arabaları vb. amaçlarla kullanılacak taşıt 

araçlarının satın alınması veya kiralanması için yapılan harcamalardan oluşur. 

• Genel Giderler: Projenin gerçekleştirilebilmesi için, harcama gerektiren; 

genel müdürlük gider payı, idari kuruluş ve servis giderleri, personel eğitimi, 

aydınlatma, ısıtma, PTT, sigorta giderleri, emlak alım verisi, bina inşaat vb 

kalemleri içerir. 

• İşletmeye Alma Giderleri: Tesisin projede planlandığı gibi işleyip 

işlemediğini görmek bakımından, deneme işletmesi dönemindeki enerji, 

yakıt, hammadde, yardımcı madde, malzeme ve ücret giderleri toplamı olarak 

tahmin edilir. 

• Beklenmeyen Giderler: Bazı önemli giderlerin unutulması, fiziksel 

harcamaların tahmininde yapılan hatalar ve beklenmeyen fiyat artışları (genel 

enflasyon dışında) gibi nedenlerle proje maliyetinde ortaya çıkabilecek, 

önceden kestirilemeyen artışları karşılamak için yatırım dönemi faizleri 

dışındaki sabit sermaye tutarının belli bir oranı olarak öngörülür. Beklenen 

fiyat artışları, enflasyon ve devalüasyon (kur ayarlaması) gibi nedenlerle 

oluşan nominal maliyet artışları  “enflasyon ortamında proje analizi” 

kapsamında ele alınmalıdır. 
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3.5.1.2 İşletme Sermayesi 

 

     Sabit sermaye, bir yatırım projesinin inşaat ve donanımı için gereken 

kaynaklardan oluşur. Buna karşılık işletme sermayesi projeyi tümüyle ya da kısmen 

işletmek için gereken kaynaklardan oluşur. Proje maliyetinden söz edilirken genel 

olarak sabit sermaye sabit sermaye yatırımları anlaşılmakta, projenin aktif hale 

getirilmesinde vazgeçilmez rolü bulunan isletme sermayesi konusu ise ihmal 

edilmektedir. (BÜKER, S. (1987). Yatırım ve Proje Değerlendirmesi. Eskişehir: 

Anadolu Ünv. Yayınları No:120) 

 

İşletme sermayesi, işletme bilânçolarının aktif bölümünde döner değerler ya da 

cari aktifler adı altında bulunan nakit (kasa ve banka), menkul değerler, alacaklar, 

stoklar (hammadde, yarı mamul, mamul madde) ve peşin ödenmiş gider 

kalemlerinden oluşur. Proje söz konusu olduğu zaman menkul değerler ve peşin 

ödenmiş giderler işletme sermayesi içinde yer almaz. Bu nedenle işletme sermayesi, 

esas itibari ile kasa ve bankada ki paralar ile stoktan oluşur. 

 

İşletme sermayesi brüt ya da net olarak tanımlanır.  Brüt işletme sermayesi döner 

değerler toplamını ifade eder. Net işletme sermayesi ile döner değerler ile kısa vadeli 

yabancı kaynaklar arasında farktır. Net işletme sermayesi, projeyi üretim programına 

göre işletmeye koymak için gereken mali olanakları belirtir. İşletme sermayesi 

kavramı, bir niteleme sıfatı kullanılmadığında genel olarak net işletme sermayesini 

ifade etmektedir. 

 

Brüt işletme sermayesini oluşturan temel kalemler şunlardır: 

 

•  Toplam stoklar (hammadde, yardımcı, yedek parça stokları) 

• Alacaklar 

• Nakit (kasa-banka) 

• Ödenmesi gereken borçlar 
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İşletme sermayesi ihtiyacı kendi içinde sürekli ve geçici olmak üzere ikiye 

ayrılabilir. Sürekli işletme ihtiyacı talebinin minumun düzeyde ele alınarak 

hesaplanan değerlerdir.  Bu şekilde hesaplanan işletme sermayesinin sürekli olarak 

i,işletmede tutulması gerekir.  Geçici işletme sermayesi ise mevsimsel ve dönemsel 

talep/satış dalgalanmalarının ortaya çıkardığı ilave işletme sermayesi ihtiyacını ifade 

etmektedir. Bu ayrım yapılabilirlik çalışmaları çerçevesinde belirlenemiyor ise, 

tahmini olarak hesaplanmış ortalama işletme sermayesi baz alınabilir.  

 

Proje açısından en önemli husus işletme sermayesi ihtiyacının optimum düzeyde 

belirlenmesidir. Yani, belirlene işletme sermayesi bir yandan beklenmeyen bir 

finansman ihtiyacı ortaya çıkarmayacak kadar yüksek tutulurken, diğer yandan 

ihtiyacın ötesinde önemli miktarda fonu atıl durumda bırakmayacak şekilde düşük 

belirlenmelidir. 

 

İşletme sermayesi önceden belirlenen ve sürekli ihtiyaç duyulan bir fon olduğu 

için, bu fonun öz sermaye veya uzun vadeli borçlanma ile karşılanması daha doğru 

olacaktır. Ancak mevsimsel ve dönemsel dalgalanmalar sonucu ortaya çıkabilecek 

geçici işletme sermayesi ihtiyacı kısa vadeli krediler yoluyla karşılanabilir. 

 

Yatırım analizi yapılırken ilk işletme sermayesi ve tesisin ekonomik ömrü 

boyunca ihtiyaç duyacağı işletme sermayesindeki değişimlerin hesaba katılıp 

katılmadığı dikkatle incelenmelidir. Böylece,  tesisi işletmeye alam aşamasında 

beklenmeyen bir finansman ihtiyacı ortaya çıkmamış olacağı gibi, yapılabilirlik 

projesinin analizi de daha sağlıklı verilere dayalı olarak yapılabilecektir. İşletme 

sermayesini etkileyen faktörler şunlardır; 

 

• Kredi olanakları 

• İşletmenin türü ve çalışma konusu 

• Hammadde satın alma koşulları 

• Satış koşulları 

• Stok politikaları 

• Stok ve alacakların devir hızı 
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• Üretim süresi, miktarı ve maliyeti 

 

     İşletme sermayesi ihtiyacının hesaplanması için değişik yöntemler bulunmakla 

birlikte en sık kullanılan yöntem “üretim devir katsayısı” yöntemidir. Bu yönteme 

göre işletme sermayesinin hesaplanması için söz konusu işletmede, üretim devresinin 

ve buna dayalı olarak normal yıllık çalışma süresi içinde “üretim devir” katsayısının 

bilinmesi gerekir. Üretim devresi (minimum gereklilik süresi ) üretimde kullanılacak 

girdilerin sağlanmasından ya da alışından başlayarak ürünün üretimi ve satışı 

sonucu sağlanan gelirin işletmeye dönüşüne kadar geçen zaman dönemini kapsar. 

(KÖSE, H. ve KAHRAMAN, B. (1992). .Maden İşletme Ekonomisi. İzmir: DEÜ. 

Müh. Fak. Yayınları No:223.) 

 

İşletme sermayesi ihtiyacı hesaplanırken öncelikle dönen varlıklar ve 

yükümlülükler için minumun gereklilik süresi hesaplanır. Fabrika yardımcı giderleri, 

üretim maliyetleri ve ürün maliyetleri gibi kalemler bünyelerinde işletme 

sermayesine konu olan unsurlar taşıdığından, bu maliyetlerin de bilinmesi lazımdır.  

 

İşletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesinde ikinci adım üretim devir 

katsayılarının hesaplanmasıdır. Bu katsayılar 360 günlük sürenin dönen varlıklar ve 

yükümlülükler için minimum gereklilik süresinin bölünmesi sonucunda hesaplanır. 

Daha sonra dönen varlıkların ve yükümlülüklerin yıllık maliyetleri ilgili harcama 

kaleminin üretim devir katsayısına bölünmesi ile işletme sermayesi ihtiyacı 

belirlenir. 

 

3.5.2 İşletme Dönemi Gider ve Gelirleri 

 

Bu bölümde, proje gerçekleştirilip tesis mal ya da hizmet üretmeye başladıktan 

sonra işletme dönemi boyunca kullanılan girdiler ve üretilen çıktılar, birim 

maliyetler, satış fiyatları, kar payları, yıllık gelirler ve kar zarar üzerinde 

durulmaktadır. 
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Üretilecek mal ya da hizmetler için yapılacak harcamalar ile bunların 

satışlarından sağlanacak gelirlerin karşılaştırılması sonunda olumlu bir kalıntıyı elde 

etmek, yani kar sağlamak, yatırım kararının hemen hemen tek aracıdır.  Onun için, 

işletme dönemi giderlerinin proje aşamasında çok titiz bir şekilde incelenmesi, 

tahmin edilmesi ve hesaplanması gerekmektedir.  

 

İşletme döneminden kasıt, işletme için gerekli girdilerin sağlanması ve fiili 

üretim başlayan projenin faydalı ömrüdür.  Faydalı ömür ise teknik ve ekonomik 

faydalı ömür diye ikiye ayrılır. 

 

Tesis işletmeye alındıktan sonra yaratacağı fonların hesaplanması için işletme 

dönemi girdilerin belirlenmiş olması gerekmektedir. Projecilik açısından işletme 

dönemi girdileri, proje ya da yatırım konusu tesiste üretimi planlanan mal veya 

hizmetlerin maliyetini oluşturan harcamalardır.  Nakit akım tabloları hazırlanırken 

işletme dönemi gelir ve giderleri yıllık dilimler halinde gösterilir. Tablo 3.1’ de 

işletme giderleri tablosu gösterilmektedir.  

 

      İşletme dönemi giderlerin hesaplanması sonucunda proje konusu olan mal veya 

hizmetlerin tesis (fabrika), işletme, üretim ve ticari (satış) maliyeti bulunur. İşletme 

dönemi giderleri ve gelirleri karşılaştırılarak işletmenin brüt karının mümkün hale 

gelmektedir. Brüt kar, işletme gelirlerinden (satış hâsılatı)  işletme girdileri, 

amortisman, faizler ile paketleme. Pazarlama ve satış giderlerinin çıkarılması ile 

bulunur. Ayrıca,  proje devletçe sağlanan bir destek varsa, bu da brüt kardan 

çıkarılır ve vergi matrahı hesaplanır. Daha sonra brüt kardan hesaplanan kurumlar 

vergisi, stopaj ve diğer kesintiler düşülecek ‘vergi sonrası kar (kullanılabilir)’ elde 

edilir. (ÖĞÜNÇ, A. (1991) Taş Ocağı İşletmelerinde Mamul Maliyetlendirilmesi ve 

Maliyet Düzeni. İstanbul:  MÜ SBE Yüksek Lisans Tezi.) 

 

Genel olarak işletme dönemi giderleri aşağıdaki aşamalardan oluşur. 

 

• Hammadde giderleri 

• Yardımcı madde ve işletme malzemeleri giderleri (yağ, ,basınçlı hava vb.) 
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• Yakıt giderleri 

• Enerji giderleri 

• Su giderleri 

• İşçilik ve personel giderleri 

• Amortismanlar 

• Lisans anlaşması bedeli 

• Genel giderler (kira, sigorta,, vergi, haberleşme vb.) 

• Satış ve diğer giderler (reklâm ve pazarlama ) 

 

Birim maliyet, toplam maliyetin toplam üretime bölünmesi ile bulunur. Üretim 

ve satış maliyetlerin ayrı ayrı hesaplanabilir. İşletmenin fiyat tespiti bakımından 

önem taşır. 

 

İşletme dönemi gelirlerinin belirlenmesinde en önemli iki faktör satış miktarı ve 

satış fiyatıdır. Fiyatı ve satış miktarının etkileyen bütün unsurlar analiz edilerek 

geleceğe dönük gerçekçi tahminler yapılmalı ve satış gelirleri bu tahminlere dayalı 

olarak üretilmelidir.  

 

İşletme gelirleri hesaplanırken ürün ve varsa yan ürün için göz önüne alınması ve 

incelenmesi gereken hususlar şunlardır. 

 

• Beklenen yıllık maksimum üretim miktarı 

• Beklenen satışlar ve stoklar  

• Fiyatlandırma politikası 

• Satış ve pazarlama organizasyonu 
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Tablo 3.1 İşletme giderleri tablosu 

 Yıllar   İşletme 

Dönemi 
 1 2 3 4 …. 

 

Son 

İş. 

Yılı 

Kapasite 

Kullanım Oranı 

  %100 

Tam 

kapasite 

 %. %. %. %. %. %... 

  İç para Dış 

Para 

Toplam       

1. Hammaddeler           
2. Yardımcı Maddeler           
3. Yedek Parçalar           
4. Elektrik Su Yakıt 

vb. 

          

5. Bakım ve Onarım           
6. Teknoloji 

Ödemeleri 

          

7. İşçilik ve Personel           
TESİS (FABRİKA) 

GİDERLERİ 

          

8 Genel İdari Giderler           
İŞLETME 

GİDERLERİ 

          

9. Amortisman           
10. Finansman 

Giderleri-Faizler 

          

TOPLAM ÜRETİM 

GİDERLERİ 

          

11. Paketleme 

Pazarlama ve Satış 

          

TİCARİ (SATIŞ) 

GİDERLER 
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3.5.3 Proje Uygulama Programı (Termin Planı) 

 

Proje uygulamasında yatırım döneminin çeşitli evreleri için çeşitli programlar 

hazırlanmalıdır. Proje uygulamalarında zaman ölçeğine bağlı olunduğundan bu 

yapılabilirlik etüdünün vazgeçilmez bir bölümüdür. 

 

Projeler belirli amaçlara ulaşmak için belirli bir zaman diliminde planlanırlar. 

Zamanlama faktörünün planlaması proje başarısında yaşamsal bir öneme sahiptir.  

Projenin bütünü içinde yapılması gereken birçok işin belli bir zaman dilimiyle 

birbirleri ile uyumlu bir şekilde üretilmesi gereklidir. Proje kapsamında bulunan 

değişik işleri bir zincirin değişik halkaları gibi düşünürsek bütün halkaların bileşimi 

toplam proje süresini vermektedir. Amaç Bütünlüğü bozmadan mümkün olan en 

uygun şekilde yapılacak işlerin zamanlamasını programlamaktır.     

  

 Proje uygulama planı genel olarak mühendislik, satın alma, sevkıyat, inşaat, 

montaj ve deneme işletmelerini kapsar. Yatırım kararı ile inşaatın başlaması arasında 

uzun zaman geçebileceği olasılığı unutulmamalıdır. Uygulama programının 

hazırlanması aşağıdaki işlemlerden oluşur.  

 

• Projenin tamamlanması için gereken işlerin türleri itibari ile belirlenmesi 

• Yapılması gereken işlerin mantıksal sırasının belirlenmesi 

• Bütün iş kalemleri için gereken sürelerin tek tek belirlenmesi ve 

zamanlamanın yapılması  

• Her işin bitirilmesi için gereken kaynakların belirlenmesi ve maliyetlerinin 

çıkarılması 

• Uygulama evresi boyunca gerekli olan fonların aksamadan sağlanacağını 

gösteren uygulama bütçesinin ve nakit akımının hazırlanması 

• Uygulama planı ve bütçesi hazırlamasında kullanılan ve gelişmelere bağlı 

olarak güncelleştirilecek olan veri setinin hazırlanması  

 

Proje programlaması için çeşitli yöntemler vardır.  En bilinen ve kolay yöntem 

çubuk diyagramı ya da Gantt çizelgeleridir. Buna göre; proje uygulaması çeşitli 
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etkinlik alanlarına bölünür ve her biri için süresi gösterilir. Böylece her bir etkinliğin 

başlangıç zamanı ya da belirli kararların alınacağı tarihler saptanır.  

 

     Birbirleri ile ilişkili ve birbirini izleyen pek çok etkinlikten oluşan karmaşık bir 

projede çubuk çizelge yerine ‘şebeke Analizi’ olarak isimlendirilen PERT(Project 

Evalution and Rewiew Tecnique)  ya da CPM (Critical Path Method) gibi yöntemler 

kullanılır. PERT yöntemi kutucuklar içinde gösterilen çeşitli etkinlikleri zaman 

boyutları ile ele alıp görsel bir şekilde sunarken, CPM yöntemi bu işleme maliyet 

unsurunu da ekleyerek alternatif yollardan maliyeti en az olanı tercih etmeyi 

kolaylaştırır. (KÖSE, H. ve KAHRAMAN, B. (1992). .Maden İşletme Ekonomisi. 

İzmir: DEÜMüh. Fak. Yayınları No:223.) 

 

3.5.4 Projenin Finansmanı Ve Finansal Analiz 

 

Çoğu kez fizibilite raporları hazırlanırken projenin finansmanının hazır olduğu 

var sayılır. Oysa kaynak kısıdı projenin kapasitesini ve teknolojik tercih gibi birçok 

önemli boyutunu etkileyen bir unsurdur.  

 

Yatırım ve üretim maliyetlerinin düşük, satış gelirlerinin ise yüksek alınması 

durumunda projenin ihtiyaç duyacağı finansman miktarı olduğundan daha az 

görünmekte, sonuçta ise proje finansmanında zorluklar ile karşılaşılmakta, artan 

finansman gereği nedeniyle de projenin karlılığı ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle 

projenin finansman ihtiyaçlarının gerçekçi bir şekilde saptanması ve değişik 

finansman kaynakları arasından en uygun olanlarının seçilmesi önem taşımaktadır.  

Finansman planlamasının son şeklinin verildiği bölüm kapsamında yapılan 

çalışmalar şu şekilde özetlenebilir.  

 

• Finansman tablolarının hazırlanması  

• Finansman ihtiyacının belirlenmesi 

• Finanssal planlamanın yapılması  

• Finansman kaynaklarının belirlenmesi 

• Finansman giderlerinin belirlenmesi 
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• Sermaye maliyetinin belirlenmesi 

• Finansman kaynaklarının analizi 

• Finansal oranlar analizi 

 

Hem finansman ihtiyacının belirlenerek finanssal planlamanın yapılabilmesi, 

hem de finansal analiz için hazırlanması gereken finansman tabloları; finansal nakit 

akım tablosu, net gelir-gider tablosu ve proforma bilânçodan oluşmaktadır.  

 

3.5.4.1 Yatırım Finansman Kaynakları Tablosunun Hazırlanması 

 

Hazırlanacak bir projenin finansman gereksinimi ve bunun karşılanacağı 

finansman kaynakları, toplu olarak birlikte gösterilmesi ile finansman planı elde 

edilir. Yatırım dönemi ve işletme dönemi olarak iki açıdan incelenir. Yatırım 

döneminde, devamlı bir nakit çıkışı vardır. Çeşitli işletme faaliyetleri ile herhangi bir 

fon yaratma olanağı yoktur. Diğer yandan bu dönemde yapılan yatırım harcamalarını 

karşılığı, işletme döneminde amortisman yolu ile alınmaya başlanacaktır. İşletme 

dönemindeki bir diğer fon kaynağı da kullanılmayan karlar olacaktır. 

 

     Yapılması düşünülen yatırım tutarının, yıllara göre dağılımı tablosu hazırlanarak, 

yatırım döneminde ihtiyaç duyulacak finansman miktarı bulunur. Aynı şekilde bu 

finansmanın nasıl ve hangi fonlardan karşılanacağı ve bunun koşulları da 

belirtilmek sureti ile bir finansman planı hazırlanır. Hazırlanacak finansman planı 

Tablo 3.2’deki gibi olacaktır. (BÜKER, S. (1987). Yatırım ve Proje Değerlendirmesi. 

Eskişehir: Anadolu Ünv. Yayınları No:120) 

 

Ülkemizdeki mevzuat ve kalkınma planları hedefleri çerçevesinde, madencilik 

projelerine çeşitli teşvik uygulanarak, projenin dış finansmanın daha ekonomik bir 

şekilde sağlanmasında kolaylıklar getirilmiş. 
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Tablo 3.2 Finansman planı 

 

     3.5.4.2 Proforma Gelir-Gider Tablosunun Hazırlanması 

 

Proforma tablolar ise çok daha uzun dönemlerin sonuçlarını tahmin etmek ve 

görmek için hazırlanırlar. Üstelik bu tablolar hazırlanırken yararlanılabilecek geçmiş 

dönem bilgileri de söz konusu değildir. Bu nedenle proforma tabloların tek dayanağı 

araştırmalardır. 

 

Yatırım projeleri için önemli olan proforma gelir-gider tablosunda, gelecekteki 

her yıla ait satış tutarları, işletme giderleri, borç faiz ve anapara ödemeleri, vergi 

öncesi kar, varsa yatırım indirimleri, ödenecek vergiler, vergiden sonraki kar, 

ayrılacak harçlar, dağıtılacak ve dağıtılmayacak karlar vb açık şekilde görülmektedir. 

Bu açıklık sayesinde projenin sağlamlığı bilgiler edinilir. Hazırlanacak gelir-gider 

unsurları Tablo 3.3’te gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Projenin Finansman Planı İç Para Dış Para Toplam 

1- Sabit Sermaye Yatırımı    

2- Yatırım Dönemi Faizleri    

3-İşletme Sermayesi İhtiyacı    

TOPLAM    

Finansman Kaynakları    

1-Öz Kaynaklar (Hisse Senetleri, Amortisman, Kar)    

2- Dış Kaynaklar  

a- Bankalar 

b-Dış Proje Kredi Kredileri 

(Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası) 

c-Diğer Kaynaklar 

   

TOPLAM    
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Tablo 3.3 Proforma gelir-gider tahminleri 

YILLAR  

AÇIKLAMALAR 200.. 200.. 200.. 

1-Proje Gelirleri    

2-Proje Giderleri    

3-Proje Karı    

4-Yatırım İndirimi(%30 veya %100 varsa)    

5-Kurumlar Vergisi Matrahı    

6-Kurumlar Vergisi (%30) 

 Devlet Hakkı (%2veya %4) 

 Belediye Payı (%2) 

 Stopajlar 

 Diğer kesintiler 

   

7-Net Proje Karı (5–6)    

8-Kullanılabilir Kar 

 —Kanunu Harçlar 

 —Dağıtılabilir Kar 

 —Dağıtılacak Kar 

 —Dağıtılmayan Kar 
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BÖLÜM DÖRT 

 

MADENCİLİK PROJELERİNDE,  5177 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 

3213 SAYILI MADEN KANUNU, UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ VE 

MER’İ MEVZUATLARIN AŞAMALARI VE YÖNETİMİ 

 

4.1 GİRİŞ 

 

Kamu kuruluşları veya özel şirketler tarafından, madencilik işletmesi için 

hazırlanacak olan yatırım projesi aşamalarında önemli yeri olan gerekli izinlerin 

alınması ve hukuka uygun işletme düzeni sağlamak için iyi bir yönetim gereklidir. 

 

Maden işletmelerinin karşısına çıkan mevzuatların iyi bilinmesi yatırım 

projesinin olunabilirliğini arttırmaktadır. Yer seçimi ve işletme yöntemi belirlenmiş 

ve gerekli ön araştırmaları tamamlanmış olan madencilik projelerinde, gerekli ruhsat 

ve izinler, günümüz koşullarında mevcut olan kanun ve yönetmelikler doğrultusunda 

alınırlar. Resmi kurumlar tarafından verilecek olan bu izinler için belli dönemlerde 

farklı proje, harita, yazışma vb. büro işleri yapılmaktadır. Bunlar için yapılacak olan 

harcamalar ve izinlerin tamamlanması aşamasında geçen zaman yatırım projesi 

hazırlamada önemli bir yer tutar.   

 

Mevzuatların iyi bilinmesi gereksiz yatırımlar yapmamızı önlemenin yanı sıra 

izinleri alınamayacak olan alanlar için yatırım yapılmasını engeller. Bu bölümde, 

Türkiye’de madencilik faaliyetleri için uygulanan mevzuatlar doğrultusunda izinlerin 

alınış biçimleri irdelenmektedir. 

 

4.2 5177 Maden Kanunu, Ruhsat Alanının Belirlenmesi ve Müracaat Edilmesi 

 

4.2.1 Ruhsat Grupları, Alanları ve Süreleri 

 

5177 sayılı yasa ile maden ruhsatlar beş gruba, altı farklı alan büyüklüğüne ve iki 

temel süreye ayrılmıştır(Tablo 4.1). 
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Tablo 4.1 Maden Ruhsatları Grupları 

RUHSAT GRUPLARI RUHSAT SÜRESİ RUHSAT ALANI 

A Grubu 5 yıl 10 hektar 1. Grup 

Ruhsatlar B Grubu 10 yıl 50 hektar 

2. Grup Maden Ruhsatları Arama:3 

İşletme:10 

100 hektar 

3. Grup Maden Ruhsatları Arama:3 

İşletme:10 yıl 

500 hektar 

4.Grup Maden Ruhsatları Arama:3+2 

İşletme:10 yıl 

  2000 hektar 

5.Grup Maden Ruhsatları Arama:3 

İşletme:5 yıl 

1000 hektar 

 

• 1. Grup madenler 

A grubu; İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan 

kum ve çakıl,  %80’nin altında SiO2  içeren  kum,  ariyet malzemesi  ve SiO2 oranına 

bakılmaksızın denizlerdeki kum ve çakıllar I (a) Grubu  madenlerdir.   

 

B grubu; Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile 

çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar 

ile;  

 %25’den az Al2O3  içeren killer, 

 %50’den az montmorillonit minerali içeren kayaçlar, 

  %50’den az illit minerali içeren kayaçlar,  

 %50’den az zeolit minerali içeren kayaçlar, 

  Na2O ve K2O toplamı %5’ den az olan kayaçlar,   

     I (b) Grubu madenlerdir. 

 

• II. Grup madenler: Mermer, Dekoratif taşlar, Traverten, Kalker, Dolomit, 

Kalsit, Granit, Siyenit, Andezit, Bazalt ve benzeri taşlardır. 

 

• III. Grup madenler: Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilen eriyik halde 

bulunan tuzlar, jeotermal kaynaklar, doğal gaz ve petrollü alanların dışında 
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bulunan karbondioksit (CO2) gazı ile IV. Grup madenleri içeren ve bu 

madenlerin elde edilmesinde kullanılan gaz ve sulardır.   

• IV. Grup madenler: Kanunda isim olarak sayılmış; 

 Endüstriyel hammaddeler, (Kaolen, Dikit, Nakrit, vb) 

 Enerji hammaddeleri(Turba, Linyit, Taşkömürü,  vb) 

 Metalik madenler (Altın, Gümüş, Platin, vb.)  

• V. Grup madenler: Kanunda bu grup altında sayılan kıymetli ve yarı kıymetli 

minerallerdir (Elmas, Safir, Yakut vb). 

 

4.2.2 İlk Talebin Yapılması ve Maden Hakkı 

 

      İlk önce işletilmesi düşünülen maden sahasında gözleme dayalı çalışma 

yapılarak, o alan için en az dört köşesinden, GPS veya harita ölçüm aletleri 

kullanarak okuma yapılarak koordinatları belirlenecektir.  Yapılan bu okuma 

1/25000 ölçekli harita esas kot ile 6 derecelik dilime esas koordinat değeri 

kullanılmalıdır. Ayrıca hangi maden grubuna ait olduğu da belirlenecektir. 

 

Maden hakları, Medeni Hakları kullanmaya ehil T.C vatandaşlarına, madencilik 

yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel 

kişiliği haiz şirketlere, kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları 

ve iştiraki ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine gerçek veya tüzel tek kişi 

adına verilir. 

 

Yukarıdaki şartları taşıyan kişi ve kurumlar aşağıdaki belgeler ile birlikte 1(a) 

grubu için il özel idarelerine, diğer grup madenler için T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne müracaatta bulunulur. Genel müdürlüğe 

yapılan müracaatlarda öncelik hakkı esastır. Yapılan müracaatlar, müracaat 

numarası, gün, saat, dakika alınarak esas alınarak değerlendirilir. Müracaat esasları 

şunlardır. 

 

• Müracaatlar, müracaat edilecek ruhsat grubunun alanlarını geçmeyecek 

• Koordinatlar, saat ibresi dönüş yönünde sağa(y), yukarı(x) olarak verilecektir. 
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• Müracaatlar, 6 derecelik dilim esasa alınacak, yirmi noktayı geçmeyecek 

şekilde, yedi basamaklı koordinatlı ve1/25000 ölçekli pafta adı yazılacaktır. 

Pafta sayısı dördü geçmeyecektir. 

• Tek poligon olarak yapılacaktır. 

 

Müracaat sırasında istene evraklar şunlardır 

• İlk Müracaat Talep formu–3 nüsha (Şekil 4.1) 

• Müracaat Talep Harcı aslı (2006 yılı için 152,70 ytl). 

• İlk Müracaat Taahhütnamesi (Şekil 4.2) 

 

Hak sağlayan müracaatların ruhsatlandırılması için ilan tarihinden itibaren ilk 

müracaat taahhütnamesi ile birlikte on beş gün içinde aşağıda belirtilen belgeleri 

Genel Müdürlüğe vermesi zorunludur. (Mad. Kanunu Uyg. Yönetmeliği Madde 11) 

 

Gerçek Kişiler ile ilgili olanlar, 

• Onaylı Nüfus cüzdanı Örneği (Vatandaşlık numarası belirtilecek) 

•  Vergi Dairesi, İli ve Vergi numarası 

• Noter onaylı imza sirküsü 

• Ruhsat Harç makbuzu aslı (2006 yılı için yıllık 382,40 ytl, bağlı bulunduğu 

vergi dairesine yatırılacak ) 

• Ruhsat Teminatı makbuzu aslı (2006 yılı için bedel, ytl× hektar ile bulunur, 

en az ruhsat harcı kadardır) 

•  Müracaatların vekil tarafından yapılması durumunda vekaletmane aslı 

 

Tüzel kişiler: 

• Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 

• Şirketin bağlı bulunduğu verdi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge, 

• Yönetimin Noter onaylı imza sirküleri aslı, 

• Ruhsat Harcı makbuzu aslı 

• Ruhsat Teminatı makbuzu aslı 
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Şekil 4.1 Ruhsat sertifika müracaat formu 

 

 

 

RUHSAT/SERTİFİKA MÜRACAAT FORMU 

 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA 

(Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 

 

İl     : …………………………………… 

İlçe  : …………………………………… 

Köy  : …………………………………… 

Grubu  :……………………………………. 

Alanı  :……………………………………. 

Pafta Adı             :……………………………………. 

 

KOORDİNATLAR: 

(Koordinatlar yedi basamaklı olarak verilecektir) 

 

      1.NOKTA           2.NOKTA             3.NOKTA              4.NOKTA             5.NOKTA 

Sağa    (Y)       ………….           …………..           ……………           ……………           ………….. 

Yukarı (X)       ………….           …………..           ……………           ……………           ………….. 

  6.NOKTA          7.NOKTA             8.NOKTA              9.NOKTA             10.NOKTA 

Sağa    (Y)       ………….          …………..           ……………           ……………            ………….. 

Yukarı (X)       ………….         …………..            ……………          ……………             ………….. 

 Yukarıda   belirtilen  alan   için 3213 sayılı Maden Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca; ................. Grubu  

RUHSAT/SERTİFİKA   almak istiyorum. 

 

 Gereğini arz ederim.                                                          Tarih: …../…../……..  

                                                           

Adı Soyadı 

  İmza  

EKLER: 

EK-1 Müracaat Talep Harcı 

EK-2 İlk Müracaat Taahhütnamesi 

Müracaat tarihi                     : 

Müracaat saati ve dakikası  :                                        

ADRES: 

T.C. Kimlik No: 

Vergi Daire ve No: 

Banka  adı ve hesap no: 

Tel  :.......................... 

Faks   :……………….. 

e-posta  :.......................... 

NOT: I (b) grubu müracaatlarında maden isminin yazılması zorunludur.
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Şekil 4.2 İlk müracaat taahhütnamesi ve belgeleri 

 

İLK MÜRACAAT TAAHHÜTNAMESİ VE BELGELERİ 

 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA 

(Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında yaptığım “ruhsat/sertifika müracaatı” sonucunun, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ilan panosundan müracaat 

tarihini takip eden gün ilan edileceğini ve müracaat sonucunu buradan öğreneceğimi, bu ilanın dışında, tarafıma başka bir bildirimin yapılmayacağını, 

Yapmış olduğum müracaatımın hak kazanması durumunda, müracaatı takip eden günden başlayan 15 (ONBEŞ) gün içinde ruhsat harç ve 

teminatını yatırarak aşağıdaki belgelerimin asıllarını Genel Müdürlüğe vermemin zorunlu olduğunu, aksi taktirde 3213 sayılı Maden Kanunu gereği  hakkımın  

sona erdiğini bildiğimi, 

 

Gerçek  kişiler; Tüzel kişiler: 

a) Vatandaşlık numarasını içeren  onaylı nüfus  cüzdanı   örneği, 

b) bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge, 

c) Onaylı imza sirküleri, 

d) Ruhsat harcı,  

e) Ruhsat  teminatı, 

 

a) Şirketin; kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret 

Sicil Gazetesi, 

b) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını 

gösterir belge, 

c) Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri, 

d) Ruhsat harcı,  

e) Ruhsat  teminatı, 

 

Not: I (b) Grubu işletme ruhsatı müracaatlarında yukarıdaki belgelerle birlikte işletme ruhsat talep harcı ve bir ay içinde işletme projesinin verilmesi 

zorunludur. 

 

Yukarıda sayılan belgeleri verdiğim tarihten sonraki iş günü ruhsatımın hazırlanarak sicile işlenip yürürlüğe gireceğini, yürürlülük tarihinin 3213 

sayılı Maden Kanunu gereği  mali ve teknik  yükümlülüklerin  yerine getirilmesi için  başlangıç tarihi olduğunu bildiğimi, 

Ruhsatımı/Sertifikamı aldıktan sonra 3213  sayılı  Maden Kanununun uygulanması ile ilgili bütün tebligatların yapılacağı yazışma adresim aşağıda 

verilmiş olup, adres değişikliğimi bildirmediğim taktirde bu adresime yapılan tebligatların tarafımdan tebellüğ edilmiş sayılacağını, 

kabul ve taahhüt ederim.         

  ADRES:                                                                                                                                              Adı, soyadı, imzası 

.......................................................... 

.......................................................... 

Telefon:............................................. 

Faks    : ............................................. 

e-posta:…………………………….. 

 

 

Not: Müracaat sahibinin Genel Müdürlükte başka bir işlem için onaylı belgelerinin bulunması, müracaat sahibinin bu hususu dilekçesinde beyan etmesi ve 

yapılan kontrolde  teyit edilmesi durumunda (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgelerin örneklerinin verilmesi yeterlidir.   
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4.2.3.Arama Ruhsatı/Sertifikası Dönemi 

 

4.2.3.1 Arama Ruhsatı/Sertifikasının Alınması 

 

Müracaat edilen alan, altındaki mevcut haklar dikkate alınarak incelenir ve 

sonuçlar, on beş içinde Genel Müdürlükte ilan edilir. Ayrıca hak sahibine yazılı bir 

tebligat yapılmaz. Hak sahibi olanları, belgelerin tamamlanmasına müteakip ilk iş 

günü arama ruhsatı veya sertifikası düzenlenip sicile işlenerek yürürlüğe girer.  

(Maden Kanunu Uyg. Yönetmeliği Madde 12) 

 

1(a) grubu madenlere, Genel Müdürlüğün uygun görünüşü alınarak İl Özel 

İdaresince ihale yolu ile 1 (b) grubu madenlere de direk işletme ruhsatı verilir. II. 

Grup, III. Grup ve IV. Grup gruplara arama ruhsatı, V. Gruba arama sertifikası 

verilir.   

 

Arama ruhsatı süreleri, daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi 3 yıl olup 

yalnızca 4. grup madenlerde gerekli şartların sağlanması durumunda 2 yıl uzatılır.   

 

Her yıl ocak ayı sonuna kadar arama ruhsat harcı bağlı bulunduğu ver dairelerine 

yıllık arama ruhsat harcı yatırılır.  Harç bedelleri her yıl ocak ayında ilan edilir. 

Yatırılan harçların asılları bir dilekçe ile birlikte Genel Müdürlüğe verilerek sicil 

dosyasına dâhil edilir.  

 

4.2.3.2 Arama Çalışmaları 

 

Arama ruhsatı/sertifikası alındıktan sonra gerekli arama çalışmaları yapılır. Bu 

arama çalışmaları değişik teknolojiler kullanılarak farklı yöntemlerde yapılabilir. 

Bunlar aşağıda belirtilmiş olup bazı farklı yöntemlerde kullanılabilir. Arama dönemi 

ruhsat alanların da; 

 

• Jeolojik prospeksiyon 

• Topoğrafik ve jeoloji haritaları ile kesit çalışmaları 
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• Numune alımı 

• Jeofizik araştırmalar, 

• Sondaj, yarma, galeri ve kuyu açma, 

• Uzaktan algılama, kuyu açma 

 

Arama döneminde yapılacak olan bu faaliyetler, herhangi bir kazı faaliyeti 

gerektirmeyen durumlarda kamu kurum ve kuruluşlardan izin talep edilmez.  Ancak, 

maden ruhsat sahibince Valiliğe, İlgili Orman Müdürlüğüne, Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğüne, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına, Tarım İl 

Müdürlüğüne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, belediye mücavir alanı içerisinde 

ise ilgili belediyeye ve İl Özel İdarelerine gerekli belgeler ile bilgi verilip görüş 

alındıktan sonra arama çalışması yapılır. Bu belgeler arama ruhsat fotokopisi ve 

faaliyetin cinsini ve özelliğini belirten dilekçeden ibarettir. Ayrıca saha şahıs arazisi 

ise, arazi sahibinden de izin alınması gerekmektedir. 

 

Arama döneminde fiziki çalışmalar gerektirdiği durumlarda ve arama döneminde 

kanunun verdiği üretim esnasında yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlara gerekli 

belgeler ile izinler alındıktan sonra arama ve üretim yapılacaktır. Aşağıda başlıcalar 

belirtilen bu izinler ile ilgili açıklayıcı bilgiler ileriki konular da belirtilecektir.  

 

• Orman alanı İçerisinde ise Orman İzni, 

• Tarım alanı içerisinde ise TAKK İzni, 

• Ön Çed İzni, 

• Mülkiyet İzni 

 

4.2.3.3 Arama Faaliyet Raporu 

 

Arama ruhsatı/sertifikası sahipleri, ikinci yılın sonuna kadar uygun olarak 

hazırlanmış arama faaliyet raporu vermek zorundadır.  

 

Arama faaliyet raporları, yapılan arama faaliyetinin niteliğine göre, jeoloji, 

maden, jeofizik mühendisleri veya mühendislerince hazırlanmalıdır ve ruhsat sahibi 
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veya kanuni vekilice birlikte imzalanmalıdır. Örnek arama faaliyet raporu EK–1 de 

verilmektedir. (Maden Kanunu Uyg. Yönetmeliği Madde 14) 

 

Arama faaliyet raporu ikinci yılın sonumda Genel Müdürlüğe verilmemesi 

durumunda ruhsat teminatı irad edilerek ve ruhsat hukukunun devam etmesi için üç 

ay içerisinde teminat istenir.  Üç aylık süre dolduğunda teminat iki katına çıkarılarak 

altı aylık ikinci süre verilir. Tekrarında ruhsat iptal edilir. 

 

4.2.3.4 Arama Döneminde Üretim ve Sevk Fişi Talebi 

 

Arama ruhsatı döneminde, arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat 

sahibine genel müdürlükçe görünür rezervin %10’u kadar maden üretim ve satış izni 

ile ürettiği madeni sevk edebilmesi için sevk fişi verilir. %10’luk kısmın aşılması 

durumunda ruhsat sahibine kanuni yaptırımlar uygulanır. 

 

Ruhsat sahibinin sevk fişi talebinin karşılanabilmesi için öncelikle, yıllık ruhsat 

harçlarını tam olarak yatırmış, sahasında gerekli aramaları yapmış olması, bu 

aramalar sonucu hazırlamış olduğu arama faaliyet raporunda rezervini görünür 

hale getirdiğine dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerle, çalışma alan koordinatlarını, 

üretim yöntemini, planladığı patlatma tekniğini, çalışacağı alanın vasfını bildirerek 

müracaat etmesi şarttır. (Maden Kanunu Uygulama. Yönetmeliği Madde 37-b) 

 

Ayrıca teknik nezaretçi atama, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin 

tamamlanmasından sonra üretime geçilecektir. Bunlar; Ön Çed, orman ve tarım izni, 

Gsm vb. izinlerdir. Bu izinler ile açıklayıcı bilgiler ileriki konularda anlatılacaktır. 

 

Alınan izin sonucu üretim gerçekleşmesi durumunda, her yıl nisan ayı sonuna 

kadar sahanın teknik nezaretçisi tarafından hazırlanacak işletme faaliyet bilgi formu, 

satış bilgi formu ve imalat haritası verilmek zorundadır.  
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4.2.3.5 Arama Ruhsatı İptali 

 

Arama ruhsatı sahipleri,  arama süresi içinde en geç arama ruhsat süresi sonunda 

ya işletme ruhsatına müracaat ederler ya da arama ruhsatını iptal ederler. 

 

Arama çalışmaları sonucunda, arazide istenilen oranlarda ve özelliklerde maden 

bulunamaması durumunda, ruhsat sahibi arama ruhsatını iptal ettirir. 

 

Arama ruhsatın iptali için Genel Müdürlüğe bir dilekçe ile ruhsatlarını iptal 

ettirilebilirler. Dilekçelerine kendilerine ait olduğu banka ve hesap numaraları 

belirtilmesi sonucunda arama ruhsat teminatını geri alırlar. 

 

Arama döneminde üretim yapılmış ise sahanın tüm güvenliği alarak terk 

etmelidir. Ayrıca yukarıdaki dilekçeye ek olarak aşağıdaki belgeler de verilir.   

 

• Sahanın Son Durumunu Gösterir Harita 

• Maden Mühendisince hazırlanmış işletme projesi ile verilen çevre ile uyum 

planın uygulanıp uygulanmadığını, alınan önlemleri içeren terk raporu 

• Kullanılmış ve Kullanılmamış sevk fişleri 

• İşletme faaliyet bilgi formu, satış bilgi formu 

• Şirket ise noter onaylı şirket kararı 

 

4.2.4 İşletme Ruhsatı/Sertifikası Dönemi 

 

Arama ruhsatı/ sertifikası olan ruhsat sahipleri en geç arama ruhsat süreleri 

sonunda, işletme ruhsatı/sertifikası almak için genel müdürlüğe müracaat eder.  

 

1(b) grubu için işletme ruhsatı, Şekil 4.1’de örneği verilen maden ismi belirtilmiş 

dilekçe ile talep edilir. Uygun olanlar on beş gün rezerve edilir. Bu sırada ruhsat 

sahibi aşağıdaki belgeleri tamamlayarak, projenin yerinde incelemesini ve diğer 

işlemlerin tamamlanmasına müteakip işletme ruhsatını alır. İstenilen evraklar; 
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• Maden Mühendisi tarafından hazırlanmış kanunda belirtilen forma uygun, 

işletme projesi 

• 1/25000’lik Topoğrafik Harita  

• 1/500’lik Jeolojik Harita ve Kesitler (Jeoloji müh.) 

• Talep harcını eksiksiz ödendi yazısı 

• Yıllık İşletme Ruhsatı Harcı makbuzu aslı (2006 yılı için 2.296,50 ytl) 

• İşletme ruhsatı teminatı makbuzu aslı (Ytl× hektar, en az işletme harcı kadar) 

 

      İşletme ruhsatı alındıktan sonra diğer izinlerin (Teknik Nezaret, ÇED, Mülkiyet, 

Orman, Mera, Tarım vb.) tamamlanması ile işletme izni verilir. İşletme izni 

verildikten sonra 3 ay içerisinde İşyeri Açma İzin Belgesi (GSM) alınmak 

zorundadır. Alınılmaması durumunda izin alınana kadar işletme faaliyeti durdurulur. 

 

     4.2.4.1 İşletme Sertifikası 

 

     V. grup madenlerin üretimi işletme sertifikası ile yapılır. Arama sertifikası süresi 

sonuna kadar yapılan çalışmaları içeren arama faaliyet raporu ve talep harcının 

ödendiğine dair belge ile müracaatta bulunulması halinde İşletme Sertifikası hakkı 

doğar. Uygun olan müracaatlara işletme sertifikası verilir. İşletme sertifikası süresi 

5 yıldır. 

 

     Bu grup madenlerin üretimi arazi yüzeyinden toplanarak yapılır. Bu madenlerin 

işletilmesi için yarma, galeri, ocak açmak gibi faaliyette bulunulmasının gerekmesi 

durumunda, en az bir maden mühendisi tarafından İşletme projesi hazırlanarak 

Genel Müdürlükten İşletme İzni alınması zorunludur.  (Maden Kanunu Uyg. 

Yönetmeliği Madde 24) 

 

4.2.4.2 II. Grup, III. Grup Ve IV. Grup İşletme Ruhsatlarının Alınması 

 

Arama dönemi tamamlanmış ve işletmesi düşünülen alanlar, ruhsat sahibi 

tarafından gerekli belgeler ile Genel Müdürlüğe başvurarak işletme ruhsatı hakkını 
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elde edilir. Projenin yerinde incelemesi ve diğer teknik incelemelerin 

tamamlanmasına müteakip işletme ruhsatı verilir.  

 

İşletme ruhsatı talebi sırasında verilmesi gereken belgeler şunlardır. 

• Tespit edilen madenin rezerv bilgilerini içeren ve arama faaliyet raporu 

• En az bir maden mühendisi tarafından hazırlanan ve imzalanan işletme 

projesi 

• Ruhsat Alanının yer bulduru haritası (Örnek harita Ek-5’te verilmiştir) 

• 1/25000’lik Topoğrafik Harita (Örnek harita EK- 6’da verilmiştir. ) 

• Uygun ölçekle çizilmiş sahanın son durumunu gösteren imalat haritası 

• Ruhsat alanın uygun ölçekli renklendirilmiş jeolojik harita (EK-7’de 

verilmiştir.) 

• İşletme ruhsat süresi boyunca yapılacak üretimi harita üstünde gösterir termin 

planı (EK– 8 ‘de verilmiştir.) 

• Restorasyon planı uygulama haritası (Ek - 9’da verilmiştir.) 

• Yet altı işletmelerinde işçi sağlığı ve işyeri güvenliği ile ilgili önlemleri ve 

işleri içeren haritalar (havalandırma, nakliye vb.)  

• Mevcut ve yapılması planlanan yapıları gösterir vaziyet planı (Ek - 10’da 

verilmiştir) 

• Yıllık işletme harcı makbuzu aslı (2006 yılı için2.296,50 YTL) 

• İşletme ruhsat teminatı makbuzu aslı (YTL× hektar, en az işletme harcı 

kadar)  

 

Bu belgelerin verilmesi anında, projeyi inceleyen kişi tarafından hazırlanan 

taahhütnamenin, ruhsat sahibi veya noter onaylı vekâletname aslı ile vekil tarafından 

imzalanması ile işletme ruhsatı hakkı elde edilir. İşletme ruhsatı talebi şahsen yapılır. 

Posta ile yapılan talepler kabul edilmez. 

 

Verilen bu belgelerde eksiklik olması durumunda, eksiklik formu imzalanarak 3 

ay içinde tamamlanması taahhüt edilir. Üç ay içerisinde tamamlanması durumunda 

ruhsat teminatı iki katına çıkarılarak ikinci üç aylık süre verilir. Yine tamamlanmazsa 

işletme talebi reddedilir ve teminatı irad kaydedilir.  
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Belgelerin tamamlanmasından sonra Genel Müdürlük tarafından oluşturan heyet, 

talep edilen alanı yerinde incelemesini yaparak rapor hazırlanır.  Maden zuhurunun 

olduğu ve işletilebilir olması yönünde karar çıkmasından ve diğer incelenmelerin 

olumlu olmasından sonra bir ay içerisinde işletme ruhsatı yürürlülüğe girerek kesilir. 

 

4.2.4.3 İşletme İzninin Alınması ve İşletme Aşaması 

 

İşletme ruhsatının alınmasından sonra, işletme iznini alabilmesi Maden Kanunun 

7. maddesinde belirtilen izinler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlara başvurusunu 

yapar ve başvurduğuna dair ilgili evrakları genel müdürlüğe verir. Eğer bu 

başvurular 3 ay içerisinde tamamlanmaz ise teminat irad kaydedilir. 

 

İşletme izni için alınması gereken izinler şunlardır. 

• Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) İzni  

• İşyeri Açma (GSM) İzni  

• Mülkiyet İzni 

• Orman İzni 

• Tarım İzni 

• Müze İzni 

 

     Bu izinlerin tamamlanması ile ilgili izin yazıları Genel müdürlüğe dilekçe ile 

birlikte işletmeye geçmek için işletme izni talep edilir. Teknik nezaretçi ataması, 

gerekli inceleme ve taahhütlerin imzalanmasından sonra işletme izni düzenlenir. 

Yukarıdaki izinlerden sadece GSM izni tamamlanmadan İşletme İzni verilir.  İşletme 

İzni verildikten sonra 3 ay içerisinde İşyeri Açma İzin Belgesi (GSM) alınmak 

zorundadır. Alınılmaması durumunda izin alınana kadar işletme faaliyeti durdurulur. 

 

İşletme izni alınan bir maden ocağı, bir yıl içerisinde üretime geçmek zorundadır. 

Mücbir sebepler dışında çalışılmayan her yıl için projede belirtilen yıllık üretim 

miktarının %10 üzerinden devlet hakkı alınır. Ancak kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından işletilen bor tuzu ve Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürü ruhsatları için 

bu hüküm uygulanmaz. 
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Ruhsat sahibi, işletme döneminde her yılın mart ayı sonuna kadar teknik 

nezaretçi tarafından hazırlanan satış bilgi formu, işletme bilgi formu ve imalat 

haritaları ve diğer haritaları (havalandırma, nakliye vb.) genel müdürlüğe vermek 

zorundadır. 

 

4.2.4.4 İşletme Ruhsatı Döneminde Arama Faaliyetleri 

 

İşletme döneminde işletme ruhsatı alanları içinde aramalara devam edilir. 

İşletme ruhsatının verildiği tarihten itibaren mümkün rezerv alanlarının IV. Grup 

sahalarında beş yıl, diğer grup ruhsat sahalarında üç yıl içinde görünür ve 

muhtemel rezerv haline getirilmesi zorunludur. Getirilmeyen alanlar taksir edilir. V. 

grup madenler için verilen işletme sertifika alanlarında bu madde hükümleri 

uygulanmaz.(Maden Kanunu Uyg. Yönetmeliği Madde 23) 

 

İşletme ruhsatı döneminde yapılan arama faaliyetleri arama faaliyet raporu ile 

Genel müdürlüğe verilerek işletme talebinde bulunulabilir. İşletme ruhsatı talebi 

sırasında verilen İşletme Projesi içerisinde yer alan mümkün rezerv alanları 5 yıl 

içerisinde görünür hale getirilmesi gerekmektedir. Yine işletme Projesinde belirtilen 

muhtemel alanlar da mümkün rezerv hale getirilmelidir. Aksi durumlarda bu 

alanların taksir edilmesi söz konusudur. 

 

4.2.4.5 İşletme Projesi 

      

     Ruhsat sahipleri, 5177 kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu uygulama 

yönetmeliğinin 18 maddesi uyarınca II, III ve IV Grup madenlere ve rezerve edilen 

1-b grubu madenlere işletme ruhsatı alınabilmesi için arama ruhsat süresi sonuna 

kadar tespit edilen madenin rezerv bilgilerini de içeren arama faaliyet raporu ile 

birlikte , faaliyet sonrası çevre ile uyumlu hale getirilmesini de içeren en az bir maden 

mühendisi tarafından imzalanan Ek Form 6’ya uygun hazırlanmış işletme projesini 

hazırlatmak zorundadır. Örnek işletme projesi Ek–2 te verilmiştir. 
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     4.2.4.6 İşletme Döneminde Üretin ve Sevk Fişi Talebi 

      

     İşletme izni alınan ruhsat sahibi, işletme projesine uygun olarak üretim 

faaliyetlerine başlar. İşletme esnasında herhangi bir üretim yöntemi değiştirilmesi 

durumunda Revize proje hazırlanarak Genel Müdürlüğe bildirilir. Aksi halde işletme 

revize proje onaylana kadar durdurulur. 

 

     Revize projeler işletme projesi ile aynı olup değişikliklerin belirtildiği projelerdir. 

En az bir maden mühendisi tarafından hazırlanıp imzalanmış olması gerekmektedir. 

 

     İşletme aşamasında üretim faaliyeti işletme projesine uygun olmasının yanında 

ÇED, Tarım vb izinlerin alınması sırasında hazırlanan projelere uygun olmak 

durumundadır. 

 

     İşletme aşamasında iş ve işçi sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir durumun 

tespiti halinde gerekli önlemlerin alınması için ruhsat sahibine 6 aylık süre verilir ve 

tamamlanması istenir. Mücbir sebepler dışında bu süre uzatılmaz ve teminat irad 

kaydedilerek işletme faaliyeti durdurulur. 

 

     İşletme ruhsatlı sahanın teknik nezaretçisi, işletmeyi en az 15 günde bir ziyaret 

ederek tespitlerini teknik nezaretçi defterine not ederek alınacak önemleri ruhsat 

sahibine belirtir. Ruhsat sahibi bu önerileri yerine getirmekle yükümlüdür.  

 

    Üretilen maden, maden sevk fişi kullanılarak sevki gerçekleşmelidir. Maden sevk 

fişleri Genel Müdürlükten temin edilir. İşletme ruhsatı ve izni alan ruhsat sahibi 

Genel Müdürlüğün Mali İşler Şubesine kocan bedeli yatırarak maden sevk fişini 

temin eder. 

 

     İşletme Ruhsatı sahibi firma sahipleri her yıl Nisan ayı sonuna kadar İşletme 

Faaliyeti belgelerini Genel Müdürlüğe vermek zorundadır. 1-a grubu maden ruhsatı 

sahipleri bu belgeleri İl Özel İdarelerine verecektir. Bu belgeler sahanın teknik 

nezaretçisi tarafından hazırlanır ve onaylanır. İşletme faaliyeti belgeleri şunlardır; 
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• İşletme Faaliyeti Bilgi Formu: işletmenin 1 yıl içerisinde yaptığı üretim ve 

stok miktarı, uygulanan üretim sistemi, kullanılan makine ve ekipman çeşidi 

ve adedi, varsa iz kazası ve bir sonraki üretim planını içeren rapordur. Örnek 

İşletme faaliyet raporu Ek-3’te verilmiştir. 

• Satış Bilgi Formu: İşletme faaliyet bilgi formunda belirtilen ve İşletmenin 1 

yıl içerisinde üretip sevk ettiği madenin miktarı üzerinden hesaplanan devlet 

hakkı tutarlarının belirtildiği form olup kullanılan sevk fişi adedi ve numara 

aralığı belirtilir. Aynı zamanda üretim miktarı ve devreden stok miktarları 

belirtilir. Örnek satış bilgi formu Ek–4 verilmiştir. 

• İmalat Haritası: sahanın son durumunu içeren ve haritacı tarafından 

hazırlanıp, geçmiş yıllara ait üretim, bir yıl önceki üretim ile bir sonraki yıl 

planlanan üretimleri gösteren uygun kesitli ve ölçekli haritalardır. 

• Arama Faaliyet Raporu: Yıl içerisinde herhangi bir arama faaliyetinde 

bulunulmuş ise arama faaliyet raporu da hazırlanır. 

• Projede Değişiklik Varsa Harita ve Vaziyet Planları: Özellikle yeraltı 

ocaklarında yapılan değişikliklerde hazırlanır ve üretim sistemini harita 

üzerinde gösteren uygun ölçekli harita ve planlardır. 

 

4.2.4.7 Madenlerin Sevk Edilmesi 

 

Madenleri sevk fişi ile nakledilmesi zorunludur. Sevk fişleri 213 Sayılı Vergi 

Usul Kanunu niteliğindedir. Madenlerin çeşitli şekilde sevkıyatlarında sevk fişleri 

farklı biçimlerde düzenlenir. Bu düzenleme usulleri şunlardır; 

 

• Sevkıyatın, ocaktan taşıma araçları ve takiben konveyör ile yapılması halinde, 

her vardiya sonunda, otomatik kantar/ölçme sistemi ile ölçülen cevher miktarı 

için bir adet sevk fişi kesilmesi yeterlidir. 

• Sevkıyatın, ocaktan doğrudan konveyör sistemi ile yapılması halinde, her 

vardiya sonunda otomatik kantar sistemi ile ölçülen cevher miktarı için bir 

adet sevk fişi kesilmesi yeterlidir. 
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• Sevkıyatın, ocaktan taşıma araçları ile yapılması durumunda, yirmi dört saat 

zarfında kantardan geçirilerek ölçülen cevher miktarı için bir adet sevk fişi 

kesilmesi yeterlidir. 

• Boru hattı ile sevk edilen madenlerin, yirmi dört saat zarfında boru hattında 

bulunan ölçüm cihazında ölçülen miktarı için bir adet sevk fişi kesilmesi 

yeterlidir. 

• Otomatik kantar sisteminin kullanıldığı işletmelerde, Genel Müdürlük 

tarafından talep edildiğinde, ölçüm kontrol belgesinin ibraz edilmesi 

zorunludur. 

 

    Sevk fişleri 25 koçanlı ve dört nüsha olarak basılmaktadır. Sevk fişlerinin ilk 

iki nüshası taşımayı yapan kamyoncuya, 1 nüshası fatura ekine eklenerek 

muhasebeye verilmeli, bir nüshası da koçanda kalmalıdır. Sevk fişleri hangi ruhsat 

için alındı ise sadece o ruhsat için kullanılmalıdır. Sevk fişi kullanımında, sevk fişi 

üzerinde yazılı bilgilerin eksiksiz ve tam olarak doldurulması zorunludur. Şekil 

4.3’te örnek bir sevk fişi görülmektedir. 

 

Sevk fişi olmadan maden sev edildiğinin tespit edilmesi halinde, madeni üreten 

ruhsat sahibine ocak başı satış bedelinin üç katı tutarında idari para cezası verilir. Bu 

madenlere el konulmaz. 

 

Ruhsatın iptali, terk edilmesi veya sevk fişlerinin amacına uygun kullanılmaması 

durumunda sevk fişleri genel müdürlüğe iade edilir. Sevk fişleri, tebligat tarihinden 

iki ay içerisinde iade edilmediği takdirde teminat irat kaydedilir. 

 

     4.2.4.8 İşletme Ruhsatı/Sertifikası Süresi ve Uzatılması 

 

I (a) ve V. Grup madenlerin işletme ruhsat süresi en az beş yıldır. Diğer grup 

madenlerin işletme ruhsat süresi görünür ve muhtemel hale getirilmiş rezerv ve 

hazırlanmış projesine göre belirlenir.  Bu süre 10 yıldan az olamaz. 
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 Şekil 4.3 Örnek maden sevk fişi 

 

İşletme ruhsat süresinin bitiminden önce talep harcı ile beraber Ek Form-6’ya 

uygun yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması, sahada projesine uygun 

faaliyette bulunulmuş, maden rezervinin yeterli ve rasyonel bir şekilde işletilmesi için 

gerekli yatırımların yapılmış ve tesislerin inşa edilmiş olması, projenin uygun 

bulunması durumunda ruhsat süresi uzatılabilir. Toplam işletme ruhsat süresi altmış 

yılı geçemez. Altmış yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

(Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği Madde 28) 

 

 İşletme sertifikası süresinin bitiminden önce talep harcı ve işletme projesi ile 

süre uzatımı talebinde bulunulabilir. Yeterli rezervin olması, projenin uygun 

bulunması ve işletme sertifikası süresince üretim faaliyetinde bulunulmuş olması 

durumunda sertifika süresi uzatılabilir. 

 

İşletme ruhsat döneminde üretimin arazi yüzeyinden toplanarak yapılması 

halinde süre uzatımı için işletme projesi yerine arama faaliyet raporu verilmesi 

yeterlidir. (Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği Madde 29) 
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İşletme ruhsatının uzatılması (Temdit edilmesi) sırasında istenen belgeler 

şunlardır; 

 

• En az bir maden mühendisi tarafından hazırlanan ve imzalanan işletme 

projesi 

• Ruhsat Alanının yer bulduru haritası  

• Ruhsat alanın uygun ölçekli renklendirilmiş jeolojik harita  

• 1/25000’lik Topoğrafik Harita 

• Uygun ölçekle çizilmiş sahanın son durumunu gösteren imalat haritası 

• İşletme ruhsat süresi boyunca yapılacak üretimi harita üstünde gösterir termin 

planı  

• Restorasyon planı ve uygulama haritası 

• Yet altı işletmelerinde işçi sağlığı ve işyeri güvenliği ile ilgili önlemleri ve 

işleri içeren haritalar (havalandırma, nakliye vb.)  

• Mevcut ve yapılması planlanan yapıları gösterir vaziyet planı 

• Yıllık işletme harcı makbuzu aslı (2006 yılı için2.296,50 ytl) 

• İşletme ruhsat teminatı makbuzu aslı (Ytl× hektar, en az işletme harcı kadar)  

 

Yapılan süre uzatım talebinden sonra projenin incelenmesi ve sahanın yerinde 

görülmesinden sonra Genel Müdürlük tarafından uygun bulunması halinde talep 

doğrultusunda İşletme Ruhsatı uzatılır. 

 

4.2.4.9 İşletme Ruhsatının İptali ve Sahanın Terk Edilmesi 

 

İşletme ruhsatı süresinin sona ermesi, ruhsatın sahibi tarafından terk edilmesi vb. 

sebeplerden dolayı ruhsat iptal edilir.  

 

Beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında üç yıldan fazla 

üretim yapılmayan ruhsatlar, teminatları irat kaydedilerek iptal edilir. 

 

Ayrıca farklı durumlar neticesinde irat kaydedilen ruhsatların süresi içinde 

yatırılmayan ruhsatlar, süresi içinde bir üst safhaya geçme talebinde bulunulmayan 
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ruhsatlar, beş yıl içinde üç kez onuncu madde, yedinci madde uygulanan ruhsatlar, 

süresi içinde intikal talebinde bulunulmayan ruhsatlar iptal edilir. 

 

Yukarıda belirtilen sebepler sonucunda iptal edilen işletme ruhsatının, ruhsat 

sahibi üzerinden düşürülmesi gerekmektedir. Ruhsat sahibi, ruhsat iptal edilmesine 

rağmen saha ile ilgili durumlardan sorumludur.  

 

Ruhsat sahasında çalışma yapılmış ise ruhsat sahibi, işletme projesinde belirtilen 

ve işletme ruhsatı sırasında verilen restorasyon planı ve uygulamasını gösterir 

haritaya uygun biçimde herhangi bir tehlike ye durum arz etmeyecek hale getirmekle 

sorumludur. Saha ile ilgili tüm güvenlik şartları sağlandıktan sonra ruhsat 

yükümlülüğü sona ermektedir. 

 

Ruhsat sahibi bunun yanında izinler aşamasında taahhüt ettiği tüm 

sorumluluklarında yerine getirecektir. Tarım alanı ise tekrar tarıma elverişli hale 

getirmesi, orman alanı ise ağaç dikilmesi, mera alını ise tekrar mera vasfına uygun 

hale getirmek vb gibi verilen taahhütleri de yerine getirmek zorundadır. Aksi halde 

valilikler tarafından 6183 sayılı kanuna göre takibat yapılır. Saha ile ilgi güvenlik 

önlemleri valilik tarafından yaptırılır ve masraflar ruhsat sahibi tarafından karşılanır. 

 

Ruhsat alanında herhangi bir çalışma olmadığı durumlarda ruhsat sahibi bunu 

belgelendirmek şartı ile ruhsat yükümlülüğü sona erecektir. 

 

Ruhsat sahibi, ruhsatı süresi içerisinde ruhsat bırakmak istemesi durumunda bunu 

Genel Müdürlüğe gerekli evraklar ile birlikte dilekçe ile müracaat edilir. Bu evraklar; 

 

• Terk Raporu: En az bir maden mühendisi tarafından hazırlanır ve gerekli 

güvenlik önlemleri anlatılır. Örnek Terk Raporu Ekte verilmiştir. 

• Son durum imalat haritası ve jeoloji haritası 

• Ruhsatın bırakılmasına dair verilen şirket kararının noter onaylı örneği 

• Geçmiş yıllara ait ödenmemiş harç ve devlet hakkının ödenti makbuzları 
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• Sahada çalışma yapılmış ise restorasyon planına uygun hale getirildiğine dair 

fotoğraflar 

• İmza sirküleri 

 

      Genel müdürlük talebini yerinde inceleyerek ruhsatın iptaline karar verir. Gerekir 

ise yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde görmek ister ise yolluk harcının da 

yatırılması gerekmektedir. Tüm inceleme tamamlandıktan sonra ruhsat iptal edilir. 

İncelemeler sırasında eksik emniyet tedbirleri var ise 6 aylık süre verilir ve 

tamamlanması istenir. 

 

4.2.4.10 Teknik Nezaretçilik, Şartları ve Atama İşlemleri  

 

Maden kanununda maden mühendisi iki görev üstlenmiştir: 

 

• İşletme projesi, Arama faaliyet raporu, Terk raporu, Faaliyet bilgi formunu 

hazırlayıp imzalamak 

• Teknik ve Daimi Nezaretçilik görevini üstlenmek 

 

     Bu iki görev Resmi Gazetede yayınlanan 5177 sayılı Kanun ile değişik 3213 

sayılı Maden Kanunu ile ilgili Yönetmelikte belirtilen kıstaslara göre yürütülmek 

zorundadır. 

 

     Maden Kanununun Uygulamasına dair Yönetmelikte teknik nezaretçinin tarifi: 

İşletmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet yönünden nezaretini yapan, Kanunun 

29. Madde belgelerinin hazırlanmasından sorumlu ve yetkili maden mühendisi 

şeklindedir. (Teknik Nezaretçilik Seminer Notları (2005). Ankara: Maden 

Mühendisleri Odası Yayını) 

 

Maden Kanununun da belirtildiği gibi Teknik Nezaretçisi olmayan arama ve 

işletme ruhsatlı sahalar içinde maden işletme ve üretim faaliyetinde bulunamazlar. 
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     Bir maden mühendisi 1(a) grubundan beş, diğer gruplardan beş olmak üzere en 

fazla 10 ruhsat sahasında teknik nezaretçilik görevini üstlenebilir. 1 (a) grubunda 

nezaret görevi olmasa bile diğer gruplar için en fazla beş nezaretçilik görevi 

yapabilir. Diğer gruplarda teknik nezaret görevi olmadığı durumlarda 1 (a) grubu 

için bu sayı en fazla 10 olabilir. (Teknik Nezaretçilik Seminer Notları 

(2005). Ankara: Maden Mühendisleri Odası Yayını) 

 

İstifa eden veya azledilen nezaretçiler, yukarıda belirtilen sınırlar dâhilinde aynı 

yıl içinde en fazla üç yeni nezaretçilik görevi alabilirler  

 

Bir maden mühendisinin alabileceği teknik nezaretçilik yukarıda belirtilen sayıyı 

aşamaz Bu sayıyı aştığının tespiti dâhilinde on beş gün içinde nezaretçilik sayısını 

yukarıda belirtilen sınırlara indirmek zorundadır. Aksi halde bu kişiler üç yıl süre ile 

yeni bir nezaretçilik görevine atanamazlar. 

 

Teknik nezaret görevini üstlenebilmek için aşağıdaki şartlar aranır; 

 

• T.C. vatandaşı olmak 

• Maden Mühendisi olmak 

• Yeraltı işletme faaliyetlerine nezaret edecek olanlarda yeraltı maden 

işletmelerinde en az iki yıl deneyimli olmak ve bu deneyimi belgelemek 

• İlk defa atanacakların Maden Mühendisleri Odası tarafından yapılacak eğitim 

seminerleri sonucunda verilen teknik nezaretçi sertifikasına sahip olmaları 

gerekir. 

 

     Maden işletmelerinde veya madencilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında fiili 

olarak en az beş yıl çalışan maden mühendisleri için çalışma şartı aranmaz. 

 

     Bir maden mühendisi teknik nezaretçi yapabilmesi için yukarıdaki şartlar ışığında 

iki şekli vardır. 
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• Maden mühendisi bir şirkete bağlı olarak sigortalı çalışıyor ise sadece şirkete 

ait ocaklarda teknik nezaretçilik görevini yapabilir. Bunun için Maden 

Mühendisleri Odası tarafından her yıl belirlenen maden mühendislerin 

alacağı ücretleri üzerinden sigortasının yatırılması gerekir. Sigortasının bu 

bedeller üzerinden yatırılmasını belgeleyerek atamalarını yapabilir. 

 

• Bir maden mühendisi serbest olarak da teknik nezaretçilik yapabilir.  Bunun 

için Bağkur’a ve adresinin bulunduğu mevkideki en yakın Vergi Dairesine 

kaydını yaptırarak, Serbest Meslek Makbuzu sahibi olmalılardır. Yaptıkları iş 

için düzenli olarak makbuz keserek gerekli vergilerini ödemelilerdir. Bu 

durumda herhangi sahada nezaretçilik yapabilirler. 

 

Bir sahaya teknik nezaretçinin atanması için teknik nezaretçi tarafından 

hazırlanan belgeler Maden Mühendisleri Odası tarafından vize verilerek Genel 

Müdürlüğü dilekçe ile verilir. Bu evraklar; 

 

• Bilgi Formu: İşin niteliğini ve kişisel bilgileri içeren bir form olup 1 adeti 

Maden Müh. Odasında kalmak üzere 3 nüsha hazırlanır. Örnek Bilgi Formu 

Ek- 11’te verilmiştir. 

• Teknik Nezaretçi Atama Formu: Genel Müdürlük tarafından belirlenen 

formatta hazırlanan ve tarafların imzaları ve bilgileri olan formdur. Biri 

Maden Müh. Odasına verilmek üzere üç nüsha hazırlanır. Örnek Teknik 

nezaretçi atama formu Ek-12’te verilmiştir. 

• Teknik Nezaretçilik Sözleşmesi: Teknik nezaretçi ile ruhsat sahibi arasında 

yapılan işin niteliğini belirten sözleşmedir. İkisi taraflarda biri Maden Müh. 

Odasına verilmek üzere üç nüsha hazırlanır. Örnek sözleşme Ek’te 

verilmiştir. Bu sözleşme teknik nezaretçinin serbest olarak çalıştığı 

durumlarda düzenlenir. Örnek sözleşme Ek-13’te verilmiştir. 

• Serbest olarak çalışan mühendisler için Maden Müh. Odası tarafından vize 

verilmesi için, SMMH Belgesi, serbest meslek makbuzu veya fatura 

fotokopileri de istenir. 

• Bir firmada sigortalı çalışanlar mühendisler için sigorta bildirgesi  
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• Oda vize ücreti ödenti makbuzu (2006 yılı için 30,00 YTL) 

 

     Yukarıdaki evrakları ile Maden Mühendisleri Odasından vize alan ruhsat sahipleri 

gerekli evraklar toparlayıp dilekçe ile 1-a grubu madenler için İl Özel İdarelerine, 

diğer gruplar için Genel Müdürlüğe başvurarak atama işlemini gerçekleştirir. Bu 

evraklar; 

 

• Teknik Nezaretçi Atama Harcı Makbuzu(2006 yılı için 191,00 YTL) 

• Bilgi Formu (2 Adet) 

• Teknik Nezaretçi Atama Formu (2 Adet) 

   

     Teknik nezaretçinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

 

• Teknik nezaretçi, işyerinin her yerinde görevi ile ilgili inceleme yapmak ve 

gerekli her türlü bilgiyi alma yetkisine sahiptir. 

• Teknik nezaretçi, nezaret görevini Maden Kanunu ve İş Kanunu hükümleri 

kapsamında yürütür. Teknik nezaretçi, ruhsat sahasındaki faaliyet ve 

üretimleri on beş günde en az bir defa denetlemek, tespitlerini ve önerilerini 

teknik nezaretçi defterine not etmek zorundadır. İşyerinde yaptığı inceleme 

ve gözlemlerde iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli bir durumun 

varlığında hemen tedbir alınmasını ve tedbir alınmasının mümkün olmadığı 

durumlarda tedbir alınana kadar işletme faaliyetini durdurarak ilgili 

kuruluşlara bilgi vermek ile yetkilidir. 

• İşyerindeki faaliyetler ile ilgili eksiklik ve önerileri işyerinde çalışanların 

görebileceği şekilde ilan eder. Aynı zamanda noter onaylı “Teknik Nezaretçi 

Defteri’ne rapor ederek ruhsat sahibine bildirir. 

• Teknik nezaretçi devlet adına madencilik faaliyetlerini denetler, ruhsat 

sahibinin her yıl nisan ayında işletme faaliyet bilgi formunu ve imalat 

haritasını hazırlayarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verir. 

 

     Teknik nezaret görevi, teknik nezaret görevini yapan mühendisin istifası, işveren 

ile arasında yapılan sözleşmenin iptal edilmesi, ruhsatın devri veya teknik 
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nezaretçinin ölümü gibi durumlarda sona erer. Bu gibi durumlarda ruhsat sahibi 

tarafından on beş gün içerisinde yeni bir teknik nezaretçi atamak zorundadır. Bu 

süre içerisindeki teknik ve emniyet yönünden meydana gelecek tüm olaylarda 

sorumluluk ruhsat sahibine aittir. (Teknik Nezaretçilik Seminer Notları 

(2005). Ankara: Maden Mühendisleri Odası Yayını) 

 

     Ruhsat sahibinin teknik nezaretçiyi azletmesi ya da ruhsatın devri, iptali ve terk 

edilmesi durumunda, teknik nezaretçi görev yaptığı döneme ait işletme faaliyet bilgi 

formunu, sahanın don durumuna ilişkin öneri ve önlemleri içeren raporu Genel 

Müdürlüğe verir. Aksi halde teknik nezaretçi yeni bir göreve bir yıl süresince 

üstlenemez. Teknik nezaretçi bir yıl içinde en fazla üç kere atama yerini 

değiştirebilir. 

 

4.3 Kamu Kurum ve Kuruluşlarla Olan İlişkiler ve Gerekli İzinler 

 

Maden ruhsat sahipleri, yürürlükte olan Maden Kanununun yanında, yapacağı 

madencilik faaliyetinin etkileri ile ilgili olan diğer bakanlıkların çıkarmış olduğu 

Kanun ve Yönetmeliklere uymak ve gerekli izinleri almakla da yükümlüdür. 

 

Bu kısımda madencilik faaliyeti sırasında karşılaşılacak olan Kanun ve 

Yönetmeliklere bağlı olarak gerekli izinlerin alınması için gerekli olan şartlar 

incelenecektir. 

 

4.3.1 Çevre ve Orman Bakanlığından Alınması Gereken İzinler 

 

     Günümüzde yaşanma çevre problemlerinin ana kaynağını mevcut doğal 

dengenin insan eli ile bozulması teşkil etmektedir. Yerkabuğundaki mineral ve 

maden yataklarının aranması ve işletilmesi aşamalarında ortaya çıkan madencilik 

faaliyetleri esasında kaçınılmaz bir şekilde arazide değişiklik, bozulma veya tahribat 

meydana gelmektedir. Giderek artan talep yüzünden tahribat artmaktadır. Genel 

olarak madencilik faaliyetlerinin etkileri, cevher zenginleştirme ile birlikte açık ve 

kapalı maden işletmeciliğinin sebep olduğu çevre problemleri şeklinde karşımıza 
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çıkmaktadır. Madencilik; jeolojik yapıyı, röfleyi, su rejimini, yerel iklimi ve peyzajı 

değiştirebilir, toprağı bozar ve (varsa) bitki örtüsünü yok eder. Bu etkiler toprak ve 

bitki örtüsünün doğrudan yok edildiği açık maden işletmeciliğinde daha da belirgin 

olarak görülür. Dolaylı bozulmalar ise cevher, örtü ve artık yığınları ile madencilik 

tesislerinin ve binalarının bulunduğu arazilerde meydana gelir.  

 

Ruhsat sahibi madencilik faaliyetlerinin yarattığı bu etkiden dolayı bir çevre 

problemi ile karşı karşıya kalınmaktadır ve bundan dolayı Çevre Bakanlığı tarafından 

çıkartılan Kanun ve Yönetmeliklere uymak ve gerekli izinleri almak zorundadır.  

 

Maden ruhsat sahipleri, çevresel etki değerlendirmesine tabi  projeler için 

çevresel etki değerlendirmesi raporunu veya seçme eleme kriterleri uygulanacak 

projeler için proje tanıtım dosyasını hazırlamak, ilgili kuruma veya valiliğe ya da 

Genel Müdürlüğe sunmak ve faaliyetlerini verilen karara göre gerçekleştirmekle 

yükümlüdürler. 

 

Ruhsat sahipleri, bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi sürecinde kamu 

kurum ve kuruluşlarının isteyeceği her türlü bilgi, doküman ve görüşü süresi içinde 

vermekle yükümlüdürler 

 

Çevre Bakanlığı tarafından çıkarılan ve madenciliği ilgilendiren Kanun ve 

Yönetmelikleri başlıcaları şunlardır. (Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği 

Madde 83) 

 

• 2278 Sayılı Çevre Kanunu 

• Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 

• Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 

• Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

• Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

• Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği 

• Gürültü Kontrol Yönetmeliği 
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     1982 yılında çıkan Çevre Kanunun 10. Maddesinde ile yasal statüye oturtulmuş 

olan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği çeşitli dönemlerken geçerek 

en son 16.12.2003 tarihinde revize edilerek bugünkü şeklini almıştır. Çevre 

yönetiminin en etkin araçlarından biri olan ÇED, kirlenme sonrası temizleme yerine, 

günümüzde kabul gören çağdaş yaklaşımla, kirlenmeden önce araştırma ve inceleme 

yaparak gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve sürdürülebilir kalkınmansın sağlanması 

olarak belirtilmiştir. 

 

     Bu politika, Çevre Kanunu’nun 10. maddesinde belirtilen Kurum ve kuruluşlar 

“Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu” hazırlarlar. Bu raporla çevreye 

yapılabilecek tüm etkiler göz önünde bulundurularak çevre kirlenmesine sebep 

olabilecek artık ve atıkların ne şekilde zararsız hale getireceği ve bu hususta alınacak 

önlemleri belirtilir.  

 

     Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED); Çevreye önemli etkileri olabilecek 

faaliyetlerle ilgili projelerin planlama aşamasından başlayarak faaliyetin inşaat, 

işletme ve faaliyetin sona erdirilmesinden sonra meydana gelebilecek etkilerinin, 

proje hakkında karar alınmadan önce bilimsel yöntem ve tekniklerle incelenmesi 

varsa olumsuz etkilerinin önlenmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi, projenin tüm 

uygulama aşamalarında bu etkilerinin ve önlemlerin izlenmesi ve denetlenmesi 

sürecidir. 

 

     ÇED süreci boyunca Seçme Eleme Kriterleri doğrultusunda, farklı formatlarda ve 

içerikte projeler hazırlanmaktadır. EK–I Prosedürüne tabii olalar,  Nihai ÇED olarak 

ta adlandırılan ve daha kapsamlı bir içeriğinin yanında yöre halkının katılımı ile 

toplantılar yapılarak hazırlana bir proje hazırlarlar.  EK-II Prosedürüne tabii olanlar 

ise Proje Tanıtım Dosyası olarak adlandırılan ve Nihai ÇED gerekli olup olmadığına 

karar verilen proje hazırlarlar. Ek-I ve EK-II Prosedürü tezin Ek-14’te  verilmiştir. 

 

     Maden ruhsat sahipleri, ruhsat aşamasına bakılmaksızın işletme faaliyetini 

gerçekleştirmeyi düşündüğü sahasının ÇED yönetmeliğinin EK–1 Prosedüründe 

madencilik projeleri için 25–29. Maddeleri ile EK-II Prosedürünün 35–42. 
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Maddelerine bakarak hangi sınıflandırma içerisine girdiklerini tespit ederek 

hazırlanacak raporun formatını öğrenirler. 

 

Madencilik projeleri. Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın; 

a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık 

işletme ve cevher hazırlama tesisleri, 

b) 150 hektarı aşan (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) çalışma alanında açık 

işletme yöntemi ile kömür çıkarma ve cevher hazırlama tesisleri, 

c) Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem yöntemleri uygulanan cevher 

zenginleştirme tesisleri 

26- Taşocakları Nizamnamesine göre, 

a) 25 hektar ve üzeri alandan hammadde çıkarılması 

b) Çıkarılan hammaddenin her türlü işlemden geçirilmesi  projelerinden 100.000 

m3/yıl ve üzeri kapasitede olanlar. 

27- Çimento fabrikaları veya klinker üretim tesisleri 

28- 154 kV (kilovolt) ve üzeri gerilimde 15 km’den uzun enerji iletim tesisleri 

(iletim hattı, trafo merkezi, şalt sahaları) 

29- 500 ton/gün ham petrol ve 500.000 m3/gün doğalgaz çıkartılması(ÇED 

Yönetmeliği EK-I Prosedürü) 

 

 Madencilik 

35-Madencilik projeleri: Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın; 

a) Madenlerin çıkarılması (Ek-I de yer almayanlar) 

b) 5.000 m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı 

taşların çıkartılması, işlenmesi ve yıllık 100.000 m² ve üzeri kapasiteli mermer 

kesme, işleme ve sayalama tesisleri, 

c) 1.000.000 m3/yıl ve üzerinde metan gazının çıkartılması ve depolanması 

d) Karbondioksit ve diğer gazların çıkartıldığı, depolandığı veya işlendiği 10.000 

ton/yıl ve üzeri kapasiteli tesisler, 

e) Taşocakları Nizamnamesi’ne göre bir hammaddenin çıkarılması (Ek-I de yer 

almayanlar) 
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f)Taş Ocakları Nizamnamesine göre çıkarılan bir hammaddenin her türlü işleme 

sokulması (25.000 m3/yıl ve üzeri) 

g) 50.000 ton/yıl ve üzeri tuzun çıkarılması ve/veya her türlü tuz işleme tesisleri, 

h) Cevher hazırlama veya zenginleştirme tesisleri (Ek-I de yer almayanlar), 

i) Aynı sahada toplam 3 000 m ve üzerinde sondajla yapılan aramalar, 

36-Klinker öğütme tesisleri 

37-Kömür işleme tesisleri 

a) Havagazı ve kok fabrikaları, 

b) Kömür briketleme tesisleri, 

c) Kömür yıkama tesisleri, 

38-Petrokok, kömür ve diğer katı yakıtların depolama, sınıflama ve ambalajlama 

tesisleri (perakende satış birimleri hariç) 

39-Tuğla veya kiremit üretimi yapan tesisler. (Atölye tipi tesisler hariç) 

40-Seramik veya porselen üretimi yapan tesisler (Atölye tipi tesisler hariç) 

41-Sabit asfalt hazırlama (plent) tesisleri 

42-Kireç fabrikaları(ÇED Yönetmeliği EK-II Prosedürü) 

 

Madencilik projesi belirlenen format ışığında raporunu hazırlayarak Çevre ve 

Orman bakanlığına sunarlar.  Ruhsat sahipleri, işletme ruhsatlarının yürürlülük 

tarihinden itibaren ve arama ruhsatı aşamasında çalışma izni talep ettiği andan 

itibaren üç (3) ay içerisinde Çevre ve Orman Bakanlığına başvurarak format almak 

zorundadırlar. Aksi halde teminatları irat kaydedilir.  Format alındıktan sonra ise 

ÇED raporunu bir (1) yıl içerisinde hazırlayıp sunmak zorundadırlar. 

 

      Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak çevresel etki değerlendirmesi raporu 

uygulanacak faaliyetler için maden ruhsat sahibine Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Yönetmeliği hükümlerine göre özel format verilir.  

 

 Özel format belirleme işlemi müracaat tarihinden itibaren en geç 12 iş günü 

içerisinde tamamlanarak proje sahibi veya temsilcisine verilir. 
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Proje sahibi özel formatın veriliş tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde 

çevresel etki değerlendirmesi raporunu, Çevre ve Orman Bakanlığına sunmakla ve 

Genel Müdürlüğe bilgi vermekle yükümlüdür(Madencilik Faaliyetleri İzin 

Yönetmeliği. Madde 84) 

 

     Maden projeleri EK-II prosedürdeki sınır değerlerinin altında bir faaliyet 

göstermeleri durumunda ÇED kapsamına dâhil olmadığından izin alınmasına gerek 

kalmamış olup ÇED’ ten muaftırlar. Ruhsat sahipleri, bu değerlerin altında üretim 

yapılacağını belgeler ve taahhüt ederek İl Çevre müdürlüklerine gerekli evraklar ile 

birlikte başvurarak gerekli izinleri alırlar. 

 

4.3.1.1 ÖNÇED İzni 

 

Maden ruhsat sahiplerinin arama ruhsatı aşamasında üretim faaliyeti 

gerçekleştirmesi ve EK-II prosedüründeki sınır değerlerin altında olan faaliyet 

gerçekleştirmesi durumunda alınacak olan çevresel izindir. Maden Kanununu 

sağladığı şartlar içerisinde ruhsat sahibi arama ruhsatlı sahasında fiziki anlamda 

faaliyet gerçekleştirmesi durumunda çevresel iznini almak zorundadır. 

 

Ruhsat sahibi arama işlemini derinleştirmek veya Maden Kanunun verdiği yetki 

ile arama aşamasında rezervin belli bir miktarını üretip sevk etmek istediği 

durumlarda gerekli evraklar ile İl Çevre Müdürlüğüne başvurarak gerekli izni talep 

eder. Bu evraklar, Ek’te verilen Çevresel Etki Yönetmeliğin 35–42. Maddelerinde 

belirtilen sınırların altında olmak şartı ile şunlardır; 

 

• Ruhsat Fotokopisi 

• İş Akım Şeması 

• Proje Özeti  

• Arama Faaliyet Raporu 

• Taahhütname 

• Ruhsat Sahası Çizilmiş Topoğrafik ve Jeolojik Harita 

• Vaziyet Planı 
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• Mülkiyet Durumu Yazısı 

• Orman alanı ise Orman İzni 

• Kapasite Raporu 

 

 
Şekil 4.4 ÖNÇED izni için örnek iş akım şeması 
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Şekil 4.5 ÖNÇED izni için örnek proje özeti 
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Şekil 4.6 ÖNÇED izni için taahhütname örneği 
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4.3.1.2 Proje Tanıtım Dosyası 

 

ÇED Yönetmeliğinin 15. maddesi kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (PDT) 

hazırlayacak projeler tanımlanmış ve 16,17. maddelerde ise uygulama hakkında 

genel bilgiler verilmiştir. 

 

Maden ruhsat sahipleri, aşağıda belirtilen şartlar ışığında PTD hazırlayarak yetki 

verilmiş Çevre İl Müdürlüklerine veya Çevre ve Orman Genel Müdürlüğüne 

sunarlar. Bu Şartlar; 

 

• EK-II Prosedüründe yer alan projeler, 

• Bu Yönetmelik kapsamında yer alan projelerin, gerek yatırım gerekse 

işletme döneminde mevcut durumlarında yapılmak istenilen değişikliklere 

ilişkin projeler, 

• Bu Yönetmelik kapsamı dışında bulunan faaliyetlerin mevcut durumlarında 

yapılmak istenen ve bu faaliyetlerin Yönetmelik kapsamına girmeleri 

sonucunu doğuracak olan değişikliklere ilişkin projeler. 

 

     Seçme, eleme kriterleri uygulanacak projelerde çevresel etki değerlendirmesi 

uygulanacak listede yer alan alt sınırlar üst sınır olarak alınır. Ruhsat hukuku ve 

aşamasına bakılmaksızın aşağıdaki madencilik faaliyetleri için seçme, eleme 

kriterleri uygulanır: 

 

a) Aşağıdakiler dışında her türlü madenin çıkarılması(çevresel etki 

değerlendirmesi uygulanacak projeler listesinde yer almayanlar)  

b) 5.000 m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı 

taşların çıkartılması, işlenmesi ve yıllık 100.000 m² ve üzeri kapasiteli mermer 

kesme, işleme ve sayalama tesisleri,  

c) Karbondioksit ve diğer gazların çıkartıldığı, depolandığı veya işlendiği 10.000 

ton/yıl ve üzeri kapasiteli tesisler,  

d) 1.000.000 m3/yıl ve üzerinde metan gazının çıkarılması ve depolanması,  
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e) Kanunun 2 nci maddesinde yer alan I. ve II. Grup madenlerin üretimi ve her 

türlü işleme sokulması (kırma, eleme, öğütme, yıkama vb) (25.000 m3/yıl ve üzeri),  

f) 50.000 ton/yıl ve üzeri tuzun çıkarılması ve/veya bu madenlerin her türlü 

işleme tesisleri,   

f) Çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak listede yer almayan cevher 

hazırlama veya zenginleştirme tesisleri,  

 

Bu maddede belirtilen limitlerin altında kalan madencilik faaliyetleri, çevresel 

etki değerlendirmesi kapsamı dışındadır. (Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği 

Madde 87) 

      

     Ruhsat sahipleri başvurunun ardından, Çevre Bakanlığından hazırlanacak raporun 

formatını alınlar ve dosya hazırlarlar. Seçme-Eleme Kriterleri için hazırlanacak olan 

projenin formatına uygun olarak işletme faaliyetlerini inceleyerek çevreye verdiği 

zararlar ve önlemlerini de içeren Proje Tanıtım Dosyalarını hazırlarlar. 

 

     Proje Tanıtım Dosyaları en aç üç meslek grubunun oluşturduğu çalışma grubu 

tarafından hazırlanır. Bu meslek grupları içerisinde bir tanesi Çevre Mühendisi 

olmak üzere diğer iki meslek, faaliyet koluna göre farklılıklar gösterebilir. Maden 

projeleri için Maden Mühendisi ve Jeoloji Mühendisi olabilmektedir. Bunun yanında 

Kimya Mühendisi, Biyolog, Ziraat Mühendisi de maden projelerinde yer alabilirler. 

  

Ruhsat sahibi çalışma grubunun hazırlandığı Proje Tanıtım Dosyasını Çevre 

bakanlığına dilekçe ile sunar.  Dosyaların dilekçe ile bakanlığa sunulmasında istenen 

evraklar şunlardır; 

 

• 3 adet Proje Tanıtım Dosyası 

• 3 adet Dosyanın Adobe Acrobat formatında yazılmış CD 

• 1 adet ruhsat sahibi tarafından hazırlanmış noter onaylı taahhütname 

• Proje Tanıtım Dosyası Harç bedeli makbuzu (2006 yılı için 500 YTL) 
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     Dosyanın sunulmasından sonra uygulanacak olan prosedür Şekil 4.7’de 

gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Şekil 4.7 EK-II prosedürü 

 

     Dosya inceleme aşamasında eksikliklerin ortaya çıkması durumunda dosya ruhsat 

sahibine eksikliklerin bildirilmesi sureti ile geri iade edilir. Ruhsat sahibi proje 

içerisinde bulunan eksiklikleri çalışma grubu ile tamamlayarak 3 adet dosya ile 1 

adet CD’yi dilekçe ile bakanlığa sunar. İnceleme tamamlandıktan sonra ÇED 

GEREKLİ DEĞİLDİR kararı verilerek ÇED izni alınmış olur. ÇED GEREKLİDİR 

kararı verilmesi durumunda NİHAİ ÇED hazırlanır.(Kaynak: Çevresel Etki 

Değerlendirilmesi Yönetmeliği, (R.G. 23.06.1997 – 23028)) 

 

 

PROJE TANITIM DOSYASI EK IV’E GÖRE 
HAZIRLANIR 

PROJE TANITIM DOSYASI BAKANLIĞA SUNULUR, 
BAKANLIK UYGUNLUK YÖNÜNDEN İNCELER (5 İŞ 

GÜNÜ) 

PROJE TANITIM DOSYASININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ (15 İŞ GÜNÜ) 

BAKANLIĞIN KARAR VERMESİ 
(5 İŞ GÜNÜ) 

ÇED GEREKLİDİR 
KARARI 

ÇED PROSEDÜRÜ 
UYGULANIR 

ÇED GEREKLİ 

DEĞİLDİR KARARI 
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     Ruhsat sahibi izinleri alma aşamasında hazırladığı Proje Tanıtım Dosyası 

içerisinde belirtilen hususlara ve taahhütlere uymak zorundadır. Aksi halde izin iptal 

edilir. Örnek Proje Tanıtım Dosyası Ek-15’te verilmiştir.      

 

     4.3.1.3 Nihai ÇED Raporu 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

              Şekil 4.8 EK-I prosedürü 

 

 

 

HALKIN KATILIMI VE FORMAT VERİLMESİ          
(12 İŞ GÜNÜ) 

ÇED RAPORU BAKANLIĞA SUNULUR 

KOMİSYON ÜYELERİNCE İNCELEME VE 
DEĞERLENDİRME YAPILIR (10 İŞ GÜNÜ) 

5 YIL İÇERİSİNDE YATIRIMA 
BAŞLANMALIDIR. 

YATIRIM 
YAPILMAZ 

PROJE TANITIM DOSYASI HAZIRLANIR 
BAKANLIĞA SUNULUR 

BAKANLIK PROJE TANITIM DOSYASINI İNCELER 
VE İDK KURULUR (3 İŞ GÜNÜ) 

NİHAİ ÇED RAPORU BAKANLIĞA 
SUNULUR 

BAKANLIKÇA 
 ÇED OLUMLU/ ÇED OLUMSUZ 

KARARI VERİLİR 
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     4.3.1.4 Emisyon İzni 

 

     Çalışmaları ve yapısı uyarınca insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkisi olan 

tesislerin kurulması ve işletilmesi izni bu yönetmelik hükümlerine göre emisyon 

izninin alınmasını gerektirir. 

 

     Emisyon tanımı itibari ile yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, 

ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, 

taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava 

kirleticileri olarak tanımlanır. Madencilik açısından emisyon, işletme aşamasında 

meydana gelen toz oluşumlarıdır. Tozun, insan ve çevresi üzerine etki eden çevre 

havasında, hava kirliliğinin göstergesi olan kirleticilerinin artan miktarıyla azalan 

kalitelerinin belirlenmesi ile emisyon belirlenir.  

 

      Çalışmaları ve yapısı nedeniyle insan sağlığı ve çevre üzerinde önemli olumsuz 

etkisi olan ve Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 

(EKHKKY) Ek 8, A ve B listelerinde yer alan tesislerin kurulması ve işletilmesi için, 

bu Yönetmelik hükümlerine göre Emisyon Ön İzni (planlama aşamasında) ve 

Emisyon İzni (işletme aşamasında)  alınması gerekir.  

 

     EK 8 Liste A’da yer alan tesislerin izni, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 

verilir. Bakanlık bu yetkisini taşra teşkilatına devredebilir. Liste B’de verilen 

tesislerin izni, İl Mahalli Çevre Kurulunun uygun görüşü alınarak, Valilik tarafından 

verilir. EKHKKY’ de madencilik faaliyetlerinin bulunduğu EK 8- A ve B listeleri tez 

Ek-14’te verilmiştir. 

 

     Maden ruhsat sahipleri, işletme faaliyeti düşündüğü ruhsatlı alanlarında planladığı 

faaliyetin şekli, üretim miktarı ve yöntemine bağlı olarak yönetmelikteki EK 8’in A 

ve B listelerine bakarak emisyon izni sınırlarını belirler. Emisyon iznin alma, izne 

tabi tesislerin kurulması ve işletilmesinde uyulması gereken ve Yönetmelikte de 

açıkça belirtilen esaslar şunlardır; 
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• Tesisin kamuya ve çevreye zararlı etkilerinin teknolojik seviyeye uygun olarak 

azaltılması ve tehlike yaratmaması,  

•  Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulması, 

•  Bu Yönetmelikte belirtilen emisyon sınırlarının aşılmaması, 

• Tesis etki alanında EKHKKY’de verilen hava kalitesi sınır değerlerinin 

aşılmaması, 

• Mevcut tesislerin baca gazı emisyonlarının bu Yönetmelikte belirtilen usullere 

uygun olarak tesisi işleten tarafından ölçülmesi,  baca dışından emisyon 

yayan tesisler için hesaplama yöntemi kullanılarak saatlik kütlesel debilerin 

tespit edilmesi, (kg/saat-m2) 

• Mevcut tesisler için, Ek–2, Tablo 2.1.’deki kütlesel debilerin aşılması halinde 

tesisi işleten tarafından, tesis etki alanında, Ek-2’de belirtilen esaslar 

çerçevesinde hava kirliliği seviyesinin ölçülmesi ve tesisin kirleticiliğinin 

değerlendirilmesi amacıyla Uluslar arası kabul görmüş bir dağılım modeli 

kullanılarak,  Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin Hesaplanması, 

• Yeni kurulacak tesislerin baca gazı emisyonlarının (kg/saat ve mg/Nm3 olarak) 

ve baca dışından emisyon yayan tesislerin atmosfere verdiği emisyonların 

saatlik kütlesel debilerinin tespit edilmesi, (kg/saat-m2) 

• Yeni kurulacak tesisler için; Ek–2 Tablo–2,1 ’deki kütlesel debilerin aşılması 

halinde tesisi işleten tarafından; tesis etki alanında, tesisin kirleticiliğinin 

değerlendirilmesi amacıyla bir dağılım modeli kullanılarak hava kirlenmesine 

katkı değerinin hesaplanması, tesisin kurulacağı alanda hava kirliliğinin 

önemli boyutlara ulaştığı kuşkusu varsa, hava kalitesinin bu Yönetmelikte 

belirtilen usullere uygun olarak ölçülmesi, 

• İşletmede meydana gelen artık ve atık maddelerin kullanılması, teknik yönden 

mümkün değilse usulüne uygun olarak arıtılması ve bertaraf edilmesi, 

• Tesisin kurulu bulunduğu bölgede hava kirleticilerin EKHKKY’de belirlenen 

hava kalitesi sınır değerlerini aşması durumunda, tesis sahibi ve/veya 

işleticisi tarafından, Valilikçe hazırlanan eylem planlarına uyulması. 
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     4.3.1.4.1 Emisyon Ön İzni 

 

     Ruhsat sahipleri, işletme aşamasına geçmeden sahada herhangi bir faaliyette 

bulunmak için Emisyon Ön İzni almak durumundadır.  

 

     Ruhsat sahibi maden sahası ile ilgili olarak işletme aşamasına geçmeden alınacak 

izinlerden olan ve 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yer alan tesisler için ÇED 

Yönetmeliğine göre alınan “ÇED Olumludur” kararı” veya “ÇED Gerekli Değildir” 

kararı,  emisyon ön izni yerine geçer. Ancak ocakta işletme faaliyeti devam etmesi ve 

ruhsatın temditi aşamasında alınan “ÇED Gerekli Değildir” kararı emisyon ön izni 

yerine geçmez. Bu durumda “Emisyon İzni” alınması gerekmektedir. ÇED Olumlu 

kararı veya “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptal edilmesi halinde Emisyon Ön İzni 

de iptal edilmiş sayılır. ÇED Yönetmeliği kapsamında yer almayan ancak bu 

Yönetmeliğin Ek 8, A ve B listelerinde yer alan tesisler emisyon ön iznine tabidir. 

 

     Emisyon Ön İzni; tesisin çevrede oluşturabileceği etkilerin değerlendirilmesine 

esas teşkil edecek bilgi ve belgeler sağlanmışsa ve tesisin çevre üzerine olabilecek 

zararlı etkilerine karşı gerekli tedbirin alınacağı öngörülüyor ve garanti ediliyorsa 

yetkili merciler tarafından verilir.    

 

     Ek 8, Liste A ve B’de yer alan tesislere Emisyon Ön İzni almak için bir dilekçe ile 

Ek 10, Ek 11 ve Yönerge’de belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak Emisyon 

Ön İzin Başvuru Formu’nda belirtilen dokümanlarla birlikte Valiliğe başvuru yapılır. 

Valilik tarafından emisyon ön izin dosyası ve dokümanlar incelenir. Dosya eksik ve 

yetersiz bulunursa dosyanın tamamlanması için başvuru sahibine 3 ay ek süre verilir.  

Dosya tamamlandıktan sonra, sadece Ek–8 Liste A’da yer alan tesisler için tesis 

sahibi tesisin kurulacağı bölgede dağıtımı yapılan ve yüksek tirajlı yurt çapında yayın 

yapan en az bir gazete ile bir yerel gazetede ilan verir.  İlanda;  

 

• Tesisin yeri, üretimi, kapasitesi ve kullanacağı yakıt türünü, 

• İtiraz süresinin 15 gün olduğunu, 
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• İzin başvurusunun ve eklerinin ne zaman ve nerede inceleneceğini, 

• İtirazların inceleme süresi içerisinde yapılması gerektiği hususunu ve itirazın 

yapılması gereken makamı, 

• İtiraz sahibi hazır bulunmasa bile gerekçeli itirazların değerlendirileceğini ve 

değerlendirme tarihini, 

• 100 kişiden fazla itiraz sahibi varsa kararın ilan yoluyla tebliğ edilebileceğini,  

belirtir. 

 

      Tesis için yapılan itirazlar Valilik tarafından değerlendirilir ve emisyon ön izin 

dosyasına eklenir. Valilik itirazları değerlendirirken gerekli gördüğünde itiraz 

edenler ve faaliyet sahibi ile görüşür. İtiraz süresinden sonra yapılacak itirazlar 

dikkate alınmaz. 

 

      Dosya tamamlandıktan sonra tesis Ek 8, Liste B’de yer alıyor ise Valilik 

tarafından yirmi işgünü içerisinde değerlendirme yapılarak sonuçlandırılır. Ek 8, 

Liste B’de verilen tesislerin izni, İl Mahalli Çevre Kurulunun uygun görüşü alınarak, 

Valilik tarafından verilir. Tesis Ek 8, Liste A’da yer alıyor ise Valilik tarafından 

dosya Bakanlığa gönderilir ve Bakanlık tarafından kırk işgünü içerisinde 

değerlendirme yapılarak sonuçlandırılır. Belirtilen süre, dosya Bakanlığa ulaştıktan 

sonra başlar. Eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler buna dâhil değildir.  

  

      Emisyon ön izin verilen tesisler, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının alınarak 

üretime geçilmesini takiben bir yıl içinde Emisyon İzni için başvurmazlar ise 

Emisyon Ön İzni kendiliğinden geçersiz sayılır. 

 

     4.3.1.4.2 Emisyon İzni 

 

     Ruhsat sahibi, işletme aşamasına geçtikten sonra emisyon iznini almak 

zorundadır. Sahasında yürüttüğü faaliyetin niteliğine göre Ek–8, Liste A ve B’de yer 

alan tesislere Emisyon İzni almak için dilekçe ile Ek 10, Ek 11 ve Yönergede 

belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak Emisyon İzin Başvuru Formunda 

belirtilen dokümanlarla birlikte Valiliğe başvuru yapılır. 
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     Başvuru Valilikçe; yirmi işgünü içerisinde incelenir. Dosya eksik ve yetersiz 

bulunursa dosyanın tamamlanması için başvuru sahibine Söz konusu tesise ait 

başvuru evraklarının yetkili mercie sunulmasından sonra bir yıl içerisinde emisyon 

izin dosyasında belirtilen eksikliklerini tamamlaması için süre verilir. Eksiklikler 

tamamlanamazsa dosya ile ilgili işlem ve değerlendirmeler iptal edilerek dosya tesis 

sahibine iade edilir. Bu durumda emisyon ve hava kalitesi ölçümleri de tekrarlanarak 

emisyon iznine yeniden başvurulması gerekir. 

 

     Emisyon izni alınması sırasında yapılabilecek itirazlar, ÇED sürecinde,  Emisyon 

Ön İzni alma safhasında yapılmamışsa dikkate alınmaz. Ancak tesisin kurulması 

esnasında veya daha sonra tesisin kurulu bulunduğu yörede yapılan ölçümlere dayalı 

olarak tesisten daha önceden bilinmeyen çevre kirlenmesinin ortaya çıkması halinde 

Yetkili mercii tarafından emisyon izni verilmeyebilir. 

 

     Ek 8, Liste A ve B’de yer alan tesis, çalışma usul ve esasları Valilikçe belirlenen 

en az bir üyesi İl Çevre ve Orman Müdürlüğü teknik elemanı olmak üzere Valilikçe 

oluşturulan Komisyon Tarafından bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerinde 

incelenir, hazırlanan teknik rapor Emisyon İzni Dosyasına eklenir. Valilik tarafından 

gerekli görülmesi halinde ilgili kurum/kuruluş ve belediyelerden komisyona teknik 

eleman talep edilebilir. (Hava Kalitesinin Korunma Yönetmeliği, (R.G. 02.11.1986 – 

19269)). 

 

     Emisyon dosyası Valilik tarafından yönetmeliğin hükümleri çerçevesinde 

yirmi beş (25) iş günü içerisinde değerlendirilir ve uygun bulunması halinde il 

mahalli çevre kuruluna sunulur. İl mahalli çevre kurulunun uygun görüşü alınarak, 

emisyon izni Valilik tarafından verilir. Ancak, Valilik tarafından oluşturulacak 

komisyonca dosya incelenerek uygun bulunması halinde Bakanlığa gönderilir. 

Bakanlık tarafından emisyon izin dosyası Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 

başvuru evraklarının tam olarak Bakanlığa sunulmasından sonra kırk beş (45) işgünü 

içerisinde incelenerek sonuçlandırılır. Gerektiği hallerde yerinde inceleme yapılır. 

Belirtilen süreler, dosya Bakanlığa ulaştıktan sonra başlar. Eksikliklerin 

tamamlanması için geçen süreler belirtilen süreye dâhil değildir.  
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     İzin vermeye yetkili merci,  gerekirse konu ile ilgili uzman kişi ve kuruluşların da 

görüşünü alır. Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde ve bu Yönetmeliğin diğer 

hükümlerinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği incelenir.  

Burada belirtilen hususlar çerçevesinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucuna 

göre emisyon izninin verilip verilmeyeceğine karar verilir. Olumlu olması halinde 

Emisyon İzni verilir. Emisyon İzni, izin verilen tesisin, öngörülen zamanda işletmeye 

alınmaması ve bir tesis üç yıldan daha fazla bir süre sürekli olarak işletme dışı 

bırakılmışsa sona erer. Ancak Yönetmeliğin ve bu Yönetmeliğe esas teşkil eden 

Kanunun amacına aykırı düşmediği takdirde, izin süresi yetkili merci tarafından 

uzatılabilir veya izin yenilenebilir. Ayrıca Emisyon İzni aşağıdaki belirtilen 

durumlarda iptal edilir. 

 

• İzin bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre verilmişse ve izin sahibi bu 

şartlara uymamışsa, 

• İzin verilmesinde esas alınan emisyon sınırları aşılmışsa sürekli emisyon 

ölçümü yapabilen tesislerde, bir yıl içinde yapılan ölçümlerin zamanın % 

5’inde limit değerleri aşması halinde veya tesisi işleten bu Yönetmeliğin 15 

inci maddesinde belirtilen sürelerde, izin anında öngörülen verilerden 

herhangi bir sapma olup olmadığını emisyon raporu ile izin vermeye yetkili 

mercie bildirmediği takdirde, 

• Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre izin verilmesinden 

sonra, izin verilmesine mani olacak ek bilgiler edinilmişse ve/veya iznin 

kaldırılmaması kamu menfaatini tehlikeye sokuyorsa, 

• Daha önce verilen izin henüz uygulamaya konulmadan, yetkili merci izin 

esaslarının değiştirilmesi sonucu izin veremiyor ise ve iznin kaldırılmaması 

kamu menfaatini tehlikeye sokuyorsa, 

• Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike arz ediyorsa,  

 

     Ruhsat sahibi, izne tabi bir tesisin işletmesine son verildiği takdirde, altmış gün 

içerisinde yetkili mercie yazılı olarak bilgi vermek ve iznini sona erdirmek 

durumundadır. Ayrıca işletmenin el değiştirmesi durumunda ilgili kuruma altmış gün 

içinde bilgi vererek izinin devamlılığı sağlanır. Ancak herhangi bir proses artırımı 
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olduğunda izin yenilenmesi gerekmektedir. (Hava Kalitesinin Korunma Yönetmeliği, 

(R.G. 02.11.1986 – 19269)). 

 

Emisyon izni için istenen evraklar şunlardır; 

 

• Dilekçe,  

• Gazete İlanı (İzne tabi tesislerin A listesinde yer alan tesisler için emisyon ön 

izni aşamasında Yönetmeliğin 8.maddesinin (d) bendinin 2.fıkrasında 

belirtilen hususlar dikkate alınarak)  

• Emisyon İzin Başvuru Formu  

• 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita ve tesisin kurulu bulunduğu alanın 

topoğrafik koşulları da dikkate alınarak uluslararası geçerliliği olan Hava 

Kirliliği Dağılım Modellemesi kullanarak Hava Kalitesine Katkı Değerini 

hesaplayan ve gösteren dağılım modelini ve model çıktısının CD ortamında 

sunulması. (Yönetmeliğin Ek-2’de verilen kütlesel debi değerlerini aşan ve 

Hava Kalitesi Ölçümü gereken izne tabi tesislerin A listesinde yer alan 

tesisler için) 

• İzne tabi tesislerin listesinde yer alan tesisler için; tesisin de içerisinde yer 

aldığı alanın/bölgenin varsa en son yapılan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planı ve notları veya 1/5000’lik Nazım İmar Planı ve notları veya 1/1000’lik 

Uygulama İmar Planı ve notları, yetkili mercinin bu plan- notların 

hazırlanmadığını onaylaması halinde bu bölgelerdeki tesis etki alanını 

tanımlayan uydu fotoğrafları veya işletmeci tarafından hazırlanacak kroki 

haritaların üzerinde arazi kullanım durumları (sanayi, yerleşim birimleri, 

orman, tarım alanı vb. belirlenecek),  

• Tesis etki alanı için, tesisin çevresinde yer alan sanayi, yerleşim yerleri, 

orman ve tarım alanları ile ilgili detaylı bilgiler (inceleme alanı çapı en az 2 

km. olmalıdır.) 

• Ayrıntılı ve açıklamalı proses iş akım şeması (akım şeması üzerinde emisyon 

kaynakları işaretlenecektir.), 

• Tesis alanındaki birimlerin arazi yerleşim planları ile birimlerin içerisindeki 

ünitelerin yerleşim planları (plan üzerinde emisyon kaynakları gösterilecek) 
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• Tesisin genel yerleşimi ve ölçüm yapılan ünite ve noktaların fotoğrafları, 

• İzne tabi tesislerin A listesinde yer alan tesisler için meteorolojik veriler 

(yıllık ve aylık min./max./ort sıcaklık, rüzgâr hızı ve yönü, bulutluluk vb. 

değerler, atmosferik kararlılık), Yetkili merci gerekirse A Listesinde yer alan 

tesisler için saatlik verileri de isteyebilir.  İzne tabi tesislerin B listesinde yer 

alan tesisler için modelleme yapılmasının gerekli olduğu hallerde bu 

meteorolojik veriler kullanılır. 

• Emisyon Ölçüm Raporu 

• Kapasite Raporu veya kapasite raporunda yer alan bilgilere haiz yetkili 

kurumdan alınmış belge, 

• Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği hükümlerini 

yerine getireceğine dair Taahhütname, 

• Üretimde kullanılacak hammaddeler, yardımcı maddeler, ürünler ve yan 

ürünler (Yönerge kapsamında), 

• Valilik tarafından yerinde yapılan incelemeye dayalı olarak hazırlanan teknik 

rapor (emisyon izni başvuru aşamasında ve emisyon izin belgesi verilmesi 

aşamasında) 

• Yönetmelik eki olan Emisyon Ön İzni ve Emisyon İzni Almaya Esas Teşkil 

Edecek Dokümanlarla İlgili Yönerge’de belirtilen diğer bilgi ve belgeler 

• İzin dosyasında yer alan tüm bilgi, belge, emisyon ve hava kalitesi ölçüm 

raporu ve diğer bilgilerin elektronik ortamda (CD vb.) verilmesi, 

• 12 Ekim 2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak yapı kullanma 

izni, 

• Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma izni, 

• Yönergede istenilen diğer bilgi ve belgeler;” 

 

     Emisyon izni aşamasında alınacak olan “Emisyon Ölçü Raporu”, Çevre Bakanlığı 

tarafından akredite edilmiş ve kalibreleri standartlara uygun ölçüm makineleri 

tarafından özel firmalara hazırlatılır. Bu ölçüm maden ocaklarında oluşan hava 

kirliliği şekline göre farklılıklar göstermekte olup, bakanlık tarafından belirtilen 

standartlar çerçevesinde yapılır. Örnek olarak verirsek bir kırma eleme tesisine sahip 

taş ocağı için ayda dört defa olmak üzere iki aylık Hava Kalitesi Ölçümü yapılır. 
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     4.3.1.5 Deşarj İzni 

       

     Maden ruhsat sahipleri, işletmeyi düşündüğü alan da meydana gelecek olan katı, 

sıvı, kimyasal atıklar, hafriyat ve atık yağların kullanımı için gerekli izinleri alması 

gerekmektedir. Faaliyet sırasında meydana gelecek olan bu atıkların bertarafını 

sağlamak ve çevreye olan zararını en aza indirmesi gerekmektedir. Deşarj iznindeki 

amaç budur. 

 

     Maden ruhsat sahibi işletme faaliyeti sırasında meydana gelecek olan atıkları, atık 

miktarı ve şekline göre ilgili yönetmeliklere uygun biçimde bertarafı için plan, proje, 

arıtma tesisi, fosseptik, çöp konteynır vb gibi tesisleri kurarak izin İl Çevre 

müdürlüklerine başvururlar. 

 

     İşletme sırasında oluşacak atıkları ve şu şekilde sıralayabiliriz; 

 

• Katı atıklar: İşletme aşamasında oluşan üretim atığı ve personel kaynaklı katı 

atıklardır. Çöp, kâğıt, kutu, cam, metal, şişe vb  

• Sıvı atıklar: İşletme aşamasında işletme prosesinden, sulamadan, yıkamadan, 

toz bastırmadan ve personel kaynaklı sıvı atıklardır. 

• Kimyasal atıklar: işletme prosesi sırasında kullanılan veya üretim esnasında 

çıkan kimyasal atıklar. 

• Hafriyat atıkları: Üretimde kullanılmayan ancak hammadde ile birlikte 

doğada bulunan toprak vb atıklar ve bina, beton atıkları 

• Atık yağlar: Üretim sırasında kullanılan makine ve ekipmanları yağlamada ve 

değişimlerinde kullanılan ve ortaya çıkan atıl yağlar 

 

     Ruhsat sahibi, gerekli evraklarla işletmede oluşacak olan her atık için gerekli 

önlemlerin alınacağı ve bertarıfının nasıl olacağını belirten İl çevre müdürlüğü 

tarafından işletmede oluşacak atıkların, bu atıkların miktarlarının belirtildiği form ile 

birlikte müracaat edilir. Müracaat sırasında istenilen evraklar iş dalına ve yerine 

değişiklik gösterebilir. Ancak bu evrakları, genel olarak işletmede oluşacak atıkların 
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bertarafı ile ilgili evrak ve dökümanlar olarak adlandırabiliriz. Bu evraklar örnek 

olarak şunları sıralayabiliriz. 

 

• Dilekçe 

• Ruhsat fotokopisi 

• 1/25.000’lik topoğrafik harita 

• 1/5000’lik mülkiyet durumunu gösterir kadastro paftası 

• 1/5000’lik vaziyet planı(atıkların bertarafı için gerekli tesisler belirtilecek) 

• Başvuru Formu 

• Onaylı fosseptik detay projesi veya tasarımı 

• Arıtma tesisi projesi, dinlendirme havuzu projesi vb 

• Su kullanımı ve bertarafı ile ilgili evraklar (Derin kuyu su kullanımı için DSİ 

İzin yazısı) 

• Katı atıkların bertarafını belirten anlaşma örnekleri (Çöplerin cam, kâğıt diye 

ayrılıp en yakın belediye çöpüne dökme anlaşması veya belediye çöp 

kamyonunun işletmeden alama anlaşması) 

• Taahhütname  

 

     İl Çevre Müdürlükleri ilgili Yönetmelikler çerçevesinde başvuruyu 

değerlendirerek eksiklik varsa tamamlanması istenir. Da ha sonra işletme, ruhsat 

sahibinin belirttiği hususlar çerçevesinde yapılan çalışmaları yerinde denetleyerek 

rapor hazırlar. Hazırlanan rapor çerçevesinde oluşan atıklar ve bertarafı konusunda 

verilen bilgi ve belgeler doğruluğu durumunda deşarj izni verilir. 

 

4.3.2 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından Alınması Gereken İzinler 

      

     Maden ruhsat sahipleri, işletme faaliyetini gerçekleştirmeyi düşündüğü alan, 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tasarrufu altında olan alanların içerisine girmesi 

durumunda gerekli izinleri Bakanlıktan alması gerekmektedir. Bu izinler; tarım alanı 

statüsünde ise TAKK raporu, Mera alanı statüsün ise Mera İzni olarak ayrılmaktadır. 
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     Ruhsat sahibi, gerekli evraklar ile İl Tarım Müdürlüklerine başvurarak işletme 

faaliyetini gerçekleştirmeyi düşündüğü alan hakkında bilgi alırlar. Çalışma alanının 

tarım arazisi veya mera vasfı olduğu tarım müdürlükleri tarafından kendilerine 

bildirilir. Başvuru sırasındaki evraklar şunlardır; 

 

• Dilekçe 

• Ruhsat Fotokopisi 

• 1/25.000’lik Topoğrafik Harita 

• Yer Bulduru Haritası 

 

     4.3.2.1 Tarım Alanlarında Madencilik Faaliyetleri-TAKK İzni 

 

     Ruhsat sahibi, işletme faaliyetini gerçekleştirmek istediği tarım alanında 

sınıflarına bakılmaksızın maden arama çalışmaları gerçekleştirebilir.  

 

     Maden ruhsat sahibi, tarım alanlarında; prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, 

numune alımı, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen 

maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliği veya Genel 

Müdürlüğü ya da Tarım ve Köy İşleri Bakanlığını bilgilendirerek arama 

faaliyetlerinde bulunur. (Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği Madde:34-b) 

 

     Maden ruhsat sahibi, tarım alanlarında; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama 

faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliğe veya Genel Müdürlüğe ya da 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren 

iki ay içinde ilgili Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucuna göre izin 

verilebilir. (Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği Madde:34-c) 

 

     Kanun maddelerinden de anlaşıldığı gibi arama ruhsat döneminde maden ruhsat 

sahipleri arama çalışmaları için bakanlığa dilekçe ile başvurarak gerekli izin talep 

eder. Kazı faaliyeti gerektirmeyen arama çalışmalarında alınacak izin bilgi 

niteliğinde olup kazı faaliyeti gerçekleştirilmesi durumunda ve işletme ruhsat 
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döneminde çalışma yapabilmek için TAKK raporu izni alınması gerekmektedir. Bu 

izin aşamasında istenilen evraklar şunlardır; 

 

• Dilekçe (Talep edilecek alanı miktarı belirtilecek) 

• Ruhsat Fotokopisi 

• 1/5000’lik onaylı kadastro paftası 

• 1/5000’lik vaziyet planı 

• 1/25.000’lik topoğrafik harita(izin istenen alanlar belirtilecek, örnek harita 

EK–16) 

• TAKK Raporu harç bedeli (2006 yılı için 400 ytl) 

• TAKK izni talep edilen alanın koordinatlı alan hesabı haritası 

• Toprak Koruma Projesi 

• Tarım Etüd Raporu 

• Tapulu alan var ise tapu suretleri ve anlaşmaları 

 

     İl Tarım Müdürlüğü, maden ruhsat sahibinin talebini inceleyerek, çalışma alanını 

inceleme komisyonu kurar ve sahayı yerinde inceleyerek teknik rapor hazırlar. 

Hazırlanan teknik rapor doğrultusunda, maden ruhsat sahibini dosyası tamamlanır ve 

mera komisyonuna sunularak karar verilir.  

 

Sahada bulunan tarım sınıflarından, mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve 

ekonomik olarak verimli dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazilerinde Bakanlık 

tarafından uygun görülen maden üretim faaliyetleri için tarım dışı amaçlı kullanım 

izni, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından verilir. 

 

     Tarım alanlarında aşağıdaki esaslar dâhilinde madencilik faaliyetleri için izin 

verilir; 

 

• İzin verilen maden sahasının üzerinde toprak var ise bu topraklar sıyrılarak 

bir yere depolanır ve faaliyetin tamamlanmasını takiben rekültüvasyon 

çalışmalarında kullanılır.  
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• Madencilik faaliyetleri sırasında civar tarım arazilerinin bu çalışmalardan 

zarar görmemeleri için faaliyet raporu veya işletme projesinde öngörülen 

gerekli önlemler alınır.   

• Maden yayılım sahaları ve rezervlerinin tespitinden sonra üretim için yeterli 

olabilecek tarım alanlarına izin verilir.  

• Faaliyetlerin tamamlanmasını takiben yapılacak rekültüvasyon çalışmaları ile 

bu sahalar çevre ile uyumlu hale getirilir. 

• Yukarıda sayılan tarım arazileri dışında kalan ve nitelikleri Tarım ve Köy 

İşleri Bakanlığı tarafından belirlenen marjinal tarım arazilerine ise, Valilik 

tarafından tarım dışı amaçlı arazi kullanım izni verilir.  

 

     Tarım alanlarının kullanım amacının değiştirilerek madencilik faaliyetlerine 

tahsis edilmesi için işlemlere çevresel etki değerlendirmesi süreci sonucunu 

beklemeden başlanır.  Kullanım amacının değiştirilmesinin son aşamasında  

“Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Gerekli Değildir” kararının ilgili kamu kurumuna verilmesi ile izin süreci 

tamamlanır. (Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği Madde:37)  

 

     Maden ruhsat sahibi, izin alınması aşamasında belirttiği bütün taahhütlere uymak 

zorundadır. Ruhsat sahibi işletme faaliyetini tamamlaması veya herhangi bir 

sebepten dolayı ruhsatı bırakması durumunda izin sona erer. Ruhsat sahibi işletme 

faaliyeti gerçekleştirdiği alanı tekrar tarıma elverişli hale getirmekle yükümlüdür. 

Sahada yapacağı reküvilitasyon çalışmaları sonucunda tarıma kullanılır hale getirir. 

Getirmemesi durumunda Valilik tarafından yaptırımlar uygulanır. 

 

     4.3.2.2 Mera Alanlarında Madencilik Faaliyetleri-Mera İzni 

 

     Maden ruhsat sahipleri, işletme faaliyeti düşündüğü alanların mera vasfında 

olması durumunda Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından mera izni almak zorundadır.  

 

      Ruhsat sahibi tarım alanlarında olduğu gibi mera alanlarında da arama 

faaliyeti süresince kazı gerektirmeyen hallerde dilekçe ile bilgi verilerek arama 
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işlemini gerçekleştirir. Ancak kazı, yarma vb. fiziki işlemler yapması durumunda 

gerekli evraklar ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü veya İl Tarım müdürlüklerine 

başvurarak yalnızca arama faaliyeti için izin talep eder.  Başvuru tarihinden itibaren 

bir ay içinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca yapılacak değerlendirme sonucu 

uyulması gereken esaslar belirlenerek mera tahsis amacı değiştirilmeden izin verilir. 

Bu faaliyetler sonrası maden ruhsat sahibi, faaliyette bulunduğu bölgeleri 

düzenleyerek çevre ile uyumlu hale getirir. Maden ruhsat sahibi faaliyetlerini, verdiği 

bilgi doğrultusunda yapmak zorundadır. Aksi takdirde faaliyet durdurularak 

Kanunun 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.  

 

Arama faaliyetleri sonunda rezervi belirlenen madenlerin üretim ve üretime 

yönelik tüm faaliyetlerin yapılacağı alanların tahsis amacı; Bakan1ığın, Tarım ve 

Köy İşleri Bakanlığına talebi, Maliye Bakanlığının ve valiliğin uygun görüşü üzerine 

ilgili Bakanlıkça değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin hazine veya ait olduğu vakıf 

adına tescili yapılır. Rezervin 1/10’unun üretilebilmesi için tahsis amacının 

değiştirilmesi gerekir. 

 

     Ruhsat sahibi arama dönemindeki kazı işlemleri gibi işletme döneminde de tahsis 

amacının değiştirilmesi gerekmektedir. Ruhsat sahibi rezervin ve madenin varlığının 

tespiti için çalışmalarını tamamlayarak, tahsis amacının değiştirilmesi için Genel 

Müdürlüğe talebini yapar. Genel Müdürlük gerekli incelemeyi tamamlayarak 

madenin varlığını tespiti için heyet oluşturarak yerinde inceleme yaparak rapor 

hazırlar. Hazırlanan rapor doğrultusunda Genel Müdürlük tahsis amacının yönündeki 

talebi tekrar inceleyerek karar verir. Bu işlemleri en geç üç (3) ay içerisinde 

sonuçlandırılır. 

 

     Maden İşleri Genel Müdürlüğüne yapılan talep sırasında istenilen evraklar 

şunlardır; 

 

• Dilekçe 

• Ruhsat fotokopisi 

• Arama Faaliyet Raporu 
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• İşletme Projesi 

• 1/25000’lik Jeolojik Harita 

• 1/25000’lik Topoğrafik Harita 

• 1/5000’lik Vaziyet Planı 

 

     Tahsis amacının değiştirilmesi işlemlerine,  çevresel etki değerlendirmesi süreci 

sonucu beklenmeden başlanır. Ancak tahsis amacı değiştirilecek alanların Hazine 

adına tescili için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının ilgili kamu kuruluşuna sunulması 

zorunludur. (Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği Madde 41) 

 

     Mera alanlarında madencilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için Mera 

Kanunun 14. Maddesinde belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar 

şunlardır; 

 

     Tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda 

gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz. Ancak, bu Kanuna veya daha önceki 

kanunlara göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden beri 

bu amaçla kullanılan arazilerden; 

 

a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının talebi üzerine; 3213 sayılı Maden 

Kanunu ve 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre verimliliği kesinlikle 

saptanan maden ve petrol arama, ön işletme ve işletme faaliyeti için zaruri olan, 

b) Turizm Bakanlığının talebi üzerine, turizm yatırımları için zaruri olan, 

c) Kamu yatırımları yapılması için gerekli bulunan, 

d) İmar planlarının hazırlanması, toprak muhafazası, gen kaynaklarının 

korunması, milli park ve muhafaza ormanı kurulması, doğal, tarihi ve kültürel 

varlıkların korunması, sel kontrolü, akarsular ve kaynakların düzenlenmesi için 

ihtiyaç duyulan, 
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     Yerler, ilgili Bakanlığın Bakanlığa talebi, Maliye Bakanlığının ve valiliğin uygun 

görüşü üzerine Bakanlıkça tahsis amacı değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin 

Hazine adına tescili yapılır. 

 

     Bu maddenin (a) bendi kapsamında başvuruda bulunan işletmeciler, faaliyetlerini 

çevre mera alanlarına zarar vermeyecek şekilde yürütmekle ve kendilerine tahsis 

edilen yerleri tahsis süresi bitiminde eski vasfına getirmekle yükümlüdürler. Bu 

yerler tahsis süresi bitiminde özel sicile kaydedilir. (Mera Kanunu Madde: 14) 

 

     Mera olurunu alan maden ruhsat sahibi, gerekli evraklar ile İl Tarım 

Müdürlüklerine gerekli evraklarla başvurarak izin talep eder. Başvuru evrakları 

şunlardır; 

 

• Dilekçe 

• Ruhsat Fotokopisi 

• 1/25.000’lik Topograf haritası 

• 1/25.000’lik Jeoloji Haritası 

• 1/5.000’lik Vaziyet Planı 

• 1/5000’lik Kadastro Paftası 

• Onaylı İşletme Projesi 

• Köylülerden alınan uygunluk izni 

• İmza sirküleri 

• Teminat mektubu 

• İzin alınacak bölgeye ait istenilecek diğer belgeler. 

 

     Maden ruhsat sahibi tahsis alanı değiştirilen alanda faaliyetini sürdürebilir. 

Çalışma yapacağı bu alan için belirlenen 20 yıllık ot bedelini yatırması gerekir. Bu 

bedellin dışında herhangi bir ücret ödemez.  

 

     İşletme süresince maden ruhsat sahibi çevredeki mera alanlarını etkilemeyecek bir 

faaliyet sürdürmek zorundadır. Maden ruhsat sahibi işletme faaliyeti sona erdiğinde 

ruhsat temdidi sırasında tekrar izin için başvurusunu yenilemek zorundadır.  
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     Maden ruhsat sahibi işletme faaliyetini sonlandırması durumunda, faaliyeti 

gerçekleştirdiği alanları tekrar mera vasfına uygun hale getirmekle yükümlüdür. 

 

4.3.3 Orman Bakanlığından Alınacak İzinler 

 

     Maden ruhsat sahibi, işletme faaliyetini gerçekleştirmeyi düşündüğü alan orman, 

muhafaza ormanı ve ağaçlandırma alanlarında, arama ve işletme dönemlerinde 

orman Genel Müdürlüğünden gerekli izinleri almak zorundadır. Diğer izinlerde 

olduğu gibi arama ruhsat döneminde maden ruhsat sahibi kazı gerektirmeyen arama 

çalışmalarında Orman müdürlüklerine bilgi verilerek arama çalışmalarını 

gerçekleştirebilir. Fiziki müdahale gerektiren durumlarda gerekli evraklar ile Orman 

İşleri genel müdürlüğüne orman izni için başvuru yapılır. 

 

     Devlet ormanları, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar, özel 

ormanlar veya muhafaza ormanlarında,  ağaçlandırma alanlarında ve mesire 

yerlerinde; prospeksiyon, jeolojik harita yapma, numune alma, jeofizik araştırma 

gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri için herhangi 

bir izin istenmez. Ancak, maden ruhsat sahibince, valiliğe veya Genel Müdürlüğe ya 

da ilgili orman bölge müdürlüğüne gerekli belgelerle bilgi verilir. İlgili orman bölge 

müdürlüğünce bu müracaatın bir örneği üzerine başvurunun kayıt tarihi ve sayısı 

belirtilerek maden ruhsat sahibine iade edilir. Bu örnek yazıyı alan maden ruhsat 

sahibi arama ruhsatı süresince yukarıda sayılan arama faaliyetlerinde bulunabilir.  

 

Maden ruhsat sahibince, Devlet ormanları, hükmi şahsiyeti haiz amme 

müesseselerine ait ormanlar, özel ormanlar veya muhafaza ormanlarında ve 

ağaçlandırma alanlarında; sondaj, yarma, galeri gibi fiziki müdahale gerektiren 

maden arama faaliyetleri için valiliğe veya Genel Müdürlüğe ya da ilgili orman 

bölge müdürlüğüne gerekli belgelerle müracaat edilir. Başvuru tarihinden itibaren 

en geç bir ay içinde ilgili orman bölge müdürlüğünce yapılacak inceleme sonucuna 

göre izin verilir. (Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği Madde:19) 
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Maden ruhsat sahibi, işletme aşamasında ve arama ruhsat aşamasındaki 

faaliyetler için orman iznini almak zorundadır. Eğer maden rezervi belirlemiş ise 

işletme ruhsatı alındıktan sonra orman iznine başvurulması daha doğru olmaktadır.  

 

Orman iznine başvuru sırasındaki gerekli evraklar şunlardır; 

• Dilekçe 

• Onaylı Ruhsat Fotokopisi 

• 1/25.000’lik Memleket Haritası 

• 1/4.000’lik Orman İzin Haritası 

• Harita Ölçüm Verileri 

• Nirengi Kanavası 

• ÇED Gerekli Değildir Belgesi 

• Şirket İmza Sirküleri 

• Ağaçlandırma Bedeli Ödenti Makbuzu (İzin Olurundan Sonra) 

• Arazi Tahsis Bedeli Ödenti Makbuzu  (İzin Olurundan Sonra) 

 

Devlet ormanları, muhafaza ormanlarında ve ağaçlandırma alanlarında; 

madencilik faaliyetleri için aşağıda belirtilen bedeller alınır: 

 

• Ağaçlandırma bedeli: İzin verilen alanın ağaçlandırılması için gerekli olan 

bedel kadardır.  Bu bedel bir defa alınır. 

• Arazi tahsis bedeli: Arazinin mevcut orman örtüsü ve bulunduğu bölge 

dikkate alınarak Orman Genel Müdürlüğünce hektar başına tespit edilecek 

bedeldir. Bu bedel her yıl alınır. 

• Teminat: Maden ruhsat teminatını aşmamak üzere Orman Genel 

Müdürlüğünce belirlenir 

 

Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen iznin beş hektardan az olması halinde, 

ağaçlandırma bedeli dışında başkaca bir bedel alınmaz. Sahanın çevre ile uyumlu 

hale getirilerek teslim edilmesinden sonra, aynı işletme izni içinde talep edilmesi 

halinde teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin verilir.  
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Bir ruhsat sahasında defaten verilen iznin tesisler dâhil beş hektarı geçmesi 

halinde, aşan kısım için orman mevzuatı hükümlerine göre sadece ağaçlandırma 

bedeli, arazi tahsis bedeli ve teminat alınır. Bu alanlardaki madencilik 

faaliyetlerinden % 30 fazla Devlet hakkı alınmaz.(Maden Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği Madde:20-b,c) 

 

     Maden ruhsat sahibi, işletme ruhsatı süresi içerisinde geçici tesisler yapabilir ve 

hazır yolları kullanabilir. Bunun için ayrıca bir bedel ödenmez. 

 

Muhafaza ormanlarında yapılacak madencilik faaliyetlerinde bu Yönetmelik 

hükümlerine göre izin verilir. Ancak, muhafaza ormanlarında I (a) Grubu madenler 

ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda dolgu amaçlı kullanılan her 

türlü yapı hammaddesi üretimi için izin verilmez.      

 

Orman işletme izni; sürenin dolması, hak sahibinin vazgeçmesi, ruhsatın Kanun 

hükümlerine göre iptali durumunda sona erer. Üretim faaliyeti sırasında maden 

ruhsat sahibinin, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet 

göstermediğinin tespiti halinde Orman Genel Müdürlüğünce durum Genel 

Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlüğün görüşü doğrultusunda Orman Genel 

Müdürlüğünce gerekli işlem yapılır. (Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği 

Madde:23) 

 

4.3.4 İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı İzni (GSM) 

 

Maden ruhsat sahibi, işletme faaliyeti gerçekleştireceği alanda en son olarak 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını alarak izinleri tamamlar. Alınan bu izin yazıları 

Maden İşleri Genel Müdürlüğüne dilekçe ile verilerek İşletme İzni talep eder. İşletme 

izni alındıktan sonra işletme faaliyetini gerçekleştir. 

 

İşletme faaliyetinin bulunduğu alan, belediye ve mücavir alan sınırları içinde 

kalan madencilik faaliyetleri için belediyelerden, bu alanlar dışında ise İl Özel 
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İdarelerinden çevresel etki değerlendirmesi prosedürü kapsamında belirlenen esaslar 

doğrultusunda izin alınır.   

 

Gayrisıhhî müesseseler (GSM) , çevresinde bulunanlara fiziki, ruhi ve sosyal 

yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve doğal kaynakların 

kirlenmesine neden olabilecek müesseseleri tanımlamaktadır. İçerdiği faaliyetler 

bakımından müesseseler üç grup altında toplanmıştır. Bunlar; 

 

• Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler: Meskenlerden ve insanların ikametine 

mahsus diğer yerlerden mutlaka uzakta bulundurulması gereken müesseseler, 

• İkinci sınıf gayrisıhhî müesseseler: Meskenlerden ve insanların ikametine 

mahsus diğer yerlerden kurulca önerilip Valilikçe uygun görülecek bir 

uzaklıkta yapılması gereken müesseseler, 

• Üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler: Meskenlerin ve insanların ikametine 

mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle beraber sıhhi denetim altında 

tutulması gereken müesseseler, 

 

Maden ruhsat sahibi, işletme faaliyeti alanı için gerekli evraklar ile İl Özel 

İdaresine GSM ruhsatı başvuru yapar. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için gereken 

belgeler şunlardır; 

 

• Dilekçe(Şirket ise firma antetli kağıt) 

• Ruhsat Fotokopisi 

• Başvuru-Beyan Formu (Başvuru sırasında doldurulacak) 

• İş Akım Şeması ve Açıklama Formu 

• Parsel Yerleşim Planı ve 1/5000 ölçekli onaylı Kadastro Paftası 

• Müdür Sözleşmesi ve Onaylı Diploma sureti (1.Sınıf GSM’ler İçin) 

• 1/5000 ölçekli Vaziyet Planı; Ocak ile ilgili tüm veriler ve sağlık koruma 

bandı işaretli 

• Teknik Nezaretçi Sözleşmesi 

• Yol Geçiş İzni belgesinin Köy Hizmetlerinden alınması 

• Bağlı bulunduğu Çalışma Müdürlüğünden alınacak İşletme Belgesi 
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• Varsa Tarım, Orman, Mera İzin yazıları 

• İmar Planı ve Yapı Kullanma Ruhsatı 

• Şehir Şebekesinin olmadığı yerlerde içme ve kullanma suyunun nereden 

sağlandığı ile Kimyasal ve Bakteriyolojik Tahlil raporları 

• Kapasite Raporu 

• Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi) 

• Yetkili kişilerin İmza Sirküleri 

• ÇED görüşü ve Dosyası 

• Emisyon İzni ve Raporu 

• Gürültü Kontrol İzin Belgesi(ÇED izni alınmış ise gerekmez) 

• Çalışacak makinelerin Motor Gücü Beyanı 

• Patlayıcı Madde kullanım İzni, Depo İzni 

• Yangın ve Patlatmalar için gerekli önlemlerin alındığına dair İtfaiye Raporu 

• Ruhsat Harç Bedeli 

 

     Yukarıdaki belgelere ek olarak işletme faaliyeti farklılıklarına göre ek olarak 

belgeler istenebilir. Ruhsat sahibi evrakları tamamlayarak dosyasına ekler. İl Özel 

İdaresi, ruhsatları incelemek için komisyon kurar ve bu komisyon haftada bir gün 

toplanarak hem talepleri inceler hem de yerinde denetler.( Gayri Sıhhi Müesseseler 

Yönetmeliği, (R.G. 26.09.1995 – 22415)) 

 

Talebi yapan ruhsat sahibinin dosyasında veya yerinde yapılan inceleme sırasında 

görülen eksiklikler olduğu durumlarda, eksikliklerin tamamlanması için ruhsat 

sahibine 1 aylık süre verilir. Bu süre içerisinde eksiklerini tamamlayan ruhsat 

sahibinin dosyası komisyon tarafından tekrar incelemeye alınır ve uygun bulunması 

halinde İşyeri Açma İzin Belgesi düzenlenerek ruhsat sahibine verilir. Örnek iş Yeri 

Açma Ruhsatı Şekil 4.9’ta verilmiştir. 

 

Çevresel etki değerlendirmesi süreci sonunda “Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Olumlu” kararı alan ve seçme ve eleme kriterlerine tabi olup “Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alan tesisler yer seçimi ve tesis kurma izni 

almış kabul edilir.  
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Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere yetkili 

idarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, yetkili idarelerde 

oluşturulacak gayrisıhhî müesseseler inceleme kurulunun önerisi üzerine yetkili 

idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi bir yılı 

geçmemek üzere deneme izni verilebilir. Tesisin özelliğine göre inceleme kurulunun 

kararıyla bu süre iki yıla kadar uzatılabilir. Deneme izni, bu süreçte açılma ve 

çalışma ruhsatı yerine geçer. (Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği Madde:78) 

 

     Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş veya deneme izni sonunda çalışmasında 

sakınca bulunmadığı anlaşılan birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin çalışabilmesi 

için müracaatı takip eden 7 gün içinde yetkili idarenin inceleme kurulu tarafından 

yerinde inceleme yapılır. Deşarj ve emisyon izin belgesi veya analizi ÇED raporuna 

uygun olan yerler için diğer tüm bilgi ve belgeler de dikkate alınmak suretiyle, 

açılma raporu düzenlenir ve yetkili idareye sunulur. Yetkili idarenin en üst amiri 

veya görevlendireceği yetkili tarafından 3 gün içerisinde değerlendirilerek karara 

bağlanır. 

 

Birinci sınıf gayrisıhhî müessese başvuru ve beyan formunda yer alan bilgiler 

esas alınarak bir ay içinde yapılan denetimlerde, beyan edilen hususlara aykırı bir 

durumun tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli kanunî işlem yapılır. Aykırılık ve 

eksiklikler toplum ve çevre sağlığı açısından bir zarar doğurmuyorsa, tedbirlerin 

alınması ve eksikliklerin giderilmesi için bir yılı geçmemek üzere süre verilir. Verilen 

süre içinde aykırılık ve eksikliklerini gidermeyen işletmelerin faaliyeti söz konusu 

aykırılık ve eksiklikler giderilinceye kadar durdurulur. (Maden Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği Madde:80) 
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Şekil 4.9. İşyeri açma ruhsatı 
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     4.3.4.1 Yol Geçiş İzni 

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınması aşamasında alınması gereken izinlerden 

biri olan yol geçiş izin belgesi, üretilecek madenin işletme faaliyeti gerçekleştirilecek 

olan alandan devlet yollarına ulaşıncaya kadar kullanacağı yol güzergâh için alınacak 

olan izindir. 

 

Karayolların yakınına yapılacak ve açılacak tesisler hakkındaki Bayındırlık ve 

İskân Bakanlığının 18.06.1985 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliği 

uyarınca, kara yoluna bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden geçiş yolu izin 

belgesi almadıkça işletme faaliyete başlayamaz.  

 

     Maden ruhsat sahipleri, işletme faaliyeti gerçekleştirmek istediği alanla ilgili 

evraklarla birlikte ilgili kuruluşa (Köy Hizmetleri İl Müdürlükleri, Karayolları) 

başvurur.  Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü  ruhsat sahibinin talebini inceler ve 

faaliyet alanını yerinde inceleyerek karar verir. Talep sırasında verilecek belgeler 

şunlardır; 

 

• Ruhsat Fotokopisi 

• Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi 

• 1/25.000’lik Topografik Harita 

• 1/5.000 Ölçekli Vaziyet Planı 

• Yol Buyunca Bulunan Tesis Etüt Formu 

• Tapu Senetleri suretleri 

• Çaplı Tasarruf Belgesi 

• Zilyelit İl Muhaberi 

• Belediye mücavir alanı dışında olduğuna dair resmi yazı 

• Mülkiyet durumu için kadastro paftası 

 

Talebin olumlu olması durumunda ilgili kuruluşlar tarafından Yol Geçiş İzin 

Belgesi verilir. 
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4.3.4.2 Kapasite Raporu 

 

Maden ruhsat sahipleri, faaliyet kolu ile ilgili Ticaret ve Sanayi Odalarına üye 

olmak zorundadır. Faaliyet kolu, kapasitesi, üretim işlevinde kullandığı makine 

ekipman adetleri ve değerleri, çalışan personel adedi ile ilgili bilgileri oda kayıtlarına 

vermek durumundadır.  Bu bilgilerin düzenlendiği rapora “Kapasite Raporu” adı 

verilir. Örnek Kapasite Raporu Ek-17’de verilmiştir. 

 

Kapasite raporu, firmalar tarafından hazırlanarak gerekli belgelerle bağlı 

bulunduğu ticaret odasına sunulur. Gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra 

kapasite raporu onaylanarak firma sahibine verilir. Kapasite raporunun süresi iki (2) 

yıl olup, süresi sonunda yenilenmesi gerekir.  Kapasite raporu için hazırlanacak 

evraklar şunlardır; 

 

• Dilekçe  

• Ticaret sicil gazetesinde yayınlanan firma bilgileri 

•  Makine ve ekipman evrakları 

• Üretim ve satış bilgilerinin maliye kayıtları 

• Deşarj, emisyon, ÇED izin yazıları 

• Kalite Belgeleri 

• Çalışma Bakanlığı İşçi kayıt Bilgi Dökümü 

• Arazi sahibi ise Tapu suretleri 

• Şirket mali varlığı bilgileri 

• Kapasite raporu harcı (2006 yılı için 1.200 ytl) 

• İmza sirküleri  

 

     Kapasite raporları, resmi evrak statüsünde olup ihale dokümanların da ve izin 

aşamalarında şirket bilgilerinin resmiyetini sağlar. 
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4.3.5 Patlayıcı Kullanım ve Depo İzinleri 

 

Maden ruhsat sahibi, faaliyet koluna bağlı olarak üretim aşamasının herhangi bir 

evresinde patlayıcı ve parlayıcı madde kullanması durumunda ilgili kuruluşlardan 

izin almak zorundadır. 

 

Patlatma yolu ile kaya kütlelerini kırma faaliyeti maden sektöründe kabul gören 

en güçlü ve en ekonomik yöntemdir. Artan rekabet, rekabet çevre koruma ve 

güvenlik tedbirleri gibi unsurlar, yeni patlatma teknikleri ve patlayıcıların 

geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Yeraltı ve yerüstü maden ocakların da üretimin en 

önemli aşamalarında birisi olan patlatma, çevreye kullanıldığı yere verebileceği 

büyük hasarlardan dolayı gerekli emniyet tedbirlerin mutlak alınması gerekmektedir.  

 

     Maden ruhsat sahibi, işletme aşamasında patlayıcı madde kullanması durumunda 

Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvurarak patlayıcı madde kullanma iznini alır. 

Ancak bu izni alması için Genel Müdürlüğe vermiş olduğu İşletme Projesi içerisinde 

patlatma yöntemi ile üretim yapılacağını belirtmiş ve gerekli tasarım, hesaplama ve 

mali analizlerini yapmış olması gerekir. Ayrıca işletme aşamasında alacağı diğer 

izinlerden ÇED, GSM, Emisyon izinlerinin de patlayıcı madde kullanılacağının 

belirtilmesi ve izin aşamasında yapacağı taahhütleri belirtmesi gerekir. Kısacası 

alınacak bütün izinlerde patlayıcı madde kullanımını ve çevresel etkilerini minimize 

edecek önlemlerin belirtilmesi gerekmektedir. 

 

     Patlayıcı madde kullanma ve/veya depolama izni alan maden ruhsat sahipleri, en 

son 12.10.2006 tarih ve 25641 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikleri ile 

düzenlenen “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle İlgili, Av Malzemesi ve 

Benzerlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük” e uymak zorundadır. Bütün izinler 

bu tüzük maddelerine göre düzenlenir. 

 

    Patlayıcı madde kullanma, taşıma ve depolama izinlerini ve denetlenmesini 

Valiliğe bağlı Emniyet Genel Müdürlükleri ve bağlı Jandarma Birlikleri yürütür. 

Burada satın alma, kullanma, taşıma ve depolama izinleri ayrı izinlerdir. 
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     4.3.5.1 Patlayıcı Madde Satın Alma, Kullanma ve Taşıma İzni 

 

     Ruhsat sahibi gerekli evraklar ile İl Emniyet Müdürlüğü Ruhsatlar şubesine 

başvurarak patlayıcı madde satın alma, kullanma ve taşıma iznini talep eder.  

Başvuru sırasında istenilen evraklar şunlardır; 

 

• Dilekçe (Valilik Makamına verilecek) 

• İşletme ruhsat fotokopisi 

• Ticaret sicil gazetesi 

• Oda sicil kaydı sureti 

• Ateşleyici belgesi 

• İşletmenin ikametgâh belgeleri 

• Patlayıcı maddeyi hangi işte ve nerede kullanacağının belirtildiği beyanname 

• Patlayıcı Madde İhtiyaç Raporu (Maden Mühendisi tarafından hazırlanmış ve 

imzalanmış) (Ek-18’de örneği verilmiştir.) 

• Maden Mühendisinin noter onaylı diploma örneği 

• Ateşleyici yeterlilik belgesi 

• Patlayıcı madde nakliyecilerinin, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık 

raporları 

• Nakliyeye uygun araçların ruhsat fotokopileri 

• Nakliyecilerin, nüfus kâğıt örneği, ikametgâh belgeleri ve nüfus cüzdanı 

fotokopileri 

• Şirket tarafından ateşleyiciye ve nakliyecilere verilmiş yetki belgesi 

• Ateşleyici ve nakliyecilerin noterden talimatlara uyulacağı hususunda noter 

onaylı taahhütnamesi 

• Maden Dairesi patlayıcı madde kullanım izin yazısı 

• Tehlikeli maddeler zorunlu sigorta poliçesi 

• Patlayıcı madde kullanılacak alanın yer denetlemesini yapan emniyet veya 

jandarmanın kullanımına uygun olduğunu belirtir tutanak 

• Varsa daha önce alınmış satın alma ve kullanma izin belgesinin aslı 

• Patlayıcı madde deposu kullanılacaksa depo izin belgesi 
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• Depo tespit tutanağı (İzin belgesinin yenilenmesinde, emniyet güçleri 

tarafından denetleme sırasında hazırlanır) 

• Depo başkasına ait ise depo muvafakat namesi 

 

     Maden ruhsat sahibinin patlayıcı madde satın alma, kullanma ve taşıma izin talebi 

inceleme ve değerlendirme süreci sonucunda olumlu olması durumunda, İl Emniyet 

Müdürlüğü tarafından Valiliğin onayı alınarak gerekli izinler verilir. Patlayıcı madde 

satın alam ve kullanma izni Şekil 4.11’de, taşıma izni Şekil 4.10’de gösterilmektedir. 

 

     Patlayıcı madde satın alma ve kullanma iznin süresi 1- ile 3 yıl arasındadır. Bu 

izin süresi işletme faaliyet kolu ile alakalı olup ve İl Emniyet müdürlüğü ve Valiliğin 

tasarrufu altındadır.  Ruhsat süresi tamamlandığında tekrar izin için başvuru 

yapılması gerekmektedir. 

 

     Gerekli izinleri alan maden sahibi, ruhsatta belirtilen şartta ve adette patlayıcı 

madde satın alır ve/veya depo eder. Satın alınacak patlayıcı madde patlayıcı miktarı, 

izin alma aşamasında Maden Mühendisi tarafından hazırlanan ve işletmede üretim 

için ihtiyaç olan patlayıcı madde miktarlarının hesaplandığı “Patlayıcı Madde İhtiyaç 

Raporu”nda belirtilen ve onaylana miktarları aşamaz. Burada hesaplanan miktarlar 

işletme için yıllık olup her yıl dönemi için ayrı ayrı değerlerdir. Örnek Patlayıcı 

Madde İhtiyaç Raporu Ek’te sunulmuştur. 
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Şekil 4.10. Patlayıcı madde taşıma izin belgesi 
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Şekil 4.11. Patlayıcı  madde satın alma ve kullanma  izni 
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     Maden ruhsat sahibi her patlayıcı madde satın alınması ve taşınması sırasında İl 

Emniyet Müdürlüğüne talep ettiği patlayıcı madde miktarlarının belirtildiği dilekçe 

ile müracaat ederek satın alınması ve taşınmasında herhangi bir sakınca 

bulunmadığına dair tezkere yazısını alarak Valiliğin onaylatması gerekmektedir.  

 

     Patlayıcı madde satın alan ruhsat sahibi ilgili tüzük hükümleri doğrultusunda 

taşıma işlemi için belirtilen şartların hepsine mutlak uymak zorundadır.  Belirtilen 

zamanda, biçimde ve güzergâhta herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.  Patlayıcı 

madde kullanılacağı yerde jandarma veya emniyet kuvvetleri eşliğinde deliklere şarj 

edilmek veya depoya konmak sureti ile işlemini tamamlayacaktır. İşlem 

tamamlandıktan sonra ruhsat sahibi ile jandarma veya emniyet güçleri tarafından 

yapılan iş tutanak altına alınacaktır. 

 

    Ruhsat sahibi herhangi bir sebepten dolayı faaliyetinin sona ermesi durumunda 

ruhsatını ilgili yerlere bildirmek ve ruhsatını iptal ettirmek zorundadır. Aynı zamanda 

izin ve patlatma kullanımı, patlayıcı madde izni alınan yerden başka bir yerde 

kullanılmaz. Aksi durumda devlete karşı işlenmiş fiilli suç sayılır. 

  

4.3.5.2 Patlayıcı Madde Depolama İzni 

 

     Ruhsat sahibi, işletme aşamasında kullanacağı patlayıcı maddeyi depolaması 

durumunda “Patlayıcı Madde Depolama İzni”ni almak zorundadır. Depo izni sürekli, 

geçici ve gezici olmak üzere üç şekilde alınabilir. Sürekli depolar, büyük çapta 

kullanılan işletmeler ve patlayıcı madde satıcıları tarafından kullanılırken, gezici 

depolar daha küçük işletmelerde, geçici depolar ise kısıtlı zaman içerisin de patlayıcı 

madde kullanımı olan yerlerde kullanılmaktadır.  

 

     Maden ruhsat sahibi her iki depo içinde “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı 

Maddelerle İlgili, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin 

Tüzük”te standartları belirtilen depo şartlarına uygun depo kurmaları gerekmektedir.  
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     Tüzükte belirtilen şartlarda depoyu inşa eden maden ruhsat sahibi, ilgili evraklar 

ile Bayındırlı İl Müdürlüklerine başvurarak yapılan deponun, imar ve iskân 

yönünden uygunluğunu tespit ettirerek Patlayıcı Madde Depo İznini talep eder. 

Burada hazırlanacak evraklar şunlardır, 

    

• Dilekçe 

• İşletme Ruhsat Fotokopisi 

• Ticaret sicil gazetesi 

• Oda sicil kaydı 

• Deponun kurulmasına yönelik noter onaylı şirket kararı 

• Depo yerinin belirtildiği 1/ 25.000 ölçekli topoğrafik harita 

• Maden mühendisi tarafsından hazırlanan Depo yerini etki alanına giren 

yerleri ve depo ile olan uzaklıklarının belirtildiği Kroki (Şekil 4.12) 

• Maden Mühendisi tarafından hazırlanacak teknik rapor(Ek-3teki faaliyet 

raporunun içerine patlayıcı madde hesaplamalarının dâhil edilmiş hali) 

• Depolama alanının mülkiyet durumu resmi yazısı ve onaylı kadastro paftası 

(Depo yeri ve ruhsat alanı işli) 

• Denetleme tutanağı 

• Tapulu alan ise tapu belgeleri 

• Şirket İmza Sirküleri 

• Taahhütname 

  

     Gerekli inceleme ve denetimlerin tamamlanmasından sonra uygun görülmesi 

halinde ilgili kuruluş tarafından “Patlayıcı Madde Depolama İzni” düzenlenerek 

ruhsat sahibine verilir (Şekil 4.13). 

 

     Patlayıcı madde deposu izin belgesinin süresi yıldır ve süresi tamamlandığında 

tekrar izin için başvuruda bulunulmalıdır. Aksi halde izin belgesi iptal edilir. 

 

     Patlayıcı madde deposu belirli dönemlerde denetlemelere tabii tutulur. Bu 

denetlemelerde görülen eksikliklerin giderilmemesi halinde ruhsat iptal edilir.  
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Kurucaova 
Köy Yolu 

Gezici Tip Pat. Deposu 
 2.000 kg 

Şantiye 

960 m 

240 m 

250 m 

630 m 

Ahmet Dede Tepesi 
H: 1163m 

Bolvadin Çobanlar 

AFYON-BOLVADİN KARAYOLU 

Hamidiye Köyü 
Yerleşik Alanı 

Dikenli Tel Çiti 

— Ruhsat Sınırı 

Patlayıcı Madde Deposuna Ait Mesafe Krokisi 

Hazırlayan 
Mehmet Özel 
Maden Mühendisi 
Oda Sicil No: 7490 
Onaylayan Kurum 
Bayındırlı ve İskan 
Müdürlüğü 

Şekil 4.12.Örnek patlayıcı madde deposuna ait kroki
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 Şekil 4.13 Patlayıcı madde depolama izni 
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BÖLÜM BEŞ 

 

PROJE YÖNETİMİ VE PLANLAMA TEKNİKLERİ 

 

Ülkelerin kalkınmalarına sistemli bir şekilde katkıda bulunacak önemli 

araçlardan biri proje kavramıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde var olan kıt 

kaynakların, maksimum yarar sağlayacak tarzda savurganlığına meydan verilmeden 

kıt kaynakların en etkin biçimde tüketilmesi için proje bazında yaklaşımlar 

sağlanması gereklidir. 

 

Kişi ve kuruluşların çok yönlü çabalarına rağmen, projelerin çoğu zamanında 

tamamlanamamaktadır. Bu ise maliyetlerin yükselmesine, kaynakların atıl 

bırakılmasına neden olmaktadır. 

 

Madencilikte de teknolojideki hızlı gelişimle birlikte, bu gelişmelerden 

hazırlanacak projelerin de yararlanılması doğaldır. Ancak etkin proje planlama 

tekniklerinden yararlanarak, bu gelişmeleri optimum kaynak kullanımı ve en fazla 

fayda sağlayacak şekilde uygulamaya yansıtmak daha çok önem taşımaktadır.  

 

     Günümüz projelerin artan karmaşıklığı nedeniyle, klasik planlama tekniği olan 

çubuk diyagramlar yetersiz kalmaktadır. Bilgisayar kullanımının artan yaygınlığı ve 

kolaylığı da dikkate alınarak madencilik projelerinin planlamasında, daha etkin 

analitik tekniklerden CPM (Critical Path Method) ve PERT (Project Evaluation and 

Review Technique) tekniklerinden yararlanmak gerekmektedir. Böylece proje 

yönetimindeki esas aşamalar olan planlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve 

kontrol fonksiyonlarının tümü birden ve sayısal verilerle gerçekleştirilebilecektir. 

(ERİŞKON, H. (1973). Planlama ve Kontrol (CPM-PERT). İstanbul: Ö.Lütfi Suga 

Kültür ve Eğ. Mer. Yayınları.) 
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5.1 Yönetim ve Proje Kavramaları 

 

Yönetimi, genel olarak örgüt amaçlarının (mal ve hizmet üretmek) 

gerçekleştirilmesi için, üretim faktörlerini bir araya getirme, planlama, örgütleme, 

yürütme, uyumlaştırma ve denetim işlevlerine ilişkin, ilke ve tekniklerin, sistemli bir 

şekilde uygulanması faaliyetlerinin tümü olarak tanımlanabilir. 

 

Proje kavramını, proje yönetimi yönünden; bütün iş tamamlanmadan önce belirli 

bir sırada icra edilmek zorunda olan, birbiri ile ilişkili faaliyetler kombinasyonu 

şeklinde tanımlamak mümkündür. Daha geniş bir ifade ile proje, belirli bir amacı 

olan ve bir zaman süresi içinde birbiri ile ilişkili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

suretiyle tamamlanan bir sistem çalışması olarak tanımlanabilir. 

 

5.2 Projede Kullanılan Kaynaklar 

 

Projenin hazırlanması ve değerlendirilmesi için kullanılan kaynaklar şu şekilde 

sıralanabilir. 

 

• Zaman: Projede kullanılan en önemli kaynak olup, proje yöneticilerinin en 

önemli görevi projenin zamanında bitirilmesini sağlamaktır. 

• Finansman: Her Projenin maliyeti olmasından dolayı finansman gereksinimi 

olacaktır. Proje uygulamasının değişik zamanlarında finansman ihtiyacı 

olabilir. Her faaliyetin gereksinme duyacağı zamanda karşılanmak üzere 

gerekli finansmanın önceden planlanması önem taşır. 

• İşçilik: Projenin uygulanması sırasında; projeyi oluşturan faaliyetler dizisinin 

karakterine uygun olarak değişik nicelik ve nitelikte personelin kullanılması 

gerekir. Projenin tüm süresi içinde farklı yapı ve karakterde faaliyetler için 

muhtelif zamanlarda, çeşitli nicelik ve nitelik personele ihtiyaç olabilir. Bu 

nedenle iyi bir personel planlanması gereklidir.  

• Malzeme-Teçhizat: Projenin gerçekleştirilmesinde çeşitli malzemelere ve 

teçhizata ihtiyaç duyulur. Kullanılacak malzemelerin ve teçhizatın hazır 

bulundurulması gerekir. 
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• Teknik ve İdari Personel: Projenin yürütülmesinde ve başarılı 

sonuçlandırılmasında önemli etkenlerden biri de; teknik, idari ve yönetici 

personel bulunmasıdır. Bu konuda yeterli deneyimi olan, yetenekli eğitilmiş 

yöneticilere de ihtiyaç olacaktır. 

 

5.3 Proje Yönetimi 

 

Yönetimi genel olarak faaliyet amaçlarının yerine getirilebilmesi, üretim 

faktörlerini bir araya getirme, planlama, örgütleme, yürütme, uyumlaştırma ve 

denetim işlevlerine ilişkin, ilke ve tekniklerin, sistemli bir şekilde uygulanması 

faaliyetlerinin tümü olarak tanımlanabilir. Yönetimin bu işlevleri, proje yönetimi 

içinde geçerlidir. Projenin planlanması, uygulamaya konulması, izlenmesi, 

raporlanması, gelişmelerin değerlendirilmesi ve aksaklıkların giderilmesi işlerinin bir 

organizasyonla sağlanması, projenin istenilen zamanda gerçekleştirilmesi için önem 

taşımaktadır. 

 

Projenin zamanında gerçekleştirilmesi için faaliyetlere ayırarak, faaliyetlerin 

birbiri ile ilişkileri belirlenir. İş analizlerinden yararlanılarak standartlar oluşturulur, 

faaliyetin süresi, ihtiyaç duyacağı kaynaklar sağlanır. Daha sonra kaynaklar temin 

edilerek uygulama geçilir. Uygulama sırasında faaliyetler izlenir ve denetlenir. Bu 

aşamada süre ve kaynak açısından sapmalar tespit edilerek ve gerekli 

değerlendirilmeler yapılmak suretiyle yeni önlemler alınır. Böylelikle proje etkin bir 

şekilde gerçekleştirilebilecektir. Bu işler için ise yetkin kişilerden oluşan bir proje 

yönetimi olmalıdır. 

 

5.4 Proje Planlama Teknikleri 

 

5.4.1 Çubuk (GANTT) Diyagramlar 

 

Yakın zamana kadar en iyi bilinen ve en çok kullanılan proje planlama tekniğidir. 

Gannt diyagramı, pratik ve kolay anlaşılır bir yöntem olması nedeni ile küçük ve orta 
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büyüklükteki projelerde (inşaat, montaj vb) yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

Ancak büyük ve karmaşık projelerin değerlendirilmesinde yetersiz kalmaktadır.  

 

Bu yöntem yatay eksende zamanın, düşey eksende ise faaliyetin gösterildiği iki 

boyutlu bir grafiktir. Bu projenin alt faaliyetleri belirli aralıklarla ve kapsayacağı 

süreye uygun uzunluklarda yatay çubuklar şeklinde çizilerek belirtilir (Şekil 5.1). 

Böylece, hangi faaliyetin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği açıkça görülebilmekte 

ve buna bakarak gerekli kontroller yapılabilmektedir.  Ayrıca faaliyetin tamamlanan 

kısmı başka bir renkle veya çizgi ile gösterilerek, gerçekleşen iş ile planlanan iş 

kolayca karşılaştırılabilir.  

         
1. Yıl(Ay) 2 yıl Faaliyeti 

Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Saha Tespiti                 

Ön Etüt                   

Piyasa Araştırması                          

Saha Kapatma                  

Arama Çalışmaları                   

İşletme Planlama                                          

Finansman Kaynağı                   

Makine Teçhizat alınması                

İşletme Ruhsat işlemleri                 

….                   

Şekil 5.1.  Örnek çubuk diyagram 

 

5.4.2 Proje Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği(PERT) 

 

     Zaman esaslı bir proje planlama tekniğidir. Projenin süresini, herhangi bir 

aşamada zamanlaşmış sürenin, ne kadar önünde veya gerisinde olunduğu konusunda 

net bilgiler sunabilecek bir yöntemdir. Zaman birimi olarak, genellikle hafta alınır. 

PERT ile CPM yöntemleri arasında pek önemli fark yoktur. Aralarındaki fark 

faaliyet sürelerinin belirlenmesi yönteminden kaynaklanmaktadır. PERT belirsizlik 
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ortamında kullanılan planlama yöntemidir. (ERİŞKON, H. (1973). Planlama ve 

Kontrol (CPM-PERT). İstanbul: Ö.Lütfi Suga Kültür ve Eğ. Mer. Yayınları.) 

 

PERT yönteminde, belirsiz süreler olasılık hesabına göre hesaplanmakta ve 

ayrıca düğüm noktaları ile yatırımın toplam süresinin plana göre yüzde kaç olasılıkla 

tamamlanabileceği de bulunabilmektedir. 

 

PERT yöntemi, süreleri tam bilinmeyen faaliyetlerin planda göz önüne en erken 

en geç faaliyet sürelerinin hesaplanması ile kritik yolun bulunması işlemleri, her iki 

yöntemde de aynıdır. 

 

     PERT yönteminde, faaliyetlerin tamamlanma süresi olarak “beklenen 

tamamlanma zamanı (te)” kullanılır ve hesaplamalar bu süre ile yapılır. Beklenen 

tamamlanma süresi, faaliyetin %50 olasılıkta tamamlanacağı süre demektir. 

(ÇETMELİ, E. (1972). Yatırımların Planlanmasında Kritik Yörünge ve Pert 

Metotları. İstanbul: Çağlayan Basımevi.) 

 

Beklenen tamamlanma zamanın bulunabilmesi için, faaliyetin üç ayrı zamanının 

tahmin edilmesi gerekir. Bunlar; 

 

• En erken (iyimser) zaman (ta) : Bütün etkenlerin (malzeme temini, hava 

şartları vb) yolunda gitmesi halinde faaliyetin ne kadar sürede 

tamamlanabileceğini gösterir. 

• En erken (kötümser) zaman (tb) : bütün etkenlerin olumsuz yönde etki 

etmeleri halinde faaliyetin ne kadar sürede tamamlanacağını gösterir. Burada 

bütün işlerin kötü gitmesi ihtimali göz önüne alındığından faaliyet bu süre 

sonunda %100 tamamlanır. 

• Yaklaşık (muhtemel) zaman (tm) : Bazı etkenlerin olumlu, bazılarının ise 

olumsuz yönde etki etmeleri sonucunda faaliyetin ne kadar sürede 

tamamlanacağını gösterir. En erken ve en geç zaman tahminleri arasındaki 

zaman tahminidir.  
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     Herhangi bir faaliyetin en erken ta, en geç tb ve normal olarak tm zamanında 

tamamlanacağı tahmin ediliyorsa, söz konusu faaliyetin zaman dağılımı Şekil 5.2’de 

gösterildiği gibi olacaktır. Bu tur dağılımlara “Beta Dağılımı” adı verilir. Böyle bir 

dağılımda beklenen zaman değeri (t) : şu şekilde tanımlanabilir. 

 

 t = (2 tm+(ta+tb)/2)3 veya t = (ta+4tm+tb)/6                                              (1) 

 

 

 

 

 

 

 
                 Şekil 5.2. Beta dağılımı 

 

5.4.3 Kritik Yörünge Yol Metodu(CPM) 

 

CPM tekniği de PERT gibi zaman esaslı bir planlama tekniğidir. CPM, karmaşık 

yatırım projelerinin ayrıntılı ve dinamik bir yaklaşımla kısa bir süre içinde planlanıp 

uygulanmasını mümkün kılmaktadır. Böylece, projelerin minumun kaynak tüketerek 

zamanında gerçekleşmeleri sağlanmaktadır. Bu yöntem, faaliyetlerin süreleri benzer 

projelerden belirlenmiş olan ya da bilinen tip projelere uygulanmaktadır. 

 

CPM, günümüz projelerinin artan karmaşıklığı nedeni ile projenin 

uygulamasında etkinliğini arttıran çok önemli bir tekniktir. Yatırımların ana ve detay 

iş programlarının, bu teknikle yönetilmesi; kişi ve kuruluşlara çok önemli yararlar 

getirmektedir.  

 

Madencilikte de projelerin ana ve detay iş programlarının, CPM tekniği ile 

değerlendirilmesi, kuşkusuz, projelerin en az kaynak tüketilerek, zamanında 

gerçekleştirilmeleri açısından çok büyük yararlar sağlamaktadır. 

 

 

Olasılık 

Süre
tm t ta tb 
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CPM metodunda üç farklı aşama bulunmaktadır. Bunlar; 

 

• Planlama Aşaması: bu aşamada proje ayrı faaliyetlere bölünür, her faaliyetin 

süresi tahmin edilir ve şebeke diyagramı, her biri ayrı faaliyetleri temsil eden 

oklarla kurulur.  

• Programlama Aşaması: Bu aşamada, her bir faaliyet için başlama ve bitiş 

zamanını gösteren bir zaman diyagramını hazırlanır. 

• Kontrol Aşaması: Düzenli aralıklarla proje için ilerleme raporları 

düzenlemek aşamanın karakteristiğidir. Bu amaçla şebeke diyagramı ile 

zaman diyagramı kullanılır. Bu aşamada proje güncelleştirilir. 

 

5.4.3.1 CPM’ de Temel Tanımlar 

 

5.4.3.1.1 Faaliyet 

 

       Projenin zaman ve kaynak tüketen herhangi bir parçasıdır. Faaliyetler malzeme 

siparişi, kontrollük gibi yalnız insan gücüne dayanan işler olduğu gibi, cevher 

hazırlama tesisinin yapılması, kalıp yapılması vb. hem insan gücüne dayanan hem de 

malzemeye ihtiyaç gösteren işler olabilir. Planın içinde bulunduğu zaman dilimi aynı 

olmalıdır. Bunlar dakika, saat, gün, hafta, ay, yıl olabilir. (ERİŞKON, H. (1973). 

Planlama ve Kontrol (CPM-PERT). İstanbul: Ö.Lütfi Suga Kültür ve Eğ. Mer. 

Yayınları.) 

 

Faaliyetler CPM yöntemine göre hazırlanan planlarda bir okla gösterilir. Okların 

boyu faaliyetin süresinden bağımsızdır ve yönleri faaliyetlerin akış yönünü gösterir.  

Okların boyu faaliyetin süresinden bağımsızdır ve yönleri faaliyetlerin akış yönünü 

gösterir. Faaliyetlerin bitiştiği yerler daire ile gösterilir ve bunlara düğüm noktası 

denir. Bazı hallerde faaliyetin adları okların üstüne yazılır. Faaliyetin süresi ise 

okların altına yazılır (Şekil 5.3.a). 
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     5.4.3.1.2 Olay 

 

     Faaliyetlerin başlama ve bitim noktalarıdır. Gerçekleşmesi için herhangi bir süre 

gerekmez. Şebeke içinde küçük bir daire ile gösterilir (Şekil 5.3.b). 

 

 

 

 

         (a)         (b)   (c) 

                          
  Şekil 5.3.Faaliyet, olay ve kukla faaliyet gösterimi 

 

      

     5.4.3.2.3 Kukla Faaliyet 

 

     Bir faaliyetle başka bir faaliyetin bağımlılığını gösterir. Kukla faaliyetin zaman 

birimi sıfır olup kesikli çizgi ile bir okla gösterilir (Şekil 5.3.c). Okun yönü bir 

önceki faaliyete göre belirlenir. 

 

     5.4.3.2.4 Şebeke 

 

     Bir projenin grafik olarak gösterilmesi şeklidir. Projedeki faaliyetler arasındaki 

ilişkiyi gösterir.  Ok ve düğümlerden oluşur (Şekil 5.4). 

 
     Şekil 5.4 Şebeke diyagramı 

 

 

3 

7 

6 5

7
1 2

3

4

6 7

D A
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     Şebeke hazırlamada ki başlıca kurallar şunlardır; 

 

• Bir faaliyetin başlaması için kendisinden önceki tüm faaliyetlerin 

tamamlanmış olması gerekir. 

• Oklar yalnız mantıksal öncelikleri gösterir. Uzunluğunun önemi yoktur. 

• Şebeke başlangıç olayının gerçekleşme zamanı sıfırdır. 

• Bir şebekede aynı olay birden fazla kullanılmaz 

• İki olay birden fazla faaliyet ile birbirine bağlanmaz. 

• Şebekenin yalnız başlangıç olayı ve yalnız bir bitim olayı olabilir. 

 

     Şebeke diyagramı hazırlamada döngü oluşturma, yanlış bağımlılık, eş faaliyet 

mantıksal hatalar bulunmamalıdır. Aynı zaman ta tek bir başlangıç ve bitiş olayının 

olmaması durumundaki gibi hatalar şebekeyi içinden çıkılmaz bir karmaşıklığı 

götürmektedir.  
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BÖLÜM ALTI 

 

ÖRNEK BİR 240.000 TON KAPASİTELİ KALKER SAHASININ YATIRIM 

PROJESİ VE ANALİZİ 

 

6.1 Genel Bilgiler 

 

6.1.1 Kuruluşun Adı ve Yeri 

 

     Açık işletme projesi yapılan kalker sahası IRMAK MADENCİLİK VE SAN. 

TİC. LTD. ŞTİ ait olup “Hamidiye Kalker Ocağı” olarak adlandırılacak. İşletme 

kalker madeninin bulunduğu yer olan Bolvadin İlçesi Hamidiye Köyünde 

kurulacaktır.  Kalker sahası, 1/25.000 ölçekli haritada, Afyonkarahisar k25 c2 

paftasında yer almakta olup Afyon-Bolvadin karayolu güzergâhı 35. Km sindedir. 

 

6.1.2 Projenin Amaç ve Gerekçesi  

 

      Bölgede bulunan kalker madeninin çıkartılması ve işlenmesi yoluyla, bölgede 

ihtiyaç olan yol çalışmaları başta olmak üzere inşaat sektöründe yoğun olarak 

kullanılan çimento ve hazır beton sektörüne hammadde sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

6.1.3 Projenin Niteliği 

 

     İşletilmesi düşünülen kalker ocağı için hazırlanan bu proje “Yeni Yatırım 

Projesi”dir. 

 

6.1.4 Yatırım ve Proje Süresi İle İlgili Temrin  

 

• Başlama Tarihi: Yatırımın başlama tarihi 01.03.2006 olup iki yıllık bir 

yatırım dönemi olacaktır.  
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• İşletme Ruhsatının Alınma Tarihi: Kalker Ocağının 01.11.2006 tarihinde 

5177 Sayıl ile değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu haiz İşletme ruhsatı 

alınacaktır.  

• Kesin İşletmeye Alınma Tarihi: 01.03.2008 tarihinde kalker ocağının tüm 

izinleri alınmış olacak ve yatırımlar tamamlanacaktır. Deneme işletmesi söz 

konusu değildir. 

 

6.1.5 Projenin Ekonomik Ömrü 

 

     Projenin faydalı ömrü, agrega talebi, yıllık çalışma süresinin (iklim koşullarının 

elverişsizliği nedeni ile) kısa oluşu ve toplam üretilebilir rezerv miktarı gibi faktörler 

dikkate alınarak 20 yıl olarak planlanmıştır 

 

6.1.6 Projenin Kapasitesi ve Yıllım Üretim 

 

     Bölgenin ihtiyacı ve çalıma süreleri düşünülerek ayda 25 tam gün ve günlük 8 

saat çalışma planlanmakta olup kapasite 240.000 ton/yıl olacaktır. Projenin 

ekonomik ömrü süresince 2.500.000 ton kalker üretilmesi planlamaktadır. 

 

6.1.7 Yatırım Tutarı  

 

     Söz konusu üretimi gerçekleştirmek üzere 1.185.000 YTL’ sı dış para olmak 

üzere, toplam 2.200.000 YTL tutarında yatırım öngörülmüştür. 

 

6.1.8 İşletme Yöntemi 

 

     Kalker açık işletme yöntemleri ile üretilecektir. Delme-patlatma sistemi ile 

doğadan alınan kalker madeni Konkasör tesislerinde kırma, eleme ve yıkama 

işlemlerinden geçirilerek sınıflara ayrılacak ve satışa pazara sunulacaktır. 
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6.1.9 Üretilecek Mal ve Hizmetler  

      

     Üretilecek mal kalker madenidir. Kalker madeni değişik işlemlerden geçirilerek 

farklı ebatlarda agrega ve kum üretilecektir. Üretilen agrega,  bölgede ihtiyaç olan 

yol çalışmaları başta olmak üzere inşaat sektöründe yoğun olarak kullanılan çimento 

ve hazır beton sektörüne hammadde olarak kullanılacaktır. 

 

6.1.10 Üretim Gelir -Gider Tahminleri 

 

• Ortalama Yıllık Geliri : 1.766.400 YTL 

• Ortalama Yıllık Gideri : 1.473.169,39 YTL 

• Ortalama Proje Karı  :    293.230,61 YTL 

 

6.1.11 Düşünülen Finansman Kaynakları: 

 

     Yatırım dönemi faizleri ve işletme sermayesi dışında kalan yatırım tutarının 

Banka kredileri ve Leasing ile karşılanacağı düşünülmüştür. 

 

6.1.12 Projenin Bugünkü Durumu 

      

     İşleme alanında herhangi bir üretime yönelik bir faaliyet yapılmamıştır. Saha 

Maden Kanunu kapsamında aramaya açık alan olup devletin hüküm ve tasarrufu 

altında tescil harici alandır.  

 

6.1.13 Coğrafi Durum  

 

     6.1.13.1 Morfoloji ve Hidrografi 

 

     Bölgenin kuzeye doğru yükselen bir topografyaya sahip olup genelde yaygın bir 

yapıya sahiptir. Çalışma yapılacak alan içerisinde yükselen bir tepe mevcut olup en 

yüksek noktası 1.100 m dir. Çalışma yapılacak alanın kotu ise 1.000 m olup kalker 

yatağı, fazla dik olmayan bir eğimle yükselmektedir. 
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     6.1.13.2 İklim 

 

     Afyonkarahisar İli Bolvadin ilçesi Ege bölgesinde olmasına rağmen Ege iklimiyle 

bağdaşmaz. Yükselti ve denizden uzaklık sebebiyle Afyonkarahisar’ın iklim 

şartlarında İç Anadolu iklimine benzerlik görülür. Daha çok kışları soğuk ve kar 

yağışlı, yazları sıcak ve kurak bir step iklimi görülür. İlkbahar ve sonbaharda yağışlar 

yağmur şeklindedir. Bu sebeplerden dolayı en uygun çalışma dönemi 15 Mart- 15 

Kasım tarihleri arasıdır (8 Ay). 

 

     6.1.13.3 Ulaşım ve Yerleşim 

 

     Afyonkarahisar İli Bolvadin ilçesi Ahmetdede tepe mevkiin de bulunmakta olup 

Afyonkarahisar merkezinin 35km doğusu, Bolvadin ilçe merkezinin 20 km batısında 

yer almaktadır. İşletme alanın, Afyon-Bolvadin karayoluna 2.300 km mesafelik 

kısmı stabilize köy yolu mevcut olup ulaşımda her hangi bir sıkıntı 

bulunmamaktadır. 

 

     İşletme alanına en yakın yerleşim yeri olarak 2 km mesafedeki Hamidiye köyü 

bulunmaktadır.  Bunun dışında herhangi bir yerleşim yeri bulunmamaktadır. 

 

6.2 Projenin Ekonomik Yönden İrdelenmesi 

 

6.2.1 Piyasa Etüdü  

 

     İşletilmesi düşünülen kalker madeni, bölge için planlana şehirleşme ve alt yapı 

çalışmaları nedeni ile önem kazanmaktadır. Özellikle yol çalışmaları için yoğun bir 

kullanım alanı bulmaktadır.  

 

    Afyonkarahisar ili, yerleşim bakımından çok kritik bir konumda bulunmaktadır. 

Doğu-Batı ve Güney-Kuzey ana ulaşım yollarının geçtiği güzergâh Afyonkarahisar 

İli içerisinden geçmesinden dolayı yol çalışmalarında yoğunluk oluşmaktadır. Bunun 

yanında, hızla ilerleyen inşaat sektörü ve sektörün en önemli ihtiyacı olan hazır beton 
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ve çimento hammaddesi olarak kullanılan kalker madeninin işletilmesi daha bir 

önem kazanmıştır.  

 

     Afyonkarahisar İli sınırları içerisinde 4’ü özel sektör olmak üzere, 7 adet kalker 

ocağı mevcut olup bölge için gerekli olan kalker üretimini karşılamaktadır. Ancak 

işletilmesi düşünülen kalker ocağı projesi Bolvadin bölgesinde 1 adet kalker ocağı 

bulunup tüm ihtiyaçlar buradan karşılanmaktadır.  Dolayısı ile üretilecek kalker 

madeni ile ilgi yoğun bir talep bulunmaktadır.  

 

    İşletilmesi düşünülen kalker madeni kırma-eleme ve yıkama işlemlerinden 

geçirilerek agrega haline getirilip satışa sunulacaktır. Değişik sınıflarda agrega 

üretim söz konusu olup piyasa talebi rahatlıkla karşılanacaktır. İşletmede düşünülen 

ve gerek yol gerekse hazır beton sektörü için yoğun bir kullanımı olan agrega 

sınıflarını şunlardır;  

 

• 0–6 Filler  

• 0–6 Kum (Yıkanmış) 

• 6–11 Mıcır  

• 6–15 Mıcır 

• 12–22 Mıcır 

• 15–22 Mıcır 

• 15–25 Mıcır 

• 0–25 Temel Mlz 

• 0–15 Temel Mlz 

 

6.2.2.Proje Kapasitesinin Seçimi 

 

     İşletme faaliyeti düşünülen alanda kapasite seçiminde etkili olan ana faktörleri 

şunlardır; 

 

• Karayolları, belediye ve köy hizmetleri tarafından yapılan yol çalışmaları 

incelenerek yıllık ihtiyaç miktarları belirlenmiş olup yeni yol yatırımları göz 
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önüne alınarak yıllık ihtiyacın toplam 500.000 ton işlenmiş malzeme olması 

ve pazar payı olarak işlerin %25 ‘lik kısmının tarafımızdan ekonomik olarak 

karşılanabileceğinin belirlenmesi 

• Hazır beton tesislerinin yıllık üretim kapasiteleri ve hammadde ihtiyaçları 

• Hamidiye köyünün işletmeye yakın olmasından dolayı patlatma işlemimin 

kontrollü ve kısıtlı yapılması olanağı 

• Konkasör tesisinin kurulu kapasitesi 

• İzinler aşamasında belirlenen üretim kapasite sınırları 

• İş yasasında belirtilen ağır işlerde çalışacak olan işçilerin çalışma saatleri 

sınırlaması 

• İklim koşulları 

 

     Yukarıda belirtilen kıstaslar doğrultusunda işletilme düşünülen kalker madeninin 

en verimli olarak çalışma kapasitesi 240.000 ton/yıl olacaktır. 

 

6.2.3 Kuruluş Yeri Seçini 

    

     İşletme faaliyeti madenin bulunduğu yerde olacaktır.  Maden işletmesi ile ilgili 

yönetim birimleri ve idari bünye yine ruhsat alanı içerisinde tesisin bulunduğu yerde 

olacaktır.  Ruhsat alanının merkeze yakın olmasından dolayı, işletme çalışmaları 

sırasında gerekli olacak malzeme, teçhizat ve görevli personelin gereksinimlerinin 

giderilmesi, öğrenim, sağlık, haberleşme yönünden kuruluş yeri uygundur. Ayrıca 

kalifiye eleman bulunması yönünden de sıkıntı bulunmamaktadır. 

 

6.3 Projenin Teknik Yönü 

 

6.3.1 Etüd ve Arama Çalışmaları 

 

     Sahada bulunan kalker madeni yüzeyde oluşum göstermektedir ve gözleme dayalı 

çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalar sırasında yarma açılarak derinlik belirlenecektir. 

Sahanın değişik yerinden alınan numuneler laboratuar ortamında testlere tabii 

tutularak, madenin kullanılacağı yerle ilgili olarak istenilen şartlara uyum sağlayıp 
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sağlayamadığı tespit edilmiştir. Yapılan testlerle ilgili teknik bilgiler tablo 6.1’da 

gösterilmiştir. 

 

     Ayrıca yatırım dönemi içerisinde saha ile ilgili olarak belirlenecek yerlere 

sondajlar vurularak karot numuneleri alınacaktır.  Yapılacak bu çalışmalar la yeterli 

veri sağlanmış olacaktır. 

 
Tablo 6.1 Numune deney sonuçları 

DENEYLER TS NO SONUÇ MÜSAADE 

EDİLEN 

DEĞERLER 

Ağırlıkça su Emme (%) (TS699) 0,55 -< %2 

Özgül Ağırlık (TS699) 2,55  

Birim Hacim Ağırlığı (t/m3) (TS699) 2,55  

Na2SO4 Don Kaybı (%) (TS3655) 0,19 -< %10 

Organik Kökenli Madde İçeriği (%) (TS3673) Yok -< %0,5 

Los Angeles Aşınma Kaybı (1000 devir) 

% 

(TS3694) 17,30 -< %30 

 

     6.3.1.1 Jeolojik Durumu 

     

İşletme sahasında üretilen maden kalker madeni olup saha içerinde farklı 

herhangi bir maden bulunmamaktadır. Sahada üretilecek olan kalker, yeryüzünde 

oldukça yaygın olup kalsiyum karbonattır (CaCO3). Yurdumuzdaki hemen hemen 

her jeolojik yaştaki formasyonlar da rastlanmaktadır. Kalker saf halde kalsit ve çok 

az miktarda aragonit kristallerinden oluşur. 

 

Kalsit ve aragonit kalsiyum karbonatın iki ayrı kristal şekli olup, teorik olarak  

%56 CaO ve %44 CO2 içerir. Ancak doğada hiçbir zaman saf halde bulunmaz. 

İkincil derecede değişik madde bileşiklerin içinde yer alması nedeniyle orijinal halde 

sarı, kahverengi ve siyah renklerde de görülebilmektedir. 
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Kalkerin yoğunluğu ortalama 2,4–2,8 ton/ m3 arasında değişmektedir. Sertliği 3 

civarındadır. Kalkerin fiziksel özelliklerinden basınç mukavemeti 600–1500 kg/cm3 

arasında değişmektedir. Kalkerler genel olarak oluşumu sırasında içerisine aldığı 

çeşitli maddelerden kalkerayı çeşitli renkler alabilmektedir. 

 

Sahada zaman zaman kil grupları görülmekte olup dağınık halde kalker 

oluşumlarının arasına girmiştir. 

 

     6.3.1.2 Rezerv Hesabı 

  

     Sahanın rezerv hesaplamaları sahada bu zamana kadar yapılan prospeksiyon, 

jeolojik etüt, topoğrafik haritalar ve arazi topografyasından yararlanılarak 

belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda görünür muhtemel ve 

mümkün rezervleri belirlenmiştir.  Rezerv hesaplamasında “koordinat hesabı ile 

rezerv hesaplama yöntemi” kullanılmıştır. 

 

     Koordinat hesabı ile alan hesaplama yöntemi;  Bu yöntemde saha gözlemleri 

sonucunda görünür, mümkün ve muhtemel rezerv alanları belirlenir ve izdüşümü 

alan belirlenir. Alanı hesaplanan bölgedeki kalker madenin gözlem, yarma ve 

sondajlar vasıtası ile öğrenilen kalınlıkla çarpılarak metreküp olarak rezerv 

hesaplanır. 

 

      Alan ═ [(X1×Y2+X2×Y3+…..+Xn×Y1)–(Y1×X2+Y2×X3+….+Yn×X1) ]/2  (2) 

Derinlik:  D    

Toplam Rezerv(m3)= A× D                                                                                  (3)     

 

     İşletme faaliyeti yapılacak olan alanda saha yerinde inceleme yapılmış ve rezerv 

alanları belirlenmiştir.  Sahada yapılan gözlemler sonucu alınan nokta koordinatlar 

ışığında koordinat hesabı kullanılarak yapılan görünür mümkün rezerv hesaplamaları 

aşağıda gösterilmiştir. 
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• Görünür Rezerv 

 

═  [ ( X1×Y2 + X2×Y3+…..+Xn × Y1)– (Y1 ×X2 + Y2 × X3+….+ Yn×X1) ] / 2 

═[{(4110000×558900)+(4110100×558400)+(4110900×558500)+(4110500×558

500)}-{(558500×4110100)+(558900×4110900)+(558400×4110500)+ 

(558500×4110000}] / 2 

═26.500 m2 

Derinlik: 25 m  Toplam Alan: 662.500 m3 

 

• Mümkün Rezerv 

 

═  [ ( X1×Y2 + X2×Y3+…..+Xn × Y1) – (Y1×X2 + Y2 × X3+….+ Yn×X1) ] / 2 

═[{(4110000×558500)+(4110000×558500)+(4110500×557400)+(4110500×557

400)}-{(557400×4110000)+(558500×4110500) 

+(558500×4110500)+(557400×4110000) }] / 2 

═55.000 m2 

Derinlik: 25 m   Toplam Alan: 3.500.000 m3 

 

• Muhtemel Rezerv 

 

     Sahada diğer kalan alanlarda kalker oluşumları yüzeyde görünmese bile 

derinliklerde oluşum olduğu düşünülmektedir. 

 

     Sahada toplam 4.162.500 m3 Rezerv olduğu belirlenmiş olup toplam %20 kil ve 

üretim kaybı olduğu düşünülürse toplam. 8.400.000 ton kalker bulunmaktadır. 

 

6.3.2 Projenin Öngörülen Sürede Gerçekleştirilmesi İçin Alınması Gereken 

Önlemler 

 

     Projenin öngörülen süre içerisinde gerçekleştirilebilmesi için projenin belirli 

evrelerinde yapılması gereken önemli konular aşağıda ele alınmıştır. 
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     6.3.2.1 Sahanın Hukuki Durumu  

 

     İşletme faaliyeti gerçekleştirilecek alanda gerekli çalışmaları zamanında 

başlayabilmek için ilgili mevzuatlara süresi içerisinde izin başvurularının yapılması 

gerekmektedir.  İlgili bakanlıklarda yapılan müracaatların takibinin yapılarak olası 

gecikmelerin önüne geçilmesi gerekir.  

 

     Üretim sırasında, üretime başlamadan alınan izinler ile ilgili verilmiş olan tüm 

taahhütlere uyulması gerekmektedir. Böylece işletme aşamasında olabilecek ceza ve 

kapamaların önüne geçilerek projenin geçerliliği devam ettirilmesi gerekmektedir. 

 

     6.3.2.2 İdari ve Sosyal Bina Yer Seçimi  

 

     Tüm tesislerin bir arada bulunması ve ocaktaki çalışmalardan etkilenmeyecek bir 

konumda olması gerekmektedir. İdari ve sosyal binaların kurulacağı, yer ocağın 

güneyinde düz olan ve rezervin olmadığı alanda yola yakın kısımda seçilmiştir. 

 

     6.3.2.3 İş Makinelerinin ve Donanımın Zamanında Sağlanması 

 

     Projenin onayı ve gerekli kredi tahsisinden sonra işletmenin ön görülen süre 

içinde tam kapasite ile faaliyete geçebilmesi için iş makine ve donanımın 

sağlanmasında ve yatırımların gerçekleşmesinde uygulamalar esnasında sık sık 

görülen bazı gecikmeler yaratan sorunlara karşı gerekli önlemlerin önceden alınması 

gerekmektedir.  Bunların yanında su hususlarda göz önünde tutulması 

gerekmektedir; 

 

• İş makinelerini alımı için kredilerin zamanında temini 

• Kurulacak olan konkasör tesisinin ekipmanlarının zamanında alınması ve 

montajında gecikme yaşanmaması 

• İç piyasadaki bazı malzemelerin bazılarının bulunamama bazılarının da az 

bulunma olasılığının sürekli göz önünde tutulması 

• Yedek parçanın zamanında ihtiyaca cevap verecek şekilde sağlanması 
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     6.3.2.4 İşçi Eğitimi 

 

     Projede eğitilmiş insan gücü tarafından kullanılması gereken ağır iş makineleri 

operatörleri, kamyon şoförleri ve diğer vasıfsız işçilere görevleri ve iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimlerinin önceden tamamlanması gerekmektedir. 

 

6.3.3 Maden İşletme Planlama Aşaması 

 

     6.3.3.1 İşletme Yöntemini Seçimi 

 

     Kalker madenin yüzeyde oluşmasından dolayı üretimde açık işletme yöntemi 

uygulanacaktır. Delme-patlatma yolu ile gevşetilen malzeme ocak içi yollar 

vasıtasıyla konkasöre taşınarak kırma, eleme ve yıkama işlemlerine tabii tutulacaktır.   

 

     Patlatma yolu ile kaya kütlelerini kırma faaliyeti maden sektöründe kabul gören 

en güçlü ve en ekonomik yöntem olmasından dolayı delme-patlatma yöntemi 

uygulanacaktır. 

 

     6.3.3.2 İşletmeye Başlangıç Yerini Seçimi 

 

     İşletmeye başlangıç yeri seçiminde arazinin güney uç kısmından başlanacaktır.  

Topografya yapısına bakıldığında sahanın kuzeyden güneye doğru alçalması, uygun 

basamakların oluşturulması ve kısa sürede üretime geçme açısından bu kısım uygun 

görülmüştür.  

 

     6.3.3.3 Kalker Üretiminde Kullanılacak Makine Ekipman Seçimi 

 

     Kalker üretiminde, kalkerin sert bir yapısı olmasından dolayı kazılabilme 

kolaylığı için delme-patlatma ile gevşetme yapılacaktır.  Gevşetilen malzeme 

ekskavatör+ kamyon grubu kullanılarak cevher hazırlama tesisine ulaştırılacaktır. 

Cevher hazırlama tesisinde kırma, eleme ve yıkama işlemleri için konkasör grubu 

kullanılacaktır.   
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     6.3.3.3.1 Delme-Patlatma Sistemi ve Teçhizat Seçimi      

 

     Kalker sağlam kayaç olduğu için kazıcı araçlarla direk kazılması mümkün 

olmayan bir madde olup mutlaka delme patlatma işlemi ile gevşetilmesi 

gerekmektedir.   

 

     Açık ocaklarda işletmecilik basamaklar oluşturulacak patlatma yapılır. Bu tip 

patlamalara “Basamak Patlatması” denilmektedir.  Basamak patlatmasında bulunan 

terimler Şekil6.1’te gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 6.1  Basamak patlatması terimleri (BİLGİN, A. (Ed). (2006). Delme-Patlatma Eğitimi Semineri 

(13). Ankara: Maden Mühendisleri Odası Yayını. No:112) 

 

     Patlatma yapılacak kaya yapılarının içerisine patlayıcı madde yerleştirmenin en 

verimli yolu kaya yapılarının içerisine delik delmektir. Basamak patlatması 

sisteminde patlatma verimini etkileyen patlatma elemanları Şekil 6.2’te 

gösterilmiştir.   

 

      İşletme de kullanılacak olan patlatma sisteminde uygulanacak patlatma 

elemanları aşağıda belirlenmiştir.  
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a) Basamak Yüksekliğinin Belirlenmesi 

 

     Patlatma dizaynını kontrol eden ana faktörler den birisi basamak yüksekliğidir. 

Basamak patlatmasında ayna yüksekliğinin hem delme, hem patlatma yükleme 

makineleri açısından etkisi vardır. Genelde basamak yüksekliği, yükleme 

makinesinin çalışma karakteristiğine uygun olarak saptanır. Bunun yanında delice 

makinelerin optimum çalıştıkları derinlik de etkilidir. KÖSE, H., YALÇIN, E., 

ŞİMŞİR, F., ONARGAN, T., KONAK, G., KIZIL, M.S. (1996). Açık İşletme Tekniği. 

İzmir: DEÜ Müh. Fak. Yayınları No: 256 

 

 

 
Şekil 6.2 Basamak patlatma elemanları(BİLGİN, A. (Ed). (2006). Delme-Patlatma Eğitimi Semineri 

(13). Ankara: Maden Mühendisleri Odası Yayını. No:112) 
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     Sahada yapılan gözlemler sonucu en uygun basamak yüksekliği ortalama 12 m 

olması uygun görülmüştür. 

 

b) Delik Çapının Belirlenmesi 

 

     Delinen deliğin delik çapı, işlem patlatmanın verimini, patlayıcı maddenin 

verimini ve patlatmanın maliyetini tayin eden faktör olup en uygun delik çapı 

belirlenmelidir. 

 

     Delik çapının belirlenmesi ile alarak birçok yaklaşım bulunmaktadır. Patlayıcı 

madde cinsi, ayna düzeni, istenilen malzeme iriliği vb faktörler bunlardan bazılarıdır.  

Ancak en çok basamak yüksekliği en çok uygulanan sistemdir. Şekil 6.3’ta delik çapı 

ile basamak yüksekliği arasındaki ilişkide de gösterildiği gibi, seçilen 12 m basamak 

yüksekliği için en uygun delik çapı 100 mm olarak bulunmuştur. 

 

 
             Şekil 6.3 Delik çapı ile basamak yüksekliği arasındaki ilişki  

             (Kaynak: Açık işletme Tekniği) 

     

c)Dilim Kalınlığı 

    

     Dilim kalınlığı, delikler arası mesafe, sıkılama payı, delik eğimi, taban delik payı 

dip şarj, kolon şarj gibi kavramları içeren delik geometrisinin tespiti delme ve 

patlatma faaliyetlerinde belirgin bir ağırlık kazanır. 

 

Delik Çapı 
(mm) 

Basamak 
Yüksekliği (m) 

0     10     20     30     40      50      60      70 

300 
 
 
200 
 
 
100 
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     Dilim kalınlığı delik ekseni ile ayna yüzeyi arasındaki en kısa mesafedir.  Dilim 

kalınlığı, patlatma gazlarının atmosfere yayıldığı ana kadar bütün enerjilerini kayayı 

parçalamak için kullanabilecekleri bir kalınlıkta olmalıdır.  Delik çapı ve deliğe şarj 

edilen patlayıcı miktarı arttıkça büyüyecektir. Pratikte dilim kalınlığının (V) 

belirlenmesinde delik çapının 25–40 katı olarak alınır.  Geliştirilmiş amprik yöntem 

kullanarak dilim kalınlığı aşağıdaki formül ile hesaplanır. Buradaki hesaplamada 

İsviçre graniti ve Dymex M tip patlatıcı kullanılmış olup kaya katsayısı ve patlayıcı 

madde düzeltmesi yapılmalıdır. (BİLGİN, A. (Ed). (2006). Delme-Patlatma Eğitimi 

Semineri (13). Ankara: Maden Mühendisleri Odası Yayını. No:112) 

 

     Vmax =     [D× 45 × (0,4/c)× (P×S/1,25)] /1000                                                     (4)                        

     D = Delik Çapı 

     c = Kayaç Katsayısı   

     P = Yeni patlayıcının delik içindeki yoğunluğu 

     S = Yeni patlayıcın Dymex M’e göre kuvvedir. 

 

d) Taban Delik Payı 

 

     Taban delik payı, ayna diplerinde meydana gelebilecek sert oluşumlarını önlemek 

için alınır. Eğer delikler tam basamak yüksekliğinde alınır ise kırılmanın 90 ْ 

olmaması nedeni ile tırnak oluşacaktır. Bu ise yükleyici makineler açısından hiç 

istenmeyen bir olaydır.  Taban payı (U) dilim kalınlığına bağlı olarak aşağıdaki 

şekilde bulunur. 

 

     U = 0,3 ×Vmax                                                                                                                                                        (5) 

 

e)Delik Boyu 

 

     Delik boyu, basamak yüksekliği(K) ile alt delme(U) uzunluğun toplamıdır. Eğimli 

delik delinmesi durumunda artan delik uzunluğu için k katsayısı kullanılır. Dik 

delme işleminde k=1 alınır.  
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     H = (K+U) × k                                                        (6) 

 

f) Delikler Arası Mesafe 

 

     Delikler arası mesafe, dilim kalınlığına, kayaç yapısına, patlayıcı madde ve şarj 

parametrelerine bağlıdır. Delikler arası mesafe (E), dilim kalınlığına bağlı olarak 

aşağıdaki şekilde bulunur.  

 

     E = 1,25 ×V                                                                                                          (7) 

 

g)Dip Şarj-Kolon Şarj Hesabı  

      

     Bir basamak patlatmasında dip şarj ve kolon şarj olmak üzere iki tür patlayıcı 

kullanılmaktadır.  

 

     Dip şarj, delik buyunca dip şarjın yüklenmesi gereken uzunluk basınç bölgesinin 

boyuna eşittir.  Dip şarj uzunluğu delik ayna uzaklığının bir fonksiyonu olup genelde 

aşağıdaki gibi kabul edilir. 

 

     Ldip = 1,3 × V                                                                                                         (8)  

     Qdip = Ldip  × A × ρdip                                                                                             (9)        

 

     Ldip = Dip şarj uzunluğu, dm 

     A = Delik kesiti, d m2 

     ρdip  = Patlayıcı yoğunluğu, Kg /dm3 

 

     Kolon şarjın boyu ve kolon şarj;  

 

     L kol =H- L dip – S                                                                                                (10) 

     Qkol = Lkol  × A × ρkol                                                                                           (11)        

      

     H = Delik boyu, dm 
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     Ldip = Dip şarj uzunluğu, dm 

     S= Sıkılama boyu, dm 

     Ρkol  = Patlayıcı yoğunluğu, Kg /d  

     A= Delik kesiti, dm3 

h) Sıkılama Boyu 

 

     Sıkılama, patlatma sonrası oluşan yüksek basınçlı gazları hapsederek, gazın 

serbest yüzeye yönlenmesini ve malzemenin öne doğru ötelenmesini sağlar. Genelde 

kabul edilen sıkılama boyu dilim kalınlığı kadar olmalıdır. Sıkılama miktarı (S), 

kayaç yapısına bağlı olarak dilim kalınlığının 0,7–2 oranında değişiklik 

göstermektedir. İşletilmesi düşünülen sahada kalker madeni sert bir yapıya sahip 

olmasından dolayı sıkılama dilim kalınlığına eşit alınacaktır. 

 

     S = V                                                                                                                  (12) 

 

     ı) Özgül Delik, Özgül Şarj ( I, m/ m3,q, kg/ m3) 

      

     Özgül delik, 1 m3 kayayı patlatmak için delinen delik boyunu gösterir.      

      

     I = H / (E × V × K)                                                                                              (13) 

     H = Delik boyu, m 

     E = Delikler arası uzaklık, m 

     V = Dilim kalınlığı, m 

     K = Basamak yüksekliği 

 

     Özgül şarj formülü ise; 

     Qtop   =   Qdip  +  Qkol                                                                                            (14)                      

     q = Qtop / (E × V × K )                                                                                         (15) 

     Qtop = Toplam şarj, kg 
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     i) İşletmede Yapılacak Basamak Patlatması Hesabı 

 

     Delik Çapı: 100 mm 

     Kayaç Cinsi: Kalker                c = 0, 375 

       Patlayıcı Madde: Dip şarj için ANFO+%5 Al   P = 0,85, S = 1,10 

                                 Kolon Şarj için ANFO             P = 0,85, S = 0,962 

     Delikler dik delinecek                                      f= 1,11 

     Basamak yüksekliği                      K = 12 m   

 

     Bu verilerden hareketle;  

      

     Dilim kalınlığı:  Vmax =     D× 45  /1000 = 100 ×45/1000 = 4,5 m 

                             Kaya düzeltme Faktörü : (0,4 / c)1/2  = (0,4 / 0,375)1/2= 1,03 

                             Patlayıcı madde faktörü : (P×S /1,25)1/2 = (1,1× 0,85 /1,25)½ = 0,86  

                             Taban zorluğu faktörü : (1/ f)1/2 = (1 / 1,11 )1/2  = 0,95 

                             Vmax = 4,5 × 1,03× 0,86 × 0,95 = 3,8 m 

     Alt Delme: U = 0,3 × Vmax =0,3 × 3,8 = 1,13 m 

     Delik Boyu: H = (K+U) × k = (12+1,13) × 1 = 13,13 m  

     Delgi Hatası: F =D/1000 +0,03 × H = 100 /1000 + 0,03 ×13 =0, 49 m 

     Gerçek Delik Ayna Uzaklığı: V = Vmax – F = 3,8 – 0,49 = 3,31 m 

     Delikler Arası Uzaklık: E = 1,25 × V = 1,25 × 3,31 = 4,14 m 

     Dip Şarj Hesabı: Ldip = 1,3 × V   = 1,3 × 3,31  =4,3 m = 43 dm 

                             Qdip = Ldip  × A × ρdip  = 43 ×  0,622 × 0,85 = 22,7 kg 

     Kolon Şarj Hesabı:  L kol =H- L dip – S = 13,13 -  4,3 – 3,31 = 5,52 m =55,2 dm                              

                             Qkol = Lkol  × A × ρkol = 55,2 × 0,622 × 0,85 = 29 kg 

     Sıkılama Boyu Hesabı: S =V =3,31 m 

     Özgül Delik: I = H /  ( E × V × K)  = 13,13 / ( 3,31 ×  4,14 × 12 )     = 0,08 m/ m3  

     Özgül Şarj: q = Qtop / (E × V × K )   = 51,7 / (3,31 ×  4,14 × 12 ) = 0,314 Kg/ m3                          

 

     Yapılan hesaplamalar neticesinde, işletmede patlatma işlemi için ANFO ve 

Dinamit kullanılacaktır.  Patlatmak için ise elektrikli kapsüller ve ateşleme telleri 
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kullanılacaktır. İşletmede uygulanacak örnek patlatma tasarımı Şekil 6.4’de 

verilmiştir. 

 

 
Şekil 6.4 İşletmede uygulanacak patlatma tasarımı 

 

j)Delme Makinesi Seçimi 

  

     Kalker madeni sert bir yapıya sahip Darbeli Delik Delme Makineleri vasıtası ile 

delme işlemi yapılacaktır. Delme makinesinin seçimi için aşağıdaki kriterler göz 

önüne alınmalıdır.  

 

• Basamak Yüksekliği 

• Delikler arası mesafe 

• Günlük veya haftalık delinecek delik sayısı 

• Delik çapı ve eğimi 

• Kayaç özellikleri 

• İşletmenin diğer özellikleri 

 

E

V 

d 

K 

Ldip 

S 

Lkol 

U 
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     İşletmenin yıllık üretimi 240.000 ton olarak belirlenmiş olup 8 ay, ayda 25 gün, 

günde 8 saat çalışacaktır. İşletmenin kapasitesine göre ayda 30.000 ton (11.850 m3) 

üretim yapılması planlanmaktadır. Buna göre gerekli delik sayısını belirlemek için 

kullanılacak alan; 

 

     11.850 m3 =  V × K × A = 3,31 m × 12 m × A = A = 298,33 m 

     Toplam delik sayısı = A/E = 136,36 / 4,14 = 38,96 = 72 delik/ay  

     Toplam delik uzunluğu = 72 × 13,13 = 945,36 m/ay = 38m/ gün = 5 m / saat  

 

     Delik delme makinesinin işletme için yeterli olan delme hızı saatte 5 m olarak 

hesaplanmış olup kapasitesi bu şekilde olan ve 75 mm den daha fazla deliklerin 

kullanılan paletli delici makine tercih edilecektir. 

   

     k) Patlayıcı Maddelerin Seçimi ve Miktarı 

 

     Patlatma işlemi ANFO denilen ve granül halede bulunan teknik amonyum nitrat 

ile mazot karışımı olan bir patlayıcı madde ile yapılacaktır.  ANFO kapsül ile 

patlayan bir patlayıcı madde olmamasından dolayı yemleme dinamiti ile 

patlatılmadır. 

 

     Patlatma elemanları olarak kalker madenleri için en uygun ve ekonomik olan 

elektrik kapsülü + dinamit + anfo grubu kullanılacaktır. Yemleme dinamiti olarak 

yüksek brizansa sahip jelâtin dinamiti kullanılacaktır. 

      

     Bir delikten kaldıracak kayaç miktarı = 4,14 m ×3,13 m × 12 m = 155,5 m3  

     Bir delik için gerekli patlayıcı miktarı = 155,5 m3  × 0,314 kg/ m3   = 49 kg        

 

     Uygulamada bir delik için hesaplanan 49 kg patlayıcı maddenin % 3’nü jelâtin 

dinamit geri kalanı ANFO oluşturacaktır. Bir delik için kullanılacak patlayıcı miktarı 

şunlardır.  
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     ANFO     49 ×  % 97 = 47,5 kg /delik 

     Jelâtin      49 ×  %  3  = 1,5 kg / delik 

     Kapsül                              = 2 adet/delik 

     Ateşleme Kablosu            = 30 m /delik 

                                                                                                                                  

     6.3.3.3.2 Yükleme Teçhizatı ve Adedi Seçimi  

 

    Yükleme ekipmanı olarak ekskavatör seçilmiştir. Paletli olmasından doları kalker 

ocaklarında yükleme şartları zorluklarını rahat aşar ve gerektiğinde koparma yaparak 

istihraca yardımcı olacaktır.  Ekskavatörlerin kısaca söyle sıralayabiliriz. 

 

• Sert zeminlerde rahat çalışması 

• Yüksek yüzeylerde çalışması 

• Aynada bulunan ve tehlike oluşturan askıdaki malzemelerin temizlenmesinde 

kolaylıkla kullanılır. 

• Dengeli yükleme yaparak kamyon kasasında oluşacak arızaları azaltır. 

 

     Kalkerin sert olmasından dolayı tercih edilen paletli ekskavatör en uygun olarak 

çalıştığı nakliye aracı kamyonla uyumlu bir biçimde çalışmaktadır. Yükleme 

yapılacak yer ile taşınacak mesafe arasındaki döngüye bağlı olarak yapılan kepçe 

hacmi 2 m3 alınacaktır.  İşletmede kullanılacak yükleyici ekipmanın adedi aşağıda 

hesapla bulunmuştur. 

  

     Yıllık üretim miktarı  : 240.000 ton /yıl 

     Kepçe Hacmi   : 2 m3 

     Kepçe Dolma Faktörü  : 0,85  

     Kepçe Periyodu   : 45 sn 

     Yıllık Çalışma Süresi        : 8 ay/yıl, 200 gün/ yıl, 8 saat/ gün  

     Saatlik Çalışma Süresi   : 45 dk /saat 

     İşyeri Randımanı   : 0,80  

     Kalkerin Yoğunluğu  : 2,55 t/ m3 
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     Saatlik Kapasite = (2 m3 ×50 dk/h ×60 sn/dk ×2,55 t/ m3  × 0,80) / ( 1,6 × 45 sn) 

                               = 170 t/ h 

     Yıllık Kapasite = 218,7 t /h × 8 h/ gün × 200 gün/yıl =272.000 t/ yıl 

     Gerekli Yükleyici sayısı =240.000 / 272.000 = 0,88 = 1 adet Ekskavatör                                         

 

 6.3.3.3.3 Taşıma  

 

     Taşıma ekipmanı olarak kamyon grubu seçilmiştir. Ocak yollarının durumu, 

değişik rampalardan dolayı 20 tonluk taş kasalı kamyonla ile ocak içi nakliyesi 

sağlanacaktır.  Burada ocak içerisinde konkasöre kadar olan kamyon sayısı 

hesaplanacaktır. 

 

     Kamyon kapasitesi = 20 ton 

     Kepçe kapasitesi  = (2 m3 × 2,55 t/ m3  × 0,85) / 1,6 =2,7 ton 

     Kamyon Dolma Kapasitesi (t 1) = (45 sn × 20 ton)  / 2,55 = 352,94 sn 

     Yükleme alanında manevra süresi (t 2)  = 15 sn 

     Konkasör kapasitesi: 150 ton/h 

     Sefer sayısı = 150 / 20 = 7,5 sefer/ h 

     Boşaltma alanında manevra süresi  (t 3) =  62 sn 

      

     İşletme alanı ile konkasör tesisi arasında max. mesafe 800 m olarak tahmin 

edilmiş olup ocak içi nakliye yolunda kullanılacak hız limiti ortalama 20 km/h 

olacaktır. 

 

     Yolda geçecek olan süre: 0,8 km / 20 km/h =0,04 h × 60 dk/h ×60 sn/dk = 144 sn 

     Gidiş-Geliş toplam süre (t 4) = 144 × 2 = 288 sn 

     Kamyon Tur Süresi = (t 1) + (t 2) + (t 3) +  (t 4) 

                                      = 265 + 15 + 62 + 288 = 630 sn  

     Kamyon saatlik verimi = (50 dk/h × 60 sn/ dk ×20 ton ×0,8) / 630 sn =76,19ton /h  

     Yıllık Kapasitesi =  76,19 t /h ×200 gün/yıl × 8h /gün =121,904 ton/ yıl 

     Gerekli kamyon sayısı = 240.000 / 121,904 = 1,96 = 2 adet Kamyon 
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     Yükleme verimi, mesafe, taşıma hacmi ve istenilen kapasite göz önüne 

alındığında biri yedek olmak üzere 3 adet kamyon yeterli olacaktır. 

 

    6.3.3.3.4 Cevher Hazırlama Tesisi Seçimi 

 

     İstihracı yapılan kalker madenin istenilen boyutlara indirgenesi için uygulanacak 

cevher hazırlama yöntemi, malzemenin kademeli olarak kırılması ve eleme yolu ile 

de birbirinden ayrılması işlemi olacaktır. Bu işlem için konkasör grubu 

kullanılacaktır.  

     
     Konkasöre giren malzeme kırma-eleme-yıkama işlemlerine tabii tutularak nihai 

ürün elde edilir. Cevher hazırlama ünitesini oluşturan konkasörün iş akım şeması ve 

özellikleri Şekil 6.5’de belirtilmiştir. 

 
     Cevher hazırlama ünitesinde 90’lık çene, darbeli ve tersiyer kırıcı olmak üzere 3 

adet kırma ünitesi bulunacaktır. 

 

Bunlardan 90’lık çene malzemenin ilk giriş bölümü olup ilk kırma burada 

gerçekleşir. Burada kırılan malzemenin elek üstü bant vasıtası ile darbeli kırıcıya 

ikincil kırmaya tabii tutulur. Elek altı olan ince malzeme ise by-pass ve ince 

malzeme olarak elenmek üzere eleğe gönderilir.  Darbeli ve tersiyer kırıcılarda 90’lık 

çeneden ve geri dönüşümden gelen malzeme tekrar kırma işlemlerine tabii tutularak 

tane boyutu istenilen seviyeye indirilir. 

 

İstenilen boyutlana indirgenen malzeme konkasör grubunun son halkası olan 

silolara taşınarak stoklanacaktır. 

 

  6.3.3.3.5 Agreganın Stoklanması ve Pazara Nakli 

 

     İstenilen sınıflara ayrılan agrega konkasör silolarından direkt kamyon üstüne 

yüklenerek ya pazara ya da stok sahasına taşınır.  
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     Üretilen agrega ocak içerisinde kurulacak olan stok alanına taşınması 

gerekmektedir. İhtiyaç halinde buradan yükleme yapılarak pazara sunulacaktır. 

Bunun için silolardan stoka taşımak için 1 adet kamyon ve yükleme yapmak içinde 1 

adet lastikli kepçe bulundurulacaktır. 

 

 
 

   

     6.3.3.3.6 Yardımcı Makine ve Ekipmanlar 

 

     İşletme faaliyetleri aşamasında üretimin düzenli olarak sürdürülebilmesi için 

yardımcı makine ve ekipmanlar bulundurulacaktır. Bu ekipmanların başlıcalar 

şunlardır, 

 

• Akaryakıt deposu ve pompa 

• Derin kuyu için gerekli dalgıç pompa (90.000 lt/ saat kapasiteleri) 

• 450 KW’lık trafo, aydınlatma ve elektrik dağıtım elemanları 

• Patlayıcı madde muhafazası için teknik şartnameye uygun 2 tonluk gezici 

patlayıcı madde deposu aracı ve bekçi kulübesi 

• Nakliye kontrolü için 1 adet 80 tonluk bilgisayarlı kantar 

Besleme 
Bunkeri 

90’lık 
Çene 

K: 150 ton/saat 

Darbeli 
Kırıcı

EÜ 

Elek 

EA 

EA 
By-
Pass 

2.No Mıcır 
Silosu

05–15 mm 

EÜ 

1.No Mıcır 
Silosu

0–05 mm 

Helezon 
Yıkama

Titreşimli 
Elek

EA 1 

15–25 mm 

Kum Silosu 
Tersiyer 
Kırıcı

EA 2 

Geri Dönüş 
Bunkeri 

EÜ 

EA: Ele Altı 
EÜ: Elek Üstü 
K: Kurulu Kapasite 

Şekil 6.5 Cevher  hazırlama ünitesi  (konkasör) iş akım şeması 
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• Arıza ve bakım için kaynak makinesi ve elemanları 

• Toz oluşumunu azaltmak için Sulama Tankeri(Arazöz) 

• Arıza ve bakımda kullanılacak diğer küçük el aletleri 

• Cevher Hazırlama Atıksıları arıtma sistemi 

• 1 Adet kasalı pick-up model araç 

• 1 adet servis minibüsü ve binek araç 

• Büro malzeme ve gereçleri 

 

     6.3.3.3.7 Sosyal ve İdari Binalar 

 

     İşletme için gerekli sosyal ve idari binalar yapılması gerekmektedir.  Bina 

büyüklükleri ve kapladığı alan işletme kapasitesi, personel ve işçiler dikkate alınarak 

seçilmiştir (Tablo 6.2). 

 
Tablo 6.2 İdari ve sosyal bina alanları 

Sosyal ve İdari Binalar Alanı m2 

İdare Binası 400 

Ocak Binası 250 

Yatakhane 350 

Yemekhane 180 

Atölye Binaları 300 

Ambar Binaları  300 

Patlayıcı Depo Alanı 650 

Kantar Binası 100 
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6.4. Yatırımlar ve Tutarları ve Finansmanı 

 

6.4.1 Yatırım Tutarlarının Hesaplanması 

  

     Bu bölümde işletmenin üretime geçebilmesi için gerekli yatırım miktarları 

hesaplanır. Yapılan bu harcamalara “Toplam Yatırım Tutarı” denir 

 

     Yatırım tutarının sağlıklı ve doğru bir şekilde hesaplanması içi, söz konusu 

yatırımların hangi yıllarda ve hangi tutarda yapılacağının bilinmesinde fayda vardır. 

Bu amaçla aşağıda makine ve donanımların temini ve temrini ile yıllara göre 

dağılımı tabloları hazırlanır (Tablo  6.4, 6.5, 6.6 ).  

 

     6.4.1.1 Etüd ve Proje Giderleri 

 

      İsletmeyi kurmak için ön proje ve fizibilite etüdlerinden başlayarak, kesin 

projenin hazırlanmasına kadar yapılan tüm etüt ve araştırmaların harcama tutarıdır. 

Ek jeolojik aramalar, sondajlar, laboratuar çalışmaları bu bölümün içerisine 

girmektedir. 

 
Tablo 6.3 Etüd ve proje giderleri 

Türü Miktarı  Birim Fiyatı Tutarı (YTL) 

Saha gözlemleri, harita üzerinde 

çalışma 

  500 

Yarma açma çalışması 20 saat 150 YTL/saat 3.000 

Laboratuar çalışması (Testler)   600 

Yatırım döneminde yapılacak 

sondajlar 

 

150m 

 

10 ytl/m 

 

1.500 

Toplam   5.600 

 

     Etüt ve Proje Toplam Yatırım Tutarı : 5.600 YTL 
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Tablo 6.4 Makine ve donanın temini termini 

 

Tablo 6.5 Yatırımın Yıllara Göre Dağılımı Tablosu         

 
Makine Parkı  

Yıllar —2 —1 1 2 … 5 … …. 10 …. … 15 …. …. 20 

ÜRETİM                 

Ekskavatör (2 m3) 10 1        1      1 
Kamyon(20 ton) 10 1 2       3      3 
Delik delme Makinesi( 100mm) 15 1           1    
Silo Kamyonu (20 ton) 10  1       1      1 
Lastikli Kepçe (2 m3) 10  1       1      1 
Sulama Kamyonu (Arazöz) 10  1       1      1 
450 KW Trafo, Aydınlatma Tesisi 10  1       1      1 
Kırıcı Tesisi ve Elekler 15  1          1    
Kırıcı Silosu 30  3              
Dalgıç Pompa 15  1          1    
Cevher Hazırlama Arıtma Tesisi 25  1              
Akaryakıt depo ve pompası 20  1             1 
Kompresör 10  1       1      1 
Kantar (80 tonluk) 15  1          1    
Gezici Patlayıcı Madde Deposu (2ton) 30  1              
                 
GENEL NAKLİYE                 
Servis Minibüsü 10 1        1      1 
Pick-up  10  1       1      1 
Binek Arabası 10 1        1      1 
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YATIRIMIN KONUSU 
İşletme Dönemi Yılları 

 Toplam 

    —2 —1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

I ETÜT GİDERLERİ                                            

  Etüt Giderleri 5.600                                        5.600 

ıı ÜRETİM GİDERLERİ                                         0 

  Arsa-Arazi Bedeli 23.900 23.900                                       47.800 

  

Ruhsat Harç Ve Teminat 

Giderleri 918 5.741                   5.741                    12.399 

  Ekskavatör 120.000                    120.000                    240.000 

  Ocak İçi Kamyon  60.000 120.000                   180.000                    360.000 

  Delik Delme Makinesi 150.000                             150.000          300.000 

  Silo Kamyonu   60.000                   60.000                    120.000 

  Lastikli Kepçe  80.000                   80.000                    160.000 

  Sulama Kamyonu  35.000                   35.000                    70.000 

  

450 KW trafo, Aydınlatma 

Tesisi  15.000                   15.000                    30.000 

  Kırıcı Tesisi ve Elekler  500.000                            500.000           1.000.000 

  Kırıcı Silosu  60.000                                        60.000 

  Dalgıç Pompa  5.000                            5.000           10.000 
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  Cevher Hazırlama Arıtma Tesisi  15.000                                        15.000 

  Kompresör  18.000                   18.000                     36.000 

  Kantar  20.000                            20.000           40.000 

  Gezici Patlayıcı Madde Deposu  5.000                                        5.000 

  Ulaştırma Giderleri 12.000                                         12.000 

III GENEL NAKLİYE                                          0 

  Servis Minibüsü 40.000                    40.000                     80.000 

  Pick-up  25.000                   25.000                     50.000 

  Binek Arabası 30.000                    30.000                     60.000 

IV ATÖLYELER                                          0 

  Atölye ve Donanım 20.000 20.000                             40.000           80.000 

V Ambar                                          0 

  Akaryakıt Deposu  12.000                                       12.000 

VI Sosyal ve İdari Binalar                                          0 

  

Sosyal ve İdari Binalar Sosyal 

Donanım  60.600                                        60.600 

VII Diğer İşletme ve İdari işler  15.000 15.000                                          

  GENEL TOPLAM  477.418 1.095.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608.741 0 0 0 0 715.000 0 0 0 0  2.866.399 

  

BEKLENMEYEN GİDERLER 

%10 47.741 109.524                                        157.265 

  PROJE TOPLAMI 525.159 1.204.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608.741 0 0 0 0 715.000 0 0 0 0 0 3.023.664 
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Tablo 6.6 İşyerimde bulunan makine-donanım ve tesislerin cins ve miktarlarına göre yatırım 

tutarları tablosu  

 
YATIRIM KONUSU MİKTAR DIŞ 

TOPLAM 
(YTL) 

I ETÜT GİDERLERİ   
  Etüt Giderleri     5.600
II ÜRETİM GİDERLERİ     
  Arsa-Arazi Bedeli 36500 m2  47.800
  Ruhsat Harç Ve Teminat Giderleri    6.659
  Ekskavatör 1 Adet 120.000  120.000
  Ocak İçi Kamyon  3 Adet 180.000  180.000
  Delik Delme Makinesi 1 Adet 150.000  150.000
  Silo Kamyonu  1 Adet 60.000  60.000
  Lastikli Kepçe 1 Adet 80.000  80.000
  Sulama Kamyonu 1 Adet   35.000
  450 KW trafo, Aydınlatma Tesisi 1 Adet   15.000
         
  Kırıcı Tesisi ve Elekler 1 Adet   500.000
  Kırıcı Silosu 3 Adet   60.000
  Dalgıç Pompa 1 Adet   5.000
  Cevher Hazırlama Arıtma Tesisi 1 Adet   15.000
  Kompresör 1 Adet   18.000
  Kantar 1 Adet   20.000
  Gezici Patlayıcı Madde Deposu 1 Adet   5.000
  Ulaştırma Giderleri     12.000
III GENEL NAKLİYE     
  Servis Minübüsü 1 Adet    40.000
  Pick-up 1 Adet   25.000
  Binek Arabası 1 Adet   30.000
IV ATÖLYELER    
  Atölye ve Donanım Çeşitli   40.000
V AMBAR    
  Akaryakıt Deposu 1 Adet   12.000
VI SOSYAL VE İDARİ BİNALAR    
  Sosyal ve İdari Binalar Sosyal Donanım    60.600
VII Diğer İşletme ve İdari işler     30.000
  GENEL TOPLAM   590.000 1.572.659
  BEKLENMEYEN GİDERLER %10  59.000 157.266
 TOPLAM YATIRIM  649.000 1.729.925
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6.4.1.2 İşletme Ruhsat Harç ve Teminat Giderleri 

 

     İsletme ruhsat harç giderleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 

belirlenerek uygulamaya konmaktadır. Harç ve teminat tutarları ruhsat harçları 

aşağıda belirtilmiştir. 

 
Tablo 6.7 İşletme ruhsat  harç ve teminat giderleri 

İşletme Ruhsat Harç Giderleri 

Harç Türleri Toplam Tutar 

(YTL) 

Arama Ruhsatı Talep Harcı 152,70 

Arama Ruhsat Harcı (Her yıl için) 382,40 

İşletme Ruhsatı Talep Harcı 956,50 

İşletme Ruhsatı Talep Harcı (10) Yıllık 2.296,50 

Fenni Nezaretçi Atama 191,00 

Teminat Türleri  

Arama Ruhsat Teminatı (hektar başına 1,25 ytl) En Az Ruhsat 

harcı kadar 

382,40 

İşletme Ruhsat Teminatı(hektar başına 6,89 ytl) En Az Ruhsat 

harcı kadar 

2.296,50 

 *Kaynak: Madem Mühendisleri Odası Web Sitesi 19.08.2006  

 

     Arama Dönemi Yatırım Tutarı Toplamı : 917,5 YTL      

     İşletme Dönemi Yatırım Tutarı Toplamı  : 5.740.50 YTL 

 

     6.4.1.3 Teknik Yardım ( Know – How ) ve Lisans Ödemeleri 

 

     Seçilen üretim yönteminin, bir yabancı veya yerli firmanın tescil edilmiş bir 

buluşu olması durumunda, bu yöntemin kullanım hakkini, satın almak için buluşu 

elinde tutan firmaya bir bedel ödemek gereklidir. Genelde bu kalemin değeri 

dışarıdan makine ve teçhizat getiriliyorsa, bu ekipmanlara ödenen bedel içindedir. 

 

Toplam Yatırım Tutarı : 0 YTL 
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     6.4.1.4 Arsa-Arazi Bedelleri 

 

     İşletme alanının bulunduğu alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil 

harici alandır.  İşletme alanına kurulacak olan idari bina sosyal tesis ve konkasör 

tesisi ile cevher stok alanını satın alınması gerekmektedir. İşletme faaliyeti 

gerçekleştirilecek olan alan için herhangi bir alım işlemine gerek 

bulunmamaktadır.  

 
Tablo 6.8 Arsa- arazi yatırım giderleri 

Türü Alan (m2) Birim Fiyatı 

(YTL/ m2) 

Tutarı (YTL) 

Konkasör Tesisi+Stok Alanı 34.000 1,2* 40.800 

İdari ve Sosyal Tesisiler Alanı 2.500  1,2* 3.000 

Tescil ve Diğer Masraflar - - 4.000 

Toplam   47.800 
*Kaynak: Bolvadin Mal Müdürlüğü 

 

     Arsa-Arazi Toplam Yatırım Tutarı : 47.800 YTL 

 

     6.4.1.5 Hazırlık İşlemeleri ve Arazi Düzenlemeleri 

 

     Hazırlık işlemleri ana tesislerin ve yapıların yapılma aşamasında gerekli olan 

şantiye v.s. dir.  Bu nedenle işletmede hazırlık yapıları öz konusu değildir. Hemen 

hemen bütün araziler, üretime başlamadan önce bir düzenleme, çalışma şartlarına 

uygun hale getirilme ihtiyacı gösterirler. İşletme sahasının üzerinde bulunan ince 

bitkisel toprak sıyırma işlemi yapılacaktır. Bu toprak daha sonra kullanılmak üzere 

ayrı bir yerde stoklanacaktır.  

 

Toplam Yatırım Tutarı : 3.500 YTL  
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     6.4.1.6 İnşaat İşleri 

 

     İşletme sahasında kurulacak olan, idari bina, kantar binası, konkasör tesisi 

zemin düzenleme, ambar, yatakhane, yemekhane, banyo ve WC vb. tesislerin için 

inşaat için Tablo 6.9 ’de gösterilen yatırımlar gerekmektedir. 

 
Tablo 6.9 İnşaat işleri yatırım tutarı tablosu 

Türü Alan (m2) Birim Fiyatı 

(YTL/ m2) 

Tutarı (YTL) 

İdari Bina ve Sosyal Tesisler 2.530 20 50.600 

Konkasör zemin düzenlemesi 1.000 10 10.000 

Toplam   60.600 

 

İnşaat işleri toplam Yatırım Tutarı  : 60.600 YTL 

 

     6.4.1.7 Ulaştırma ve Yol İşleri Yatırımı 

      

     İsletmede ulaşımı sağlayan iç yollar, ana yollar, bağlantı yolları bu gider kalemi 

içinde yer alır. İşletme sahasına ulaşmak ve üretilen madeni pazara ulaştırmak için 

kullanılacak yolu güzergahı üzerinde, devlet karayolu ile işletme alanı arasındaki 

1,5 km’lik stabilize yol 5 metre genişliğinde asfaltlanarak ulaşım sıkıntısı 

önlenecektir. 

 

     Ulaştırma Yatırım Tutarı :12.000 YTL  

 

     6.4.1.8 Ana İşletme Makine ve Donanımı 

 

     İsletmenin üreteceği ürünün elde edilmesinde doğrudan doğruya ilişkili makine 

ve donanım giderleri, ana isletme makine ve donanım giderleri olarak alınır Daha 

önceki bölümlerde seçimi yapılan makine ve donanım tutarları aşağıda 

belirtilmiştir. 
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             Tablo 

6.10 

Makine ve donanım yatırım tutarları tablosu 

 
Makine Parkı  

Adedi Fiyatı  (YTL) 

  İç Para Dış Para Toplam 
ÜRETİM     
Ekskavatör (2 m3) 1  120.000 120.000 
Kamyon(20 ton) 3  180.000 180.000 
Delik delme Makinesi( 100mm) 1  150.000 150.000 
Silo Kamyonu (20 ton) 1  60.000 60.000 
Lastikli Kepçe (2 m3) 1  80.000 80.000 
Sulama Kamyonu (Arazöz) 1 35.000  35.000 
450 KW Trafo, Aydınlatma Tesisi 1 15.000  15.000 
Kırıcı Tesisi ve Elekler 1 380.000  380.000 
Kırıcı Silosu 3 60.000  60.000 
Dalgıç Pompa 1 5.000  5.000 
Cevher Hazırlama Arıtma Tesisi 1 15.000  15.000 
Akaryakıt depo ve pompası 1 12.000  12.000 
Kompresör 1 18.000  18.000 
Kantar (80 tonluk) 1 20.000  20.000 
Gezici Patlayıcı Madde Deposu (2ton) 1 5.000  5.000 
GENEL NAKLİYE     
Servis Minibüsü 1 40.000  40.000 
Pick-up  1 25.000  25.000 
Binek Arabası 1 30.000  30.000 
TOPLAM  660.000 590.000 1.250.000 
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     6.4.1.9 Yardımcı İsletme Makine ve Donanımı 

 

     Ana isletme makine ve donanımının çalışmasına yardımcı olan fakat bu 

makinelerle ayni seviyede tutulamayacak yardımcı tesisler için yapılan harcamalar 

için 20. 000 YTL ayrılacaktır. 
 

Toplam Yatırım Tutarı : 20.000 YTL 

 

     6.4.1.10 Makine ve Donanımı Tasıma ve Sigortası 
 

     Makine ve donanımı satın aldıktan sonra, nakliyat ve montaj işlemleri sırasında 

zarar gelmesi halinde güvence sağlamak için tasıma ve sigorta bedeli alınmaktadır.  

Kalker İşletmesinde isletmesinde bu kalem için toplam makine yatırımının % 2’si 

uygun görülmektedir. 

 

Toplam Yatırım Tutarı: 11.800 YTL 
 

     6.4.1.11 İthalat ve Gümrüklendirme Giderleri 

 

     Bu kalemde gümrük – fon bedeli ve ithalat giderleri hesaplanmaktadır. Kalker 

ocağı için alınana makine ve ekipmanın yabancı üretim olduğu için bu gider 

kaleminde makine tutarlarının %2’ tutarında yatırım olacaktır 

 

    Toplam Tutar: 11.800 YTL 

 

     6.4.1.12 Montaj Giderleri 

 

     Satın alınan makine ve ekipman donanımının yerine montesi ve benzeri işlemler 

için, bu işlemleri yapacak yetkililere ve malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

yüzden kalker ocağında bu tip işlemler için toplam makine ve ekipman tutarının 

yaklaşık % 1’inin alınması uygun görülmektedir. 

 

     Toplam Tutarı: 5.900 YTL 
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     6.4.1.13 Genel Giderler 

 

     Makine ve donanımlar için çeşitli vergi, resim, harç gibi giderlerle birlikte, 

önceki bölümlerde bu kalemde yer alacağı söylenen bazı giderler bu kısımda ele 

alınmaktadır. Yine burada da toplam makine ve donanımının yaklaşık % 1’inin 

alınması uygun görülmektedir. 

 

Toplam Tutar: 5.900 YTL 

 

     6.4.1.14 İsletmeye Alma Giderleri 

 

     Üretime hemen geçilmesi pek çok hallerde mümkün değildir. Genellikle 

isletmelerde, normal üretime geçmeden önce belli bir kapasite ile üretim yapılır. 

Kalker ocağında bu değer % 70 olarak planlanmıştır. İste bu isletmeye alma gideri, 

bu zaman aralığında gerekli hammadde, yardımcı madde, su, yakıt, yağ, enerji, 

isçilik, tamir vb. giderlerin toplamıdır. İsletmede, bu gider kaleminin, toplam 

makine ve donanımının % 2’si olarak alınması uygun görülmüştür. 

 

Toplam Tutar: 11.800 YTL 

 

     6.4.1.15 Beklenmeyen Giderler 

 

     Projede yer almayan ve yatırımın uygulanması esnasında gerekli olduğu ortaya 

çıkan giderleri karşılamak üzere oluşturulan kalemdir. Su ana kadar olan toplam 

tutarın % 10’inin alınması uygun görülmektedir. 

 

Toplam Tutar:  157.265YTL 
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6.4.1.16 Yatırım Dönemi Faizleri 

 

      Yatırım süreci 2 yıl olacak ve 3. yılda tam kapasite üretime geçilecektir. 

Yatırım dönemi için gerekli kredi %15 faizle yatırım bankalarından 

karşılanacaktır.   

 
Tablo 6.11 Yatırım dönemi faiz tutarı 

Ödenecek Faiz 

(YTL) 

Yatırım 

Yılı 

Yapılan 

Yatırım 

Faiz 

Oranı 

Bekleme 

Süresi (Ay) 

1. yıl 2.yıl 

Toplam 

(YTL) 

1 525.159 0,15 6+12 39.387 78.774 118.161

2 1.204.765 0,15 6  90.358 90.358

Toplam 1.729.924   39.387 169.132 208.518

 

     6.4.1.17 İşletme Sermayesi 

 

     İşletme sermayesi saptanırken, işletmenin sürekli bir şekilde aksamadan 

çalışabilmesi için üç aylık yedek parça stoku, bir aylık akaryakıt, yağ ve patlayıcı 

maddenin hazır bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca işletmenin günlük 

giderlerini de karşılayabilecek ve diğer firmalara ve personele yapılacak peşin 

ödemeler için nakit para gereksinimi işletme sermayesini oluşturur.     

 

• Malzeme  (Pat. Madde, Motorin, Yağ) = 85.000 YTL 

• Yedek Parça     =  40.000 YTL 

• Lastik      =  15.000 YTL 

• Nakit sermaye     = 40.000 YTL 

TOPLAM       180.000 YTL 

  

     6.4.1.18 Yenileme ve veya İdame Yatırımları  

  

     İşletmede kullanılacak makine ve donanımların ekonomik ömürleri dikkate 

alınarak işletme döneminde yapılacak yenileme yatırımları ile ilgili sayısal 

örnekler Tablo 6.12 ve  6.13’da verilmiştir. İdame yatırımları bulunmamaktadır. 
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Tablo 6.12 Onuncu yılda yapılacak yenileme yatırım tutarları 

Yatırım Konusu Dış Toplam (YTL) 

Ruhsat Harç ve teminatı 5.741

Ekskavatör 120.000 120.000

Ocak kamyonu 180.000 180.000

Silo Kamyonu 60.000 60.000

Lastikli Kepçe 80.000 80.000

Sulama Kamyonu 35.000

450 KW Trafo ve Aydınlatma Tesisi 15.000

Kompresör 18.000

Servis Minibüsü 40.000 40.000

Pick-up 25.000 25.000

Binek aracı 30.000 30.000

TOPLAM 535.000 608.741

Beklenmeyen Gider %10 53.500 60.874

GENEL TOPLAM 588.500 669.615
 

 

 

Tablo 6.13 On beşinci yılda yapılacak yenileme yatırım tutarları 

Yatırım Konusu Dış Toplam (YTL) 

Delik Delme Makinesi 150.000 150.000

Kırıcı Tesisi ve Elekler 500.000

Dalgıç Pompa 5.000

Kantar 20.000

Atölye Donanımı 40.000

TOPLAM 150.000 715.000

Beklenmeyen Gider 15.000 71.500

GENEL TOPLAM 165.000 786.500
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   Tablo 6.14 Yatırım tutarı tablosu 

 

YATIRIM TÜRÜ 

İç Para 

(YTL) 

Dış Para 

(YTL) 

TOPLAM 

(YTL) 

1.Etüt Giderleri 5.600 5.600

2.İşletme Harç Giderleri 6.658 6.658

3. Arsa ve Arazi Giderleri 47.800 47.800

4. Hazırlık Giderleri 3.500 3.500

5. İnşaat Giderleri 60.600 60.600

6. Ulaştırma Giderleri 12.000 12.000

7. Ana İşletme Makine ve 

Donanımı 

660.00 590.000 1.250.000

8. Yardımcı Makine Donanımı 20.000 20.000

9. İthalat ve Gümrükleme 

Giderleri 

5.000 6.800 11.800

10. Montaj giderleri 5.900 5.900

11. İşletmeye Alma Giderleri 11.800 11.800

12. Genel Giderler 5.900 5.900

13. Beklenmeyen Giderler 157.265 157.265

Yatırım Dönemleri Faizleri 208.518 208.518

SABİT YATIRIM TOPLAMI 1.210.541 596.800 1.807.341

14. İşletme Sermayesi 180.000 180.000

TOPLAM 1.390.541 596.800 1.987.341

15. Yenileme Yatırımları 10.Yıl 81.115 588.500 669.615

      Yenileme Yatırımları 15.Yıl 621.500 165.000 786.500

PROJENİN GENEL TOPLAMI 2.093.156 1.350.300 3.443.456

 

 

     6.4.2 Finansman Kaynakları 

    

     İşletmede düşünülen bu yatırımın gerçekleşmesi için temelde öz kaynak ve 

kredilerden yararlanılır. Özkaynak şirkete ortaklar tarafından ödenen sermaye, 
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devredilen menkul ve gayrimenkullerdir. Şirket yeni kurulmamış ise şirketin 

bünyesinde birikmiş olan amortismanlar ve ihtiyatlar da öz kaynak olarak alınır. 

 

     Projenin finansmanı esas olarak iç ve dış harcama finansmanı şeklinde alınmalı 

ve yatırım için gerekli paranın zamanlama tablosuna uygun olacak şekilde temini 

yapılmalıdır.  

Tablo 6.15 Finansman kaynakları ve temini gerekli krediler. 

 

 

6.5. İşletme Dönemindeki Gelir-Gider Tahminleri 

 

6.5.1.İşletme Dönemindeki Giderler 

 

     Bu bölümde, iş yerlerindeki makine, donanımların ve sabit tesislerin işletme 

dönemindeki, işçilik, personel, enerji ve malzeme ile ilgili işletme giderleri ile 

amortismanlar ve faizden oluşan kapital giderler hesaplanmaktadır.  

 

Dönemler Yatırım Tutarı 

(YTL) 

Öz Kaynak 

Karşılığı (YTL) 

Temini Gerekli 

Krediler (YTL) 

YATIRIM DÖNEMİ   

Net Yatırım Tutarı 1.441.558  1.441.558

Beklenmeyen Giderler 157.265  157.265

Yatırım Dönemi Faizleri 208.518 208.518 

İşletme Sermayesi 180.000 180.000 

TOPLAM 1.987.341 388.518 1.598.823

İŞLETME DÖNEMİ  

10. Yıl Yenileme 

Yatırımları 

669.615 669.615 

15.Yıl Yenileme 

Yatırımları 

786.500 786.500 

TOPLAM 1.456.115 1.456.115 1.598.823

GENEL TOPLAM 3.443.456 1.844.633 1.598.823
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     6.5.1.1 İşçilik ve Personel Giderleri 

 

     İşletmenin tam kapasite çalışması halinde işçilik giderleri Tablo 6.16’da 

gösterilmiştir. 

 
 Tablo 6.16 İşçilik ve personel giderleri  

Görevi Sayısı Aylık Birim 

maliyet (YTL) 

Aylık (YTL) Yıllık (YTL) 

İletme Müdürü 1 3.000 3.000 36.000

İşletme Müdür Yrd. 1 2.500 2.500 30.000

Maden Mühendisi 1 2.000 2.000 24.000

Teknik Nezaretçi 1 700 700 8.400

Ambar Şefi 1 1.000 1.000 12.000

Personel Şefi 1 1.000 1.000 12.000

Muhasebe Şefi 1 1.000 1.000 12.000

Muhasebe Memur 2 750 1.500 18.000

Sekreter 1 600 600 7.200

Çaycı 1 500 500 6.000

Aşçı 2  600 1200 14.400

Bekçi 2 500 1.000 12.000

Kantarcı 1 600 600 7.200

Ekskavatör Operatörü 2 1.200 2.400 28.800

Delici Operatörü 1 1.200 1.200 14.400

Lastikli Operatörü 2 1.200 2.400 28.800

Kamyon Şoförü 4  900 3.600 43.200

Arazöz Şoförü 1 750 750 9.000

Yağcı 2  600 1.200 14.400

Tamirci Ustası 2 800 1.600 19.200

Kaynakçı Ustası 1 800 800 9.600

Pompacı 1 600 600 7.200

Lastikçi Ustası 2 700 1.400 16.800

Düz İşci 4  600 2.400 14.400

TOPLAM 38  405.000
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     6.5.1.2 Yıllık Elektrik Enerjisi Gideri 

 

     İşletme faaliyeti sırasında gerekli olan elektrik enerjisi işletme sahasına 

kurulacak olan 450 KW lık Trafo vasıtası ile sağlanacaktır. 

 

     Üretim aşamasında elektrik enerjisi başka konkasör tesisi olmak üzere, 

atölyelerde, aydınlatma işleminde ve sosyal ve idari binalarda kullanılacaktır. 

 

• Konkasör tesisi enerji sarfiyatı: konkasörü oluşturan makine grubunun 

toplam gücü 400 KWh olup enerji sarfiyatı; 

 

 400 KWh × 8 h/ gün × 200 gün /yıl × 0,30 YTl/ h = 192.000 YTL/ yıl 

 

• Atölyelerde enerji sarfiyatı; 

 

     8 KWh × 8 h/gün × 200 gün/ yıl × 0,30 YTL/h = 3.840 YTL /yıl 

 

• Sosyal ve İdari binalarda ve aydınlatmada enerji sarfiyatı; 

 

14 KWh ×  8 h/ gün × 200 gün/ yıl × 0,30 YTL/h = 6.720 YTL/yıl 

 

Toplam Enerji Gideri: 192.000 +3.840 +6.720 = 202.560 YTL/ Yıl 

 

     6.5.3.3 Bakım Onarım Yedek Parça Giderleri 

 

     Bakım onarım gideri olarak ana ve yardımcı makine donatım, yatırım tutarının 

(taşıt araçları dâhil ) %5 alınmıştır. 

 

     Bakım Onarım Gideri = 0.05 × 1.270.000 YTL 

                                         = 63.500 YTL 

 

     Yedek parça gideri olarak, tüm makine donanım ve taşıt araçları yatırım 

tutarının %10’u alınmıştır. 
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     Yedek Parça Gideri  = 0,10 × 1.270.000 YTL 

                                       = 127.000 YTL 

 

     Bakım Onarım+ Yedek Parça = 190.500 YTL 

 

     6.5.1.4 Lastik Gideri  

 

     Kullanılan araçların birim lastik fiyatları aşağıdaki gibi alınmıştır. 

 
Tablo 6.17 Lastik fiyatları 

Lastik Tekerlekli Yükleyici 2.500 YTL/ adet 

Kamyon 500 YTL/adet 

Arazöz 500 YTL/adet 

Pick-up 200 YTL/ adet 

Servis Minibüsü 200 YTL/ adet 

Binek araç 200 YTL/adet 

 

• Lastik Tekerlekli Yükleyici 

     1 Adet× ¾ tk/yıl ×4 adet/tk ×  2.500 YTL/adet = 7.500 YTL 

• Kamyon 

4 adet × ¾ tk/ yıl  × 6 adet/ tk × 500 YTL /adet = 9.000 YTL 

• Arazöz 

      1 adet ×  ¾ tk /yıl ×6 adet /tk × 500 YTL /adet = 2.250 YTL 

• Pic-up  

     1 adet ×   ¾ tk /yıl ×4 adet /tk × 200 YTL /adet = 600 YTL 

• Servis Minibüsü 

      1 adet ×  ¾ tk /yıl ×4 adet /tk × 200 YTL /adet = 600 YTL 

• Binek Araç 

      1 adet ×  ¾ tk /yıl × 4 adet /tk × 200 YTL /adet = 600 YTL 

 

Toplam Lastik Tekerlek Gideri =7.500 + 9.000 + 2.250 + 600 + 600+ 600  

                                                  = 20.550 YTL/yıl 
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     6.5.1.5 Akaryakıt ve Yağ Gideri 

 

     Yıllık akaryakıt gideri Tablo 6.18’de, yıllık yağ gideri ise Tablo 6.19’ da 

gösterilmektedir. 

 
Tablo 6.18 Yıllık akaryakıt giderleri 

Cinsi Adet Birim Yakıt 

Tüketimi 

(lt/h) 

Yıllık 

Çalışma 

Süresi (saat) 

Yıllık 

Mazot 

Tüketimi 

Birim 

Mazot 

fiyatı 

(YTL/lt) 

Yıllık 

Tutar 

(YTL) 

Lastikli Kepçe 1 20 1.200 24.000 2.30 55.200

Delici Makine 1 20 1.400 28.000 “ 64.400

Ekskavatör 1 25 1.600 40.000 “ 92.000

Kamyon  4 5 1.600 32.000 “ 73.600

Araröz 1 5 800 4.000 “ 9.200

Minibüs 1 5 600 3.000 “ 6.900

Pick-Up 1 5 600 3.000 “ 6.900

Kompresör 1 10 1.200 12.000 “ 27.600

Binek Araç 1 5 1.500 7.500 “ 17.250

TOPLAM      353.050
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         Tablo 6.19 Yıllık yağ tüketimi 

Cinsi Adet Birim Yağ 

Tüketimi 

(lt/h) 

Yıllık 

Çalışma 

Süresi (saat) 

Yıllık 

Yağ 

Tüketimi

Birim Yağ 

Fiyatı 

(YTL/lt) 

Yıllık 

Tutar 

(YTL) 

Lastikli 

Kepçe 

1 1,5 1.200 1.800 3,75 6.750

Delici 

Makine 

1 1 1.400 1.400 “ 5.250

Ekskavatör 1 2 1.600 3.200 “ 12.000

Kamyon  4 1 1.600 6.400 “ 24.000

Araröz 1 0,7 800 560 “ 2.100

Minibüs 1 0,2 600 120 “ 450

Pick-Up 1 0,2 600 120 “ 450

Kompresör 1 0,8 1.200 960 “ 3.600

Binek Araç 1 0,2 1.500 300 “ 1.125

TOPLAM      55.725

 

 Toplam Akaryakıt- Yağ Gideri = 353.050 + 55.725 

                                                   = 408.775 YTL/ yıl  

 

     6.5.1.6 Yardımcı Maddeler ve İşletme Malzemesi 

 

     Üretilecek kalkerin tamamı delme-patlatma yöntemi ile kazanılacağı ve 

100mm’lik matkap kullanılarak delme makinesi ile delikler delinecektir. 

 

     Yıllık Üretim  : 240.000 ton /yıl 

     Delikler Arası Mesafe : 4,14 m 

     Dilim Kalınlığı  : 3,8 m 

     Basamak Yüksekliği : 12 m 

     Kalker Yoğunluğu  : 2,55 ton/ m3 
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     Önceki bölümlerde yapılan hesaplamalarda işletme için gerekli delik adedi 

belirlenmişti. Buna göre;  

 

         Toplam delik sayısı = 72 delik/ay  = 576 adet/ yıl 

 

  Bir delik için kullanılacak patlayıcı miktarı ve fiyatları şunlardır;  

 

     ANFO                 49 ×  % 97 = 47,5 kg /delik, 0,90 YTL/kg 

     Jelâtin Dinamit     49 ×  %  3  = 1,5 kg / delik, 4.20 YTL/kg 

     Kapsül                                          = 2 adet/delik, 1.66 YTL/adet 

     Ateşleme Kablosu                        = 30 m /delik, 0,04 ytl/m 

 

     ANFO Gideri =576 delik/yıl×47,5 kg/delik×0,80 YTL/ Kg      = 21.888 YTL/yıl 

     Jelatin Dinamit Gideri = 576 delik/yıl×1,5kg/delik×4,20 ytl/kg = 3.628,20 YTL 

     Kapsül Gideri = 2 adet/delik×576 delik/yıl×1,66ytl/adet =1.912,32 YTL/yıl 

     Ateşleme Kablosu Gideri=30m/delik×576 delik ×0, 04 ytl/m = 691,20 YTL/yıl 

 

      İsletme malzemesi giderler toplamı = 21.888 +3.628.20 + 1.912,32+691,20 

                                                                =28.119,72 YTL/yıl 

   

      6.5.1.7 Genel İmal ve İdare Giderleri 

 

      6.5.1.7.1 Sigorta 

 

• Mali Sorumluluk Sigortası 

 

     Herhangi bir sabotaj, çalınmaya vb. olaylara karşı yapılan sigortadır. Değerin 

0,005 (%0.005) oranında hesaplanır.   
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Tablo 6.20 Mali sigorta bedelleri 

Cinsi Adet Değeri Sigorta Oranı Bedeli 

(YTL) 

Lastikli Kepçe 1 80.000 0.0005 40 

Delici Makine 1 150.000 “ 75 

Ekskavatör 1 120.000 “ 60 

Kamyon  4 60.000 “ 120 

Araröz 1 35.000 “ 17,5 

Minibüs 1 40.000 “ 20 

Pick-Up 1 25.000 “ 12,5 

Binek Araç 1 30.000 “ 15 

TOPLAM    360 

      

• Kaza Sigortası 

 

     Hareket halinde olan tüm araçlara yapılan sigortadır. Değerin 0.02 (%0,2) 

oranında hesaplanır. 

 
Tablo 6. 21 Kaza sigortası bedelleri 

Cinsi Adet Değeri  Kaza Sigorta 

Oranı %2 

Bedeli 

(YTL) 

Lastikli Kepçe 1 80.000 0.02 1.600 

Delici Makine 1 150.000 “ 3.000 

Ekskavatör 1 120.000 “ 2.400 

Kamyon  4 60.000 “ 4.800 

Araröz 1 35.000 “ 700 

Minibüs 1 40.000 “ 800 

Pick-Up 1 25.000 “ 500 

Binek Araç 1 30.000 “ 6 00 

TOPLAM    14.400 
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• Yangın Sigortası 

 

     Sınai, sosyal ve idare binalara yapılan sigortadır.  Değerin 0,0024 (%0,024) 

oranında hesaplanır.  Binaların idare ve sosyal donanımları tümü yangın kapsamına 

alınmıştır. 

 

60.600 × 0,0024 =145,44 YT/Yıl 

    

6.5.1.7.2 Çeşitli vergiler 

 

Bina vergileri bulunmaktadır. Değerinin 0,003 (%0,03) oranında hesaplanır. 

 

60.600 × 0.003  = 181,08 YTL 

 

      Genel İmal Giderleri Toplam = (360 +14. 400 +145,44 + 181,08) 

                                                     = 15.086,52 YTL 

     6.5.1.8 Devlet Hakkı 

 

     Maden sahasından alınacak devlet hakkı ocak başı satış tutarı üzerinden alınır. 

Ocak başı satış tutarı ocaktan üretilen tüvenan cevherin bedelidir. İşletmede 

üretilen Kalker, II. Grup maden olup mıcır,  kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol 

gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddelerinde kullanılacaktır ve 

madenden alınacak Devlet hakkı ocak başı satış tutarının %4’ü olarak olacaktır.  

 

     6.5.1.9 Amortismanlar 

 

     Yatırım döneminin ve yenileme yatırımları amortismanları Maliye Bakanlığınca 

yayınlanan amortisman oranları ve Vergi usul Kanununun ilgili maddelerince 

hesaplanmalıdır. Yatırım dönemi amortisman tutarları Tablo 6.22’de, on yılda bir 

yapılacak yenileme yatırımları amortismanları  Tablo 6.23’de, on beş yılda bir 

yapılacak yenileme yatırımları amortismanları  Tablo 6.24’de  gösterilmiştir.  
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Tablo 6.22 Yatırım dönemi yatırımlarının amortisman tutarları 

 Yatırımın Konusu Tutarı Amortisman 
Oranı % 

Amortisman 
Tutarı(YTL) 

I ETÜT GİDERLERİ  
 Etüt Giderleri  5.600 20 1.120
II ÜRETİM GİDERLERİ   
 Arsa-Arazi Bedeli 47.800 20 9.560
 Ruhsat Harç Ve Teminat Giderleri  6.659  
 Ekskavatör  120.000 20 24.000
 Ocak İçi Kamyon   180.000 25 45.000
 Delik Delme Makinesi  150.000 20 30.000
 Silo Kamyonu   60.000 25 15.000
 Lastikli Kepçe  80.000 20 16.000
 Sulama Kamyonu  35.000 20 7.000
 450 KW trafo, Aydınlatma Tesisi  15.000 25 3.750
 Kırıcı Tesisi ve Elekler  500.000 10 50.000
 Kırıcı Silosu  60.000 5 3.000
 Dalgıç Pompa  5.000 10 500
 Cevher Hazırlama Arıtma Tesisi  15.000 10 1.500
 Kompresör  18.000 10 1.800
 Kantar  20.000 10 2.000
 Gezici Patlayıcı Madde Deposu  5.000 20 1.000
 Ulaştırma Giderleri  12.000 10 1.200
III GENEL NAKLİYE   
 Servis Minübüsü  40.000 25 10.000
 Pick-up  25.000 25 6.250
 Binek Arabası  30.000 25 7.500
IV ATÖLYELER   
 Atölye ve Donanım  40.000 6 2.400
V AMBAR   
 Akaryakıt Deposu  12.000 6 720
VI SOSYAL VE İDARİ BİNALAR   
 Sosyal ve İdari Binalar Sosyal Donanım  60.600 6 3.636
 Diğer İşletme ve İdari işler   30.000 2,5 750
 GENEL TOPLAM  1.572.659 15,5 243.686
 BEKLENMEYEN GİDERLER %10 157.266  24.369
 TOPLAM YATIRIM 1.729.925  268.055
 Yatırım Dönemi Faizleri 208.518  32.320
 GENEL TOPLAM 1.938.443  300.375
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Tablo 6.23 On yılda bir yapılacak yenileme yatırımları amortismanı 

Yatırım Konusu Yatırım 

Tutarı 

Amortisman 

Oranı 

(YTL) 

Amortisman 

Tutarı  (YTL) 

Ekskavatör 120.000 20 24.000

Ocak kamyonu 180.000 25 45.000

Silo Kamyonu 60.000 25 15.000

Lastikli Kepçe 80.000 20 16.000

Sulama Kamyonu 35.000 25 8.750

450 KW Trafo ve Aydınlatma Tesisi 15.000 25 3.750

Kompresör 18.000 10 1.800

Servis Minibüsü 40.000 25 10.000

Pick-up 25.000 25 6.250

Binek aracı 30.000 25 7.500

TOPLAM 603.000  138.050

Beklenmeyen Gider %10 60.300  13.805

GENEL TOPLAM 663.300  151.855

 

 
Tablo 6.24 On beşinci yılda yapılacak yenileme yatırım amortismanı 

Yatırım Konusu Yatırım 

Tutarı 

Amortisman 

Oranı (YTL) 

Amortisman 

Tutarı  (YTL) 

Delik Delme Makinesi 150.000 20 30.000

Kırıcı Tesisi ve Elekler 500.000 10 50.000

Dalgıç Pompa 5.000 10 500

Kantar 20.000 10 2.000

Atölye Donanımı 40.000 6 2.400

TOPLAM 715.000 11.2 84.900

Beklenmeyen Gider 15.000 8.490

GENEL TOPLAM 730.000 93.330
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        Maliyet hesapları için gerekli olan yıllık amortisman tutarları, projenin 

amortismana tabi tüm yatırımlarının toplamının işletme ömrüne bölünmesi ile elde 

edilir. 

 

Yıllık Amortisman Gideri = 3.331.743 / 20 yıl = 166.587,15 YTL/yıl 

 

  6.5.1.10 Faizler 

    

     İşletme döneminde gerekli olan krediler, kalkınma ve yatırım bankalarından 

sağlanacaktır.  Yaklaşık 1.598.823 TL tutarındaki kredi işletme döneminin ilk 5 yıl 

boyunca ödeneceği öngörülmüştür. Bununla ilgili hesaplama Tablo 6.25’de 

gösterilmiştir. 

 
Tablo 6.25 Kullanılacak kredinin faiz hesabı 

İşletme 

Dönemi 

Ana Para 

(YTL) 

Faiz Oranı % Faiz Tutarı 

(YTL) 

Geri Ödeme 

Miktarı (YTL) 

1 1.598.823 15 239.823 318.823

2 1.280.000 15 192.000 320.000

3 960.000 15 144.000 320.000

4 640.000 15 96.000 320.000

5 320.000 15 48.000 320.000

TOPLAM  719.823 1.598.823

 

     Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi geri ödeme miktarına bağlı olarak 

işletme döneminde 719.823 TL Faiz ödeneceği kabul edilmiştir. İşletmenin 

ekonomik ömrü 20 yıl olduğuna göre; 

 

     Yıllık Faiz Miktarı = 719.823 / 20 = 35.991 YTL /yıl 

 

 

 

 

 



 

 

184

184

     6.5.1.11 Yıllık İşletme Giderleri 

 

     İşçilik ve Personel Giderleri   = 405.000 YTL 

     Elektrik Enerjisi Gideri   = 202.560 YTL 

     Bakım-Onarım ve Yedek Parça Gideri = 190.500 YTL 

     Lastik Gideri     = 20.550 YTL 

     Akaryakıt-Yağ Giderleri   = 408.775 YTL 

     Yardımcı ve İşletme Malzemesi Gideri = 28.119,72 YTL 

     Genel İmal Giderleri   = 15.086,52 YTL 

     Amortisman Giderleri   = 166.587,15 YTL 

     Faiz Giderleri    = 35.991 YTL 

     TOPLAM     = 1.473.170 YTL 

 

     Ortalama Birim Maliyet = 1.473.169,39 YTL / 240.000 ton 

                                             = 6.14 YTL/ton  

 

6.5.2 Yıllık İşletme Gelirleri 

 

    İşletme giderlerinin Yıllık olarak amortisman ve faiz giderlerinin her yıl 

değişkenlik göstermesinden dolayı işletme gelirleri değişmektedir. 

    

     Ortalama Birim Satış Fiyatı, maliyetin %20 oranında karla satılacağı 

varsayılmıştır.  

      

     Ortalama Birim Satış Fiyatı  = 6,14 YTL/ton × 1,2 = 7,36 YTL/ton  

    Yıllık İşletme Geliri  = 7,36 YTL/ton × 240.000 ton 

      = 1.766.400 YTL 
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6.6. Ekonomik Yönden Değerlendirme 

 

     Bundan önceki bölümde proje ile ilgili olarak verilen çeşitli bilgi ve rakamların 

ışığı altında, aşağıda açıklanan esaslar dâhilinde ekonomik değerlendirilmesi 

yapılacaktır. 

 

6.6.1 Proforma Gelir Tablosu 

 

     Proje işletmeye açıldığı tarihten itibaren, ilk yıllardaki kapasite kullanım 

yüzdeleri kullanılarak, faydalı ömür boyunca sağlayacağı gelir, gider ve karlar 

Tablo 6.26’ta gösterilmiştir. 

 

     Proforma Gelir tablosunda, vergi ve stopajlar yürürlükteki yönetmeliklere göre 

saptanır ve günümüzdeki vergiler şunlardır; 

 

     Kurumlar vergisi     : % 46  

     Savunma Sanayi Destekleme Fonu  : %5 

     Çıraklık ve Mesleki Eğitim geliştirme Fonu : %1 

     Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu : %1 

     Devlet Hakkı      : % 4    

     TOPLAM      %57 

 

6.6.2 Fonların Akış Tablosu 

 

     Yine projenin açılacağı tarihten itibaren sağlayabileceği kullanılabilir karlar ile  

amortismanların toplanması sureti ile bulunacak olan yıllık fonların, projenin 

borçlarını hangi sürede ve hangi taksitlerle ödeyebileceği Tablo 6.27’de 

düzenlenmiştir.    
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 Tablo 6.26 Proforma gelir tablosu 

Yıllar Gelirler 

(YTL) 

Giderler 

(YTL) 

Kar 

(YTL) 

Kredi 

Faizleri 

Vergi 

Öncesi 

Kar 

Vergi ve 

Stopajlar 

Kullanılabilir 

Kar 

1 1.766.400 1.233.347 533.053 239.823 293.230 167.141 126.089 

2 1.766.400 1.233.347 533.053 192.000 341.053 194.400 146.653 

3 1.766.400 1.233.347 533.053 144.000 389.053 221.760 167.293 

4 1.766.400 1.233.347 533.053 96.000 437.053 249.120 187.933 

5 1.766.400 1.233.347 533.053 48.000 485.053 276.480 208.573 

6 1.766.400 1.233.347 533.053   303.840 229.213 

7 1.766.400 1.233.347 533.053   303.840 229.213 

8 1.766.400 1.233.347 533.053   303.840 229.213 

9 1.766.400 1.233.347 533.053   303.840 229.213 

10 1.766.400 1.233.347 533.053   303.840 229.213 

11 1.766.400 1.233.347 533.053   303.840 229.213 

12 1.766.400 1.233.347 533.053   303.840 229.213 

13 1.766.400 1.233.347 533.053   303.840 229.213 

14 1.766.400 1.233.347 533.053   303.840 229.213 

15 1.766.400 1.233.347 533.053   303.840 229.213 

16 1.766.400 1.233.347 533.053   303.840 229.213 

17 1.766.400 1.233.347 533.053   303.840 229.213 

18 1.766.400 1.233.347 533.053   303.840 229.213 

19 1.766.400 1.233.347 533.053   303.840 229.213 

20 1.766.400 1.233.347 533.053   303.840 229.213 
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Tablo 6.27 Fonların akış tablosu 

Yıllar Kullanılabilir 

Kar 

Amortisman Toplam Kredi 

Taksitleri

Yıllık 

Fon 

Artığı 

Kümülâtif

1 126.089 300.375 426.464 239.823 186.641 186.641 

2 146.653 300.375 447.028 192.000 255.028 441.669 

3 167.293 300.375 467.668 144.000 323.668 765.337 

4 187.933 300.375 488.308 96.000 392.308 1.157.645 

5 208.573 300.375 508.948 48.000 460.948 1.618.593 

6 229.213 300.375 529.588  529.588 2.148.181 

7 229.213 136.193 365.406  365.406 2.513.587 

8 229.213 - 229.213  229.213 2.742.800 

9 229.213 - 229.213  229.213 2.972.013 

10 229.213 151.855 381.068  381.068 3.353.081 

11 229.213 151.855 381.068  381.068 3.734.149 

12 229.213 151.855 381.068  381.068 4.115.217 

13 229.213 151.855 381.068  381.068 4.496.285 

14 229.213 55.580 284.793  284.793 4.781.078 

15 229.213 93.330 322.543  322.543 5.103.621 

16 229.213 93.330 322.543  322.543 5.426.164 

17 229.213 93.330 322.543  322.543 5.748.707 

18 229.213 93.330 322.543  322.543 6.071.250 

19 229.213 93.330 322.543  322.543 6.393.793 

20 229.213 283.350 512.563  512.563 6.906.356 
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6.7 Proje Yönetimi ve Organizasyon 

 

6.7.1 Yatırım Uygulama Planı 

     

     Projede öngörülen yatırımların, gerçekleştirilerek işletmeye geçebilmesi 

amacıyla faaliyetler ve tamamlanma süreleri Tablo 6.27 de gösterilmiştir. 

 

      Yapılacak faaliyet ve süreleri içinde faaliyetler tamamlanması düşünülmekte 

olup, gerekli izinleri tamamlanmasından sonra işletme faaliyetin başlamasında 

itibaren tam 1 yıl sonra üretime geçecektir. 

 

6.7.2 İşletme Dönemi için öngörülen Organizasyon 

 

  Projede hedeflenen üretimin gerçekleşmesi için öngörülen organizasyon tipi, 

işletme müdürlüğü şeklinde olacaktır. Toplam 11 personel ve 27 işçi olmak üzere 

38 kişi tarafından yürütülecektir. İşletme faaliyetlerinin sürdürülmesi amacı ile 

öngörülen organizasyon şeması Şekil 6. 6’da gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.6 İşletme organizasyon şeması

İşletme 
Müdürü 

İşletme 
Müd. Yrd 

Ocak 
Şefi 

Ambar 
Şefi 

Muhasebe 
Şefi 

Personel 
Şefi 

—Operatörler 
—Ocak İşçileri 

—Muhasebe 
Memurları 

— Kantarcı 
— Depocu 
— Lastikçi 
— Tamirci 

— Tüm 
Personel 
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         Tablo 6.27 CPM ile kritik yörünge çözümü ve gösterimi 

Yatırım Projesi Evresi 267,33 days 01.03.2006 08:00 09.03.2007 10:40 

Proje Planlaması 18,33 days 01.03.2006 08:00 27.03.2006 10:40 

ARAZİ TESBİTİ 2,67 wks 01.03.2006 08:00 20.03.2006 10:40 

NUMUNE ALMA 1 day 20.03.2006 10:40 21.03.2006 10:40 

ANALİZ ve TESTLER 3 days 21.03.2006 10:40 24.03.2006 10:40 

Rezerv Hesabı 2 hrs 24.03.2006 10:40 24.03.2006 13:40 

Pazar Etüdü Çalışmaları 2 wks 10.03.2006 10:40 24.03.2006 10:40 

Köşe Koordinatlarının Belirlenmesi 1 day 24.03.2006 10:40 27.03.2006 10:40 

Arama Ruhsatı Dönemi İşlemleri 90 days 27.03.2006 10:40 31.07.2006 10:40 

Arama Ruhsatı Müracaatı Evraklarının Toplanması 5 days 27.03.2006 10:40 03.04.2006 10:40 

Arama Ruhsatı Müracaatı 1 day 03.04.2006 10:40 04.04.2006 10:40 

Müracaatın Değerlendirilmesi ve Ruhsatın Alınması 10 days 04.04.2006 10:40 18.04.2006 10:40 

Arama Ruhsatı Alındı 0 days 18.04.2006 10:40 18.04.2006 10:40 

Arama Çalışmaları 2 wks 18.04.2006 10:40 02.05.2006 10:40 

Fiziki Aramalar İçin İzinlerinin Alınması 1 wk 18.04.2006 10:40 25.04.2006 10:40 

Arama Faaliyet Raporunun Hazırlanması 2 days 02.05.2006 10:40 04.05.2006 10:40 

Arama Dönemi Üretim İçin İzinlerin Alınması 62 days 04.05.2006 10:40 31.07.2006 10:40 

Mülkiyet İzni 3 days 04.05.2006 10:40 09.05.2006 10:40 

ÇED İzni 5 days 04.05.2006 10:40 11.05.2006 10:40 

Müze İzni 3 days 04.05.2006 10:40 09.05.2006 10:40 
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Orman İzni 10 days 04.05.2006 10:40 18.05.2006 10:40 

Sevk Fişi Talebinin Yapılması 1 day 18.05.2006 10:40 19.05.2006 10:40 

Talebin Değerlendirilmesi 3 wks 19.05.2006 10:40 09.06.2006 10:40 

Üretim ve Sevk İçin Makine ve İşçi İstihdamı 6 wks 04.05.2006 10:40 15.06.2006 10:40 

Üretim Çalışmaları 6 wks 15.06.2006 10:40 31.07.2006 10:40 

İşletme Ruhsatı Dönemi İşlemleri 154 days 31.07.2006 10:40 02.03.2007 10:40 

İşletme Projesinin Hazırlanması 7 days 31.07.2006 10:40 09.08.2006 10:40 

Arazi Haritalarının Çizimi 5 days 31.07.2006 10:40 07.08.2006 10:40 

İşletme Ruhsatı Müracaatı Evraklarının Toparlanması 3 days 31.07.2006 10:40 03.08.2006 10:40 

İşletme Ruhsatı Müracaatı 1 day 09.08.2006 10:40 10.08.2006 10:40 

İşletme Ruhsatı Müracaatının Değerlendirilmesi 4 wks 10.08.2006 10:40 07.09.2006 10:40 

Heyet Oluşumu ve Yerinde Denetleme 2 wks 07.09.2006 10:40 21.09.2006 10:40 

Heyet Olurunun Alınması ve İşletme Ruhsatının Alınması 4 wks 21.09.2006 10:40 19.10.2006 10:40 

İşletme Ruhsatı Alındı 0 days 19.10.2006 10:40 19.10.2006 10:40 

İşletme İzini İşlemleri 154 days 31.07.2006 10:40 02.03.2007 10:40 

Teknik Nezaretçi Atamasının Yapılması 2 wks 31.07.2006 10:40 14.08.2006 10:40 

Çed İznini Alınması 45 days 28.09.2006 10:40 30.11.2006 10:40 

Çed Raporunun(PDT) Hazırlanması 3 wks 28.09.2006 10:40 19.10.2006 10:40 

Raporun Bakanlığa Sunulması ve İznin Alınması 6 wks 19.10.2006 10:40 30.11.2006 10:40 

Mülkiyet İznini Alınması 43 days 21.08.2006 10:40 19.10.2006 10:40 

Arazi Satın Alma İşlemleri 2 mons 21.08.2006 10:40 19.10.2006 10:40 

Orman İznini Alınması 35 days 20.10.2006 10:40 08.12.2006 10:40 
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Orman İzin Haritaları ve Evraklarının Toplanması 5 days 20.10.2006 10:40 27.10.2006 10:40 

Bakanlığa Müracaat ve İznin Alınması 6 wks 27.10.2006 10:40 08.12.2006 10:40 

TAKK veya MERA İzni 30 days 20.10.2006 10:40 01.12.2006 10:40 

Evrakların Haritaların Hazırlanması 5 days 20.10.2006 10:40 27.10.2006 10:40 

Toprak Koruma Projesinin Hazırlanması 5 days 20.10.2006 10:40 27.10.2006 10:40 

İl Tarıma Müracaat ve İznin alınması 5 wks 27.10.2006 10:40 01.12.2006 10:40 

Dsi Alanında İse İznin Alınması 2 wks 20.10.2006 10:40 03.11.2006 10:40 

Turizm ve Müze İznin Alınması 5 days 20.10.2006 10:40 27.10.2006 10:40 

Köy Hizmetleri Yol Geçiş İzni Başvurusu ve İznin Alınması 4 wks 20.10.2006 10:40 17.11.2006 10:40 

İşyeri Açma İzni (GSM) 93 days 24.10.2006 10:40 02.03.2007 10:40 

Gerekli Evrakların Toplanması ve Müracaat 2 wks 24.10.2006 10:40 07.11.2006 10:40 

Müracaat Değerlendirilmesi 8 wks 07.11.2006 10:40 02.01.2007 10:40 

Heyet Oluşumu ve Yerinde İnceleme 2 wks 19.12.2006 10:40 02.01.2007 10:40 

Eksikliklerin Tamamlanması ve Yerinde inceleme 6 wks 05.01.2007 10:40 16.02.2007 10:40 

Değerlendirme ve İşyeri Açma İzninin Alınması 2 wks 16.02.2007 10:40 02.03.2007 10:40 

GSM Ruhsatı Alındı 0 days 02.03.2007 10:40 02.03.2007 10:40 

Emisyon ve Deşarj İzni 25 days 19.10.2006 10:40 23.11.2006 10:40 

Evrakların toparlanması ve Çevre Müdürlüğüne Müracaat 2 wks 19.10.2006 10:40 02.11.2006 10:40 

Müracaatın Değerlendirilmesi ve İznin Verilmesi 3 wks 02.11.2006 10:40 23.11.2006 10:40 

Enerji İzninin Alınması 58,65 days 23.10.2006 10:40 11.01.2007 16:52 

Tedaş İzninin Alınması 8 wks 23.10.2006 10:40 18.12.2006 10:40 

Enerji Nakil Hattı ve Trafo İnşaatının Tamamlanması 2,33 wks 18.12.2006 10:40 02.01.2007 16:52 
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Enerjinin Bağlanması 1 wk 04.01.2007 16:52 11.01.2007 16:52 

Elk. Bağlandı 0 days 11.01.2007 16:52 11.01.2007 16:52 

İnşaat Ruhsat İzni 45 days 24.10.2006 10:40 26.12.2006 10:40 

Evrakların Toplanması(Proje vb.)ve İznin Alınması 4 wks 24.10.2006 10:40 21.11.2006 10:40 

Arazi Düzenlemesi ve Sosyal tesislerin Yapılması 9 wks 24.10.2006 10:40 26.12.2006 10:40 

İnşaat işleri tamamlandı 0 days 26.12.2006 10:40 26.12.2006 10:40 

Alt Yapı işlerinin Tamamlanması 2 wks 24.10.2006 10:40 07.11.2006 10:40 

İşletme Belgesinin Alınması 100 days 02.05.2006 10:40 19.09.2006 10:40 

Çalışma Bakanlığına Müracaat 1 day 02.05.2006 10:40 03.05.2006 10:40 

İnceleme ve Arazi Yerinde Denetleme 8 wks 02.05.2006 10:40 27.06.2006 10:40 

Eksikliklerin Giderilmesi ve Yeniden Arazi Yerinde inceleme 10 wks 27.06.2006 10:40 05.09.2006 10:40 

Değerlendirme ve İznin Verilmesi 2 wks 05.09.2006 10:40 19.09.2006 10:40 

İşletmede Kullanılacak Makine ve Ekipman Seçimi 4 wks 02.05.2006 10:40 30.05.2006 10:40 

Satın Alma ve Leasing İşlemleri 10 wks 30.05.2006 10:40 08.08.2006 10:40 

İşletmede Kullanılacak Ekipmanın Sahaya Nakli 3 wks 19.10.2006 10:40 09.11.2006 10:40 

İşletmede Çalışacak İdari ve Teknik Personelin Alınması 4 wks 23.05.2006 10:40 20.06.2006 10:40 

İşletmede Çalışacak Personelin Eğitimi 8 wks 20.06.2006 10:40 15.08.2006 10:40 

İşletme İzninin ve Sevk Fişinin Alınması 3 days 08.12.2006 10:40 13.12.2006 10:40 

İşletme İzni Alındı 0 days 13.12.2006 10:40 13.12.2006 10:40 

Patlayıcı Madde ve Depo İzni 26,65 days 13.12.2006 10:40 18.01.2007 16:52 

Maden İşlerinden Patlayıcı Madde kullanım İzninin Alınması 2 days 13.12.2006 10:40 15.12.2006 10:40 

Evrakların Toparlanması ve Patlayıcı Madde kullanma İzni için 1 wk 14.12.2006 10:40 21.12.2006 10:40 
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Başvuru 

Değerlendirmesi ve Yerinde İnceleme 1,73 wks 21.12.2006 10:40 02.01.2007 16:52 

Patlayıcı Madde Kullanma İzninin Alınması 2 wks 04.01.2007 16:52 18.01.2007 16:52 

Pat. Madde Kullanma İzni Alındı 0 days 18.01.2007 16:52 18.01.2007 16:52 

Depo Kurulması ve Evrakların Toplanması 1 wk 13.12.2006 10:40 20.12.2006 10:40 

Depo İçin Bayındırlık Müd. Müracaat ve Değerlendirilmesi 5 days 20.12.2006 10:40 27.12.2006 10:40 

Yerinde inceleme ve Değerlendirme 3 days 27.12.2006 10:40 01.01.2007 10:40 

Depo İznini Alınması 3 days 05.01.2007 10:40 10.01.2007 10:40 

Patlayıcı Madde Depo İzni Alındı 0 days 10.01.2007 10:40 10.01.2007 10:40 

Tam Kapasite Üretimin Başlaması 1 wk 02.03.2007 10:40 09.03.2007 10:40 

Üretim Başlama 0 days 09.03.2007 10:40 09.03.2007 10:40 
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BÖLÜM YEDİ 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

      Yapılan bu çalışmanın esas amacı bir maden ocağı sahasının proje aşamalarını 

incelemekti. Amaçlanan projenin fikir olarak doğmasından, uygulamanın 

değerlendirilmesine kadar geçen bütün aşamaların tek tek incelenmesi sonucu 

sahanın maden olarak işletilmesi kararının yolları aranmıştır. 

     Yatırım projesi birbirini izleyen aşamalar olarak ele alınmıştır. Birbiriyle ilişkili 

tasarlanan ve bütünsel olarak ele alınan bir projelendirme çalışması ortaya 

çıkmıştır. Proje çalışmaları yatırım olanaklarının araştırılıp proje fikirlerinin 

derlendiği, değerlendirildiği ve ön elemeye tabi tutulduğu proje oluşturma 

aşamasıyla başlar. Büyük meblağlarda kaynak ihtiyacı olan bazı büyük projelerin 

planlanması, değerlendirilmesi ve uygulamasının izlenip koordine edilebilmesi için 

özel düzenlemeler gerekir. 

     Madencilik sektörü ele alındığında, bir sahanın çıplak halinden işletmeye 

geçinceye kadar geçen minimum ve maksimum süreler birbirleriyle 

karşılaştırıldığında üretilmek istenen cevhere göre farklı sonuçlar verebilir. Bu 

düşünce göz önüne alındığında en ekonomik ve minimum zaman sürecinde 

işletmeye alınabilen (gerçekleştirilebilen proje) proje en verimli olandır. 

      Buna göre ülkemizdeki maden kanununun aşırı detay ve uzun süreli belgeler 

tesliminden oluşması, olası sahanın taş ocağı olarak işletilmesine olanak tanımıştır. 

Fakat bu projede, maden ruhsatlı çalışma esaslarına dayalı işletilecek sahanın 

projelendirilmesi esnasında, olabilecek tüm pürüzler ve sorunlar minimum düzeyde 

kabul edilerek, gerçekleştirilmiştir.  

      Yatırım projesi uygulanabilirliğinin sağlanmasında için en önemli aşamalardan 

olan izinlerin alınması sırasında birçok zorluklarla karşı karşıya gelinmektedir.  Bu 

da proje süresinin uzamasına ve mali dengensin bozulmasına yol açmaktadır. Proje 

sahibi yapılması gereken yükümlülükleri projenin belirttiği ölçüde ve zamanda 
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yaparak olası gecikmelerin önüne geçmek zorundadır. Bunun için bilgili kadro ile 

gerekli araç ve gereçlerin zamanında sağlanması gerekmektedir. 

 

     Maden işletme sahipleri ilgili yönetmelikleri ışığında yapılması gereken 

çalışmaları hızla tamamlayarak sürecin uzamasını bir nevi engellemiş olmaktadır. 

Ancak gerekli izin mercilerinin yapısı gereği, işletme sahibi yükümlülüğünü tam 

yerine getirse bile inceleme ve denetim organizasyonlarının yoğunluğu ve 

yetersizliği sebebi ile istenilen zamanda gerekli izinlerin alınamadığı 

görülmektedir. Buda projeyi direk etkilemektedir. Bunun için gerekli izin 

mercilerinin, görevlerini zamanında yerine getirmesi için konusuna hakim yeterli 

personel bulundurulması gerekmektedir. 

 

     Bir maden yatırımı yapılmadan önce yapılaması gereken ilk görev, çalışma 

yapılması düşünülen alan ve çevresinin hukuki durumu iyice bilinmelidir. Aksi 

halde yatırım süresinin içerisinde alınması gereken bir izin alınamaması 

durumunda proje orada sonlanır ve o zamana kadar yapılan tüm yatırımlar boşa 

gitmiş olur. Bunun önüne geçilmesi için en büyük tavsiyem, çalışma alanının tüm 

mevzuatlar ışığında en küçük noktasına kadar irdelenmesi ve gerekirse ilgili 

kurumlardan görüş alınarak aydınlatılması gerekmektedir. 

 

     İzinler aşamasında yapılan çalışmalar ve hazırlanarak ilgili kurumlara verilen 

dosyalar içerisindeki tüm bilgiler gerçeği yansıtmalıdır. Aksi halde ileride herhangi 

bir taahhüdün yerine getirilmemesi veya yanlış beyanların belirlenmesi durumunda 

maddi cezalar ve izin iptaline varan uygulamalara maruz kalınabilir. Bu da yatırım 

projesinin güvenliğini tehlikeye atarak projenin sonlanması veya maliyetin artması 

gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Bu gibi durumlarda yapılması gereken en iyi 

durum,  yapılan beyanların ve çalışmaların gerçeği yansıtması ve verilen 

taahhütlerin zamanında yerine getirilmek olacaktır. 

 

     Maden yatırımcılarının en büyük sıkıntılarından olan ve yatırım projesine eksi 

yönde büyük etki eden izinler aşamasının çok sayıda farklı kurumlardan alınması, 

hem maddi hemde zaman yönünden büyük kayıplar oluşturmaktadır.  Buda küçük 

yatırımcıları zorlamakta hatta projeden vaz geçilmesini sağlamaktadır.  Bunun 
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sonucunda üretim ülke bazında düşmekte ve ülke ekonomisi zarar görmektedir. 

Bunun önüne geçilmesi için alınacak olan izinler oluşturulacak olan ve denetleme 

yetkisi verilecek tek bir merci tarafından irdelenmesi ve verilmesi daha doğru 

olacaktır. Böylece yatırımcı tek bir muhatap ile yapılması gereken tüm planları 

acık ve komplike çalışmalar ile tamamlayacak ve hem maddi hem de zaman 

açısından karlı olacaktır.  Dolayısıyla ülke ekonomisi büyük bir hız kazanarak 

üretim artacak ve işsizlik ve dışa bağımlılık azalacaktır.  Bunda da en karlı çıkacak 

olan yeraltı zenginliği bol olan ülke, kalkınarak yaşam standartları artacaktır. 

 

     Maden yatırım projesinde önemli yer tutan izinler aşamasında görev alan ve 

gerek düzenli çalışma gerekse denetleme aşamasında önemli etkisi bulunan Teknik 

Nezaretçilik görevi üstlenen Maden Mühendislerinin çalışma şartlarının 

kanunlarda belirtilen standartlarda yürütülmesi gerekmektedir. Görevli nezaretçiler 

görevlerini tam yerine getirmek zorundadırlar. Bu şekilde işletmede meydana 

gelebilecek olan uygunsuz üretim ve çalışma şartları engellenerek, projenin 

yürümesine engel olacak olan yaptırımların önüne geçilmiş olacaktır. Bu durum 

hem projenin doğru yürümesine hemde sağlıklı çalışma ortamı sağlayacaktır.    

 

     Teknik Nezaretçi görevini yürütecek olan Maden Mühendisleri, görevini tam ve 

başarılı bir şekilde yerine getirmesi için şartların düzeltilmesi gerekmektedir. Hali 

hazırda bulunan kanun ve yönetmelikler vasıtası ile bir disipline alınan Teknik 

Nezaretçilik hizmeti, her yıl Maden Mühendisleri Odası tarafından belirlenen 

ücretler karşılığında yapılmaktadır. Ancak yapılan hizmetin bedeli işletme sahibi 

tarafından ödenmektedir. Buda denetlemeyi yapan Teknik Nezaretçiyi zor 

durumlarda bırakmaktadır.  Böylece Teknik Nezaretçinin işverenini denetlemesi 

söz konusu olacak ve denetlemede bulduğu eksiklikleri tamamlatmakta zorlanacak 

hatta işveren yönünde karar verebilecek durumlarla karşı karşıya kalacaktır. Aksi 

halde işinden olma riski ile karşı karşıya kalacaktır.  Kısaca hem denetleme 

aksayacak hemde maddi açıdan zarar görecektir. Bunun önlenmesi ve 

denetlemenin tam yapılabilmesi için hizmet karşılığı alınacak ücretin bağlı devlet 

kurumu tarafından verilmesi en doğrusu olacaktır. 
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     Teknik Nezaretçilik görevini üstlenecek olan maden mühendisleri bu görevi 

tam olarak yerine getirebilmesi için belirli eğitimlerin yanında sektörde belirli bir 

süre çalışmış olması en doğru karar olacaktır. Sektörde çalışmayan ancak belirli 

eğitimleri verip sertifika sahibi olan maden mühendisleri Teknik Nezaretçilik 

görevleri sırasında hem kendisini hemde işletme sahibini sıkıntıya sokabilmektedir. 

Bunu için ilgili kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler ortak bir plan çerçevesinde 

çalışmalar yaparak yeni mezun maden mühendislerini sektöre uygulamalı bir 

biçimde hazırlamalıdırlar. Böylece görev alacak olan kişiler yatırım projelerinde 

görev aldıkları zaman herhangi bir olumsuz etkileri engellenmiş olacaktır. 

 

     Maden ruhsat sahipleri çalışma alanları içerisin de alması gerektiği izinleri rayiç 

bedelleri bazı durumlarda çok fazla olmakta buda yatırımın maliyetini 

artırmaktadır.  Maden rezervinin bulunduğu alanın gerçekten temsil ettiği 

bedellerin alınması daha doğru olmaktadır. Çok fazla ağaç bulunan orman ile hiç 

ağaç bulunmayan ormana tahsis edilen alan aynı işlemi görmekte olup rayiç 

bedeller aynı olmaktadır.  Oysaki hiç ağaç bulunmayan alanlarda yapılacak olan 

çalışmalar için ödenecek olan rayiç bedeller daha az olmalı ve rezervi belirlenen 

alanın üretime açılmasında kolaylıklar sağlanması gerekmektedir. 

 

     Sonuç olarak yapılan bu çalışmada yatırımı düşünülen maden işletmesinin 

günümüzde geçerli olan ve yürürlükte bulunan maden kanunu ve ilgili 

yönetmelikler ışığında, madencilik projelerinin uygulanma aşamalarını ayrıntılı 

biçimde incelenmiş olup, yatırım aşamasında karşılaşılan durumlar ışığında 

yapılaması gereken çalışmalar ve öneriler anlatılmıştır. 
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ARAMA FAALİYET RAPORU 

 
1. SAHANIN HUKUKİ DURUMU 

 
Ruhsat Sahibi  : IRMAK MADENCİLİK SAN TİC. LTD. 
ŞTİ 
Ruhsatın Grubu  : 2.Grup 
Ruhsat No   : (AR) 20052025 
Erişim No   : 3071466 
Ruhsat Yürürlülük Tarihi  : 15.09.2005 
İl     : AFYONKARAHİSAR 
İlçe     : BOLVADİN 
Köy          :  HAMİDİYE 
Pafta         :  k 25 C 2 
Ruhsat Alanı        : 93.94 Hektar 
Koordinatlar       :  

 
P.NO 1 

 
 Sağa (Y) Yukarı (X) 

1. Nokta 298229 4298229 
2. Nokta 298208 4298208 
3. Nokta 298225 4298250 
4. Nokta 299243 4297643 
5. Nokta 299000 4297650 
6. Nokta 298500 4297533 
7. Nokta 298500 4297500 
8. Nokta 298000 4297700 

 
2. SAHADA YAPILAN ARAMA FAALİYETİ 
 
Sahada jeolojik prospeksiyon yöntemleri uygulanarak gözleme dayalı 

aramalar yapılmıştır ve aramalara devam edilecektir. 
 

     3. MADEN JEOLOJİSİ 
 

     a) Sahanın Jeolojisi : Saha engebeli bir topografyaya sahiptir. Ruhsat 
sınırı içerisindeki alanda iki tepe oluşumu bulunmaktadır. Sahada gözlemlene taş 
sedimanter kökenli kalkerlerden oluşmaktadır. Kalker geniş bir alanda mostra 
vermekte olup yer yer kıvrımlanmalar gözlemlenmektedir. 

 
     b) Sahada Bulunan Cevher Minerali : Sahada kalker oluşumu 
belirlenmiştir. Kalker; renk, doku ve köken bakımından çeşitlilik gösterir. Başlıca 
ihtiva ettiği madde kalsittir Gang minerali olarak kil, kuvars gibi oluşumlar 
gözlenmiştir.   
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     c) Analiz Değerleri: Alınan numunelerin analizinde ortalama CaCO3 oranı % 
85 – 95 arasında değişmektedir. 

 
     d) Cevherin Özellikleri: Sahada üretilecek olan kalker, yeryüzünde oldukça 
yaygın olup kalsiyum karbonattır (CaCO3). Yurdumuzdaki hemen hemen her 
jeolojik yaştaki formasyonlarda rastlanmaktadır. Kalker saf halde kalsit ve çok az 
miktarda aragonit kristallerinden oluşur. Kalsit ve aragonit kalsiyum karbonatın iki 
ayrı kristal şekli olup, teorik olarak  %56 CaO ve %44 CO2 içerir. Ancak doğada 
hiçbir zaman saf halde bulunmaz. İkincil derecede değişik madde bileşiklerin 
içinde yer alması nedeniyle orijinal halde sarı, kahverengi ve siyah renklerde de 
görülebilmektedir. 

 
     Kalkerin yoğunluğu ortalama 2,4–2,8 ton/m3 arasında değişmektedir. Sertliği 3 
civarındadır. Kalkerin fiziksel özelliklerinden basınç mukavemeti 600–1500 
kg/cm3 arasında değişmektedir. Kalkerler genel olarak oluşumu sırasında içerisine 
aldığı çeşitli maddelerden kalkerayı çeşitli renkler alabilmektedir. 

 
     Bölgedeki kireçtaşları (Kalsit) gri ve sarımsı renkte olup masif, ince-orta taneli 
az miktarda kil ihtiva eden kireç taşlarından oluşmaktadır. 

 
     e) Cevherli Zonun Boyutları : Ruhsat sahasında kalker geniş bir alanda 
yüzeyleşmekte olup bu oluşum kullanım durumuna bağlı olarak boyutları 
belirlenmeye çalışılmaktadır. 
 
     f) Cevherli Zonun Doğrultu ve Eğimi: Sahadaki kireçtaşı oluşumu arazi 
topografyasına bağlı olarak doğrultu ve eğimleri değişme göstermektedir. 
 
4.  REZERV DURUMU 

 
      Sahanın büyük bölümünde kireçtaşı(kalker) yüzeysel olarak görülmektedir. 
Sahanın rezerv hesaplamaları sahada yapılan prospeksiyon, jeolojik etüt, sondaj 
çalışmaları ve arazi topografyasından yararlanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. 
 

• Görünür Rezerv Alanı 
 

Sağa (Y) Yukarı (X) 
1. Nokta 298130 4298000 
2. Nokta 298640 4298000 
3. Nokta 298650 4297800 
4. Nokta 298280 4297555 
5. Nokta 298060 4297724 

 
Koordinat hesabı ile alan hesabı yapılmıştır. Alanı;  
 
═  [(X1×Y2 + X2×Y3+…..+Xn × Y1) – (Y1×X2+Y2 ×X3+….+ Yn×X1)]/2 
═[{(4298000×298640)+(4298000×298650)+(4297800×298280)+(4297555×29
8000)+(4297700×298130)}-{(298130×4298000)+(298640×4297800) 
+(298650×4297555)+(298280×429724)+( 298060×4298000)  }] / 2 
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═203.125 m2 
Derinlik: 12 m   Toplam Alan: 2.437.500 m3 

 
 
 
• Mümkün Rezerv Koordinatları 
 
Koordinat hesabı ile alan hesabı yapılmıştır. Alanı;  

═  [ ( X1×Y2 + X2×Y3+…..+Xn × Y1) – ( Y1 ×X2 + Y2 × X3+….+ Yn×X1) ] / 2 
═[{(4297500×299200)+(4297500×299500)+(4297200×299500)+(4296900×29860
0)+(4297390×298600)}-
{(298600×4297500)+(299200×4297200)+(299500×4296900) +(299500×4297390) 
+ ( 298600×4297500) / 2 

═274.500 m2  
 
Derinlik: 10 m  Toplam Alan: 2.745.000 m3 

 
• Muhtemel Rezerv Koordinatları 

 
     Sahada kalan 45 hektarlık diğer alanlarda mümkün kalker rezervi olduğu 
düşünülmektedir. 
 
5. RUHSAT SÜRESİ İÇİNDE SEVK FİŞİ TALEP EDİLMESİ 
DURUMUNDA VERİLECEK EK BİLGİLER 
 
a) Üretilecek Madenin Cinsi : Üretilecek maden, kalkerdir. Mıcır olarak 
kullanılacaktır.  
b) Tespit Edilen Görünür Rezerv Koordinatları 

 
 

 Sağa (Y) Yukarı (X) 
1. Nokta 298130 4298000 
2. Nokta 298640 4298000 
3. Nokta 298650 4297800 
4. Nokta 298280 4297555 
5. Nokta 298000 4297700 

 
Pafta: k 25 a3   
Alanı  20,31Hektar 
 

 Sağa (Y) Yukarı (X) 
1. Nokta 298600  4297500 
2. Nokta 299200 4297500 
3. Nokta 299500 4297200 
4. Nokta 299500 4296900 
5. Nokta 298600 4297390 
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c) Üretimin Yapılacağı Alan Koordinatları 
 

 Sağa (Y) Yukarı (X) 
1. Nokta 298148 4298060 
2. Nokta 298640 4298000 
3. Nokta 298650 4297800 
4. Nokta 298488 4297787 
5. Nokta 298279 4297555 
6. Nokta 298067 4297700 
7. Nokta 298092 4297781 

 
Pafta: k 25 a3   
Alanı 18,40 Hektar 

 
d) Üretim Yöntemi 
Ruhsat alanında açık işletme yöntemiyle üretim yapılacaktır. Sahada 
yapılacak üretim çalışmalarında kırıcılarla ana kütleler parçalanacak. 
Parçalanan malzemeler paletli konkasörün bunkerine dökülecek, malzeme 
çeneli kırıcılardan ve eleme aşamasından geçerek sınıflara ayrılarak satışa 
hazır hale gelecektir. 
 
e) Üretim Yapılacak Alanın İzne Tabi bölgelerle İlişkisi 
Üretim yapılacak alan hazine arazisi olup herhangi bir izne gerek yoktur.  
 
f) Yıllık Üretim Miktarını 
Yılda 80.000 Ton üretim yapılması planlanmaktadır. 
 
g) Talep Edilen Sevk Fişi Miktarını 
10 cilt sevk fişi talep etmekteyiz. 

  
Hazırlayan:                      Ruhsat Sahibi: 
Mehmet Özel 
Maden mühendisi 
OdaSicil No: 
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ÖRNEK İŞLETME PROJESİ 
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İŞLETME PROJESİ 
BÖLÜM I 

RUHSAT BİLGİLERİ 
 

1.1. Ruhsat Sahasının 
• İli    : AFYONKARAHİSAR 
• İlçesi    : BOLVADİN 
• Beldesi   :- 
• Köyü    : HAMİDİYE 
• Ruhsat Numarası  : AR 20052025 
• Ruhsat Grubu   : II. GRUP 
• Maden Cinsi   : KALKER 
 

1.2. Ruhsat Sahibinin 
• Adı Soyadı  : IRMAK MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. 

ŞTİ 
• Adres   :Sanayi Sitesi 25/36 AFYONKARAHİSAR 
• Vergi Dairesi ve No’su : Kocatepe V.D.  199 004 0480 
• Tel, Fax, E-posta  : 0.272.625 11 74 
 

1.3. Ruhsat Sınır Koordinatları, Paftası ve Alanı  
P.NO 1 

 
 Sağa (Y) Yukarı (X) 

1. Nokta 298229 4298229 
2. Nokta 298208 4298208 
3. Nokta 298225 4298250 
4. Nokta 299243 4297643 
5. Nokta 299000 4297650 
6. Nokta 298500 4297533 
7. Nokta 298500 4297500 
8. Nokta 298000 4297700 

 
Yatağın bulunduğu pafta (1/25000): 03 K25 C2 
Alanı(S) : 93,94 Hektar 
 

1.4.Yer Bulduru Haritası 
 
     Yer bulduru haritası EK’teki haritalarda verilmiştir. 
 
 



 

 

220

220

 
 
 
 
1.5.Talep Edilen İşletme İzin Koordinatları ve Alanı   
 

 Sağa (Y) Yukarı (X) 
1. Nokta 298148 4298060 
2. Nokta 298640 4298000 
3. Nokta 298650 4297800 
4. Nokta 298488 4297787 
5. Nokta 298279 4297555 
6. Nokta 298067 4297700 
7. Nokta 298092 4297781 

 
Yatağın bulunduğu pafta (1/25000): 03 K25 C2 
Alanı(S) :   18,40 Hektar 

 
BÖLÜM II 

PROJE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 
2.1. Kuruluş Yeri 

• İli  : Afyonkarahisar 
• İlçesi  : BOLVADİN 
• Beldesi : - 
• Köyü  : HAMİDİYE 
 

2.2. Projenin Hazırlanış Gerekçesi 
     Bu proje; Afyon İli, Merkez İlçesi, Gebeceler köyü civarında bulunan AR 
20052025 sayılı maden sahasında bulunan kalker madenin çimento, beton 
sanayinde ve agrega olarak kullanmak amacıyla kalker üretimi yapılması için 
hazırlanmıştır. 
 
3. Yatırımın Başlama Tarihi 
Sahanın işletme ruhsatı ve gerekli izinlerin alınmasından sonra yatırıma başlanması 
planlanmaktadır. 
 
2.4. Yatırım ve Proje Süresi İle İlgili Temrin 
AÇIKLAMA   2006      2007 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Etüt 
Proje 

+ + + +  

Arazi 
düzenlemesi 

 + + 

Makine ve Teçhizat 
Yerleşimi 

+ + 

 

İşletme                             + + + + + +     + + + + + +
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     İşletme projesinin süresi işletme ruhsatının kanuni süresi olan 10 yıl olarak 
belirlenmiştir. Bu süre sonunda sahanın durumuna bağlı olarak temdit yapılabilir. 
 
     Yıllık 90.000 ton kalker üretimi yapılması planlanmaktadır. Buna göre; proje 
süresi üretim temrin planı aşağıdaki gibi olması planlanmaktadır. 
Yıllar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Üreti
m 
(Ton) 

9000
0 

9000
0 

9000
0 

9000
0 

9000
0 

9000
0 

9000
0 

9000
0 

9000
0 

9000
0 

 
2.5. Rezerv Bilgileri 
 
     Sahanın rezerv hesaplamaları sahada bu zamana kadar yapılan prospeksiyon, 
jeolojik etüt, topoğrafik haritalar ve arazi topografyasından yararlanılarak 
belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda görünür muhtemel ve 
mümkün rezervleri belirlenmiştir. İşletme izninin dışında olan muhtemel ve 
mümkün rezerv miktarları saha çalışma sırasında değişiklik gösterebilmektedir. 
 
Görünür Rezerv : 2.437.500 m3 
Mümkün Rezerv : 2.745.000 m3 
Muhtemel Rezerv : 1.100.000 m3 
Toplam Rezerv: 2.437.500m3 +2745000m3+1100000m3 ═ 6.282.500 m3 
 
     Üretim ve diğer sebeplerden dolayı oluşacak kayıplar göz önüne alındığında 
%25 zayiatla çalışıldığında kullanılabilir rezerv 4.711.875 m3 tür. Kalkerin 
yoğunluğu 2,4 ton/m3 alırsak, toplam kullanılabilir rezerv 11.308.500 ton dur. 
  

BÖLÜM III 
 

ÜRETİM SAHASI İLE İLGİLİ BİLGİLER 
 

3.1. Alt Yapı Durumu 
3.1.1. Elektrik Durumu: 
Elektrik ihtiyacı bölgede bulunan enerji hattından hat çekmek suretiyle temin 
edilecektir. 
3.1.2. Su Durumu: 
İçme ve kullanma suyu civardan temin edilerek ocak alanına borularla tankerlerle 
getirilecektir. 
3.1.3. Yol Durumu: 
Ruhsat sahasına kadar yol bulunmaktadır. Gerekli görüldüğünde tali yollar 
yapılabilecektir. 
3.1.4. İklim Durumu: 
Bölgede Ege iklimi hâkim sürmektedir. Yaz ayları sıcak ve kurak, kış ayları yağışlı 
ve yer yer karlı geçmektedir. Bu yüzden senede en fazla 8 ay çalışmak mümkün 
olmaktadır. Sahada nisan ekim aylarında verimli çalışılabilmektedir. 
3.2. İstihdam Durumu 
3.2.1. Madene Göre Yetişmiş Eleman Bulunabilirliği: 



 

 

222

222

Ocak Şefi, Teknik Nezaretçi, ocak formeni makine personeli gibi vasıflı elemanlar 
merkez idare tarafından, vasıfsız işçiler ise mahallen temin edilerek 
çalıştırılmaktadır. 
 
3.2.2. İşletme Elemanı İhtiyacı: 
Açık işletme yöntemine göre üretim yapılan işletmede elaman ihtiyacı aşağıda 
gösterilmiştir. 
Ocak Şefi   : 1 Kişi    
Teknik Nezaretçi  : 1 Kişi    
Yükleyici Operatörü  : 1 Kişi 
Ekskavatör Operatörü  : 1 Kişi 
Delici Operatörü  : 1 Kişi 
Yağcı    : 1 Kişi 
Bekçi    : 1 Kişi 
Şoför    : 2 Kişi 
Vasıfsız işçi   : 2 Kişi 
TOPLAM   11 Kişi 
Mevsimlik olarak istihdam edilecek toplam 11 kişinin ortalama aylık maliyeti 600 
YTL olacaktır. Buna göre; 
İşçilik Giderleri   ═ 11 kişi  × 600 YTL/ay × 8 Ay 
    ═ 52.800,00 YTL/yıl 
 
3.2.3. Ücret Düzeyi ve Gelişme Trendi: 
 
     Ücretler, elemanların niteliklerine göre ve çalışma koşullarına göre değişiklik 
göstermektedir. Genellikle vasıfsız işçilere hükümetin tespit ettiği asgari ücret 
miktarı ve üzerinde ödeme yapılmakta, vasıflı işçilere ve teknik personel ise; 
piyasa koşullarına göre tespit edilen ücretler ödenmektedir. 
 
3.2.4. Mahallen Çalışabilecek Personelin Çalışma Alışkanlıkları ve 
Hususiyetleri: 
 
     Yukarıda belirtildiği üzere işletmede çalışanlardan sadece vasıfsız işçiler 
mahallen temin edilmektedir. Yöre halkı tarım ve hayvancılıkla yoğun bir şekilde 
çalışmadığından işletmede işçi temininde güçlük çekilmemektedir. 
 
 3.2.5. Kurulacak Organizasyon Büyüklüğü ve Türü: 
 
     Malaklar inşaat grubuna bağlı, bir maden mühendisi nezaretinde ocak şefi, 
makine operatörleri, vasıflı ve vasıfsız işçilerden oluşan basit bir açık işletme 
organizasyonu düşünülmektedir.  
 
3.3. Arazi ve Mülkiyetten Yararlanma Durumu 
 
     Ruhsat sahası hazine arazisi olup çalışmalara başlanmadan gerekli izinlerin 
alınması planlanmaktadır. Ayrıca hazine arazisi çevresinde bulunan şahıs 
arazilerinin gerekirse satın alınması planlanmaktadır. 
 
3.4. Üretim İçin Alınacak İzinler: 
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     Sahada üretim çalışmalarına başlanmadan önce gerekli izinler alınacaktır. Bu 
amaçla Çevresel etki değerlendirilmesi yapılarak ÇED tabii değildir belgesi 
alınacaktır. Ayrıca çalışma şartlarına bağlı olarak alınması gereken izinler 
alınacaktır. 
 

BÖLÜM IV 
PROJENİN TEKNİK YÖNÜ 

 
4.1. Maden Yatağı İle İlgili Bilgiler  
 
a) Sahanın Jeolojisi: 
 
     Saha engebeli bir topografyaya sahiptir. Ruhsat sınırı içerisindeki alanda iki 
tepe oluşumu bulunmaktadır. Sahada gözlemlene taş sedimanter kökenli 
kalkerlerden oluşmaktadır. Kalker geniş bir alanda mostra vermekte olup yer yer 
kıvrımlanmalar gözlemlenmektedir. 
 
b) Sahada Bulunan Cevher Minerali : 
 
     Sahada kalker oluşumu belirlenmiştir. Kalker; renk, doku ve köken bakımından 
çeşitlilik gösterir. Başlıca ihtiva ettiği madde kalsittir Gang minerali olarak kil, 
kuvars gibi oluşumlar gözlenmiştir.   
 
c) Analiz Değerleri :  
 
     Alınan numunelerin analizinde ortalama CaCO3 oranı % 85 – 95 arasında 
değişmektedir. 
 
     d) Cevherin Özellikleri:  
 
     Sahada üretilecek olan kalker, yeryüzünde oldukça yaygın olup kalsiyum 
karbonattır (CaCO3). Yurdumuzdaki hemen hemen her jeolojik yaştaki 
formasyonlarda rastlanmaktadır. Kalker saf halde kalsit ve çok az miktarda 
aragonit kristallerinden oluşur. Kalsit ve aragonit kalsiyum karbonatın iki ayrı 
kristal şekli olup, teorik olarak  %56 CaO ve %44 CO2 içerir. Ancak doğada hiçbir 
zaman saf halde bulunmaz. İkincil derecede değişik madde bileşiklerin içinde yer 
alması nedeniyle orijinal halde sarı, kahverengi ve siyah renklerde de 
görülebilmektedir. 

 
     Kalkerin yoğunluğu ortalama 2,4–2,8 ton/m3 arasında değişmektedir. Sertliği 3 
civarındadır. Kalkerin fiziksel özelliklerinden basınç mukavemeti 600–1500 
kg/cm3 arasında değişmektedir. Kalkerler genel olarak oluşumu sırasında içerisine 
aldığı çeşitli maddelerden kalkerayı çeşitli renkler alabilmektedir. 
Bölgedeki kireçtaşları (Kalsit) gri ve sarımsı renkte olup masif, ince-orta taneli az 
miktarda kil ihtiva eden kireç taşlarından oluşmaktadır. 
 
e) Cevherli Zonun Boyutları: 
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     Ruhsat sahasında kalker geniş bir alanda yüzeyleşmekte olup bu oluşum 
kullanım durumuna bağlı olarak boyutları belirlenmeye çalışılmaktadır. 
 
f) Cevherli Zonun Doğrultu ve Eğimi:  
 
     Sahadaki kireçtaşı oluşumu arazi topografyasına bağlı olarak doğrultu ve 
eğimleri değişme göstermektedir. 
 
4.2. Numune Alma İşlemleri 
 
     Sahadan çeşitli numuneler alınarak, sahadaki oluşumun kullanım imkanları 
belirlenmeye çalışılmıştır. Bölgeden alınan numunelerin analizinde ortalama 
CaCO3 oranı % 85 – 95 arasında değişmektedir. İşletme aşamasında da zaman 
zaman numuneler alınarak analiz yapılacaktır. 
 
4.3. Rezervler ve Rezerv Tespit Yöntemleri 
 
     Sahanın rezerv hesaplamaları sahada bu zamana kadar yapılan prospeksiyon, 
jeolojik etüt, topografik haritalar ve arazi topografyasından yararlanılarak 
belirlenmeye çalışılmıştır. Ruhsat sahasında üretim yapılması planlanan alana göre 
rezerv hesaplaması yapılmıştır 

 Görünür Rezerv Alanı 
 

 Sağa (Y) Yukarı (X) 
1. Nokta 298130 4298000 
2. Nokta 298640 4298000 
3. Nokta 298650 4297800 
4. Nokta 298280 4297555 
5. Nokta 298229 4298229 

 
 

Koordinat hesabı ile alan hesabı yapılmıştır. Alanı;  
═  [ ( X1×Y2 + X2×Y3+…..+Xn × Y1) – ( Y1 ×X2 + Y2 × X3+….+ Yn×X1) ] 
/ 2 
═ [{( 4298000 
×298640)+(4298000×298650)+(4297800×298280)+(4297555×298229)  
+(4298229×298130)}-{(298130×4298000)+(298640×4297800) 
+(298650×4297555)+(298280×429700)+( 298000×4298000)  }] / 2 
═203.125 m2 
Derinlik: 12 m   Toplam Alan: 2.437.500 m3 
 
Mümkün Rezerv Alanı 
 

 Sağa (Y) Yukarı (X) 
1. Nokta 298600  4297500 
2. Nokta 299200 4297500 
3. Nokta 299500 4297200 
4. Nokta 299500 4296900 
5. Nokta 298600 4297390 
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Koordinat hesabı ile alan hesabı yapılmıştır. Alanı;  
═  [ ( X1×Y2 + X2×Y3+…..+Xn × Y1) – ( Y1 ×X2 + Y2 × X3+….+ Yn×X1) ] 
/ 2 
═ [{( 
4297500×299200)+(4297500×299500)+(4297200×299500)+(4296900×29860
0)  
+(4297390×298600)}-
{(298600×4297500)+(299200×4297200)+(299500×4296900) 
+(299500×4297390)+( 298600×4297500) / 2 
═274.500 m2  
Derinlik: 10 m  Toplam Alan: 2.745.000 m3 

 
Muhtemel Rezerv: 1.100.000 m3 
Toplam Rezerv: 2574000m3 +2745000m3+1100000m3 ═  6.282.500 m3 
 
     Üretim ve diğer sebeplerden dolayı oluşacak kayıplar göz önüne alındığında 
%25 zayiatla çalışıldığında kullanılabilir rezerv 4.711.875 m3 tür. Kalkerin 
yoğunluğu 2,4 ton/m3 alırsak, toplam kullanılabilir rezerv 11.308.500 ton dur. 
 
4.4. İşletme Yöntemi 
 
a) Genel: 
 
     Açık işletme yöntem ile üretim yapılacaktır. Üzerindeki örtü tabakası 
temizlendikten sonra delme patlatma yöntemi ile üretim yapılır. Üretilen malzeme 
çimento sektöründe ve agrega olarak kullanılmak üzere kullanım yerine veya stok 
sahasına gönderilecektir 
 
b) Sahada Uygulanacak Üretim Yöntemi: 
 
     Sahada basamaklı açık işletme yöntemi uygulanacaktır. Basamak yüksekliği 
10–12 m. arasında alınacaktır. Genel şev açısı 45 ْ  civarında olacaktır. Üretim 
aşamasında ve diğer aşamalarda %25 civarında kayıp olacağı varsayılmaktadır. 
 
     İşletmede kullanılan sistem basamaklı açık işletme metodudur.  Kalker yüzeysel 
olduğundan yüzey lağım deliği açılacak tarzda hazırlanır. İşletmenin üretim 
kapasitesine göre sahada ocak hudutları yan cidarlara verilecek şevler ve 
kaymalarda nazari dikkate alınarak tespit edildikten sonra hafriyat faaliyetine 
başlanacaktır. 
 
     Delici makineler ile açılan deliklerin patlayıcı madde ile doldurulmasını takiben 
patlatılması sonunda serbest kalan parçalar kullanım büyüklüğüne göre kırıcı uç 
takılı ekskavatörle kırılacaktır. 
 
c) Delme Patlatmaya Ait Genel Bilgi; 
 
     Patlatma yolu ile kaya kütlelerini kırma faaliyeti maden sektöründe kabul gören 
en güçlü ve en ekonomik yöntemdir. Artan rekabet, rekabet çevre koruma ve 
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güvenlik tedbirleri gibi unsurlar, yeni patlatma teknikleri ve patlayıcıların 
geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bir taşocağı işletmesinde çevreye duyarlı üretim 
sistemine geçmenin birinci aşaması galeri atımından vazgeçilip basamak atımı ile 
üretimi gerçekleştirme, ikinci aşaması ise patlatmadan dolayı meydana gelen 
titreşim, gürültü, toz oluşumu ve kaya fırlaması gibi faktörleri kabul edilebilir bir 
seviyeye getirecek delme-patlatma tasarımı yapmaktır. Bunun için delik çapı, dilim 
kalınlığı, delikler arası mesafe, toplam delik boyu, sıkılama miktarı, taban payı, 
patlayıcı madde cinsi ve miktarı, basamak yüksekliği belirlenmelidir. Ocakta 
basamaklar yeni oluşturulacağı zaman arazinin eğiminden dolayı farklı boylarda 
delik delinmelidir. 
 
d) Delik Delme ve Delik Çapı Seçimi:  
 
     Patlatma deliğinin delinmesinde asıl amaç kaya içerisine patlayıcı madde 
yerleştirilmesini sağlamak ve bu patlayıcı maddelerin infilakından oluşacak kırma 
ve itme enerjisini kaya bloğunu parçalamada kullanmaktadır. Delik delme 
esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır; 

• Delik delinecek olan alanın delici makinelerin rahat çalışabileceği şekilde 
tesviyesinin yapılması gerekmektedir. 

• Delik yerleri ölçülerek işaretlenmeli ve işaretli yerlerin delinmesi 
sağlanmalıdır. 

• Delik boylarının taban ile aynı seviyede olmasına dikkat edilmeli 
Delik çapı seçimi için dikkat edilecek hususlar; 

• Üretim kapasitesi 
• Kademe yüksekliği, 
• İstenilen parça boyutu 
• Kaya yapısı 
• Patlayıcı madde cinsi 
• Çevresel faktörler 
• Kazı yöntemi 

 
     Uygun çapta delinmeyen delikler den dolayı ihtiyaçtan fazla patlayıcı madde 
kullanmak zorunda kalınmaktadır. Buda hem maliyeti hem de patlatma verimini 
olumsuz etkilemektedir. Delik çapı tespitinde basamak ve ya dilim kalınlığı baz 
alındığında iki farklı yaklaşım ön plana çıkmaktadır. 
Basamak yüksekliği göz önüne alınarak delik çapı belirlendiğinde, delik çapı 
basamak yüksekliğinin % 0,5- 1’ i arasında olması gerekmektedir. Pratik olarak 
uygulanabilecek diğer bir yaklaşım ise, delik çapının inç cinsinden değeri K/3 
olarak basitçe hesaplanabilir. 
 
     Amacına uygun tane boyutu patlatma için, en ideali parçalanmış kayanın 
patlatmadan sonra herhangi bir işleme gerek duyulmamasıdır. Bu nedenle 
çalışmaya başlamadan önce taşın boyutundaki ölçü belirlenmelidir. Patlatma 
dekapaj amaçlı yapılıyorsa yükleme ve taşıma boyutunun kolay olması yeterlidir. 
Taşın kırıcıdan geçmesi gerekiyorsa kolay akışın sağlanması gerekmektedir. 
Burada taşın boyutunun ikinci kenar uzunluğunun %75 inden uzun olmamasına 
dikkat edilmelidir. Basamak patlatmalarında tane boyutunu etkileyen parametreler 
şunlardır; 
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• Kayanın jeolojik yapısı(faylar, çatlak sistemi, boşluklar) 
• Aynanın durumu (atım önündeki malzeme) 
• Basamak yüksekliği 
• Kullanılan patlayıcı madde 
• Atım grubunun büyüklüğü 
• Delik sapması 
• Ateşleme sistemi 
• Delik geometrisi ve dizaynı 
• Özgül delik ve özgül şarj 

 
     Bu parametrelerin birçoğuna dikkat ederek atım sonucunda parçalanmaya etki 
etmemiz mümkündür. En iyi atımı deneme patlatmaları yaparak kayanın 
patlatılabilme özellikleri belirlendikten sonra vermek daha uygundur. 
 
e) Patlayıcı Madde: 
 
     Patlayıcı madde olarak dinamit ve Anfo kullanılması planlanmıştır. Anfo; 
amonyum nitrat ile fuel il’in belirli oranlarda karıştırılması sonucu üretilebilen 
patlayabilir bir karışımdır. Anfonun yaygın olarak kullanılır olmasının nedenleri 
şunlardır; 

• Temel girdilerinin yaygın olarak bulunması ve kullanılması 
• Diğer patlayıcı maddelere göre ucuz olması 
• Hazırlanmasının kolay olması  
• Kullanımının kolay olması  
• Depolanma ve taşımada emniyetli olması 

 
     Ateşleme elemanı olarak elektrikli ateşleme sistemleri kullanılacaktır. Seyyar 
patlayıcı madde deposu bulunmakta olup patlayıcı madde tüzüklerine uygun 
güvenlik önlemleri alınacaktır.  Patlayıcı maddenin taşınması ve patlatmanın 
yapılması ehliyetli kişilerce yapılacaktır. Patlatma sırasında ve sonrasında gerekli 
ölçümler yapılması sağlanarak çevreye uyumlu bir patlatma yapılacaktır. 
 
     Yapılan çalışmalar ışığında pasa ve cevherin serbest hale gelebilmesi için 
delme-patlatma işlemine gerek olduğu belirlenmiştir. 
 
Patlatma dizaynı parametreleri aşağıdaki gibi seçilmiştir. 
Delik çapı(d)   : 90 mm 
Basamak yüksekliği  : 10–12 m. 
Delikler arası mesafe(E) : 3.5 m 
Basamak yüksekliği(H) : 11 m 
Dilim kalınlığı(V)  : 3 m 
 
     Delik boyu basamak yüksekliğinden 1 m fazla delinecektir.  
     Delik boyu  L= 11 m+ 1 m = 12 m hesaplanmıştır. 
     Bir delik ateşlenmesi ile gevşetilecek malzeme hacmi = 3m ×3.5 m× 11 m = 
115.5 m3 
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     Bir delikte doldurulacak patlayıcı miktarı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. Delik 
boyunun 2/3 ü patlayıcı madde ile geri kalan kısım sıkılama malzemesi ile 
doldurulacaktır.( Q = patlayıcı madde miktarı ton, L = delik uzunluğu m, Y = 
patlayıcı madde yoğunluğu 0.82 Ton/m3 ) 
 
Q = (nd2/4) × (12/3×L) × Y = (n0.09/4)× (2/3 × 12) )× 0.82 = 0.05 ton = 50 Kg 
Anfo 
 
     Karışımın patlatılması için Emülite tip dinamit kullanılacaktır. Yemleme olarak 
0,5 kg dinamit, 1 adet kapsül kullanılacaktır. 
 
     Hesaplana bu sonuçlara göre Ocakta birim metreküp başına gerekli patlayıcı 
miktarı; 
Anfo  = 50 Kg /115,5 m3 = 0.43 Kg/ m3 
Dinamit = 0.5 Kg / 115.5 m3 = 0.00433 Kg/m3 
Kapsül  = 1 adet/ 115.5 = 0.00865 Adet/ m3 
 
     İşletmenin yıllık üretimi 90.000 ton olarak belirlenmiş olup 8 ay, ayda 25 gün, 
günde 8 saat çalışacaktır. İşletmenin kapasitesine göre ayda 11.250 ton (4.500 m3) 
üretim yapılması planlanmaktadır. Buna göre gerekli delik sayısını belirlemek için 
kullanılacak alan; 
 
4.500 m3 =  V × H × A = 3 m × 11 m × A = A = 136,36 m 
Toplam delik sayısı= A/E = 136,36 / 3,5 = 38,96 = 40 delik (ayda) 
Bir atım için 10 deliğe doldurulacak patlayıcı madde miktarı; 
 

E

V 

L 

d 
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Anfo  = 40 × 50  = 2000 Kg 
Dinamit = 40 × 0,5 Kg = 20 Kg 
Kapsül  = 40 × 1 adet = 10 adet 
 
Patlatmanın yaratacağı ses ve sarsıntı etkisini en aza indirmek için milisaniyeli 
kapsüllerle ateşleme yapılacaktır. Ocakta toz oluşumunu engellemek için çalışma 
alanlarında zaman zaman sulama yapılacaktır. Çalışmalar sırasında kullanılan 
makine ve diğer ekipmanların çıkaracağı ses ve gürültü mümkün olduğu ölçüde 
azaltılmasına çalışılacaktır. 
 
4.5. Planlanan Kullanım Yeri 
Ruhsat alanından çıkartılan kalker, çeşitli ebatlarda mıcır haline getirildikten sonra 
şirkete ait beton santrallerinde ve piyasada bulunan yol yapım firmalarına agrega 
olarak kullanılması planlanmaktadır. 
 
4.6. Tesislerle İlgili Bilgiler 
 
     Saha içerisine birisi şantiye diğeri işçi dinlenme ve yemekhane olmak üzere iki 
adet taşınabilir konteynırlar konulacaktır. Ayrıca tuvalet ve banyo için seyyar 
konteynır da konulacaktır.  Üretilen malzeme şirketin bünyesinde bulunan seyyar 
paletli konkasör vasıtası ile kırma eleme işlemine tabii tutulacaktır. 
 
4.7. Çevre İle Uyum Planı 
 
     Faaliyet sonrası sahada restorasyon planının uygulaması ile yapılacak işlemleri 
gösterir çizimler ve açıklamaları şu şekildedir. 
 
4.7.1. Restorasyon Planı 
 
4.7.1.1. Konu 
 
     Günümüzde yaşanma çevre problemlerinin ana kaynağını mevcut doğal 
dengenin insan eli ile bozulması teşkil etmektedir. Yerkabuğundaki mineral ve 
maden yataklarının aranması ve işletilmesi aşamalarında ortaya çıkan madencilik 
faaliyetleri esasında kaçınılmaz bir şekilde arazide değişiklik, bozulma veya 
tahribat meydana gelmektedir. Giderek artan talep yüzünden tahribat artmaktadır. 
Genel olarak madencilik faaliyetlerinin etkileri, cevher zenginleştirme ile birlikte 
açık ve kapalı maden işletmeciliğinin sebep olduğu çevre problemleri şeklinde 
karşımıza çıkmaktadır. Madencilik; jeolojik yapıyı, röfleyi, su rejimini, yerel iklimi 
ve peyzajı değiştirebilir, toprağı bozar ve (varsa) bitki örtüsünü yok eder. 
 
     Bu etkiler toprak ve bitki örtüsünün doğrudan yok edildiği açık maden 
işletmeciliğinde daha da belirgin olarak görülür. Dolaylı bozulmalar ise cevher, 
örtü ve artık yığınları ile madencilik tesislerinin ve binalarının bulunduğu 
arazilerde meydana gelir. 
 
     Teknolojinin gelişmesine paralel olarak, sanayileşmenin de ilerlemesiyle, 
madencinin doğayla olan ilişkisini daha da artmakta ve bunun sonucu olarak 
yeryüzü ilk durumuna göre oldukça değiştirilmektedir. Maden rezervlerinin 
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bitiminde, başka bir değişle işletmenin ekonomik ömrü olduğunda, doğanın eski 
haline getirilmesi veya restorasyonu özellikle önem taşımaktadır. İşte bu görüşten 
hareketle kalker sahasında yapılacak işlemlerden sonra restorasyonun ne şekilde 
yapılacağı bu raporun konusunu oluşturmaktadır. 
 
4.7.1.2 İşletme Durumu 
 
     AR 20056013 ruhsat numaralı sahanın sınırları içinde bulun işletme ve rezerv 
alanlarında, açık işletme delme patlatma ile üretim yapılacaktır. Üretimin zaruri 
neticesi olarak arazinin topografyası bozulacaktır. 
 
4.7.1.3 Uygulama Şekli 
 
     Projeye dönük sahada rezervin tükenip, çalışmaların tamamlanmasından sonra 
restorasyonun ne şekilde yapılacağı aşağıda açıklanmıştır. 
Üretilecek malzeme kalkerdir.  Üretim sonrası bozulacak alan sadece ocak alanı ile 
sınırlı olacaktır. Ocaklar terk edileceği zaman ocak şevleri çevre halkı için tehlike 
arz etmeyecek şekle getirilecektir. Bu şekilde uzun vadede çevre problemi 
bulunmamaktadır. 
 
     İşletme sonrasında oluşacak işletme çukurunun eski haline dönüştürülmesi 
gerekmektedir. Sahada yapılan işletme faaliyetleri neticesinde oluşacak hafriyat ve 
pasa arazi ve topografya göz önünde tutularak başlangıçta çevreye zarar 
vermeyecek şekilde pasa döküm alanlarında stoklanacak sonra da daha önce 
çalışma yapılarak rezervi tüketilmiş ocak serleri seçilerek işletme çukurlarına ve 
pasa döküm yerlerine dökülecektir. Rezerv tamamen tükendikten sonra arazi 
topografyaya uygun olarak tefsiye edilecektir. Arazideki çukurlar bu şekilde 
doldurmak sureti ile restore edilecektir. Bunu üzerine 40–60 cm kalınlığında toprak 
örtü kaplanarak, sahanın ağaçlandırmaya ve kuru tarım alanına uygun kullanılabilir 
hale getirilmiş olacaktır.  
 
 

 
Şekil: Proje uyulama sonrasında maden işletmesinin alacağı son hali gösterir 
tasarım. 
 

İşletme kapandıktan sonra 
oluşturulacak arazi yüzeyi 
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BÖLÜM V 
PROJENİN MALİ BOYUTU 

 
5.1. Düşünülen Finansman Kaynakları 
 
      Gerekli olan finansman firmanın kendi özkaynaklarından sağlanacaktır. 
 
5.2.Üretim Maliyeti 
 
5.2.1. Yıllık Ruhsat Harcı 
 
     Her yıl 2.296,60 YTL ruhsat harcı yatırılacaktır (Hesaplamada 2.300,00 YTL 
kullanılacaktır). Ayrıca 2006 yılı için arama ruhsat harcı olarak 382,40 YTL 
yatırılacaktır. Toplam olarak 2006 yılı için 2.678,90 YTL harç yatırılacaktır ( 
Hesaplamada 2.680,00 YTL kullanılacaktır ).  
 
5.2.2. İşçilik ve Personel Gideri: 
 
     İşletme için gerekli eleman şirket bünyesinde çalışan elemanlardan 
karşılanacaktır. Daha önceki bölümde belirtildiği üzere yıllık 52.800,00 YTL gider 
hesaplanmıştır.  
 
5.2.3. Etüt ve Proje Gideri: 
 
     Yapılmakta olan işletme talebi için hazırlanan işletme projesi için 4.200,00 
YTL, arama faaliyet raporu için 450,00 YTL,  ÇED muafiyet belgesi için 
hazırlanacak proje tanıtım dosyası için 2.000 YTL, yapılacak analizler için ise 
350,00 YTL lik harcama yapılacaktır. Toplam gider miktarı 7.000,00 YTL’dir. 
 
5.2.4. Makine ve Teçhizat Gideri: 
 
     Firmanın bünyesinde gerekli olan makine ve teçhizat bulunduğundan dolayı bu 
kalem için herhangi bir gider ayrılmamıştır. 
 
5.2.5. Genel Giderler 
 
     Üretim süresi içerisinde yapılacak olan seyahat, yazışma, teknik personel vb 
harcamalar için 50.000,00 YTL ayrılmıştır.  
 
5.2.6. İşletme Malzemesi Gideri: 
 
     İşletme malzemesi gideri olarak 24.000,00 YTL ayrılmıştır. 
 
5.2.7. Beklenmeyen Giderler  
   
     Beklenmeyen gider olarak 25.000,00 YTL öngörülmüştür. 
 
 
5.3. Toplam Yatırım Tutarı 
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a) Ruhsat için müracaat: 
Projelendirme 10 yıl üzerinden yapıldığı için 2.296,50 YTL işletme ruhsat harcı, 
956,50 YTL          ( hesaplamada 960,00 YTL kullanılacaktır ) işletme talep harcı 
olmak üzere toplam 2.962,80 YTL harç yatırılacaktır.  Ayrıca 2006 yılı için arama 
ruhsat harcı olarak 382,40 YTL   
b) Teminat: 
Ruhsat sahasının teminat harç miktarından az olamaz hükmü nedeni ile sahanın 
teminatı 2.296,50 YTL yatırılacaktır. 
c) Etüt, Plan, Harita, Proje: 
Bu kalem altında 7.000,00 YTL harcama öngörülmüştür. 
 
Toplam Sabit Yatırım Tutarı: 
Harcama Cinsi İç Para (YTL) Toplam (YTL) 
Ruhsat İçin Müracaat  960,00 960,00  
Ruhsat Harçları 
(Arama+İşletme) 

2.680,00 2.680,00 

Teminat  2.300,00 2.300,00 
Etüt ve Proje Gideri 7.000,00 7.000,00   
Genel Giderler 50.000,00 50.000,00 
Beklenmeyen Giderler 25.000,00 25.000,00 
Sabit Yatırım Toplamı 87.940.00 87.940.00 
 
İşletme Sermayesi 
İşletme sermayesi aşağıdaki kabullere göre hesaplanmıştır. 
Gider Kalemleri Süre Tutarı (YTL/12 

ay) 
Gerekli İşletme 
Sermayesi(YTL/ay) 

İşçilik ve Personel 1 ay 52.800,00 4.400,00

İşletme Malzemesi 1 ay 24.000,00 2.000,00

Elektrik Gideri 1 ay 36.000,00 3.000,00

Akaryakıt, yağ 1 ay 150.000,00 12.500,00

Bakım-Onarım 
Yed.Parça 

1 ay 12.000,00 1.000,00

Diğer Giderler 1 ay 7.200,00 600,00

TOPLAM  282.000,00 23.500,00

 
Buna göre toplam işletme sermayesi 23.500,00 YTL olarak bulunmuştur.  
 
Proje Genel Toplamı 
 
Sabit Yatırım Tutarı  : 87.940,00 YTL 
İşletme Sermayesi  : 23.500,00 YTL 
Toplam Sabit Yatırım Tutarı : 111.440,00 YTL 
5.4. Pazar ve Satış Fiyatı 
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     Ortalama ocak başı birim satış fiyatı (YTL/ton) 4.15 YTL  
 
     Ruhsat alanından çıkartılan kalker, çeşitli ebatlarda mıcır haline getirildikten 
sonra şirkete ait beton santrallerinde ve piyasada bulunan yol yapım firmalarına 
agrega olarak kullanılması planlanmaktadır. 

 
BÖLÜM VI 

 
İŞLETME DÖNEMİNDEKİ GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ 

 
6.1. Yıllık İşletme Gelirleri 
 
Ocak Başı Birim Satış Fiyatı (YTL/Ton) ═ 4,15 YTL 
Yıllık Üretim Miktarı    ═ 90.000 Ton 
Proje Geliri     ═ 373.500,00 YTL 
 
6.2. Yıllık İşletme Giderleri 
 

Gider Cinsi  2006 yılı (YTL) 

Malzeme Gideri 24.000,00 

İşçilik Gideri 52.800,00 

Elektrik Gideri 36.000,00 

Akaryakıt ve Yağ Gideri 150.000,00 

Bakım Onarım ve Yedek Parça Gideri 12.000,00 

Harç ve Teminat Gideri 2.300,00 

Genel Yönetim Gideri 10.000,00 

Diğer Giderler 7.200,00 
TOPLAM 294.300,00 

 
 
6.2.1. Sabit ve Değişken Giderlerin Hesabı 
 
Gider Kalemleri Tutar (YTL) Oran 

(%) 
Sabit Gider Değişken Gider

Malzeme Gideri 24.000,00 60/40 14.400,00 9.600,00 

İşçilik Gideri 52.800,00 80/20 42.240,00 10.560,00 

Elektrik Gideri 36.000,00 20/80 7.200,00 28.800,00 

Akaryakıt ve Yağ Gideri 150.000,00 20/80 30.000,00 120.000,00 

Bakım Onarım ve Yedek Parça 
Gideri 

12.000,00 20/80 2.400,00 9.600,00 

Harç ve Teminat Gideri 2.300,00 0/100 2.300,00 0 
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Genel Yönetim Gideri 10.000,00 50/50 5.000,00 5.000,00 

Diğer Giderler 7.200,00 30/70 2.160,00 5.040,00 

TOPLAM 294.300,00  105.700,00  188.600,00 

 
Başabaş Noktası : Sabit Giderler / (1- ( Değişken Gider/ Satış Hâsılatı)) 
Başabaş Noktası : 105.700,00 / ( 1 – ( 188.600,00 / 373.500,00 ) ) 
Başabaş Noktası : 213.515,15 YTL 
Kapasite Kullanımı : Başabaş Noktası / Satış Hasılatı 
Kapasite Kullanımı : 213.515,15 / 373.500,00 
Kapasite Kullanımı : 0,57 
Kapasite Kullanımı  : % 57 
 
6.3. Yıllık İşletme Karı 
 
PROJE GELİRİ : 373.500,00 YTL 
PROJE GİDERİ : 294.300,00 YTL 
PROJE KARI  :   79.200,00 YTL 
 
6.4. Projenin Ülke Ekonomisine Katkısı 
 
Projenin 2006 yılı ülke ekonomisine katkısı 
Yılık Ocakbaşı Satış Tutarı    = 373.500,00 YTL 
Yıllık Proje Karı     ═  79.200,00 YTL 
373.500,00 YTL’nin %4 Devlet Hakkı  ═  14.940,00 YTL 
373.500,00 YTL’nin % 0,2 Belediye Hakkı  ═       747,00 YTL      
Vergiye Esas Kar     =   63.513,00 YTL 
Kurumlar Vergisi %30     ═   19.054,50 YTL 
Kullanılabilir Kar     =    44.458,50 YTL 
İşletmenin Ülke Ekonomisine Yıllık Katkısı Tablosu 
  
 YTL/Yıl 

Devlet Hakkı  14.940,00 

Belediye Payı  747,00 

Gelir Vergisi 19.054,50 

Yıllık Ruhsat Harcı 2.296,50 

TOPLAM 37.038,00 

 
Buna göre projenin ortalama olarak yıllık, ülke ekonomisine; 37.038,00 YTL 
tutarında katkısı olacaktır. 
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EK–3 ÖRNEK İŞLETME FAALİYETİ BİLGİ FORMU 
 
1 – Sahanın Hukuki Durumu    
 
Ruhsatın İli               : AFYONKARAHİSAR 
Ruhsatın İlçesi             : BOLVADİN 
Ruhsatın Grubu        : 2 GRUP 
Madenin Cinsi     : MERMER          
Ruhsat No                             : İR 4829    
  
Erişim No                              : 2272091     
Ruhsat Yürürlük Tarihi     : 29.12.1995  
İşletme İzin Tarihi    : 29.12.1995                               
                                      
2- İşletme Dönemi Arama Faaliyetleri  
 
     Sahada görünür rezerv tespit edildiğinden arama çalışmalarına gerek 
duyulmamıştır.  
 
3 - Üretim Bilgileri  

a) Projede beyan edilen yıllık üretim miktarı       : 1000 m3  
b) Gerçekleşen yıllık tüvenan üretim (ton – m3)   : 1500 m3+ 670 m3 (dönem başı 

stok) = 2170m3 
c) Zenginleştirilmiş ürün (Konsantre)  (ton)         : -                       
d) Tenör, kalite, blok verimi, debi, kalori vb        : % 7- 13 
e) Diğer bilgiler            : - 

 
4 - Çalışan Personel Sayısı  
     İşletmede toplam 12 kişi çalışmaktadır. 

Ocak Şefi   : 1 kişi 
Yükleyici Operatörü  : 1 kişi 
Ekskavatör Operatörü  : 1 kişi 
Delici Operatörü  : 1 kişi 
Mermer Kesim Operatörü : 1 kişi 
Yağcı    : 1 kişi 
Aşçı    : 1 kişi 
Bekçi     : 1 kişi 
Şoför    : 3 kişi 
Vasıfsız İşçi   : 1 kişi 

 
5 - Makine Parkı    
 Ekskavatör   : 1 adet 
 Lastik Tekerlekli Yükleyici : 1 adet 
 Elmas Tel Kesme Makinesi : 1 adet 

Sayalama    : 1 adet 
 Delik Makinesi (Vagindriil) : 1 adet 
 Kompresör   : 2 adet 
 Titano    : 2 adet 
 Kamyon   : 5 adet 
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 Konkasör Tesisi  : 1 adet 
Trafo Tesisi    : 1 adet 
Muhtelif El Aletleri  

 
6 - Satış Miktarı  
  
     Mermer Ocağında 2005 yılı dönemi içerisinde 1500 m3 üretim yapılmış olup, 
2004 yılından devreden 670 m3 ile birlikte toplam 2170 m3 malzeme üretilmiştir. 
Bu malzemenin 300 m3’ lük kısmı blok mermer olarak piyasaya satılmıştır.  
              
7 - Stok Miktarı   
 
     Ocakta 2005 yılsonu itibari ile 1870 m3 stok vardır. Bu stokun yaklaşık 100 m3 
civarı satılabilir blok mermer olup geri kalan 1770 m3 lük kısım ise blok olarak 
değerlendirilemeyecek mermer atığı ve pasa malzemesi oluşturmaktadır. 

             
8 - Ocak Başı Satış Tutarı   
  
     Ocak Başı Satış Tutarı: 68,50 YTL   
            
9 - İşletme Yöntemi    
 
     Ruhsat sahası içerisinde tel kesme yöntemi uygulanarak mermer blok üretimi 
gerçekleştirilecektir. Ayna delici makineler vasıtasıyla dikey ve yatay olarak üç 
serbest yüzeyden dik olarak delinir. Delinen bu delikler hizalama yoluyla birbirleri 
ile birleştirilir.  Daha sonra bu deliklerin içerisinden üzerinde elmas soketlerin 
bulunduğu tel geçirilerek uçları birbirine bağlanır.  Elmas tel; tel kesme 
makinesinin kasnağına bağlanır, döngü sağlanarak kesim işlemi gerçekleşmiş olur. 

 
     Kesim sıralamasında öncelik taban kesiminde olacaktır. Bu şekilde dört taraf da 
kesilmiş olan blok titano vasıtasıyla bulunduğu yerden devrilmesi suretiyle 
ayrıştırılır. Daha sonra ayna içerisin de sayamla vasıtası ile en uygun ve en uygun 
boyutta düzgün bloklara ayrılarak satışa sunulur. 
 
10 - Çalışma Dönemindeki İş Kazaları İstatistiği  
 
     Faaliyet döneminde herhangi bir iş kazası meydana gelmemiştir. 
 
11- İşletme Faaliyetinin Zaruri Neticesi Olarak Çıkarılan ve Sevk Edilmesine 
İzin Verilen Madenin Adı ve Miktarı  
    
     Üretim esnasında işletme izni alınan mermer dışında bir maden, işletme 
faaliyetinin  zaruri neticesi olarak çıkmamaktadır. 
 
TEKNİK 
NEZARETÇİ 

 RUHSAT 
SAHİBİ 
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EK-4                                   SATIŞ BİLGİ FORMU 

ÖDEME DÖNEMİ 
01 / 01 / 2005  – 31 / 12 /2005 

 
ERİŞİM NO : 2272091 
RUHSAT NO : İR 4829 
RUHSATIN İLİ : AFYONKARAHİSAR 
RUHSATIN GRUBU : 2.GRUP -MERMER 

MADEN CİNSLERİ 
  
MERMER 
 

RUHSAT SAHİBİ : MALAKLAR İNŞ. TAAH. GIDA MADEN 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

İŞYERİ ADRESİ : SANAYİ ÇARŞISI 25. BLOK NO: 35 
AFYONKARAHİSAR 

VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI : KOCATEPE  V..D.  611 001 3838 
T.C. KİMLİK NO  
ÜRETİM MİKTARI  (ton/m3) : 1500 m3+ 670 m3 (2004 devreden) =2170 m3

SATIŞ MİKTARI      (ton/m3) : 300 m3 
STOK MİKTARI       (ton/m3) : 1870 m3 

KULLANILAN SEVK FİŞİ ADEDİ : 36 Adet  (435417–435432 numaralı sevk 
fişleri) 

DEVLET HAKKINA ESAS:  
ORTALAMA OCAK BAŞI SATIŞ 
BEDELİ (YTL/ton-m3) 68,50 YTL/ m3 

OCAK BAŞI TOPLAM SATIŞ MİKTARI 
(ton-m 3) : 300 m3 

DEVLET HAKKI 
1. GRUP VE V. GRUP MADENLER   
Ocak başı satış tutarı x %4     =…………………...x  0.04  =…………….……….…..YTL 
II. GRUP, III. GRUP VE IV. GRUP 
MADENLER  

Ocak başı satış tutarı x %2     =20.550,00 YTL. x 0.02  = 411,00 YTL 
HAZİNE, DEVLET VE ORMAN ARAZİLERİNDE EK DEVLET HAKKI 
Ödenecek ek devlet hakkı:  Devlet Hakkı x 0.30 = ……….…………. YTL 
Not: Bu  bedel  orman alanlarındaki 5 hektarlık alan içindeki faaliyetlerde Orman Genel 
Müdürlüğün hesabına yatırılır.  
              TOPLAM DEVLET HAKKI:        = 411,00 YTL 

      DEVLET HAKKININ DAĞITILMASI 
1-ÖZEL İDARE PAYI = DEVLET HAKKI  x %50 = 205,50 YTL 
2-HAZİNE PAYI = DEVLET HAKKI  x %50 = 205,50 YTL 
                      TOPLAM      = 411,00 YTL 
                                                  BELEDİYE PAYI 
BELEDİYE PAYI = 20.550,00YTL  x 0.002 = 41,10 YTL 
                                                   BULUCULUK HAKKI 
BULUCULUK  = Ocak başı satış tutarı  x 0.01 = …………………….…YTL 
T.Nezaretçi (imza)    Ruhsat sahibi (İmza)  
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EK- 5 ÖRNEK YER BULDURU HARİTASI 
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EK–6 ÖRNEK 1/25.000 ÖLÇEKLİ TOPOĞRAFİK HARİTA 

 
 

 



 

 

240

240

EK–7 ÖRNEK JEOLOJİK HARİTA 
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EK–8 ÖRNEK TERMİN PLANI 
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EK–9 ÖRNEK RESTORASYON PLANI 
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EK–10 ÖRNEK VAZİYET PLANI 
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EK–11 ÖRNEK BİLGİ FORMU       

A PROJE-TEKNİK NEZARET HİZMETİ YAPAN 
ÜYE 

B PROJE-TEKNİK NEZARET HİZMETİ YAPTIRAN FİRMA 

1 VERGİ DAİRESİ SEĞMENLER 12 VERGİ DAİRESİ KOCATEPE 
2 VERGİ NO 6850278901 13 VERGİ NO 611 001 3838 
3 SSK-BAĞKUR SİCİL 

NO 
1264588039 14 SOYADI(ÜNVANI) MALAKLAR İNŞ. TAAH. GIDA 

MADEN  
4 ADI MEHMET 15 ADI SAN. VE TİC. LDT. ŞTİ 
5 SOYADI ÖZEL 16 MAH./SEMT  
6 BABA ADI VEYİS 17 CAD./SOK Sanayi Sitesi 25. Blok No:36 
7 DOĞUM TARİHİ 11-01-1977 18 DAİRE NO  
8 ODA SİCİL NO 7490 19 TEL NO 0.272.6251174 
9 E-POSTA Mehmetozel2@hotmail.com 20 E-POSTA  
10 TEL(CEP-İŞ) 0.312.481 59 65 21 İLÇE/İL BOLVADİN-AFYONKARAHİSAR 
11 ALDIĞI ÜCRET(NET) - C YAPILAN İŞ  

23 ODA VİZE NO  
24 MADEN RUHSAT NO İR 4829 
D MADENİN CİNSİ II.GRUP 
 İL AFYONKARAHİSAR 
E İLÇESİ BOLVADİN 
 

MADENİN 
BULUNDUĞU 

MEVKİ AHMETDEDE 
F FATURU BEDELİ   

(KDV HARİÇ) 
- 

G YERALTI - 

 
 
Adı Soyadı: 
İmza: 
Tarih: 

 
İŞLETMEDE 
ÇALIŞAN İŞÇİ 
SAYISI 

YERÜSTÜ 12 
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EK–12 ÖRNEK TEKNİK NEZARETCİ ATAMA FORMU 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA 

(Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 
 

TEKNİK NEZARETÇİ ATAMA BELGESİ 
 

RUHSATIN/SERTİFİKANIN 
İli     : AFYON 
İlçesi        : BOLVADİN 
Köyü     : HAMİDİYE 
No     : (İR)20052025 
Grubu      : II.GRUP-KALKER 
 
RUHSAT/SERTİFİKA SAHİBİNİN 
Adı ve Soyadı    : MALAKLAR İNŞ.TAAH.GIDA MADEN 
SAN.VE        TİC. LDT. ŞTİ 
T.C.Kimlik No   : 
Telefon    : 0.272.625 11 74 
Vergi Dairesi ve Vergi No’su : Kocatepe V.D. – 611 001 3838 
Harç Makbuz Tarih ve No’su  : 
İmza     : 
 
TEKNİK NEZARETÇİNİN 
Adı ve Soyadı    : MEHMET ÖZEL 
T.C. Kimlik No   : 20348126736 
Telefon    : 0.312.481 59 65 
Diploma Tarih ve No’su  : 25/06/1999 – 570-4562 
Maden Mühendisleri Oda Sicil No : 7490 
Teknik Nezaretçilik Yaptığı Diğer 
Sahaların Adedi ve Numaraları : 
 
Sigorta Sicil No’su   : 
Vergi Dairesi ve Vergi No’su : Seğmenler V.D.- 6850278901 
 
Yazışma Adresi   : Metin Akkuş Mh. 11. Sk. No:19 Dikmen-
Ankara 
E-Posta    : mehmetozel2@hotmail.com 
 
İmza     : 
Maden Mühendisleri Odası Vizesi : 
 
      Yukarıda bilgileri verilen sahaya Maden Mühendisi MEHMET ÖZEL, 3213 
sayılı Maden Kanununun 31 inci maddesi gereğince teknik nezaretçi olarak tayin 
edilmiştir. 

 
.../.../… 

 
MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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EK–13 TEKNİK NEZARETÇİLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ 
 

I.TARAFLAR 
 

1. Ruhsat Sahibinin; 
 a) Adı ve Soyadı: 
 b) Adresi :  
 c) Telefon:  
2. Teknik Nezaretçinin;                                                                                                                   
 a) Adı ve Soyadı: MEHMET ÖZEL 
 b) Adresi : METİN AKKUŞ MH. 11. SK. NO:19 DİKMEN-ANKARA 
 c) Telefon: 0.312.481 59 65         
3. Madenin; 
 a) Cinsi : II.GRUP-KALKER 
 b) Yeri  :HAMİDİYE KÖYU  BOLVADİN-AFYON 
 c) Ruhsat Numarası: İR 20052025 
 Burada beyan edilen adres ve iletişim bilgileri tarafların resmi tebligat 
adresleri olup bu adreslere yapılan ihtar ve ihbarlar geçerlidir. 

 
II. İŞİN KONUSU 
 
     İş bu sözleşme ile teknik nezaretçi maden mühendisi ruhsat sahibinin yukarıda 
cinsi, yeri ve ruhsat numarası verilen maden işletmesinde 5177 sayılı Kanunla 
değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 31. Maddesinde öngörülen teknik 
nezaretçilik hizmetini bu sözleşmede öngörülen koşullarla  ve Maden Kanunu 
Uygulama Yönetmeliğindeki düzenlemelere uygun olarak vermeyi, ruhsat sahibi 
de verilen hizmet karşılığında teknik nezaretçiye bu sözleşmede öngörülen ücreti 
ödemeyi kabul ve taahhüt eder.   
 
III. SÜRE  
 
     Sözleşmenin süresi 1(Bir) yıldır. Sürenin bitiminde tarafların yenileme 
konusunda yazılı olarak anlaşamamaları halinde sözleşme kendilinden sona erer. 
 
IV. ÜCRET 
 
      Teknik nezaretçilik hizmetine karşılık ruhsat sahibi teknik nezaretçiye aylık 
500YTL ücret ödeyecektir. Ücret net olup, KDV, Stopaj vb. yasal hükümlülükler 
işverene aittir. 
  
V. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 

1. Teknik nezaretçi, işyerinin her yerinde görevi ile ilgili inceleme yapmak ve 
gerekli her türlü bilgiyi almak yetkisine sahiptir. Bu yetkinin 
kullandırılmamasından Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 111/a 
maddesi gereğince ruhsat sahibi sorumludur. 

2. Teknik nezaretçi, ruhsat sahasındaki faaliyet ve üretimleri en az onbeş(15) 
günde bir yerinde denetlemek, tespitlerini ve önerilerini teknik nezaretçi 
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defterine not etmek, ruhsat sahibi de teknik nezaretçinin denetimini 
yapabilmesi için gerekli koşulları sağlamakla yükümlüdür. 

3. İş yerinde yaptığı inceleme ve gözlemlerde iş sağlığı ve güvenliği 
yönünden tehlikeli bir durumun varlığını tespit etmesi ve hemen tedbir 
alınmasının mümkün olunmadığı belirlenmesi durumunda teknik nezaretçi, 
işletme faaliyetini tedbir alıncaya kadar durdurur ve durumu ilgili 
kuruluşlara bildirir. Teknik nezaretçinin bu şekilde işletme faaliyetini 
durdurması, ruhsat sahibinin bu sözleşmeyi feshi ve teknik nezaretçiyi azli 
için haklı sebep oluşturmaz. 

4. Teknik nezaretçinin denetlemeler için yapacağı yol, barınma, yemek vb. 
masraflar ruhsat sahibi tarafından karşılanır. 

5. Teknik nezaretçi, tespit ettiği eksiklik ve aksaklıkları, öneri ve önlemleri 
işyerinde çalışanların görebileceği şekilde ilan etmekle ya da panoya 
asmakla yükümlüdür. Aynı zamanda noter onaylı teknik nezaretçi defterine 
rapor ederek durumu ve önerilerini ruhsat sahibine bildirir. Eksiklik ve 
aksaklıklar ile öneri ve önlemlerin rapor edilmemesinden teknik nezaretçi, 
teknik nezaret defterinin işletmede muhafazasından ve teknik nezaretçinin 
tespit edip deftere işlediği eksiklik ve aksaklıklara ilişkin tedbirlerin 
alınmamasından ruhsat sahibi sorumludur. 

6. Teknik nezaretçinin gerekçesiz olarak veya haksız bir gerekçe ile 
azledilmesi ya da ücretinin ödenmemesi, sahaya götürülmemesi, sahada 
inceleme yapmasına izin verilmemesi, yapacağı incelemeler neticesinde 
getireceği önerilere uyulmaması vb. nedenlerle istifası halinde ruhsat 
sahibinin sözleşme süresi sonunu kadar nezaretçiye ödemeyi taahhüt ettiği 
ücret muaccel hale gelir. 

 
VI. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ 
 
     Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda ANKARA mahkeme ve icra 
daireleri yetkilidir. 
 
İşbu sözleşme 17.10.2005 günü iki nüsha olarak düzenlenmiştir. 
 
Bu sözleşme 6(altı) maddeden oluşmaktadır. 
 
 
             Teknik Nezaretçi                                                                Ruhsat Sahibi 
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EK–14 EKHKKY İZİN LİSTESİ 

İZNE TABİ TESİSLER LİSTESİ 
 

 LİSTE A     LİSTE B 
 
Bu listedeki tesisler için izin, Çevre ve 
Orman Bakanlığı tarafından verilir. 

Bu listedeki tesisler için izin, Mahalli 
Çevre Kurulunun görüşü alınarak 
Yetkili merci Valilik tarafından verilir. 

     1.Enerji Üretimi 
 

  
 

1.1. Katı, sıvı ve gaz yakıtlı termik 
santraller,  ısı santralleri: 

 

 Katı, sıvı ve gaz yakıtlı termik 
santraller,  ısı santralleri: 
 

a)  Katı (Kömür, kok, kömür 
briketi, turba, odun, plastik veya 
kimyasal maddelerle kaplanmamış 
ve muameleye tabi tutulmamış 
odun artıkları, petrol koku)  ve sıvı 
(fuel-oil, nafta, motorin, biyodizel 
vb.) yakıtlı tesislerden toplam 
yakma sistemi ısıl gücü 50 MW 
veya daha fazla olanlar. 

a) Katı (Kömür, kok, kömür briketi, 
turba, odun, plastik veya kimyasal 
maddelerle kaplanmamış ve muameleye 
tabi tutulmamış odun artıkları, petrol 
koku) ve sıvı (fuel-oil, nafta, motorin,  
biyodizel vb.) yakıtlı tesislerden toplam 
yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha 
büyük 50 MW’tan küçük olanlar. 
 
 

b)  Gaz yakıtlı tesislerden toplam 
yakma sistemi ısıl gücü 50 MW 
veya daha fazla olanlar. 

b) Gaz yakıtlı tesislerden toplam yakma 
sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha büyük 
50 MW’tan küçük olanlar 

 
1.2. Aşağıdaki yakıtları yakan 

tesisler: 
 

 
Aşağıdaki yakıtları yakan tesisler, 
 

a)  Kömür, kok, kömür briketi, turba, 
fuel-oil, nafta, motorin, odun, plastik 
ve kimyasal maddelerle kaplanmamış 
ve muameleye tabi tutulmamış odun 
artıkları, biyodizel yakan veya toplam 
yakma sistemi ısıl gücü 50 MW veya 
daha fazla olan tesisler. 
 

a)  Kömür,  kok,  kömür briketi 
turba, fuel-oil, nafta, motorin, odun, 
plastik ve kimyasal maddelerle 
kaplanmamış ve muameleye tabi 
tutulmamış odun artıkları, biyodizel 
yakan ve toplam yakma sistemi ısıl 
gücü 1MW veya daha büyük 50 
MW’den küçük olan tesisler. 

 
b)  Gaz yakıt (doğalgaz, sıvılaştırılmış 
petrol gazı, kokgazı, yüksek fırın 
gazı, fuel gaz) yakan ve yakma 
sistemi ısıl gücü toplam 50 MW veya 
daha fazla olan tesisler. 

 

b)  Gaz yakıt (doğalgaz, 
sıvılaştırılmış petrol gazı, kokgazı, 
yüksek fırın gazı, fuel gaz) yakan ve 
toplam yakma sistemi ısıl gücü 2 
MW veya daha büyük ve 50 
MW’den küçük olan tesisler. 

c)  Biyokütlenin (Pirina, ayçiçeği, 
pamuk çiğiti vb) yakıt olarak 
kullanıldığı yakma ısıl gücü 50 MW 
veya daha fazla olan tesisler. 

c)  Biyokütlenin (pirina, ayçiçeği, 
pamuk çiğiti vb) yakıt olarak 
kullanıldığı yakma ısıl gücü 500 kW 
veya daha büyük 50 MW tan küçük 
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 olan tesisler. 
 

1.3. Paragraf 1,2’de belirtilen yakıtlar 
dışındaki katı ve sıvı yanıcı 
maddelerle çalışan, toplam yakma ısıl 
gücü 20 MW ve üzerinde olan yakma 
tesisleri. 
 

Paragraf 1,2. de belirtilen yakıtlar 
dışındaki katı ve sıvı yanıcı maddelerle 
çalışan, toplam yakma ısıl gücü 1 MW 
veya daha büyük 20 MW’tan küçük 
olan yakma tesisleri. 

1.4. Yakma ısıl gücü 20 MW veya 
üzeri kombine çevrim, birleşik ısı 
güç santralleri, içten yanmalı 
motorlar ve gaz türbinleri. (Mobil 
santrallerde kullanılan içten yanmalı 
motorlar ve gaz türbinler dâhil). 

 

Yakma ısıl gücü 1 MW veya daha 
büyük 20 MW’tan küçük olan kombine 
çevrim, birleşik ısı güç santralleri,  içten 
yanmalı motorlar ve gaz türbinleri. 
(Mobil santrallerde kullanılan içten 
yanmalı motorlar ve gaz türbinler 
dâhil). 
 

       1.5. Yakma ısıl gücü 20 MW veya 
üzerinde olan jeneratör ve iş makineleri 
tahrikinde                                                 
kullanılan gaz türbinleri. Kapalı çevrim 
gaz   
       Türbinleri, sondaj tesisleri ve acil 
durumlarda kullanılan Jeneratörler hariç. 

 

Yakma ısıl gücü 1 MW veya daha 
büyük 20 MW’ tan küçük olan jeneratör 
ve iş makineleri tahrikinde kullanılan 
gaz türbinleri. Kapalı çevrim gaz 
türbinleri, sondaj tesisleri ve acil 
durumlarda kullanılan Jeneratörler 
hariç. 

     1.6.  30 ton/saat ve üzerinde 
kapasiteli kömür öğütme ve kurutma 
tesisleri. 
 

 

Kapasitesi 1 ton/saat veya daha büyük 
30 ton/saat’ten küçük olan kömür 
öğütme ve kurutma tesisleri. 
 

1.7. Linyit veya taş kömürü 
briketleme tesisleri. 

 

- 
 

1.8. 500 ton/gün veya üzerindeki 
kapasitedeki taş kömürü, linyit, 
odun, turba, koyu katran ve 
benzeri maddeleri kullanan kuru 
damıtma tesisleri (Koklaştırma, 
gazlaştırma, uçucu maddeleri 
alma, vs.) Odun kömürü üretimi 
hariç. 

 

500 ton/gün’ün altındaki 
kapasitedekiler taş kömürü, linyit, 
odun, turba, koyu katran ve benzeri 
maddeleri kullanan kuru damıtma 
tesisleri (Koklaştırma, gazlaştırma, 
uçucu maddeleri alma, vs.) Odun 
kömürü üretimi hariç. 

1.9. Katran, katran ürünleri, katran 
suyu veya gazı damıtma ve 
işlenmesiyle ilgili tesisler. 

 

 
- 

1.10. Katı yakıtlardan jeneratör ve su 
gazı üretim tesisleri. 
 

 
- 

1.11.Parçalama yoluyla  
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hidrokarbonlardan gaz yakıt elde 
edilen tesisler. 

 

- 
 

1.12. Kömür gazlaştırma ve 
sıvılaştırma tesisleri. 

 

 
- 
 

1.13. Şist ve benzeri diğer taş ve 
kumlardan sıvı yakıt elde etmede 
kullanılan tesisler ile bu yakıtın 
damıtılması ve işlenmesi için kurulan 
tesisler. 
 

 
- 
 
 

2. Taş, Toprak, Cam, Seramik ve Yapı Malzemeleri 
 

2.1.                     - 
 

Dinamit veya alev püskürtücü kullanan 
taş ocakları. 
 

2.2.                     - 
 
 

 

Üretim Kapasitesi 200 ton/gün olan ve 
3213 sayılı Maden Kanununda yer alan 
madenlerden I.Grup b, II. Grup 
(Kireçtaşı Dâhil), IV. Grup, 
V.Grup’larda yer alan Doğal ve yapay 
taşların çıkartıldığı ocaklar ile doğal ve 
yapay taşlar, cüruf ve molozların 
kırılması, öğütülmesi, elenmesi için 
kurulan tesisler. Akarsulardan elde 
edilen kum ve/veya çakıl eleme tesisleri 
hariçtir. 
Üretim Kapasitesi 5000 m3/yıl ve üzeri 
olan mermer üretim tesisleri 
 

 2.3. Çimento ve/veya çimento klinkeri 
üretme tesisleri. 
 

                                     
- 

 
2.4. Boksit, dolomit, alçı, kireçtaşı, 
kiselgur, magnezit, kuvars veya şamot 
pişirme tesisleri  

 

 
                                       - 
 
 

2.5.                    - Alçı, kiselgur, magnezit, mineral boya, 
midye kabuğu, talk, kil, tras, kromit 
veya çimento klinkeri öğütme tesisleri 
 

2.6. Asbest üretme, işleme veya 
biçimlendirme tesisleri.  
 

Asbest ürünlerinin makinalarda 
mekanik biçimlendirilmesi veya 
işlenmesi 
 

2.7. Perlit, Şist veya kil patlatma 
tesisleri. 

- 
 

2.8. 20 ton/gün veya üzerinde eritme 20 ton/gün’ün altında eritme 
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kapasitesine sahip, cam üretim tesisleri. 
Haberleşme ve medikal alanda 
kullanılan ürünleri hazır cam çubuk, 
bilye ve kütükten üreten tesisler, hazır 
cam çubuk, bilye ve kütükten elyaf 
çekme yoluyla camelyaf üreten tesisler 
hariçtir. 
 

kapasitesine sahip, cam üretim tesisleri. 
Haberleşme ve medikal alanda 
kullanılan ürünleri hazır cam çubuk, 
bilye ve kütükten üreten tesisler, hazır 
cam çubuk, bilye ve kütükten elyaf 
çekme yoluyla camelyaf üreten tesisler 
hariçtir. 
 

2.9.                           - 
 

 

Cam ve cam ürünlerini asitlerle parlatan 
veya matlaştıran tesisler. 

2.10.  Günlük üretimi 75 ton veya 
üzerinde bir kapasiteyle çalışan 
özellikle, ateş tuğlası veya seramik veya 
porselen ürünlerin imalatının yapıldığı 
tesisler.                  

 

a) Günlük üretimi 75 tonun altında bir 
kapasiteyle çalışan özellikle, ateş 
tuğlası,  seramik veya porselen 
ürünlerin imalatının yapıldığı tesisler. 
b) Günlük üretimi 35 ton ve üzerinde 
bir kapasiteyle çalışan özellikle çatı 
kiremitleri, tuğla, yassı kiremit 
ürünlerin imalatının yapıldığı tesisler.     

2.11.                            - Gazlı beton blokları ve buhar basıncı 
altında kum-kireç briketi veya elyaflı 
çimento levhaların üretildiği tesisler. 
 

2.12.                            - Üretim kapasitesi 10 m3/h veya 
üzerinde olan, çimento kullanarak 
beton, harç veya yol malzemesi üreten 
tesisler; malzemelerin sadece kuru 
oldukları zaman karıştırıldıkları yerler 
dâhil. 
 

2.13.                            - Üretim kapasitesi 5 ton/saat ve üzerinde 
olan, çimento veya diğer bağlayıcı 
maddeler kullanarak, sıkıştırma darbe, 
sarsma ve titreşim yoluyla 
şekillendirilmiş malzeme üreten 
tesisler. 
 

2.14.                     - Yol malzemesi hazırlayan tesislerle, 
katran eritme ve püskürtme tesisleri 
dâhil, kuruldukları yerde bir yıldan 
fazla kalacak olan mineral malzemeli 
bitüm veya katran karışımlarını eriten 
ve üreten tesisler. (kuruldukları yerde 
bir yıldan az kalacak tesisler hariçtir.) 

2.15.  
 

— 10 ton/gün ve üzeri Mineral 
Maddelerin Ergitildiği tesisler  
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EK–15 

ÖRNEK PROJE TANITIM DOSYASI 
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PROJE SAHİBİNİN ADI 
 

 
IRMAK MADENCİLİK LTD. ŞTİ. 

 
Adresi 
 

 
Sanayi sitesi 25. Blok No: 35 Afyon 

 
Telefon ve Fax Numaraları 
 

 
0.272.213 01 85 (Pbx) 

 
PROJENİN ADI 
 

 
IRMAK MADENCİLİK KALKER OCAĞI ve 
KIRMA-ELEME TESİSİ PROJE TANITIM 
RAPORU  

Proje İçin Seçilen Yerin Açık 
Adresi(İli, İlçesi, Beldesi, 
Mevkii 
 
 

İli: Afyonkarahisar 
İlçesi: Bolvadin 
Köyü: Hamidiye Köyü 
Mevkii: Ahmetdede Tepe Mevkii 

PROJENİN TANIMI AMACI 
 
 

Malaklar İnşaata ait İR 20052025 ruhsat 
numaralı kalker ocağının ve kırma –eleme 
tesisinin üretimin zaruri neticesi sonucu 
oluşabilecek çevresel sorunların belirlenmesi ve 
bunların irdelenerek olası çevresel etkilerin 
önlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için 
yapılmış bir çalışmadır. 

DOSYAYI HAZILAYAN 
KURULUŞUN /ÇALIŞMA 
GRUBUNUN ADI 

Mehmet Özel - Maden Mühendisi 
A.Mustafa Güleş  -  Çevre Mühendisi 
Ümit Pamuk   - Jeoloji Mühendisi 

 
Adresi 
 

 
Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. 1. Sok No:6 
AFYONKARAHİSAR 

 
Telefon ve Faks Numaraları 
 

0 272 221 12 12 – 221 15 75(Fax) 

 
Dosyanın Hazırlanış Tarihi 
 

 
27. 01. 2006 
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1.1.3. Kapladığı Alan 
 

• Ruhsat Sahasının Sınır Koordinatları ve Çalışma Alanı 
Koordinatları; 

 
Ruhsat sahasının sınır koordinatları; 
 

 Tablo 1.  İR 20052025 Numaralı Ruhsatın Sınır Koordinatları 
 
 SAĞA (Y ) YUKARI (X) 
1.Nokta 317500 4287500 
2.Nokta 317573 4287618 
3.Nokta 317750 4287750 
4.Nokta 318100 4288250 
5.Nokta 318633 4288226 
6.Nokta 317389 4287292 
7.Nokta 317390 4287293 
8.Nokta 317225 4287300 
9.Nokta 317250 4287375 
10.Nokta 317417 4287500 

 
Pafta No: (1/25.000):03 K25 c2, Alanı: 30,19 Hektar 
 
     Sahada iki alanda çalışma yapılması planlanmıştır. Bu çalışma alanlarının sınır 
koordinatları; 

 
Tablo 2.  Birinci Çalışma Alanının Sınır Koordinatları 
 

 SAĞA (Y ) YUKARI (X) 
1.Nokta 317417 4287500 
2.Nokta 317525 4287400 
3.Nokta 317389 4287292 
4.Nokta 317390 4287293 
5.Nokta 317225 4287300 
6.Nokta 317250 4287375 

 
Pafta No: (1/25.000):03 K25 c2, Alanı: 3,44 Hektar 

 
Tablo 3.  İkinci Çalışma Alanının Sınır Koordinatları 
 

 SAĞA (Y ) YUKARI (X) 
1.Nokta 317750 4287750 
2.Nokta 317925 4288000 
3.Nokta 318325 4288000 
4.Nokta 318000 4287750 
 
 
Pafta No: (1/25.000):03 K25 c2, Alanı: 8,12 Hektar 
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     Çalışma sahası içerisinde kalker; ilk etapta birinci çalışma alanından üretilip 
sahanın güneybatı uç kısmında stok edilecektir. Birinci çalışma alanının izni için 
maden dairesine başvuruda bulunmuş olup, ikinci çalışma alanın izin talebi birinci 
çalışma alanın tamamlanmasından sonra alınacaktır.  

 
     Yeni kurulacak olan idari binalar, konkasör ve diğer üniteler (Trafo, Çamur 
Havuzu, WC vb.)  ise iki çalışma alanının orta kısmında kurulacaktır. Bu alanın 
sınır koordinatları; 

 
Tablo 4.  İdari Binalar, Konkasör ve Diğer Ünitelerin Sınır Koordinatları 
 SAĞA (Y ) YUKARI (X) 
1.Nokta 317500 4287500 
2.Nokta 317573 4287618 
3.Nokta 317750 4287750 
4.Nokta 317999 4287750 
5.Nokta 317525 4287400 

 
Pafta No: (1/25.000):03 K25 c2, Alanı: 6,5 Hektar 
Toplam çalışma alanı; 18,06 hektar olarak tespit edilmiştir. 

• Nüfus; 
 

     Proje alanına en yakın yerleşim birimi taş ocağı kırma-eleme tesisine güneyde 
600 metre mesafede bulunan ve Bolvadin ilçesine bağlı olan Hamidiye köyü ile 
kuzeybatı istikametinde 8 km mesafedeki Bolvadin ilçesine bağlı Kurucaova 
köyüdür. Hamidiye köyünde 505 kişi, Kurucaova köyünde de 720 kişi yaşamaktadır. 
Burada yaşayanlar tarımcılık ve hayvancılık ile uğraşmaktadırlar. ( Kaynak: 
Hamidiye ve Kurucaova köyü muhtarlığı) 
 

• Arazi Kullanım Durumu 
 

     301.900 m2’lik alana sahip ruhsat alanın tamamı tescil harici hazine arazisi olup 
bu alanın 265.238,97 m2’lik kısmı firmanın kendi tapulu arazisidir. Birinci çalışma 
alanı,  ikinci çalışma alanı ve tesislerin bulunacağı toplam 180.600 m2 ‘lik alanın 
170.000 m2 kısmı firmanın tapulu alanı içerisinde olacaktır. Geri kalan 10.600 
m2’lik kısım tescil harici alandır. Bununla ilgili tapular Ek’te sunulmuştur. 

 
Ocak alanı taşlık ve dağlık bir yapıya sahip olup tarım arazisi niteliğinde 

değildir. Ayrıca ruhsat alanı orman tahdit alanına girmemektedir. Gerekli yazılar 
Ek’te verilmiştir. 

 
 Üretilecek malzeme kamyonlara yüklenerek, Hamidiye ile Kurucaova köyü 

stabilize bağlantı yolun yaklaşık 1,3 km mesafelik kısmını kullanarak, Bolvadin’i 
Afyon’a bağlayan devlet karayolu vasıtası ile istenilen yere nakledilecektir. 
Kullanılacak olan stabilize yol köyün kenarından geçmekte olup, yola en yakın 
evin yola uzaklığı 40 m mesafededir.  
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• Madenin Ömrü 
 
Madenin ömrü, ruhsat sınırları içerinse bulunan kalker madenin görünür, 

mümkün ve muhtemel rezervlerinden yararlanarak hesaplanır. Ruhsat sınırları 
içerisinde yapılan rezerv hesaplamaları sonucu 7.312.225 m3 kalker bulunduğu 
düşünülmektedir. Kalkerin ortalama yoğunluğu 2,4–2,6 m3/ton arasında olup, 
planlana üretim yöntemine bağlı olarak görünür madenin ömrü 35 yıl olarak 
hesaplanmıştır. 

 
Proje Maden İşleri Genel Müdürlüğünden işletme ruhsatı süresince devam 

edecek olup 10 yıllık süresi olan işletme ruhsatı gerekli izinlerin alınması ve 
kurumun uygun görüşünün alınması ile 60 yıla kadar uzatılabilecektir. 

 
 Faaliyetin ömrü kapsamında, günümüz teknolojisine uygun teknik-idari-

yasal düzenlemeler yapılarak, faaliyetin kalker malzemesi bitene kadar sürekli 
olarak işletilmesi planlanmaktadır. 

 
1.1.4. Teknolojisi 
 
Ruhsat alanında açık işletme yöntemi ile üretim yapılacaktır. Saha sınırları 

içerisinde az miktarda olan ve çoğunlukla taşlık bir yapıya sahip olan ama yer yer 
yabani otlar içeren bitkisel toprak kaldırılacaktır. Üretim yönüne bağlı olarak 
bitkisel toprak kısım kısım temizlenerek arazi yüzeyi açılacaktır. Açılacak olan bu 
alanlarda üretim gerçekleşecektir.  

 
Sahada yapılacak üretim çalışmalarında sahanın çatlaklı yapısından dolayı yer 

yer kırıcılarla ana kütleler parçalanarak üretilecek ama düzenli ayna oluşumlarında 
delme patlatma yöntemi ile üretim yapılacaktır. Üretilen bu malzeme ocak içi yolu 
ile konkasör bunkerine taşınacaktır. Konkasörde kırma, eleme ve yıkama 
işleminden geçen malzeme cinslerine göre uygun biçimde stoklanacaktır. 

 
 Açık işletme üretim yöntemi uygulanacak üretim yönü; saha sınırlarını 

takip ederek birinci çalışma alanında güney istikametinden kuzey istikametine 
doğru basamaklar oluşturularak, ikinci çalışma alanında ise güney batıdan kuzey 
doğu istikametine doğru basamaklar oluşturularak üretim gerçekleştirilecektir.  

 
Kalkerin ortalama kalınlığı 25–30 metre civarındadır. Proje hesapları 

doğrultusunda basamak yüksekliği ortalama 9 metre alınması alınacaktır. Bunun 
doğrultusunda üretim alanında üretim boyunca 3 adet basamak oluşacaktır. 
Basamak genişliği kullanılan kazı ve nakliye makineleri doğrultusunda 8 m 
olacaktır. Bu hesaplar doğrultusunda basamak sev açısı 75°, genel şev açısı 50° 
olacaktır.  Bu hesaplamada bölgenin 1. derece deprem kuşağında olması ve olası 
deprem riskleri göz önüne alınmış olup olası kaymalar dikkate alınmıştır. 

 
 Üretim aşamasında uygulanan delme patlatma yönteminde patlatma 

dizaynında; basamak stabilitesi, delik geometrisi, basamak yüksekliği, arazi 
koşulları ve çevresel kısıtlamalar dikkate alınacaktır. Burada şeşbeş biçiminde 
delik makinesi ile açılan delikler; Anfo ve dinamit ile doldurularak, elektrik 
kapsülleri vasıtası ile ateşlenerek patlatılacaktır. Bir delikte doldurulacak patlayıcı 
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miktarı ve proje aşamasında uygulanacak bir patlatma patterni şekil 2’de 
verilmektedir. 

 
 
 
Şekil 2. Örnek Bir Patlatma Patterni 
 
 Burada kullanılacak olan patlayıcı maddelerin tipleri ve özellikleri su 

şekildedir; 
 
Patlatma sırasında kullanılacak olan MKE üretimi Gom I-II tipi dinamitler 

kullanılacaktır. Taşınması, depolanması ve kullanımında özel emniyet talimatlarına 
uyulacaktır.  

 
Anfo kullanımı;  patlatma verimini arttırıcı özelliklerinden dolayı açık işletme 

delme patlatma yöntemi ile çalışılan ocaklarda kullanımı artmıştır. Burada da 50 
kg. özel paketlenmiş anfo kullanılacaktır. Taşınması, depolanması ve kullanımında 
özel emniyet talimatlarına uyulacaktır. 

 
Ateşleme kapsülünün görevi içinde bulunduğu patlayıcı maddeyi patlatmaktır. 

Elektrikli kapsül; tüp, içindeki ateşleme maddesi ve nakil tellerinden oluşur. 
Ateşleme maddesi çok kolaylıkla ateş alabilen bir maddeden olup, elektrik akımı 
ile hemen yanarlar.                           

Elektrikli kapsülde nakil telleri 0,02–0,04 mm çapında, 1–3 mm uzunluğunda, 
krom–nikelden yapılmış tel ile birbirine bağlanırlar. Devreden akım geçtiğinde bu 
köprü ısınıp akkor hal gelir ve patlatmayı gerçekleştirir. Patlatmanın yaratacağı 
sese ve sarsıntı etkisini en aza indirmek için milisaniyeli kapsüller kullanılacaktır. 

 
Ateşleme teli, manyetonun elektrikli kapsüllerle bağlantısını sağlayan bakır 

telden yapılmıştı. Kaçak ve kısa devre yaparak zamansın patlamayı önlemek için 
yalıtkan malzeme ile kaplanmıştır. Gidiş ve dönüş telleri farklı olacaktır. 

m

D 

h 

d 

H 

— Delikler Arası Mesafe m ═ 3 m  
— Basamak Yüksekliği  H = 9 m 
— Dilim Kalınlığı  D ═ 3,5 m 
— Delik Boyu    h ═ 10 m 
— Delik Çapı    d ═  10 cm 
— Sıkılama Oranı (1/3)  s ═  2 m 
— Delik sayısı   K ═ 13 delik 
—Ateşleme Kapsül Sayısı     ═  13 adet 
—Dinamit Adedi  ═  0,5 kg/delik 
—Anfo miktarı (2/3)   ═ 50 kg/delik 
—Ateşleme Teli  ═ 180 m 
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Kullanılacak telin çapı 1 mm olup 100 m uzunluğundaki demir telin direnci 15 
ohm’dur. 

 
Manyeto, patlatma için gerekli olan elektrik akımının oluşmasını sağlar. Pil 

yardımıyla akım oluşturarak çalışan küçük patlatmalar için tasarlanmıştır. Patlatma 
sırasında herhangi bir akım düşmesi sonucunda düzensiz bir patlatma engel olmak 
için akımın 1 Amper’den az olmamasına dikkat edilecektir. 

 
     Ocak içerisinde kazısı tamamlanan cevher, ekskavatör vasıtası ile kamyonlara 
yüklenerek konkasöre nakli gerçekleşir. Bu nakliye sırasında kullanılan yol, 
üretimin durumuna göre oluşan doğal yollardır. Bu yollar sık sık By-pass 
malzemesi dökülerek arazöz ve lastikli kepçe vasıtası ile düzeltilmektedir. Bu 
yollarda toz oluşumunu engellemek için sık sık sulama yapılacaktır. 

  
     Kamyonlar ile ocak içinde getirilen malzeme konkasörün bunkerine veya 
bunkerin yakınında oluşturulan stok alanına boşaltır. Buraya stoklanan malzeme 
lastikli kepçe vasıtasıyla konkasörün bunkerine aktarılır.  

 
     Konkasöre giren malzeme kırma-eleme-yıkama işlemlerine tabii tutularak nihai 
ürün elde edilir. Cevher hazırlama ünitesini oluşturan konkasörün iş akım şeması 
ve özellikleri Şekil 3.’de belirtilmiştir. 

 
Cevher hazırlama ünitesinde 90’lım çene, darbeli ve tersiyer kırıcı olmak üzere 

3 adet kırma ünitesi bulunmaktadır. 
 
Bunlardan 90’lık çene malzemenin ilk giriş bölümü olup ilk kırma burada 

gerçekleşir. Burada kırılan malzemenin elek üstü bant vasıtası ile darbeli kırıcıya 
ikincil kırmaya tabii tutulur. Elek altı olan ince malzeme ise by-pass ve ince 
malzeme olarak elenmek üzere eleğe gönderilir.  Malzemenin ilk kırıldığı bu 
bölüm açık devre şeklinde çalışmaktadır.  

 
Darbeli ve tersiyer kırıcılarda 90’lık çeneden ve geri dönüşümden gelen 

malzeme tekrar kırma işlemlerine tabii tutularak tane boyutu istenilen seviyeye 
indirilir. Buradaki kırma işlemleri kapalı devre şeklinde olup toz açığa 
çıkmamaktadır. Kırma işlemi sırasında oluşacak tozlar içeride kalıp havaya 
katılmayacaktır. Dönem dönem bu kırıcılar açılarak içeride oluşacak toz 
tıkanmaları temizlenecektir. 
 

Cevher hazırlama ünitesinden çıkan malzeme silolardan kamyona aktarılıp 
ya nakli gerçekleşir ya da saha içerisinde oluşturulan stok alanına aktarılır. 
Cinslerine göre ayrı ayrı stoklanan malzeme, serbest biçimde açık alanda stoklanır. 
Stoklanma serbest döküm şeklinde olup lastikli kepçe ile düzeltme ve yüklemesi 
gerçekleştirilecektir. 

 
Stok alanından kamyonlara yüklenen malzeme ocak sınırlarından çıkıp 1,3 

km.’lik stabilize köy yolunu kullanarak Bolvadin ilçesini, Afyona bağlayan asfalt 
karayolu vasıtası ile alıcı yerlere ulaştırılacaktır. Kullanılan stabilize köy yolu 
köyün kenarından geçmekte olup sık sık araröz ile sulanarak düzeltmeleri 
yapılacaktır. Yüklenen kamyonların ağırlıkları, yasal tonaj ağırlıklarında olacaktır 
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 Cevher hazırlama tesisinin iki adet helezonlu yıkama ünitesi kullanılacaktır. 
Burada kullanılacak su ihtiyacı açılmış olan ve dalgıç pompa vasıtası ile çıkartılan 
derin kuyulardan karşılanacaktır. Burada kullanılacak olan su 3 bölmeli çamur 
havuzunda dinlendirilecek ve geri dönüşümü sağlanacaktır.  Çamur havuzu 
tasarımı ekte verilmiştir. 
 
1.1.5. Çalışacak Personel Sayısı  
  
 Kalker ocağında toplam 12 kişi istihdam edilecektir. Bunlar; 
 

Ocak Şefi   : 1 Kişi      
Teknik Nezaretçi  : 1 Kişi    
Yükleyici Operatörü  : 1 Kişi 
Ekskavatör Operatörü  : 1 Kişi 
Delici Operatörü  : 1 Kişi 
Konkasör Operatörü  : 1 Kişi 
Yağcı    : 1 Kişi 
Aşçı    : 1 Kişi 
Şoför    : 2 Kişi 
Vasıfsız İşçi    : 2 Kişi 
TOPLAM   12 Kişi 
 

 İşyerinde herhangi bir mekanik veya elektrik arızalarında, en yakın yerde 
bulunan ve önceden belirlenmiş olan tamirci ustaları da belirli zamanlarda ocak 
çalışma alanı içerisinde bulunacaklardır. 
 

Besleme 
Bunkeri 

90’lık 
Çene 

K: 150 ton/saat 

Darbeli 
Kırıcı

EÜ 

Elek 

EA 

EA 
By-
Pass 

2.No Mıcır 
Silosu

05–15 mm 

EÜ 

1.No Mıcır 
Silosu

0–05 mm 

Helezon 
Yıkama

Titreşimli 
Elek

EA 1 

15–25 mm 

Kum Silosu 
Tersiyer 
Kırıcı

EA 2 

Geri Dönüş 
Bunkeri 

EÜ 

EA: Ele Altı 
EÜ: Elek Üstü 
K: Kurulu Kapasite 

Şekil 3. Cevher Hazırlama Ünitesi  (Konkasör) İş Akım Şeması 
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 Personel; projenin hazırlık aşamasında 5 kişi,  işletme aşamasında 12 
kişinin çalıştırılması planlanmaktadır. 
 
1.1.6. Kullanılacak Makine ve Teçhizat Sayısı 
 
Proje alanında üretim sırasında kullanılacak olan makine ve ekipmanlar şunlardır; 

• 3 Adet Kamyon 
• 1 Adet Ekskavatör  
• 1 Adet 10 tonluk Lastikli Kepçe 
• 1 Adet Delik Makinesi (Vagindiril) 
• 1 Adet Kompresör  
• 1 Adet 150 ton/ saat Kapasiteli Konkasör Tesisi 
• Tamir ve Bakım İşlerinde Kullanılacak Ufak Tamir Aletleri 
 

Çalışma sırasında kullanılacak olan makine ve ekipmanlar kullanımında, 
11.02.2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İş 
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne 
uyulacaktır. 
 
1.2. Doğal Kaynakların Kullanımı 
 
 İşletmede doğal kaynak olarak madenin kendisi, bitkisel toprak ve su 
kullanılacaktır. Ayrıca konkasör ve diğer sosyal faaliyetler için trafo kurularak 
elektrikte kullanılacaktır. 
 
1.2.1. Madenin Kendisi Doğal Kaynak Kullanımı 
  

İşletme sahasında üretilen maden kalker olacaktır. Saha içerinde farklı 
herhangi bir maden bulunmamaktadır. Açık işletme yöntemi uygulanarak üretilen 
kalker, farklı mekanik işlemlerden geçirilerek kum ve mıcır haline getirilip, bölge 
için gerekli olan yapı, yol ve inşaat sektörlerinin ihtiyacı karşılanacaktır. 
 
 Sahada üretilecek olan kalker, yeryüzünde oldukça yaygın olup kalsiyum 
karbonattır (CaCO3). Yurdumuzdaki hemen hemen her jeolojik yaştaki 
formasyonlarda rastlanmaktadır. Kalker saf halde kalsit ve çok az miktarda 
aragonit kristallerinden oluşur. 
 
 Kalsit ve aragonit kalsiyum karbonatın iki ayrı kristal şekli olup, teorik 
olarak  %56 CaO ve %44 CO2 içerir. Ancak doğada hiçbir zaman saf halde 
bulunmaz. İkincil derecede değişik madde bileşiklerin içinde yer alması nedeniyle 
orijinal halde sarı, kahverengi ve siyah renklerde de görülebilmektedir. 
 
 Kalkerin yoğunluğu ortalama 2,4–2,8 ton/m3 arasında değişmektedir. 
Sertliği 3 civarındadır. Kalkerin fiziksel özelliklerinden basınç mukavemeti 600-
1500 kg/cm3 arasında değişmektedir. Kalkerler genel olarak oluşumu sırasında 
içerisine aldığı çeşitli maddelerden kalkerayı çeşitli renkler alabilmektedir. 
 
 Bölgedeki kireçtaşları (Kalsit) gri ve sarımsı renkte olup masif, ince-orta 
taneli az miktarda kil ihtiva eden kireç taşlarından oluşmaktadır. 
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1.2.2. Bitkisel Toprak Kullanımı 
 
 Üretim aşamasına geçilmeden önce bitkisel toprak arazi yüzeyinden 
kaldırılarak ayrı bir yerde stoklanacaktır. Stoklanan bitkisel toprak, üretim 
tamamlandıktan sonra arazi çevre uyum planı çerçevesinde değerlendirilecektir. 
 

Kaldırılan bitkisel toprak çalışma alanı içerisinde uygun bölgede 
stoklanacaktır. Bu stoklama yapılacak olan yer üretimden uzak olup üretim 
yapılmayacak olan alanda stoklanacaktır. Stoklanan bitkisel toprağın toz 
oluşumunu en aza indirmek için belli aralıklarla sulaması yapılacak ve 
gerektiğinde üzeri naylonlarla kapatılacaktır.  

 
Çalışma alanlarından kardırılacak bitkisel toprağın ortalama kalınlığı 10 cm 

civarında olduğu gözlenmiş olup hesaplamada bu değer kullanılmıştır. Sahada 
bulunan serbest malzemenin yoğunluğu 1,6 ton/m3 olup çalışma alanları için 
kaldırılacak bitkisel toprak miktarı; 

 
Çalışma Alanı 1 : 34400 m2 × 0,1 m = 3440 m3 × 1,6 ton/m3 =  5504 ton 
Çalışma Alanı 2 : 81200 m2 × 0,1 m = 8120 m3 × 1,6 ton/m3 = 12992 ton 
Tesis Alanları    : 76300 m2 × 0,1 m = 7630 m3 × 1,6 ton/m3 = 12208 ton 
Toplam  = 30704 ton 

  
Kaldırılacak bitkisel toprak toplam 30.704 ton civarında da olup bu miktar 

üretimin en son noktasında oluşacak miktardır. Üretim şekline göre bitkisel toprak 
kısım kısım kaldırılacağından gerçekte üretim süresi boyunca stok yapılacak olan 
miktar bu toplamın altında olacaktır. 
 
 Depolama ve kontrolünde; 7.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren “Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği” ilgili hükümlerine uygun davranılacaktır. 
 
1.2.3. Su Kullanımı  
 

Saha civarında sürekli akan su kaynakları mevcuttur. İşletme içerisinde 
kullanılacak olan kullanım suyu, tapulu arazisi içerisinde yer alan açılmış olan ve 
dalgıç pompa vasıtası ile çıkartılan iki adet derin kuyulardan karşılanacaktır.    

 
Bu pompalardan biri saatte 90.000 lt diğeri saatte 36.000 lt su 

pompalamaktadır. Bu İhtiyaca göre birlikte veya ayrı ayrı çalıştırılacaktır. Çalışma 
sırasında su ihtiyacına göre çalıştırılacak olan pompalar çalışma tamamlandıktan 
sonra kapatılacaktır. İşçilerin kullanımı için 2 tonluk bir kullanım deposu 
oluşturularak pompaların çalışmadığı sırada su ihtiyaçları buradan karşılanacaktır. 
Bu deponun dışında su herhangi bir iş için başka bir yerde depolama 
yapılmayacaktır.  

 
Yapılan analizleri sonucu içilebilir olmasına rağmen, personel ve yemek 

için gerekli olan içme suyu damacana içerisinde piyasadan satın alınacaktır. Derin 
kuyudan alınan su numunesi 15.12.2005. tarihinde kimyasal ve bakteriyolojik 
analizler değerleri Ek’te verilmiştir. 
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Personelin ihtiyacı için günlük kişi başı 150lt su gerekmekte olup, çalışma 
alanında 12 kişi bulunduğundan; 12 kişi×150 lt ═ 1800 lt su gerekmektedir. 

 
Cevher hazırlama tesisinde bulunan helezonlu yıkama ünitelerinin su hacmi 

her biri için saatte 5.000 lt olup günlük çalışma şekline göre ortalama 28.000 lt su 
gereklidir. 

 
Çalışma alanında, çalışma esnasında ortaya çıkabilecek etkilerin önlenmesi 

için gereken su miktarları şu şekilde hesaplanmaktadır 
 
Konkasör tesisi açık devre çalışacak ve ortaya çıkabilecek toz oluşumlarını 

engellemek için yoğun toz oluşacak kısımlarında (Ana elek, bant konveyörlerin 
kırıcılara döküldüğü bölümler vb. ) pulvarize su sistemi kurulu olup ve toz 
oluşumu önlenecektir. Burada kullanılacak su miktarı saatte 50 lt olarak 
hesaplanmıştır. Ortalama günlük 400 lt  su kullanılacaktır. 
 

Ocak içi nakliye yolları ve stabilize köy yolu sulaması için arazöz günde 
tek dolum yapacaktır. Yoğun çalışma günlerinde ve tozlu zamanlarda iki dolum 
yaparak sulamasını sıklaştıracaktır. Ortalama olarak günlük 12.000 lt su sulama 
için kullanılacaktır. 

 
 Ocak içi nakliye mesafesi ortalama 100 m uzunluğunda, 5 metre 

genişliğinde olup sulanacak alan 500m2’dir. Nakliye için kullanılacak olan 
stabilize köy yolu ise 1300 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde olup 7800 
m2’lik alan sulanacaktır. Toplam 8.300 m2’lik alan toz oluşumunu engellemek 
üzere sulanacaktır. 

 
Çamurlaşan suyu geri dönüşünü sağlamak ve su içindeki atıkların 

çökeltilerek kontrolünü sağlamak için kullanılacak olan çamur havuzu devamlı 
olarak teze su ile beslenecektir. Burada da çalışma şekline göre ortalama günlük 
2.000 lt su kullanılacaktır. 
 
 Bu hesaplar sonucunda işletme için günlük ortalama su ihtiyacı 44.200 lt 
olacaktır. 

 
Suyun çıkartılması, kullanımı ve geri dönüşünde 31.12.2004 tarih ve 25687 

sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği “ne uyulacaktır. 
 
1.2.4. Hava      
 
 Projenin en önemli çevresel etkisi; yapılacak arazinin hazırlanması, 
patlatmalar, kalkerin yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve kırma-eleme tesisinde 
kırılması ve depolanması sırasında oluşacak toz emisyonlarıdır. Ancak alınacak 
tedbirlerle oluşacak toz emisyonları azaltılacaktır. 
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1.2.5. Kullanılacak Enerji Kaynağı   
 

Ocak içerisinde kullanılacak olan elektrik yakında bulunan Hamidiye 

köyünün enerji hattından alınmaktadır. Ocak içerisinde 1 adet 450 KW’lık Trafo 

bulunmakta olup gerekli ihtiyaçlar buradan karşılanmaktadır. 

 
1.3. Atık Üretim Miktarı 
 
1.3.1. Katı Atıklar 
 

Proje alanında toprağın hazırlanması ve işletme aşamaları sırasında; 
personel kaynaklı katı atıklar, hafriyat atıkları ve atık yağlardan oluşan katı atıklar 
meydana gelecektir.  
 
1.3.1.1 Personel Kaynaklı Katı Atıklar 
  
Toprağın Hazırlanması Aşamasında Oluşacak Katı Atıklar 

 
   Toprağın hazırlanması aşamasında oluşacak katı atıklar, çalışacak 

personelden kaynaklanacak evsel nitelikli atıklardan oluşacaktır. Evsel nitelikli katı 
atıkların miktarı ile ilgili tahminler ve kabuller aşağıda görülebilir. 

 
Çalışacak kişi sayısı    : 5 kişi 
Kişi başına günlük oluşacak katı atık  : 1,34 kg / gün 
Günlük oluşacak toplam katı atık  : 6,7 kg / gün 

 
Tesis İşletmeye Geçildiğinde Oluşacak Katı Atıklar 

 
İşletme aşamasında taşocağı kırma-eleme tesisinden kaynaklanacak bir atık 

olmayacaktır. Burada oluşacak katı atıklar, çalışacak personelden kaynaklanacak 
evsel nitelikli atıklardan oluşacaktır.  Evsel nitelikli katı atıkların miktarı ile ilgili 
tahminler ve kabuller aşağıda görülebilir. 

 
Çalışacak kişi sayısı    : 12 kişi 
Kişi başına günlük oluşacak katı atık  : 1,34 kg / gün 
Günlük oluşacak toplam katı atık  : 16,08 kg / gün 
 
 Oluşacak evsel nitelikli katı atıklar, “Katı Atıkların Kontrol Yönetmeliği”ne 
uygun olarak çöp torbalarına biriktirilecek ve her gün Bolvadin belediyesinin 
hizmet verdiği çöp konteynırlarına bırakılarak bertaraf edilecektir.  Katı atıkların 
taşınması, depolanması ve bertarafı konusunda, 14/03/1991 tarih ve 20814 sayılı 
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Resmi gazetede yayınlanan diğer 
değişiklik hükümlerine uyulacaktır. 
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1.3.1.2 Hafriyat Atıkları 
 
Toprağın Hazırlanması Aşamasında Oluşacak Hafriyat Atıkları 
 
 Taş ocağında arazi hazırlama işlemi yapılacaktır. Bu işlem sırasında 
malzemenin üzerinde bulunan bitkisel toprak sıyrılacaktır. Çalışmalar sırasında 
çıkacak olan bitkisel toprak sahanın uygun bir yerinde depolanarak faaliyet sona 
erdikten sonra rekreasyon alanında tekrar kullanılacaktır. Bu nedenden dolayı 
hafriyat atığı malzemesi meydana gelmeyecektir. 
  
 Bitkisel toprağın depolanması sırasında sıkıştırma işlemi yapılmayacaktır. 
Tozumanın olmaması için belirli aralıklarla üzeri nemlendirilerek saklanacaktır. 
Ocak sahasından çıkan pasa ve atıklar ise çevreye zarar vermeyecek şekilde 
sahanın uygun bir yerinde daha sonra çukurların doldurulması için kullanılmak 
üzere Bitkisel topraktan ayrı bir yere stok edilecektir. Faaliyet alanında çalışmalar 
bittikten sonra gerekli olan çevre düzenlemesi yapılacaktır. Bu kapsamda alanın 
mümkün olduğuca ağaçlandırılarak çevreye uyumlu hale getirilmesi 
planlanmaktadır. 
 

Buradaki meydana gelecek olan atıkların kontrolünde, 14.03.1991 tarih ve 
20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Resmi gazetede yayınlanan 
diğer değişiklik hükümlerine uyulacaktır. 
 
Tesis İşletmeye Geçtiğinde Oluşacak Hafriyat Atığı 
 

Üretime başlanmadan önce yapılacak olan tesisler prefabrik olacağından 
inşaattan dolayı herhangi bir hafriyat atığı oluşmayacaktır. Üretim alanından çıkan 
atıklar ise önceki kısımda belirtilen şekilde depolanacaktır. 

 
Buradaki meydana gelecek olan atıkların kontrolünde, 14.03.1991 tarih ve 

20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Resmi gazetede yayınlanan 
diğer değişiklik hükümlerine uyulacaktır. 
 
1.3.1.3 Atık Yağlar 
  
 Üretimde kullanılacak makine ve ekipmanların yakıt ikmalleri, bakım ve 
onarımları benzin ya da yetkili servis istasyonlarında yapılacaktır. Atık yağların 
yönetimi, 21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 
doğrultusunda uygun şekilde bertarafının sağlanması için geri kazanımını 
sağlayacak yetkili yerlerde (yağ değişimi servis istasyonları) bakımı yaptırılacak, 
insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisi olacak şekilde kullanımı 
önlenecektir. 
 
1.3.2. Sıvı Atıklar 
 

Proje alanında toprağın hazırlanması ve işletme aşamaları sırasında 
personel kaynaklı sıvı atıklar, Cevher hazırlama tesisinde oluşacak atık sular ve 
arazide toz bastırmak için kullanılacak olan sudan oluşan sıvı atıklar meydana 
gelecektir. 
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1.3.2.1. Personel Kaynaklı Sıvı Atıklar 
 
 Proje alanında toprağın hazırlanması ve işletmeye geçilmesi sırasında 
personel nitelikli sıvı atık meydana gelecektir. 
 
Toprağın Hazırlanması Aşamasında Oluşacak Atıksular 

 
      Taş ocağı ve kırma eleme tesisi arazi hazırlanması sırasında, çalışacak 
işçilerden kaynaklanacak evsel nitelikli atık sulardan oluşacaktır.  
  Taş ocağı ve kırma- eleme tesisinde işletme öncesi ocak sahası 
hazırlanacaktır. Bu hazırlık işlemi sırasında bitkisel toprak sıyrılarak arazi 
işletmeye hazır hale getirilecektir. Hazırlık aşaması 3 ay sürecektir ve bu aşamada 
5 kişi çalıştırılacaktır. Çalışacak işçilerin kullandıkları suyun tamamının atık suya 
dönüşeceği varsayımı ile oluşacak atık su miktarları hesaplanmıştır. 
 
Çalışacak kişi sayısı    : 5 kişi 
Kişi başına düşen günlük kullanım  : 150 lt / gün 
Günlük su tüketimi    : 750 lt / gün 
Oluşacak Atık Su Miktarı   : 750 lt / gün 
 
( Kaynak: Atıksuların Uzaklaştırılması İTÜ, Prof. Dr. Veysel EROĞLU) 

 
Tesis İşletmeye Geçildiğinde Oluşacak Atıksular 
 

Taş ocağı ve kırma-eleme tesislerinde işletilmesi sırasında oluşacak 
atıksular, çalışacak işçilerin içme ve kullanma sularından kaynaklanacak evsel 
nitelikli atıksulardır. 

 
İşletme sırasında proje sahasında 12 kişi çalışacaktır. Çalışacak işçilerin 

kullandıkları suyun tamamının atıksuya dönüştüğü varsayımı ile oluşacak atıksa 
miktarı hesaplanmıştır. Bu hesaplama ile kabuller ve bilgiler şöyledir. 

 
Çalışacak kişi sayısı    : 12 kişi 
Kişi başına düşen günlük kullanım  : 150 lt / gün 
Günlük su tüketimi    : 1800 lt / gün 
Oluşacak Atık Su Miktarı   : 1800 lt / gün 
 
( Kaynak: Atıksuların Uzaklaştırılması İTÜ, Prof. Dr. Veysel EROĞLU) 
 

Burada oluşacak atık sular tapulu arazisi içerisinde mevcut olan sızdırmasız 
fosseptikte toplanacaktır.  

 
Personelin içme ve kullanma suyu ihtiyaçları sonucu oluşacak evsel 

nitelikli atıksular; 13.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren ‘Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak 
Çukurlara Ait Yönetmelik’ uyarınca yapılan fosseptikte biriktirilecektir.  Fosseptik 
anlaşma dâhilinde belirli periyotlarla ocak sahasına en yakın Bolvadin 
belediyesinin vidanjörü ile ücret karşılığı boşalttırılmak suretiyle bertaraf 
edilecektir. Fosseptik tasarımı Ek’te verilmiştir. 
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Proje alanında meydana gelecek olan sıvı atıkların kontrolünde 31.12.2004 
tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliği “ne uyulacaktır. 
 
1.3.2.2. Cevher Hazırlama Tesisinde Oluşacak Atık Sular 
 

Cevher hazırlama ünitesinde malzemenin yıkanması aşamasında atıksu 
oluşmaktadır. Malzemenin yıkanması için hali hazır bulunan yıkayıcı 
helezonlardan çıkan atık sulardır.  

 
Cevher hazırlama tesisinde bulunan helezonlu yıkama ünitelerinin su hacmi 

her biri için saatte 5.000 lt olup günlük çalışma şekline göre ortalama 28.000 lt su 
gereklidir. Çıkan su atık havuzunda toplanacaktır. Toplanan atık su dinlenmeye 
tabii tutularak temizlenmesi sağlanacak ve yeniden kullanıma açık hale 
getirilecektir. Burada doğaya herhangi bir  atık su atımı olmayacaktır. 

 
Proje alanında meydana gelecek olan sıvı atıkların kontrolünde 31.12.2004 

tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliği “ne uyulacaktır. 

 
1.3.3. Hava Emisyonları  
 
1.3.3.1. Toz  
 

Taş ocağı ve kırma-eleme tesis faaliyeti sırasında malzemenin alınması, 
patlatılması, hafriyatın yüklenmesi ve boşaltılması, ocak içi nakledilmesi, kırılması 
ve elenmesi ve depolanması sırasında toz emisyonu meydana gelecektir. Oluşacak 
toz emisyonu literatürlerden yararlanılarak hesaplanmıştır. 

 
Yıllık Üretim   : 240.000 ton /yıl 
Yılda Çalışılacak Ay  :            8 ay / yıl 
Aylık Üretim   :   30.000 ton /ay 
Günlük Üretim  :     1.200 ton /gün 
Saatlik Üretim   :        150 ton/ saat 
  
Arazi Hazırlama Aşamasında Toprak Sıyırma İşleminden Kaynaklanacak 
Toz Emisyonu; 
 
Toplam Hafriyat   : 180600m2×0,1m=18060m3×1,6ton/m3= 
28896 ton 
Hafriyat Süresi    :  3 ay 
Günlük Çalışma Süresi  :  8 saat/gün 
Saatlik Hafriyat Miktarı  : 28896 ton/ 3 ay / 30gün / 8 saat = 40,13ton/ 
saat 
  
Kazı Emisyon Faktörü  : 0,01 kg/ ton (EPA) 
Saatte Oluşacak Toz Emisyonu : 0,01 kg/ton× 40,13 kg toz/saat = 0,40 kg/saat 
 
Kamyon Taşıma Kapasitesi  : 15 ton/sefer 
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Sefer Sayısı    : (40,13 ton/saat)/ (15 ton/sefer) =2,67 sefer/ 
saat 
Sefer Uzunluğu    : 0,1 km/sefer 
Toplam Alınacak Yol   : 2,67 ×0,1 = 0,267 km/saat 
Taşıma Emisyon Faktörü  : 0,70 kg/km (EPA) 
Taşıma sonucu Oluşacak Toplam Emisyon : 0,70×0,267 = 0,18 kg/ saat 
 
Boşaltma Emisyon Faktörü   : 0,01 kg/ ton (EPA) 
Yükleme Emisyon Faktör   : 0,01 kg/ton 
Boşaltma Sonucu Oluşan Toplam Emisyon : 0,01 kg/ton ×40,13 = 0,40 kg / saat 
Yükleme Sonucu Oluşan Toplam Emisyon : 0,01 kg/ton ×40,13 = 0,40 kg / saat 
 
Toplam Toz Emisyon Debisi  : 0,40 kg/saat+ 0,18kg/saat+ 0,40kg/saat+ 
0,40 kg/saat 
     = 1,38 kg / saat 

Bitkisel Toprağın sıyrılması sırasında oluşacak toplam toz emisyon 
değerleri Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin madde 
40’da verilen 1,5 kg/saat değerinin altında kaldığı için “Hava Kirlenmesine Katkı 
Değerleri ve bu değerlerle teşkil edilen Toplam Kirlenme değerlerinin” tespit 
edilmesine gerek kalmamıştır. 
  
Malzemeyi Almak İçin Yapılacak Patlatmalar Sonucu oluşacak Toz 
Emisyonu; 
 
 Ocak sahasında malzemenin alınması esnasında patlayıcı madde 
kullanılacaktır. Patlatma toplam 13 adet 3 metre mesafelerle açılan deliklere 
ANFO ve kapsül konularak gerçekleştirilecektir. 
 
Bir patlatmada alınacak malzeme miktarı hesabı; 
 
Delikler Arası Mesafe    : 3 m 
Delik Boyu      : 10 m  
Delik Başına Kullanılan Dinamit miktarı  : 0,5 kg 
Delik Başına Kullanılan ANFO Miktarı  : 50 kg 
Delik Başına Kullanılan Kapsül   : 1 adet 
Bir Patlatmada Kullanılacak Toplam Kapsül : 13 adet 
Delik Başına Kullanılacak Toplam Patlayıcı Miktarı: 50,5 kg 
Bir Patlatmada Kullanılacak Patlayıcı Miktarı : 50,5 kg × 13 delik = 656,5 kg 
Bir Patlatmada Alınacak Malzeme Miktarı  : 3276 ton 
 
Patlatmada Oluşacak Toz Emisyon Faktörü  : 0,08 kg /ton  (US EPA) 
Oluşacak Toz Miktarı     : 3276 × 0,08 = 262 kg 
 
 Yapılan patlatmalar sonucunda oluşacak toz anlık olup hemen çökecektir. 
Patlama işlemi sürekli bir işlem olmadığı için her bir patlatmanın toz etkisinin 30 
sn süreceği ve periyodik olarak yapılacağı varsayılırsa, patlatma için toz 
konsantrasyonu dağılım hesabı yapılması gerekli görülmemektedir. Çünkü 30 sn 
süren bir işlem sonucu çıkacak yüksek konsantrasyonlarını 1 saat için ortalama 
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emisyon olarak vermek saatlik ortalamaların gerçekte olabileceğinden çok daha 
yüksek olarak görünmelerine neden olacaktır. 
 
 Patlatma sırasında meydana gelen tozun %80’ini 10 mikrondan büyük 
partiküller meydana getirecek ve bu miktar çökecektir. Geriye kalan kısım havada 
asılı kalacak ve rüzgârın etkisi ile seyrelerek dağılacaktır. 
 
 Ayrıca Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü yönetmeliğinde 
patlatma gibi anlık olayların emisyonlarının kıyaslanacağı bir limit değer yoktur. 
 
 Patlatma öncesi ocak aynasının üstü ve önü su ile nemlendirilecektir. 
Böylece patlatma ile oluşacak tozlanma yaklaşık  % 40 oranında azaltılmış 
olacaktır. 
 
Patlatmadan Çıkan Malzemenin Ocak İçi Nakledilmesinde Oluşacak Toz 
Emisyonu 
 
Saatlik Üretim    : 150 ton/ saat 
Kamyon Taşıma Kapasitesi  : 15 ton/sefer 
Sefer Sayısı    : (150 ton/saat)/ (15 ton/sefer) =10 sefer/ saat 
Sefer Uzunluğu    : 0,1 km/sefer 
Toplam Alınacak Yol   : 10 ×0,1 = 1 km/saat 
Taşıma Emisyon Faktörü  : 0,70 kg/km (EPA) 
Taşıma Sonucu Oluşacak Toplam Emisyon : 0,70×1 km = 0,70 kg/ saat 

 
Patlatma Sonrası Çıkan Malzemenin Kamyonlara Yüklenmesi ve Kırma-
Eleme Tesisinin Olduğu alana Boşaltılması Sırasında oluşacak Toz Emisyonu; 
 
Saatlik İhtiyaç Miktarı   : 150 ton/saat 
Yükleme Emisyon Faktörü   : 0,01 kg /ton (US EPA) 
Boşaltma Emisyon Faktörü   : 0,01 kg/ton 
Yükleme Sonucu Oluşacak Emisyon  : 150 × 0,01 = 1,5 kg /saat 
Boşaltma Sonucu Oluşacak Emisyon : 150 × 0,01 = 1,5 kg /saat 
Oluşacak Toplam Emisyon   : 1,5 + 1,5 = 3 kg/ saat 
 
Kırma-Eleme Tesisinden Kaynaklanacak Toz Emisyonu; 
 
 Kırıcı ünitesi emisyon hesaplaması kontrollü ve kontrolsüz olarak ayrı ayrı 
hesaplanmıştır. Kırma-eleme tesisinde malzeme 3 ayrı bölümde kırma işlemine 
tabii tutulmakta olup ikincil ve üçüncül kırma işlemi kapalı devre olduğundan 
kontrollü bir kırma işlemi zaruridir. Ayrıca hesaplamada ikincil ve üçüncül kırma 
işleminde toplam malzeme miktarı; ilk kırıcıdan çıkan 150 ton/ saat’lik malzeme 
miktarına eş’tir. Yine hiçbir kırma işlemine tabii tutulan By-pass malzemesi kırma 
işlemine tabii tutuluyormuş gibi hesaplanmıştır. 
 
Kontrolsüz Kırma Eleme Toz Hesabı 
 
Saatlik Üretim Miktarı    : 150 ton/saat 
Birincil Kırıcı Emisyon Faktörü  : 0,243 kg /ton (US EPA) 
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İkincil Kırıcı Emisyon Faktörü  : 0,585 kg/ton 
Üçüncül Kırıcı Emisyon Faktörü  : 0,585 kg/ ton  
Birincil Kırıcı Oluşacak Toz Emisyonu : 150 ×0,243 = 36,45 kg /saat 
İkincil Kırıcı Oluşacak Toz Emisyonu : 75 ×0,585 = 43,875 kg /saat 
Üçüncül Kırıcı Oluşacak Toz Emisyonu : 75 ×0,585 = 43,875 kg /saat 
Toplam Toz Emisyonu   : 36,45+43,875+43,875 = 124,2 
kg/saat 
 
Kontrollü Kırma Eleme Toz Hesabı 
 
Saatlik Üretim Miktarı    : 150 ton/saat 
Birincil Kırıcı Emisyon Faktörü  : 0,0243 kg /ton (US EPA) 
İkincil Kırıcı Emisyon Faktörü  : 0,0585 kg/ton 
Üçüncül Kırıcı Emisyon Faktörü  : 0,0585 kg/ ton  
Birincil Kırıcı Oluşacak Toz Emisyonu : 150 ×0,0243 = 3,645 kg /saat 
İkincil Kırıcı Oluşacak Toz Emisyonu : 75 ×0,0585 = 4,3875 kg /saat 
Üçüncül Kırıcı Oluşacak Toz Emisyonu : 75 ×0,0585 = 4,3875 kg /saat 
Toplam Toz Emisyonu   : 3,645+4,3875+4,3875 = 12,42 
kg/saat 
 

“Kırma-eleme tesisinde malzeme 3 ayrı bölümde kırma işlemine tabii 
tutulmakta olup ikincil ve üçüncül kırma işlemi kapalı devre olduğundan kontrollü 
bir kırma işlemi gerçekleşmektedir. Birincil kırma işleminde ise toz havaya direk 
temas ettiğinden kontrolsüz bir kırma işlemi gerçekleşir. Buna göre kırma eleme 
tesisinde meydana gelecek toplam toz emisyonu  şu şekilde hesaplanmıştır; 
Kırma-Eleme Tesisinde Oluşan Toplam Toz Emisyonu ; 
 
Birincil Kırıcı Toz Emisyonu  : 36,45 kg/saat  (Kontrolsüz) 
İkincil Kırıcı Toz Emisyonu  : 4,3875 kg/saat (Kontrollü) 
Üçüncül Kırıcı Toz Emisyonu : 4,3875 kg/saat (Kontrollü) 
Toplam toz Emisyonu  : 45,22 kg/saat 
 
 Kırma-eleme tesisine pulvarize toz indirme sistemi mevcut olup, kalker 
kırıcıya verilmeden önce, kırılırken ve taşıma bandında taşınırken sürekli olarak 
nemlendirilecektir. Yukarıda hesaplana toz emisyonu, malzemenin kuru olarak 
kırılması işlemi için geçerli olup, ES EPA emisyon faktörlerine göre; malzemenin 
konveyöre verilmeden önce ıslatılması durumunda toz % 80 oranında azalacaktır 
(Kaynak: US EPA emission Factors). Bu durumda meydana gelecek toz emisyonu; 
 
45,22 kg toz/saat – (45,22 ×80/100) =9,04 kg /saat olacaktır. 
 
Depolama Alanında Oluşacak Toz Emisyonu; 
 
 Kırma-eleme tesisinden çıkacak malzeme direkt pazara sunulmadan önce 
saha içerisinde bir müddet depolanacaktır. Bu aşamada, malzemenin kırma-eleme 
tesisinden kamyonlara yüklenerek depo alanına getirilmesi ve buraya boşaltılması 
sırasında oluşacak olan toz emisyonu aşağıda hesaplanmıştır. 
 
Saatlik İhtiyaç Miktarı   : 150 ton/saat 
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Yükleme Emisyon Faktörü   : 0,01 kg toz/ton (US EPA) 
Boşaltma Emisyon Faktörü   : 0,01 kg toz/ton (US EPA) 
Yükleme Sonucu Oluşacak Emisyon  : 150 × 0,01 = 1,5 kg /saat 
Boşaltma Sonucu Oluşacak Emisyon : 150 × 0,01 = 1,5 kg /saat 
 
Depolama Alanında Oluşacak Toplam Emisyon : 1,5 + 1,5  = 3 kg /saat  
 
 Taş ocağı işletmesi sırasında, patlatma sonrası çıkan malzemenin 
kamyonlara yüklenmesi, kırma-eleme tesisine taşınması, boşaltılması, kırma-eleme 
tesisinde kırılması ve depolama alanına taşınarak depolanması işlemlerinin tamamı 
ocak sahası içerisinde ve aynı zamanda gerçekleştirileceği için bu aşamalarda 
oluşacak emisyonu yansıtacaktır. 
 
  
Bu nedenle toplam toz emisyonu; 
 
Taşıma Sonucu Oluşacak Toplam Emisyon  = 0,70 kg/ saat 
Yükleme Sonucu Oluşacak Emisyon   = 1,5 kg /saat 
Boşaltma Sonucu Oluşacak Emisyon  = 1,5 kg /saat 
Kırma-Eleme Tesisinde Oluşacak Emisyon  = 9,04 kg/saat 
Depolama Alanında Oluşacak Emisyon  = 3 kg/saat 
 
Toplam Toz Emisyonu    = 15,74 kg/ saat 
 
 Tozun kütlesel debisi,07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği(EKHKKY) Madde 40 Tablo 40,1’de belirtilen 1,5kg/saat değerin 
üstündedir. Bu yüzden işletme esnasında oluşacak toz (partikül madde) 
miktarından kaynaklanacak emisyonların yaratacağı yer seviyesi konsantrasyonları 
ile ilgili daha ayrıntılı bir çalışma yapılmıştır. Bu amaçla ocağın işletilmesi 
sırasında oluşacak tozun, bölgenin topoğrafik ve meteorolojik koşulları altında ne 
şekilde yayılacağı, bu yayılma sonucunda en yakın yerleşimlerdeki olası yer 
seviyesi konsantrasyonları,  EKHKKY’de belirtilen yöntemlerle hesaplanmıştır. 
 
 Hesaplamada ocak alanı merkezde olmak üzere etki alanını içine alan bir 
çalışma alanı tanımlanmış ve bu alanın topoğrafik yapısı ve bölgenin meteorolojik 
verileri de bu hesaplamalarda kullanılmıştır. EKHKKY’de belirtilen yöntem esas 
alınarak, partikül maddenin (PM) olası yer seviyesi konsantrasyonları 
hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nde 
belirtilen uzun ve kısa vadeli sınır değerler ile karşılaştırılmış ve işletme 
aşamasında kaynaklanması olası toz emisyonların bu sınır değerleri aşıp 
aşmayacağı incelenmiştir. 
 
 Yapılacak modelleme çalışmasında faaliyet alanında gerçekleşen toz 
emisyonları, bölgenin topoğrafik verileri ve bölgenin meteorolojik verileri 
kullanılarak bilgisayar ortamında modellemesi yapılmıştır. 
 

Faaliyet alanında yapılan hava kalitesi modelleme sonuçları tablo 5’ de 
verilmiştir. 
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Tablo 5. Hava Kalitesi Modelleme Sonuçları 
 
 PM 10 

(µg/m3)* 
Toplam Partikül 
Madde (µg/m3)** 

Çöken Toz 
(mg/mm2-gün) 

Ocak 8 25 151 
Şubat 9 27 163 
Mart 11 34 206 
Nisan 7 21 127 
Mayıs 13 40 242 
Haziran 13 40 242 
Temmuz 8 24 145 
Ağustos 10 30 181 
Eylül 10 29 175 
Ekim 8 23 139 
Kasım 9 26 157 
Aralık 9 28 169 
Yıllık Ortalama 10*** 30*** 181*** 
* Maksimum aylık ortalama PM 10 konsantrasyonu 
** Maksimum aylık ortalama Toplam Partikül Madde konsantrasyonu 
*** Maksimum yıllık ortalama (maksimum aylık ortalama değerlerinin farklı alıcı noktalarından 
kaynaklanmasından dolayı maksimum yıllık ortalama değeri, maksimum aylık ortalama değerlerinin aritmetik 
ortalaması değildir). 
 
Çökelme Hesabı 
 
 Toplam partikül madde konsantrasyonları değerleri kullanılarak, çökelme 
hesabı aşağıdaki formüle göre yapılmıştır.(Kaynak: Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği, 1986)  
 
Ç (mg/mm2-gün)  = C (µg/m3) × V (m/sn) 
C = Toplam Partikül Madde Konsantrasyonu (µg/m3 ) 
V (Alçalma Hızı) = 0.07 m/sn alınmıştır. 
PM10 
 
 “Hava Kalitesinin kontrolü Yönetmeliği”nde genel bölgeler için havada 
asılı partikül maddelerin (PM–10)  Uzun Vadeli Sınır Değeri (UVS) 150µg/m3, 
kısa vadeli Sınır Değeri (KVS) ise 300 µg/m3 olarak verilmiştir. 
 
 Yapılan modelleme çalışması sonucunda, alıcı ortamlardaki maksimum 
yıllık ortalama değer 10 µg/m3 olarak bulunmuştur. Bu değer HKKY’ de belirtilen 
USV değerinden (150 µg/m3 ) oldukça düşüktür. Havada asılı partikül maddelerin 
dağılım grafiği Şekil 4’de verilmiştir. 
 

KVS değeri, istatiksel olarak, bütün sonuçların % 95’inin aşmaması 
gereken değerdir. HKKY’de KVS değeri 300 µg/m3 olarak verilmiştir. Model 
çalışması sonucu elde edilen değerlerin tamamı KVS değerinden düşüktür. Aylık 
ortalamalara bakıldığında en yüksek değer 13 µg/m3 ile Mayıs ve Haziran 
aylaronda, en düşük değer ise 7   µg/m3 ile Nisan ayına aittir. 
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Çöken Toz 
 

“Hava Kalitesinin kontrolü Yönetmeliği”nde genel bölgelerde çöken 
tozların Uzun Vadeli Sınır Değeri (UVS) 350 mg/m2 gün, Kısa Vadeli Sınır Değer 
(KVS) ise 650 mg/m2 gün olarak verilmiştir (Maksimum aylık ortalama). 

 
Faaliyet alanından yayılan bütün partikül maddelerin dağılımı ISCLT–3 

programı aracılığı ile hesaplanmıştır. Bulunan yer seviyesi konsantrasyon değerleri 
kullanılarak çökelme hesaplamaları yapılmıştır. Maksimum yıllık ortalama değer 
181 mg/mm2 gün olarak tespit edilmiştir. Aylık olarak elde edilen en yüksek 
değerler Mayıs ve Haziran aylarında 242 mg/mm2-gün, en düşük değer ise Nisan 
ayında 127 mg/mm2-gün olarak bulunmuştur. Bu değerler yönetmelikte belirtilen 
sınır değerlerden düşüktür. Çöken tozların dağılımı şekil 5’de gösterilmiştir. 
 

Proje alanında yapılan modelleme çalışması sonucunda, rüzgârın esiş yönü 
kuzey (N) olan yörede toz dağılımı, ocak sahasının Güneyinde (S) oluşacaktır. 
Oluşacak toz, proje sahasının güney batısında olan ve 600 m mesafede olan 
Hamidiye Köyünü etkilemeyecektir. Bu hesaplamalar ışığında, ocağın işletilmesi 
sırasında gerek yerel hava kalitesine gerekse insan sağlığına olumsuz bir etki 
olması beklenmemektedir. Bolvadin bölgesine ait  Rüzgar Gülü Ek’te verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 4.  Malaklar Hamidiye Kalker Ocağı Havada Asılı Partikül Madde Dağılımı (µg/m3) 
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Şekil 5. Malaklar Hamidiye Kalker Ocağı Çöken Tozların Dağılımı ( mg/mm2-gün)  
 

 
1.3.4. Gürültü 
 
Gürültü Kaynakları ve Seviyeleri 
 

Proje alanında işletme esnasında faaliyet ünitelerinden kaynaklanacak 
gürültü; ocak üretimi esnasında iş makineleri ve ekipmanlarından ve işletme 
aşamasında yapılacak patlatmalardan kaynaklanacak gürültü olacaktır. 
 

İnceleme konusu olan kalker madeni çıkarım alanında gürültünün; gerek 
ocak çevresinde, gerekse burada çalışan işçi ve personele olumsuz etkisi olabilir. 
Proje alanına en yakın yerleşim birimi yaklaşık 600 m mesafedeki Hamidiye 
köyüdür. Gürültü kirliliği hesapları güvenlik amaçlı 1 km mesafeye göre 
yapılmıştır. 
 

Sahada çalışan personelin kulak sağlığı ve konforu açısından maruz 
kaldıkları gürültü düzeyleri için; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
hazırlanan, 23.12.2003 tarihli ve 25352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
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yürürlüğe giren “Gürültü Yönetmeliği”nin 5. maddesinde Maruziyet Sınır 
Değerleri ve Maruziyet Etkin Değerleri belirtilmiştir. Söz konusu yönetmeliğin 5. 
maddesinde çalışan personel için en yüksek maruziyet sınır değeri günde 8 saatlik 
çalışma süresi için 85 dBA; en düşük maruziyet sınır değeri 80 dBA; anlık gürültü 
maksimum değeri ise 140 dBA olarak belirtilmiştir. Ayrıca aynı maddede, günlük 
gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiği işlerde 
günlük maruziyet değerleri yerine haftalık maruziyet sınır değeri 87 dBA olarak 
kullanılabileceği belirtilmiştir. Verilen bu değerler gürültü seviyesi olup, dBA, 
ağırlıklı ortalama olarak ses basınç seviyesidir ve dBA ortalama desibelin 
kısaltılmasıdır. 
 

01.07.2005 tarih ve 25862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe 
giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nin 25. 
maddesi, Tablo 6’ de farklı yerleşim bölgeleri için Endüstriyel Tesisler için 
Çevresel Gürültü Sınır Değerleri verilmiştir. Bu değerler aşağıdaki tabloda 
sunulmuştur. 
 
Tablo 6. Endüstriyel Tesisler İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 

Alanlar Lgündüz (dBA) Lgece(dBA) 

Endüstriyel Alanlar (sanayi bölgeleri) 70 60 

Endüstriyel ve yerleşimin birlikte olduğu 
alanlar (ağırlıklı endüstriyel) 68 58 

Endüstriyel ve yerleşimin birlikte olduğu 
alanlar (ağırlıklı yerleşim) 65 55 

Kırsal alanlar ve yerleşim alanları 60 50 

 
Çalışma yapılacak sahanın bulunduğu alan “Kırsal Alanlar ve Yerleşim 

Alanları” kapsamında yer almaktadır. Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere 
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nin 25. 
maddesi gereği “Kırsal Alanlar ve Yerleşim Alanları” için gündüz ve gece gürültü 
düzeyleri sırasıyla, 60 dBA ve 50 dBA olarak tanımlanmıştır. Sahada yapılacak 
çalışmalar sırasında oluşması muhtemel gürültü seviyesinin en yakın yerleşim 
biriminde bu sınır değerlerini aşmaması gerekmektedir. 

 
1.3.4.1. İş Makineleri Ve Ekipmanlarından Kaynaklanacak Gürültü 
 

“Kırsal Alanlar ve Yerleşim Alanları” için yukarıda tanımlanan gürültü 
seviyelerine bakıldığında, en yakın yerleşim birimi olan Hamidiye Köyü’nün proje 
alanına yaklaşık olarak 600 m mesafede olması, bu seviyelerin sağlanabileceğini 
işaret etmektedir. 
 

Sahada oluşacak gürültünün, muhtemel gürültü kaynaklarının gürültü 
seviyeleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp, 22.01.2003 tarih ve 
25001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Açık Alanda 
Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili 
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Yönetmelik” in 5. maddesinde verilen tabloda tanımlanan motor gücü seviyelerine 
göre verilen formüller yardımıyla bulunmaktadır. 5. maddede sunulan tabloda 
belirtilen makine-ekipman listesinden; bu sahada kullanılacak olan ekipman tipleri 
ve bunların motor güçlerine göre tanımlanan formüller ise Tablo 7’ de 
sunulmaktadır. 
 
 Tablo 7. Teçhizat Tipi ve Bunların Net Güç Seviyesine Uygun Olarak Tanımlanan Ses Gücü Seviyeleri 

Müsaade Edilen Ses Gücü Seviyesi Techizatın Tipi Net Kurulu Güç P 
(kW), 
Uygulama Kütlesi 
m (kg) 

03.07.2004’ ten 
itibaren 

03.01.2006’dan 
itibaren 

P ≤ 55 104 101 Tekerlekli 
dozerler, tekerlekli 
yükleyiciler, 
tekerlekli kazıcı-
yükleyiciler, 
damperli 
kamyonlar, 
greyderler, 
yükleyici tipli 
toprak doldurmalı 
sıkıştırıcılar, içten 
yanmalı motor 
tahrikli karşı 
ağırlıklı hidrolik 
kaldırmalı 
kamyonlar, 
hareketli vinçler, 
sıkıştırma 
makineları 
(titreşimsiz 
silindirler), 
kaldırım perdah 
makineları, 
hidrolik güç 
oluşturma 
makinaları 

P > 55 85 + 11 log P 82 + 11 log P 

P ≤ 15 99 97 Kompresörler 
P > 15 97 + 2 log P 95 + 2 log P 

 
Sahada kullanılan ekipmanların oluşturacağı gürültü düzeyleri, 

ekipmanların motor güçleri ile ilgili olup; ekipmanların ses düzeylerinin 
hesaplanabilmesi için yukarıdaki tabloda belirtilen formüller kullanılmıştır. Proje 
alanında üretim esnasında kullanılacak ekipmanın motor güçleri aşağıdaki tabloda 
ayrıntılı olarak verilmiştir. 
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Tablo 8. Proje Alanında Kullanılan Makine-Ekipmanların Motor Güçleri 
Ünite Motor Gücü 
Kamyon 150 HP = 112 KW 
Ekskavatör 225 HP = 168 KW 
10 tonluk lastikli yükleyici 125 HP = 90 KW 
Delik makinesi 150 HP = 112 KW 
Kompresör 135 HP = 99 KW 
Konkasör 130 HP = 97 KW 
1 HP = 0.746 KW 
 
Makinaların Ses Gücü Seviyesinin Hesaplanması 
 

Tablo 7’da verilen formüller doğrultusunda her makinenin ses gücü düzeyi 
aşağıda hesaplanmıştır. 
 
Kamyon: 
Lw = 85 + 11 log112 = 108 dBA 
 
Ekskavatör: 
Lw = 85 + 11 log168 = 109 dBA 
 
10 tonluk lastikli yükleyici: 
Lw = 85 + 11 log90 = 106 dBA 
 
Delik makinesı: 
Lw = 85 + 11 log112 = 108 dBA 
 
Kompresör: 
Lw = 95 + 2 log99 = 99 dBA 
 
Konkasör: 98 dBA  
 
(Kaynak; KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) 2003- Taş Kırma ve Eleme 
Tesislerinde Gürültü Sorunu) 
 
Tablo 9. Proje Alanında Muhtemel Gürültü Kaynakları ve Gürültü Düzeyleri 
Ünite Gürültü Düzeyi (dBA) 
Kamyon (3 adet) 108 
Ekskavatör 109 
10 tonluk lastikli yükleyici 106 
Delik makinesi 108 
Kompresör 99 
Konkasör 98 
 

Gürültü yayılımın hesaplanmasında ise, Lpi = Lw + 10 log ( Q / 4πr2) 
formülü kullanılır.  
 
Eşdeğer Gürültü Seviyesi, Leq : Leq = 10 log 1/n ∑ 10Li/10   
n     : Gürültülü kaynak sayısı 
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Li     : Kaynak gürültü seviyeleri 
Leq     : Eş gürültü seviyesi, dBA 
R mesafedeki ses basıncı (model) : Lpi = Lw + 10 log ( Q / 4 π r2 ) 
 

Faaliyetler sırasında oluşacak gürültü seviyeleri aşağıda hesaplanmıştır. 
Hesaplamada kullanılan formül, 29.01.1992 tarihinde yayınlanan “Akustik-Çevre 
Gürültüsünün Tanımlanması ve Ölçülmesi Kısım 2 – Arazi Kullanımında Meydana 
Gelen Gürültülerle İlgili Verilerin Elde Edilmesi” TS 9798 Standardında 1.1.3. 
Bölümünde verilmiştir. Formülde “n” gürültü sayısını, “Li” gürültü düzeyini 
(dBA) göstermektedir. 
 
r    : Kaynaktan uzaklık 
Q    : Arazi indirgeme faktörü, 1 
Atmosferik yutum, Aatm : α atm = 7,4.10-8 (f2r/ø) 
f    : Gürültünün kaynağının frekansı, 3200 devir / dak 
ø    : Bağıl nem %77 alınmıştır (ortalama olarak) 
İlk 100 metrede  : Lpg = Lport 
100 metreden sonra  : Lpg = Lport - Aatm 
 
 
Gürültü Kaynakları 
 
Kamyon : Lpi = Lw + 10 log (Q / 4 π r2 ) 
 
X = 10 m : Lpi = 108 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 102)  = 77 dBA 
X = 20 m : Lpi = 108 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 202)  = 71 dBA 
X = 30 m : Lpi = 108 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 302)  = 67 dBA 
X = 40 m : Lpi = 108 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 402)  = 65 dBA 
X = 50 m : Lpi = 108 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 502)  = 63 dBA 
X = 100 m : Lpi = 108 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 1002)  = 57 dBA 
X = 200 m : Lpi = 108 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 2002)  = 51 dBA 
X = 300 m : Lpi = 108 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 3002)  = 47 dBA 
X = 400 m : Lpi = 108 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 4002)  = 45 dBA 
X = 500 m : Lpi = 108 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 5002)  = 43 dBA 
X = 750 m : Lpi = 108 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 7502)  = 39 dBA 
X = 1000 m : Lpi = 108 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 10002)  = 37 dBA 
 
Ekskavatör : Lpi = Lw + 10 log (Q / 4 π r2 ) 
 
X = 10 m : Lpi = 109 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 102)  = 78 dBA 
X = 20 m : Lpi = 109 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 202)  = 72 dBA 
X = 30 m : Lpi = 109 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 302)  = 68 dBA 
X = 40 m : Lpi = 109 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 402)  = 65 dBA 
X = 50 m : Lpi = 109 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 502)  = 64 dBA 
X = 100 m : Lpi = 109 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 1002)  = 58 dBA 
X = 200 m : Lpi = 109 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 2002)  = 52 dBA 
X = 300 m : Lpi = 109 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 3002)  = 48 dBA 
X = 400 m : Lpi = 109 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 4002)  = 46 dBA 
X = 500 m : Lpi = 109 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 5002)  = 44 dBA 
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X = 750 m : Lpi = 109 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 7502)  = 40 dBA 
X = 1000 m : Lpi = 109 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 10002)  = 38 dBA 
10 tonluk lastik yükleyici : Lpi = Lw + 10 log (Q / 4 π r2 ) 
 
X = 10 m : Lpi = 106 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 102)  = 75 dBA 
X = 20 m : Lpi = 106 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 202)  = 69 dBA 
X = 30 m : Lpi = 106 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 302)  = 65 dBA 
X = 40 m : Lpi = 106 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 402)  = 62 dBA 
X = 50 m : Lpi = 106 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 502)  = 61 dBA 
X = 100 m : Lpi = 106 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 1002)  = 55 dBA 
X = 200 m : Lpi = 106 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 2002)  = 49 dBA 
X = 300 m : Lpi = 106 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 3002)  = 45 dBA 
X = 400 m : Lpi = 106 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 4002)  = 43 dBA 
X = 500 m : Lpi = 106 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 5002)  = 41 dBA 
X = 750 m : Lpi = 106 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 7502)  = 37 dBA 
X = 1000 m : Lpi = 106 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 10002)  = 35 dBA 
 
 
Delik Makinası : Lpi = Lw + 10 log (Q / 4 π r2 ) 
 
X = 10 m : Lpi = 108 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 102)  = 77 dBA 
X = 20 m : Lpi = 108 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 202)  = 71 dBA 
X = 30 m : Lpi = 108 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 302)  = 67 dBA 
X = 40 m : Lpi = 108 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 402)  = 65 dBA 
X = 50 m : Lpi = 108 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 502)  = 63 dBA 
X = 100 m : Lpi = 108 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 1002)  = 57 dBA 
X = 200 m : Lpi = 108 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 2002)  = 51 dBA 
X = 300 m : Lpi = 108 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 3002)  = 47 dBA 
X = 400 m : Lpi = 108 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 4002)  = 45 dBA 
X = 500 m : Lpi = 108 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 5002)  = 43 dBA 
X = 750 m : Lpi = 108 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 7502)  = 39 dBA 
X = 1000 m : Lpi = 108 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 10002)  = 37 dBA 
 
Kompresör : Lpi = Lw + 10 log (Q / 4 π r2 ) 
 
X = 10 m : Lpi = 99 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 102)  = 68 dBA 
X = 20 m : Lpi = 99 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 202)  = 62 dBA 
X = 30 m : Lpi = 99 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 302)  = 58 dBA 
X = 40 m : Lpi = 99 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 402)  = 56 dBA 
X = 50 m : Lpi = 99 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 502)  = 54 dBA 
X = 100 m : Lpi = 99 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 1002)  = 48 dBA 
X = 200 m : Lpi = 99 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 2002)  = 42 dBA 
X = 300 m : Lpi = 99 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 3002)  = 38 dBA 
X = 400 m : Lpi = 99 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 4002)  = 36 dBA 
X = 500 m : Lpi = 99 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 5002)  = 34 dBA 
X = 750 m : Lpi = 99 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 7502)  = 30 dBA 
X = 1000 m : Lpi = 99 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 10002)  = 28 dBA 
 
Konkasör : Lpi = Lw + 10 log (Q / 4 π r2 ) 
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X = 10 m : Lpi = 98 + 10 log ( 1 / 4 x 3,14 x 102)  = 67 dBA 
X = 20 m : Lpi = 98 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 202)  = 61 dBA 
X = 30 m : Lpi = 98 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 302)  = 57 dBA 
X = 40 m : Lpi = 98 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 402)  = 55 dBA 
X = 50 m : Lpi = 98 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 502)  = 53 dBA 
X = 100 m : Lpi = 98 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 1002)  = 47 dBA 
X = 200 m : Lpi = 98 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 2002)  = 41 dBA 
X = 300 m : Lpi = 98 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 3002)  = 37 dBA 
X = 400 m : Lpi = 98 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 4002)  = 35 dBA 
X = 500 m : Lpi = 98 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 5002)  = 33 dBA 
X = 750 m : Lpi = 98 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 7502)  = 29 dBA 
X = 1000 m : Lpi = 98 + 10 log (1 / 4 x 3,14 x 10002)  = 27 dBA 
 

Her gürültü kaynağının x mesafesine göre ayrı ayrı gürültü seviyeleri 
hesaplandıktan sonra, x mesafesindeki ortalama gürültü seviyeleri aşağıdaki 
şekilde hesaplanmıştır. 
 
Eşdeğer Gürültü Seviyesi Leq 
 
Leq = 10 log 1/n ∑ 10Li/10  
 
X = 10 m :  Leq = 10 log 1/8 [(3x107,7)+107,8+107,5+107,7+106,8+106,7] = 
76 dBA 

 
X = 20 m :  Leq = 10 log 1/8 [(3x107,1)+107,2+106,9+107,1+106,2+106,1] = 
70 dBA 

 

X = 30 m :  Leq = 10 log 1/8 [(3x106,7)+106,8+106,5+106,7+105,8+105,7] = 
66 dBA 
 
X = 40 m :  Leq = 10 log 1/8 [(3x106,5)+106,5+106,2+106,5+105,6+105,5] = 
64 dBA 
 
X = 50 m :  Leq = 10 log 1/8 [(3x106,3)+106,4+106,1+106,3+105,4+105,3] = 
62 dBA 
 
X = 100 m :  Leq = 10 log 1/8 [(3x105,7)+105,8+105,5+105,7+104,8+104,7] = 
56 dBA 
 
X = 200 m :  Leq = 10 log 1/8 [(3x105,1)+105,2+104,9+105,1+104,2+104,1] = 
50 dBA 
 
X = 300 m :  Leq = 10 log 1/8 [(3x104,7)+104,8+104,5+104,7+103,8+103,7] = 
46 dBA 
 
X = 400 m :  Leq = 10 log 1/8 [(3x104,5)+104,6+104,3+104,5+103,6+103,5] = 
44 dBA 
 



 

 

280

280

X = 500 m :  Leq = 10 log 1/8 [(3x104,3)+104,4+104,1+104,3+103,4+103,3] = 
42 dBA 
 
X = 750 m :  Leq = 10 log 1/8 [(3x103,9)+104+103,7+103,9+103+102,9] =     
38 dBA 
 
X = 1000 m :  Leq = 10 log 1/8 [(3x103,7)+103,8+103,5+103,7+102,8+102,7] = 
36 dBA 
 
 
Atmosferik Emilmedeki Gürültü , Aatm : )/(10.4,7 28 φα rf  atm

−=  
 
r                                                           :  Kaynaktan uzaklık 
Q                                                         :  Arazi indirgeme faktörü, 1 

Atmosferik yutum, Aatm                       : )/(10.4,7 28 φα rf  atm
−=  

 
f                                                           :  Gürültü kaynağının frekansı, 3200 devir / 
dak 
r                                                           :  Mesafe 
φ                                                          :  Bağıl nem % 77 alınmıştır. (Ortalama 
olarak ) 
 

İlk 100 metrede                                   :  Portpg LL =
 

100 metreden sonra                            :  atmPortpg ALL −=
 

 
 

İlk 100 metrede Portpg LL =
 olup; 100 metre ve sonrası için Atmosferik yutum 

değerleri hesaplanmıştır.  
 
 
 
x = 100 m   : ( ) ( )77/100*200.3*10*4,7/**10*4,7 2828 −− == φrfAatm   = 0,98 
dBA 
x = 200 m   : ( ) ( )77/200*200.3*10*4,7/**10*4,7 2828 −− == φrfAatm   = 1,97 
dBA 
x = 300 m   : ( ) ( )77/300*200.3*10*4,7/**10*4,7 2828 −− == φrfAatm  = 2,95 dBA 

x = 400 m   : ( ) ( )77/400*200.3*10*4,7/**10*4,7 2828 −− == φrfAatm   = 3,94 
dBA 
x = 500 m   : ( ) ( )77/500*200.3*10*4,7/**10*4,7 2828 −− == φrfAatm  = 4,92 
dBA 
x = 750 m   : ( ) ( )77/750*200.3*10*4,7/**10*4,7 2828 −− == φrfAatm  = 7,38 
dBA 
x = 1000 m : ( ) ( )77/1000*200.3*10*4,7/**10*4,7 2828 −− == φrfAatm = 9,84 
dBA 
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Net Ses Düzeyi, Lpg 
 
Üretim Faaliyetleri Sırasında Oluşacak Net Ses Düzeyi 
 

İlk 100 metrede :   Portpg LL =
 

x = 10 m  : Lpg = 76 dBA 
x = 20 m  :  Lpg = 70 dBA 
x = 30 m  :   Lpg = 66 dBA 
x = 40 m  :   Lpg = 64 dBA 
x = 50 m  :   Lpg = 62 dBA 
 

100 metreden sonra :  atmPortpg ALL −=
 

x = 100 m  :   Lpg = 56 – 0,98   = 55,02 dBA 
x = 200 m  :   Lpg = 50 – 1,97 = 48,03 dBA 
x = 300 m  :   Lpg = 46 – 2,95 = 43,05 dBA 
x = 400 m  :   Lpg = 44 – 3,94 = 40,06 dBA 
x = 500 m  :   Lpg = 42 – 4,92   = 37,08 dBA 
x = 750 m  :   Lpg = 38 – 7,38   = 30,62 dBA 
x = 1000 m  :   Lpg = 36 – 9,84   = 26,16 dBA 
 
         Sahada yapılacak olan üretim çalışmaları, 8 saatlik gündüz çalışma süresi 
içerisinde yapılacağından, yukarıda mesafelere göre Üretim faaliyetleri için 
hesaplanan net ses düzeyleri, Gündüz Gürültü Seviyeleri (Lgündüz)’ dir. 
 
Gündüz – Akşam – Gece Gürültü Seviyesi (Lgag) 
 

Lgag, Gündüz - Akşam - Gece Gürültü Seviyesi, 01.07.2005 Tarih ve 
25862 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” EK – 1’ de verilen formül 
doğrultusunda hesaplanmaktadır.  EK – 1 de verilen Lgag formülü aşağıda 
verilmiştir. 
 

( ) ( ) ( )[ ]10/)10(10/)5(10/ 10*810*410*1210 ++ ++= geceakşkşgündüz LLL
gag 24

1 log*  L  

 
Proje alanında yapılacak çalışmalar gündüz saatlerinde gerçekleştirilecek 

olup, akşam ve gece saatlerinde üretim çalışmaları gerçekleştirilmeyecektir. 
Dolayısıyla Lgag değeri hesaplanırken Lakşam ve Lgece değerleri sıfır olarak 
alınmıştır. Mesafelere göre Lgag değerleri üretim faaliyetleri için aşağıdaki 
şekilde hesaplanmıştır. 
 
 
Üretim Faaliyetleri Sırasında Oluşacak Lgag Gürültü Değerleri; 
 
x=  10 m : Lgag   = 

10 * log 1/24[(12*1076/10)+(4*100+5/10)+(8*100+10/10)] = 72,9 dBA 
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x=  20 m : Lgag   = 
10 * log 1/24[(12*1070/10)+(4*100+5/10)+(8*100+10/10)] = 66,9 dBA 

 
x=  30 m : Lgag   = 

10 * log 1/24[(12*1066/10)+(4*100+5/10)+(8*100+10/10)] = 62,9 dBA 
 
x=  40 m : Lgag   = 

10 * log 1/24[(12*1064/10)+(4*100+5/10)+(8*100+10/10)] = 60,9 dBA 
 
x=  50 m : Lgag   = 

10 * log 1/24[(12*1062/10)+(4*100+5/10)+(8*100+10/10)] = 58,9 dBA 
 
x=  100 m : Lgag   = 

10 * log 1/24[(12*1055/10)+(4*100+5/10)+(8*100+10/10)] = 51,9 dBA 
 
x=  200 m : Lgag   = 

10 * log 1/24[(12*1048/10)+(4*100+5/10)+(8*100+10/10)] = 44,9 dBA 
 
x=  300 m : Lgag   = 

10 * log 1/24[(12*1043/10)+(4*100+5/10)+(8*100+10/10)] = 39,9 dBA 
 
x=  400 m : Lgag   = 

10 * log 1/24[(12*1040/10)+(4*100+5/10)+(8*100+10/10)] = 36,9 dBA 
 
x=  500 m : Lgag   = 

10 * log 1/24[(12*1037/10)+(4*100+5/10)+(8*100+10/10)] = 33,9 dBA 
 
x=  750 m : Lgag   = 

10 *log 1/24[(12*1030,6/10)+(4*100+5/10)+(8*100+10/10)] =27,6 dBA 
 
x=  1000 m : Lgag   = 

10 *log 1/24[(12*1026,1/10)+(4*100+5/10)+(8*100+10/10)] =23,1 dBA 
 
 
Tablo 10. Üretim Faaliyetleri Sırasında Oluşacak Lgag Gürültü Değerleri 

Mesafe  
(m) 

10 20 30 40 50 100 200 300 400 500 750 1000 

Lpg  
(dBA) 

72,9 66,9 62,9 60,9 58,9 51,9 44,9 39,9 36,9 33,9 27,6 23,1 

 
Proje sahasına 100 metre mesafede, üretim faaliyetleri sırasında oluşacak 

gündüz gürültü seviyesi 57,21 dBA seviyesinde, üretim faaliyetleri sonucu gündüz-
akşam-gece gürültü seviyesi 100 metrede 54,20 dBA seviyesine düşmektedir. 
Dolayısıyla hem gündüz gürültü değerleri hem de gündüz-akşam-gece gürültü 
değerleri yerleşim yerine gelmeden; "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 
Yönetimi Yönetmeliği” nin 25. Maddesi gereği “Kırsal Alanlar ve Yerleşim 
Alanları” için öngörülen gündüz gürültü düzeyi sınırının (60 dBA) altında 
kalmaktadır.   
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Yukarıda özetlenen gürültü seviyelerine bakıldığında, 100 m sonra gürültü 
düzeyleri 60 dBA sınır değerinin altında kalmaktadır. Dolayısıyla proje alanına 
yaklaşık 600 m mesafede yer alan Hamidiye Köyü’ nün, proje alanında yapılacak 
çalışmalar sırasında oluşacak gürültü sevilerinden etkilenmeyeceği 
düşünülmektedir. 
 
1.3.4.2. Patlatma Sırasında Oluşan Hava Şoku ve Gürültü Hasarı 
 

Hava şoku etkisi aşağıdaki bağıntılardan hesaplanmıştır. (Calzia,1969) 
 
Şiddetli Etki Zonu  : 

D< 5 √ W 
Orta Şiddette Etki Zonu  : 

5 √ W < D< 10 √ W 
            Hafif Şiddette Etki Zonu : D> 10 √ 
W 
 

 
Burada; 
D = Patlatma yapılan yer ile çevre yerleşim birimleri arasındaki etkili 
uzaklık (m)  
W = Bir Gecikme aralığında atılan patlayıcı madde miktarı (kg) 
dır. 
 
Bir gecikme aralığında kullanılacak patlayıcı madde miktarı 50 kg olarak 

hesaplandığına göre; 
 
Şiddetli Etki     :   0-36 m 
Orta Şiddette Etki Zonu : 36 -71 m 
Hafif Şiddette Etki Zonu        : 71-120  m 

 
Hava şoku ve gürültü sorunu aynı nedenden kaynaklanmaktadır ve 

özellikle yerleşim yerlerine yakın patlatmalarda şikâyetlere yol açmaktadır.  Örneğin 
hava şoku pencere camlarını kırar,  gürültü ise şikâyetlere sebep olmaktadır.  
Bu sorunların başlıca nedenleri,  deliğe fazla patlayıcı koymak,  zayıf 
s ık ı lama,  yetersiz dil im kal ınl ığ ı ,  toprakla ör tü lmemiş  inf i lakl ı  f i t i l  
uygulaması, patlatmayla oluşan çatlaklardan atmosfere gaz kaçmasıdır. 

 
Planlanan faaliyette Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Kontrolü Yönetmeliği ile ilgili 

hükümlere uyulacaktır. 
 

Projede bir patlatmada 13 delik açılacak ve her delik için 50,5 kg 
patlayıcı kullanılacaktır. Buna göre bir patlatmada kullanılacak toplam patlayıcı 
madde miktarı 656,5 kg ve bir patlatmada toplam 3276Ton / 2,6 Ton/m3 = 1260 m3 
malzeme alınmaktadır.   Buna göre patlatmadan kaynaklı gürültü şiddeti 
656,5kg/1260 m3 olmaktadır. 

 
656,5kg/1260 m2= 7.4x10-4  lb/in2  (Etki çizgisi Şekil-6 de belirtilmiştir.) 
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 Sekil 6’da yapıların gürültü ve hava şokundan etkilenme derecelerini 
göstermektedir. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Şekil 6. İnsanların ve Yapıların Gürültü ve Hava Şokundan Etkilenme Dereceleri  
Proje kaynaklı gürültü oluşumu Şekil–6’ da da görüldüğü gibi şikâyet 

başlangıcının altında kalmaktadır ki zaten bu hesaplamalar üretimin tamamının 
patlatmayla gerçekleşeceği şeklinde düşünülerek yapılmıştır. 

 
 Proje kapsamında patlatmanın etkileyeceği yakınlıkta bir 

yerleşim birimi söz konusu değildir. Ayrıca herhangi bir tarım alanı ya da 
orman alanı etki çemberi içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle patlatmadan 
kaynaklı etkiler proje alanı için geçerli olacaktır. Projede bunlar dışında olası 
olumsuz çevresel etkiler beklenmemektedir 

 
Yukarıda ulaşılan sonuçlara göre, gürültü düzeyinin yerleşim yeri üzerinde 

bir etkisi olması beklenmemektedir. Zaten hesaplamalar bütün makinelerin aynı 
anda çalışacağı varsayımına göre yapılmış olup; gerçekte ise çoğunlukla böyle bir 
çalışma mümkün olamayacağı için; gürültü seviyesi daha da düşük olacaktır. 
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Gürültülü ortamda çalışacak personele ise 22.05.2003 tarih ve 4857 sayılı İş 
Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin öngördüğü hükümlere 
uyulacaktır. 
 
1.3.5. Vibrasyon 
  

Ocakta yapılacak olan patlatmalar sonucu meydana gelebilecek olan hava 
ve yer vibrasyonları oluşacaktır. Oluşacak olan bu vibrasyonların çevreye zarar 
vermeyecek şekilde planlanacaktır.  Hesaplamalar sonucu vibrasyonun etkisi 
belirtilmiştir. 
 
Bir patlatmada alınacak malzeme miktarı hesabı; 
 
Delikler Arası Mesafe    : 3 m 
Delik Boyu      : 10 m  
Delik Başına Kullanılan Dinamit Miktarı  : 0,5 kg 
Delik Başına Kullanılan ANFO Miktarı  : 50 kg 
Delik Başına Kullanılan Kapsül   : 1 adet 
Bir Patlatmada Kullanılacak Toplam Kapsül : 13 adet 
Delik Başına Kullanılacak Toplam Patlayıcı Miktar : 50,5 kg 
Bir Patlatmada Kullanılacak Patlayıcı Miktarı : 50,5 kg × 13 delik = 656,5 kg 
Bir Patlatmada Alınacak Malzeme Miktarı  : 3276 ton 
 

Taş Ocağında 4 günde bir patlatma yapılacaktır. Patlatmada numaralı 
kapsüller kullanılacak ve delikler sıralı patlatılacaktır. Böylece ateşleme sonucu 
oluşacak hava ve yer vibrasyon seviyeleri önemli ölçüde azaltılacaktır. Bu nedenle 
de patlatma sonucu yüzeysel su kaynakları, yeraltı suları ve yerleşim alanları 
etkilenmeyecektir.  
 
Q= (R3/2 × v2) / k2 

 
Q : Bir defada kullanılacak patlayıcı madde miktarı (kg) 
v : Parçacık hızı (mm/sn) 
k : Kayaç sönümleme katsayısı  
R : Yapının patlama noktasına uzaklığı (m) 
 
 Sweedish Blasting Technique, Rune Gustafsson, SPI’ dan alınan değerlere 
göre kayaç sönümleme katsayısı (k) 300 alınmıştır. Yapılacak patlamalarda en 
yakın yapı ocağa  600 m mesafede bulunan köy evi alınmış olup, parçacık  hızı için 
Langefors’un gövde hızı ve kayaç özelliklerine göre  zarar-gövde hızı ilişkisi 
tablosundaki değerler kullanılmıştır ve parçacık hızı 70 mm/sn alınmıştır. Bu 
değerlere göre; 
 
Q =(6003/2 × 70 2) / 300 2  = 800 kg 
 

Hesaplanan bu değer, bir atımda 600 m mesafedeki bir yapıya zarar 
vermeden kullanılabilecek en yüksek patlayıcı miktarıdır. Proje konusu ocakta bir 
defada kullanılacak patlayıcı madde miktarı 656,5 kg olup yukarıda yapılan 
hesaplara dayanarak kullanacağımız patlayıcı miktarı hesaplanan 800 kg 
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patlayıcının altında kalmaktadır ve bu miktardaki patlayıcının 600 m mesafedeki 
yapılara zarar vermeyeceği öngörülmektedir. 
  
 Ocak işletmesindeki patlatma işlemi için sadece gerekli miktarda patlayıcı 
temin edilecek olup, depolama yapılmayacaktır. Patlayıcı maddelerin kullanımı, 
taşınması ve depolanması ile ilgi olarak 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı “Tekel 
Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, 
İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, 
Denetlenmesi Usul ve Esasları Tüzüğü” ve 24.12.1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı 
Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkındaki Tüzük” 
hükümlerine uyulacaktır.  
 

Ayrıca şirketin tapulu alanında patlayıcı madde deposu bulunmakta olup 
gerekli izinler alınmıştır. Patlatma jandarmanın gözetiminde gündüz saatlerinde 
yapılacaktır. Patlatma yapılmadan önce patlatmanın yeri ve saati halka 
duyurulacaktır. 

 
Ateşleme kablosu uygun uzaklıkta olup kurulacak barikat arkasına kadar 

uzatılıp ateşleme yapılacaktır. Ateşleme sahasına kesinlikle yetkililerden 
başkasının girmesine izin verilmeyecektir. Patlamayan delikler, gerekli güvenlik 
önlemleri alınarak, usulüne uygun olarak zararsız hale getirilecektir. Ateşleme 
yapıldıktan sonra bölge, sorumlular tarafından kontrol edilecek ve iş makineleri ve 
çevreyi tehlikeye sokacak bloklar, basamak şevinde askıda kalmış ise gereken 
önlemler alınacaktır. Ateşlemelerde ateşleyici belgesine sahip kişiler 
görevlendirilecektir. 
 
1.4 Kullanılan Teknoloji Ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski 
 

Malaklar İnş. Taah. Gıda Maden San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilmesi 
planlanan Hamidiye Kalker Ocağı işletme aşamasında konkasör, yükleyici, 
kamyon, arazöz, delik makinesi gibi iş makineleri kullanılacaktır.  Bunun 
sonucunda işçilerin toz ve gürültüden kaynaklanacak sağlıksal etkiler, yağ 
atıklarının doğaya etkisi, trafik kaza riski, patlatmalar sonucu oluşacak riskler, taş 
fırlama riski ve işletme 1. derece deprem bölgesinde bulunmasından dolayı deprem 
riskleri oluşabilecektir.  
 

Atık Yağlar 
 Arazi üzerinde çalışma yapan iş makineleri, kamyon ve binek araçların 

yağ- filtre değişimi proje alanı içerisinde gerçekleştirilmeyecek olup, Bolvadin de 
bulunan en yakın akaryakıt istasyonda değişimler yapılacaktır. Makineler için 
bakım ve yakıt ikmallerinin yapılmasında 21.04.2004 tarih ve 25353 sayılı “Atık 
Yağların Kontrol Yönetmeliği”  ve 12.08.1996 tarih ve 96/18/ Sayılı Petrol 
Artıkları ve Artık Yağlar” Genelgesine uyulacaktır 

 
Toz ve Gürültünün İşçi Üzerine Etkisi 
Çalışanların sağlığı ve güvenliği konusunda, T.C. Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nde belirtilen hükümlere 
uyulacak olup, ocakta çalışacak elemanlar toz maskesi ve kulak tıkaçı 
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kullanacaklardır. Kullanılacak İş makinelerinden kaynaklanabilecek kazalara karşı 
bu makinelerin bakımları düzenli olarak yapılacaktır. 
 

Trafik Riski 
Trafik kazalarının önlenmesi için gerekli uyarı levhaları konulacak, devlet 

yoluna giriş çıkışlarda trafik işaretlemeleri yapılacak, araç kullananların asgari 
hızla gitmeleri için gerekli uyarı ve denetimler yapılacaktır. 

 
Ocak içi araç trafiğinde 20/km/ saat’lik hız sınırlaması yapılmıştır. 
 
Yangın Riski  
Çıkabilecek herhangi bir yangına karşı yeterli sayıda yangın söndürme 

cihazı (kazma, kürek, balta vs.) bulundurulacak, herhangi bir kazaya karşı şantiye 
hiçbir zaman boş bırakılmayacaktır. Gece ve gündüz bekleyen bir bekçisi mevcut 
bulundurulacaktır. Yangın konusunda hassas davranılacak olup çalışılan işçiler 
sürekli kontrol edilip uyarılacaktır. Faaliyet yerine yangın anında müdahale 
edilebilecek en yakın itfaiye teşkilatı 8 km mesafedeki Bolvadin İtfaiyesi ve en 
yakın sağlık ocağı da 4 km mesafedeki Çobanlar Sağlık Ocağıdır. Sağlık ocağı ve 
İtfaiye telefonları görünür yerlere asılarak, herhangi bir durumda kolayca iletişim 
sağlanmış olacaktır. 

 
Patlatmalar Sonucu Oluşabilecek Riskler 
Hamidiye kalker ocağında basamaklı patlatma yöntemi ile işletme yapılarak 

malzeme alınacaktır.  Bu yöntemle delme-patlatma-yükleme verimi kontrol 
edilebileceğinden çalışmaların ekonomisini kontrol etme imkânı da sağlanmakta, 
birim hacimde kullanılan patlayıcı madde ve birim kazı hacminde kullanılan delik 
metrajı denetlenebilmektedir. Ocak alanında galeri tipi patlatma yapılmayacaktır. 

 
Patlatmalar jandarma kontrolünde, yöre halkına gerekli duyumlar 

yapıldıktan sonra ve 10.00–16.00 saatleri arasında yapılacaktır. Ocak alanında 
gürültüye neden olan diğer çalışmalar ise günlük 8 saat çalışma dilimini 
düşünürsek 08.00–20.00 saatleri arasında yapılacaktır. Bu saatler içinde yemek ve 
çay saatleri dahil edilmiştir. 

 
Kalker ocağının işletilmesi sırasında meydana gelebilecek kaza riskleri için 

gerekli önlemler alınacak, patlatmalar uzman kişilerin kontrolünde yapılacaktır. En 
yakın yerleşim birimi 600 m mesafede olduğundan ve vibrasyon etkisinin 
minimize edilmesi için en uygun patlayıcı madde seçileceğinden, yerleşim 
birimlerini oluşacak vibrasyondan etkilenmeyecektir 

 
Patlayıcı maddelerin kullanımı, taşınması ve depolanması ile ilgi olarak 29 

Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av 
Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, 
Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esasları Tüzüğü” ve 
24.12.1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve 
İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkındaki Tüzük” hükümlerine uyulacaktır.  
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Taş Fırlaması Riski 
Ocak alanında patlatmadan meydana gelecek hava şoku, sismik hareket ve 

taş fırlamalarının yerleşim birimlerini etkilememesini sağlamak için emniyet 
mesafesi ocak alanına en yakın köy evi göz önüne alınarak belirlenmiştir. Ayrıca 
taş fırlamalarının denetlenmesi için en uygun ateşleme örgülemesi yapılacak, 
ardışık gelen ateşleyicilerin bindirmeli patlatmaları sonucu kayaların birbirlerini 
perdelemesi sağlanacaktır. 

 
Deprem Riski 
Proje alanı 1. derece deprem bölgesi olmasından dolayı bölgede bir deprem 

riski bulunmaktadır. Olası bir depremde karşılaşılacak durumlara karşı işçiler 
düzenli olarak eğitime tabii tutulacaktır. Bölgede bulunan en yakın sivil savunma 
ekipleri ile temasa geçilerek eğitim konusunda bilgileri alınacaktır. 

 
İşletme içerisine yapılacak olan idari bina ve sosyal tesisiler depreme 

dayanıklı yapılar kullanılarak yapılacaktır. Bina içerisinde bulunacak olan ve 
devrilmesi sonucu tehlike arz eden dolap, yatak vb eşyalar bulundukları yerlerde 
sabitlenmeleri yapılacaktır. 

 
Olası deprem anında işçilere öncelikle elektrik tesisatının kapatılmasını ve 

açık alanda toplanılması ve soğukkanlılıklarını korumaları istenecektir. 
 
Ocak içerisinde bulunan makine ve ekipmanlarının, olası depremde 

meydana gelebilecek ayna kaymaklarından etkilenmemesi için uzak yerde 
konuşlandırılması sağlanacaktır. Ayna düzeninde ve basamak oluşturmalarında 
deprem riski düşünülerek ve arazi yapısı incelenerek oluşturulması sağlanacaktır. 

 
İşletme aşamasındaki faaliyetlerden insan sağlığı ve çevre açısından riskli 

ve tehlikeli bir durum yoktur. Sadece dikkatsizlikten kaynaklanan iş kazaları 
olabilir. Bu durumda ilk müdahaleyi tesislerde bulundurulacak ilk yardım 
malzemesi ile sağlanacaktır. 

 
Koordinasyon hususunda tesisin yöneticisi birinci derece sorumlu olacaktır. 

tesis içi koordinasyondan sorumlu acil müdahale anındaki yöneticinin görevi, 
gerekli ilgili makamlara bilgi vermek ( Afyonkarahisar Valiliği, Belediyesi, 
Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve orman Müdürlüğü, devlet 
ve/veya SSK Hastanesi, İtfaiye Müdürlüğü, Sivil Savunma Müdürlüğü vb.) ve 
çalışan personelin acil müdahale görev dağılımını uygulamak ve yaptırmak 
olacaktır. 

 
Proje kapsamında olacak her türlü kaza, sabotaj ve doğal afet gibi maddi ve 

manevi zarar verici unsurlarda aşağıdaki acil müdahale planı takip edilecektir. Bu 
sayede faaliyetin bu olumsuzluklara karşı sistemli olarak işlerliği sağlanacaktır. 
Acil müdahale planı ise aşağıdaki gibidir. 
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Şekil 7. Acil Müdahale Planı 
 
1.5. Çevresel Etkilere Karşı Alınacak Tedbirler 
 
1.5.1. Katı Atıklara Karşı Alınacak Tedbirler 
       
1.5.1.1. Personel Nitelikli Katı Atıklara Karşı Alınacak Tedbirler 
  

Toprağın hazırlanması ve işletme aşamasında taşocağı kırma-eleme 
tesisinden kaynaklanacak bir atık olmayacaktır. Burada oluşacak katı atıklar, 
çalışacak personelden kaynaklanacak evsel nitelikli atıklardan oluşacaktır. Yapılan 
hesaplamalar sonucu bitkisel toprağın kaldırılması aşamasında 6,7 kg/gün, işletme 
aşamasında da 16,08 kg/gün katı atık meydana gelecektir. 

 
Oluşacak evsel nitelikli katı atıklar, “Katı Atıkların Kontrol Yönetmeliği”ne 

uygun olarak çöp torbalarına biriktirilecek ve her gün Bolvadin belediyesinin 
hizmet verdiği çöp konteynırlarına bırakılarak bertaraf edilecektir.  Katı atıkların 
taşınması, depolanması ve bertarafı konusunda “Katı atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine uyulacaktır. 
 
1.5.1.2. Hafriyat Atıklarına Karşı Alınacak Tedbirler 
 

Bitkisel toprağın hazırlanması ve işletme aşamasında oluşacak atıklar 
bitkisel toprak olup depolanacaktır. Depolama işleminde sıkıştırma işlemi 
yapılmayacaktır. Tozumanın olmaması için belirli aralıklarla üzeri nemlendirilerek 
saklanacaktır.  Gerekli görüldüğü durumlarda stok üzeri naylonlarla kapatılacaktır. 
 

Ocak sahasından çıkan pasa ve atıklar ise çevreye zarar vermeyecek şekilde 
sahanın uygun bir yerinde daha sonra çukurların doldurulması için kullanılmak 
üzere çalışma alanı içerisinde,  bitkisel topraktan ayrı bir alana stok edilecektir.  

 
Yine cevher hazırlama tesisinden çıkan ve mineral olarak 

değerlendirilemeyen ince taneli atıklar, daha sonra çukurların doldurulması için 
bitkisel topraktan ayrı alanda stoklanacaktır. 
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Faaliyet alanında çalışmalar bittikten sonra gerekli olan çevre düzenlemesi 
yapılacaktır. Bu kapsamda alanın mümkün olduğuca ağaçlandırılarak çevreye 
uyumlu hale getirilmesi planlanmaktadır. 

 
1.5.1.3. Atık Yağlara Karşı Alınacak Tedbirler 
 
 Üretimde kullanılacak makine ve ekipmanların yakıt ikmalleri, bakım ve 
onarımları benzin ya da yetkili servis istasyonlarında yapılacaktır. Atık yağların 
yönetimi, 21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 
doğrultusunda uygun şekilde bertarafının sağlanması için geri kazanımını 
sağlayacak yetkili yerlerde (yağ değişimi servis istasyonları) bakımı yaptırılacak, 
insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisi olacak şekilde kullanımı 
önlenecektir. 
 
1.5.2. Sıvı Atıklara Karşı Alınacak Tedbirler 
 

Taş ocağı ve kırma eleme tesisi arazi hazırlanması sırasında, çalışacak 
işçilerden kaynaklanacak evsel nitelikli atık sular ve cevher hazırlama yıkama 
ünitelerinden çıkan atık sular oluşacaktır.  
 
1.5.2.1. Personel Kaynaklı Sıvı Atıklara Karşı Alınacak Tedbirler 
 

Önceki bölümlerde yapılan hesaplamalar sonucu bitkisel toprağın 
kaldırılması aşamasında 750 lt/gün, işletme aşamasında da 1800 lt/gün evsel 
nitelikli sıvı atık meydana gelecektir.  

Burada oluşacak atık sular tapulu arazisi içerisinde mevcut olan sızdırmasız 
fosseptikte toplanacaktır. Fosseptik anlaşma dâhilinde belirli periyotlarla ocak 
sahasına en yakın Bolvadin belediyesinin vidanjörü ile ücret karşılığı 
boşalttırılmak suretiyle bertaraf edilecektir 

 
Personelin içme ve kullanma suyu ihtiyaçları sonucu oluşacak evsel 

nitelikli atıksular; 13.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren ‘Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak 
Çukurlara Ait Yönetmelik’ uyarınca yapılan fosseptikte biriktirilecektir. Fosseptik 
anlaşma dahilinde belirli periyotlarla ocak sahasına en yakın belediyenin vidanjörü 
ile ücret karşılığı boşalttırılmak suretiyle bertaraf edilecektir. 

 
Proje alanında meydana gelecek olan sıvı atıkların kontrolünde 31.12.2004 

tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliği “ne uyulacaktır. 

 
1.5.2.2. Cevher Hazırlama Ünitesinden Kaynaklı Sıvı Atıklara Karşı Alınacak 
Tedbirler 
 

Cevher hazırlama ünitesinden çıkan atık sular 3 bölmeli dinlenme 
havuzlarında dinlendirilerek geri dönüşümü sağlanacaktır. Atık havuzlarında 
oluşacak partiküller dinlendirilerek kurutulması sağlanacak ve mineral sıva ve 
parke yapımında kullanılmak üzere gerekli işletmelere nakledilecektir. Mineral 
olmayan partiküller ise ocak içerisine cevre düzenlemesi için daha sonra 
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kullanmak suretiyle ocak içerisinde bitkisel topraktan ayrı bir alanda 
depolanacaktır. 

 
31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe 

giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği “ne uyulacaktır. 
 
1.5.3. Hava Emisyonları Karşı Alınacak Tedbirler    
      
1.5.3.1. Toz Oluşumuna Karşı Alınacak Tedbirler 
 
 İşletme öncesi arazi hazırlamada ve üretim aşamalarında, malzemenin 
nakliyesi sırasında meydana gelecek toz oluşumunu önlemek için saha içerisinde 
devamlı dolu bulundurulacak Araröz vasıtası ile yollar sulama yapılacaktır. Ocak 
içi yollar ve nakliye güzergâhında bulunan stabiliza yollarda oluşacak olan toz 
oluşumu bu şekilde önlenmiş olacaktır. 
 

Patlatma esnasında meydana gelecek olan tozda ise, patlatma işlemi anlı 
olup etkisi çok kısa sürmektedir. Burada meydana gelecek olan tozu patlatma 
öncesi araröz vasıtası ile ocak aynasının üstü ve önü su ile nemlendirilecektir. 
Böylece patlatma ile oluşacak tozlanma yaklaşık  % 40 oranında azaltılmış 
olacaktır.  

 
Kırma-eleme işlemi sırasında meydana gelebilecek toz oluşumunu önlemek 

için, hali hazır konkasör tesisinde bulunan pulvarize toz bastırma sistemi 
kullanılacaktır. Bu sistem sayesinde ortaya çıkacak olan tozun büyük kısmı havaya 
karışmadan bastırılmış olacaktır. 

 
Bitkisel toprağın stokunda, oluşacak hafriyat stoklarında ve cevher 

stoklarında rüzgâr vasıtası ile meydana gelecek toz oluşumlarını engellemek için, 
stok yığınları sık sık sulama yolu ile nemlendirilecektir. 

 
İşletme öncesi ve sırasında meydana gelecek toz oluşumlarının 

kontrolünde, 7.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren “Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” 
ilgili hükümlerine uygun davranılacaktır.  
 
 
1.5.4. İşletme Sırasında Meydana Gelebilecek Gürültüye Karşı Alınacak 
Tedbirler 
 

Önceki bölümlerde yapılan hesaplamalarda proje sahasına 100 metre 
mesafede, üretim faaliyetleri sırasında oluşacak gündüz gürültü seviyesi 57,21 
dBA seviyesinde, üretim faaliyetleri sonucu gündüz-akşam-gece gürültü seviyesi 
100 metrede 54,20 dBA seviyesine düşmektedir. Dolayısıyla hem gündüz gürültü 
değerleri hem de gündüz-akşam-gece gürültü değerleri yerleşim yerine gelmeden; 
"Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” nin 25. 
Maddesi gereği “Kırsal Alanlar ve Yerleşim Alanları” için öngörülen gündüz 
gürültü düzeyi sınırının (60 dBA) altında kalmaktadır.   
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Yukarıda özetlenen gürültü seviyelerine bakıldığında, 100 m sonra gürültü 
düzeyleri 60 dBA sınır değerinin altında kalmaktadır. Dolayısıyla proje alanına 
yaklaşık 600 m mesafede yer alan Hamidiye Köyü’ nün, proje alanında yapılacak 
çalışmalar sırasında oluşacak gürültü sevilerinden etkilenmeyeceği 
düşünülmektedir. 

 
Yukarıda ulaşılan sonuçlara göre, gürültü düzeyinin yerleşim yeri üzerinde 

bir etkisi olması beklenmemektedir. Zaten hesaplamalar bütün makinelerin aynı 
anda çalışacağı varsayımına göre yapılmış olup; gerçekte ise çoğunlukla böyle bir 
çalışma mümkün olamayacağı için; gürültü seviyesi daha da düşük olacaktır. ancak 
yinede çalışma sırasında gürültünün azaltılması için makinelerin hepsinin aynı 
anda çalışılmamasına özen gösterilecektir. 

  
Gürültülü ortamda çalışacak personele ise 22.05.2003 tarih ve 4857 sayılı İş 

Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ’nin öngördüğü hükümlere 
uyulacaktır. 

 
 Proje alanında meydana gelebilecek gürültü kontrolünde, 01.07.2005 
tarih ve 25862 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevresel 
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC)”ne 
uyulacaktır. 
 
1.5.5. Vibrasyona Karşı Alınacak Tedbirler 
 

Proje konusu ocakta meydana gelebilecek vibrasyon yapılacak olan 
patlatmalarda oluşacaktır. Yapılacak olan patlatma patternlerinde bir defada 
kullanılacak patlayıcı madde miktarı 656,5 kg olup önceki bölümlerde yapılan 
hesaplara dayanarak kullanacağımız patlayıcı miktarı hesaplanan 800 kg 
patlayıcının altında kalmaktadır ve bu miktardaki patlayıcının 600 m mesafedeki 
yapılara zarar vermeyeceği öngörülmektedir. Bu sonulca çalışma alanına en yakın 
mesafede bulunan Hamidiye köyüne ait 600 metre mesafede bulunan eve herhangi 
bir zarar vermeyecektir. 

 
Patlatma patternleri projede belirtilen patternlerden fazla olmayacaktır. 

Arazide yerinde yapılacak incelemeler sonucunda belirtilen miktardan daha az 
miktarda patlayıcı madde kullanılarak vibrasyonlar daha da azaltılacaktır. 

 
Proje alanında yapılacak olan patlatmalar sırasında, İşçi sağlığı ve güvenliği 

yönetmelik ve tüzüklerinin yanı sıra patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgi olarak 
20 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av 
Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, 
Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esasları tüzük 
hükümlerine uyulacaktır. 

 
1.5.6. Doğaya Geri Kazanım 
      

Günümüzde yaşanma çevre problemlerinin ana kaynağını mevcut doğal 
dengenin insan eli ile bozulması teşkil etmektedir. Yerkabuğundaki mineral ve 
maden yataklarının aranması ve işletilmesi aşamalarında ortaya çıkan madencilik 
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faaliyetleri esasında kaçınılmaz bir şekilde arazide değişiklik, bozulma veya 
tahribat meydana gelmektedir. Giderek artan talep yüzünden tahribat artmaktadır. 
Genel olarak madencilik faaliyetlerinin etkileri, cevher zenginleştirme ile birlikte 
açık ve kapalı maden işletmeciliğinin sebep olduğu çevre problemleri şeklinde 
karşımıza çıkmaktadır. Madencilik; jeolojik yapıyı, röfleyi, su rejimini, yerel iklimi 
ve peyzajı değiştirebilir, toprağı bozar ve (varsa) bitki örtüsünü yok eder. 
  

Bu etkiler toprak ve bitki örtüsünün doğrudan yok edildiği açık maden 
işletmeciliğinde daha da belirgin olarak görülür. Dolaylı bozulmalar ise cevher, 
örtü ve artık yığınları ile madencilik tesislerinin ve binalarının bulunduğu 
arazilerde meydana gelir. 
 

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak, sanayileşmenin de ilerlemesiyle, 
madencinin doğayla olan ilişkisini daha da artmakta ve bunun sonucu olarak 
yeryüzü ilk durumuna göre oldukça değiştirilmektedir. Maden rezervlerinin 
bitiminde, başka bir değişle işletmenin ekonomik ömrü olduğunda, doğanın eski 
haline getirilmesi veya restorasyonu özellikle önem taşımaktadır. İşte bu görüşten 
hareketle kalker sahasında yapılacak işlemlerden sonra restorasyonun ne şekilde 
yapılacağı bu raporun konusunu oluşturmaktadır. 

 
Üretilecek malzeme kalkerdir.  Üretim sonrası bozulacak alan sadece ocak 

alanı ile sınırlı olacaktır. Ocaklar terk edileceği zaman ocak şevleri çevre halkı için 
tehlike arz etmeyecek şekle getirilecektir. Bu şekilde uzun vadede çevre problemi 
bulunmamaktadır. 
 

İşletme sonrasında oluşacak işletme çukurunun eski haline dönüştürülmesi 
gerekmektedir. Sahada yapılan işletme faaliyetleri neticesinde oluşacak hafriyat ve 
pasa arazi ve topografya göz önünde tutularak başlangıçta çevreye zarar 
vermeyecek şekilde pasa döküm alanlarında stoklanacak sonra da daha önce 
çalışma yapılarak rezervi tüketilmiş ocak serleri seçilerek işletme çukurlarına ve 
pasa döküm yerlerine dökülecektir. Rezerv tamamen tükendikten sonra arazi 
topografyaya uygun olarak tefsiye edilecektir. Arazideki çukurlar bu şekilde 
doldurmak sureti ile restore edilecektir. Bunu üzerine 40–60 cm kalınlığında toprak 
örtü kaplanarak, sahanın ağaçlandırmaya ve kuru tarım alanına uygun kullanılabilir 
hale getirilmiş olacaktır. Yapılan çalışmaların çevreye ve yeraltı suları ile ekolojik 
dengeye hiçbir zararı olmayacaktır. 
 
BÖLÜM II. PROJENİN YERİ  
        
2.1. Mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi 
 

İR 20052025 ruhsat numaralı sahanın 30,19 hektar’lık alanın tamamı tescil 
harici hazine arazisidir. Bu alanın 26,53 hektarlık kısmı şirketin tapulu arazisidir. 
İşletilmesi düşünülen çalışma alanları toplam 18,06 hektar olup bu alanın 17 
hektarlık kısmı şirketin tapulu arazisidir. Geri kalan kısım tescil harici hazine 
arazisidir. Ocak alanı tarım arazisi ve orman arazisi niteliğinde olmayıp taşlık ve 
dağlık bir yapıya sahiptir.    
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 Projenin Yaklaşık 3 km’ etki alanı içerisine Hamidiye Köyü girmektedir. 
Bunun dışında herhangi bir tesis, işletme, fabrika vb gibi bir yerleşim yerini 
etkilememektedir. 
 
Proje Alanının Coğrafi Konumu: 
 
           Afyonkarahisar, Orta Anadolu'yu Ege Bölgesine bağlayan bir geçit 
durumundadır. Ege Bölgesinin İç batı Anadolu bölümünde yer almaktadır. Doğu 
ve Güneydoğusunda Konya, Güneyinde Burdur, Güneydoğuda Isparta, 
Güneybatısında Denizli, Batısında Uşak ve Kuzeybatıda Kütahya, Kuzeyinde 
Eskişehir bulunmaktadır.   
 
 Proje alanının bulunduğu Bolvadin İlçesi ise Afyonkarahisar Merkez 
ilçesinin doğusunda bulunup Afyon-Konya Yolu güzergâhındadır. Bolvadin 
ilçesinin Afyon Merkezine uzaklığı 40 km civarında olup ulaşımı kolaydır. 
Bolvadin ilçesi kuzeyinde Emirdağ, güneyinde Çay, doğusunda Çobanlar, 
güneydoğusunda Sultandağı, kuzeybatısında ki Bayat ilçelerine sınırdır. 
 

Proje alanı Bolvadin ilçesinin mücavir alanı içerisine girmeyip Çobanlar 
ilçesi sınırına yakın hamidiye köyü yakınındadır. Proje alanın yerinin şematik 
gösterimi Ek’ler de bulunan yer bulduru haritasında gösterilmiştir.  

 
Bolvadin ilçesi sınırlarında Eber Gölü bulunmakta olup, çalışma yapılması 

düşünülen alanına uzaklığı 21 km. mesafededir. Yine Bolvadin ilçesi sınırlarında 
olan Akar Çay ise Eber gölüne dökülmekte olup proje alanına uzak bölgelerden 
geçmektedir.  
 
Proje Alanının İklimi: 
  

Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesi Ege bölgesinde olmasına rağmen Ege 
iklimiyle bağdaşmaz. Yükselti ve denizden uzaklık sebebiyle Afyonkarahisar’ın 
iklim şartlarında İç Anadolu iklimine benzerlik görülür. Daha çok kışları soğuk ve 
kar yağışlı, yazları sıcak ve kurak bir step iklimi görülür. İlkbahar ve sonbaharda 
yağışlar yağmur şeklindedir. En sıcak ay ortalaması 22,1 derece, en soğuk ay 
ortalaması 0,3 derecedir. Afyon’da günümüze kadar rastlanan en düşük sıcaklık - 
27,2 derece (30.12.1948), en yüksek sıcaklık ise 39,8 derecedir. 

 
Bolvadin’de sıcaklığın sıfır dereceye düştüğü günlerin, yani don olayı 

görülen günlerin sayısı 94’tür. Yıllık yağış miktarı 455 mm civarındadır.. 
Afyonkarahisar ilinde olduğu gibi ilçede dede yıllık ve günlük sıcaklık farkları 
yüksektir. İl Merkezinde bir gözlem istasyonu vardır ve afyon genelinin 
meteorolojik verileri burada tutulur. Bölgede hakim rüzgar yönü Kuzey-
Kuzeybatıdır.  59 yıllık verilere göre ortalama rüzgâr hızı 2,7 m/s dir. Bölgeye Ait 
Rüzgâr Gülü Ekler ‘de verilmiştir 
 
Proje Alanın Tarımsal Yapı: 
 
 Gerçekleştirilmesi düşünülen proje alanı, tarımsal yapıya uygun olmamakla 
beraber dağlık ve taşlık bir yapıya sahiptir. Çalışma alanı yakınında bulunan 
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Hamidiye Köyüne ait tarlalar bulunmakta olup, yapılacak olan üretimin hiçbir 
aşaması bu alanlara zarar vermeyecektir.  
 

Bolvadin’de buğday, arpa, nohut, şeker pancarı ve yonca ekimi 
yapılmaktadır.  İlçe ekonomik önemi olan bu tarımsal ürünlerin ilçemin 
ekonomisine büyük katkısı olmaktadır. 

  
Et ve et ürünleri konusunda ise Bolvadin büyük bir potansiyele sahiptir. 

İlçe’ de, birçok; büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan çiftlikleri bulunmaktadır. 
Buna bağlı olarak;   süt,   kırmızı et,  beyaz et ve yumurta üretilmektedir. (Kaynak: 
Afyonkarahisar Tarım İl Müdürlüğü 2004 Yılı Bilgileri) 
 
2.2. EK-V deki Duyarlı Yöreler Listesi Dikkate Alınarak Doğal Çevrenin 
Değerlendirilmesi   
 
 

Malaklar Kalker Ocağı Proje sahası kapsamında; Milli Parklar, Tabiat 
Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı 
Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat 
Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Boğaziçi Kanununa göre koruma altına alınan 
alanlar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma 
Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, İçme ve kullanma su kaynakları ile ilgili koruma 
alanları, Turizm Bölgeleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar ocak alanı 
kapsamında bulunmamaktadır. 

 
Proje alanının çevresinde herhangi bir kültür varlığı, tabiat varlığı, sit ve 

koruma alanı mevcut değildir. Çalışmalar sırasında herhangi bir kültür varlığına 
rastlandığı takdirde çalışma durdurularak ilgili müze müdürlüğüne haber 
verilecektir. 

 
Devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler, 

askeri yasak bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş 
alanlar, 7/16349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ‘ Sınırlandırılmış Alanlar’ 
bulunmamaktadır.  
 

Proje Sahası Bolvadin Belediyesi mücavir alan sınırları içinde yer 
almamaktadır.  
       
2.3. Projenin Flora ve Faunaya Etkileri ve Alınacak Tedbirler 

Flora ve Fauna: 
 

Proje sahası İç Anadolu Fitocoğrafya Bölgesine girmektedir. Davis’e göre 
Central Anatolia olarak adlandırılan sahada yarı nemli iklim gözlenmektedir. 
Genel olarak bakıldığından  ekolojik şartlara göre bölgenin orta kesimlerinde 
1200 m.ye kadar çıkan sahalarda step daha yüksek kesimlerde ise kuru orman 
örtüleri bulunmaktadır. Bununla birlikte çalışma alanında flora özellikleri üzerinde 
arazinin bakı özellikleri büyük önem göstermektedir. Örnek olarak, Çakır Köyü 
sınırları içinde Kuzeye bakan  yamaçlarda mikro klima etkisi sayesinde  
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Karadenize has bir bitki olan kestane ağaçları bulunmaktadır. Aynı şekilde 
Sultandağları kuzey yamaçlarında da su seven bitkiler yoğun olarak 
bulunmaktadır.  

Ormanlar: 
 

Afyonkarahisar İli hudutlarında kalan toplam ormanlık alan 37407,0 Ha. 
olup, bunun 13325,0 Hektar’ı produktif koru ( verimli Koru ), 14685,0 Hektar’ı 
bozuk koru, 9397,0 Hektar’ı da bozuk baltalık alandır.  

Endemik Bitkiler:  
 

Afyonkarahisar sınırlarında doğal olarak yayılış gösteren 1850 taksondan 
242’ si ülkemiz, 5’ i ise Afyonkarahisar için olmak üzere toplam 247’ sinin 
endemik olduğu tespit edilmiştir. En fazla endemik türe sahip familyaların 
sırasıyla; Fabaceae (Baklagiller) 40, Asteraceae (Papatyagiller) 33, Lamiaceae 
(Ballıbabagiller) 30, Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) 24 ve Caryophyllaceae 
(Karanfilgiller) 14’ tür. Astragalus (Geven) 28 ve Verbascum (Sığırkuyruğu) 18 
türle en fazla endemik türü olan genuslardır. 247 endemik bitkiden 2’ si CR 
(Critically Endangered-çok tehlikede), 11’ i EN (Endangered-tehlikede), 22’ si VU 
(Vulnerable-zarar görebilir) ve 212 ‘ i LR (Lover Risk-az tehdit altında) IUCN 
kategorisine girmektedir.     

 
Ormanlık alanlarda yetişen bitki örtüsü ; Pinus nigra ( Karaçam ), Pinus 

brutia  ( Kızılçam ), Juniperus excelsa ( Boylu Ardıç ),  Juniperus foetidissima ( 
Kokulu Ardıç ), Quercus coccifera (Kermes Meşesi), Phıllyrea latifolia ( Akça 
Kesme ) ve Cistus dan oluşmaktadır (Afyon Çevre Durum Raporu 2003 ). 

 
İnceleme alanı çevresinde insan yoğunluğu ve tarım nedeni ile Orman varlığı 

söz konusu değildir ancak otsu bitkiler bulunmaktadır. Hamidiye bölgesinin 
çevresinin tarım arazileri ile çevrilmiş olması sebebi ile endemik türe 
rastlanılmamıştır.   

Fauna ve Endemik Hayvanlar: 
 

Afyonkarahisar ili çerçevesinde, Diurnal (gündüz aktif olan) Kelebeklerden 
literatür kayıtları da dahil olmak üzere toplam 139 takson tespit edilmiştir. 
Bunlardan 8’i tür, 123’ü alttür seviyesinde teşhis edilmiştir. Sultandağlarında 
yapılan toplama çalışmaları sonucunda ise 131 türe ait örnek toplanmıştır. Ancak 8 
türe ait örnek bulunamamıştır. Tespit edilen türler arasında Tomares nesimachus 
(Oberthür,1893) türü Afyonkarahisar faunası için yeni olup yazar tarafından önceki 
yıllarda yayınlanmıştır (Hüseyinoğlu, 2000). Afyon’un Sincanlı bölgesinde bu 
vilayet için yeni olarak tespit edilen Parnassius (Driopa) mnemosyne (Linnaeus, 
1758), Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus,1758), Polygonia egea 
(Cramer,[1775]), Brenthis hecate transcaucasica Wnukowsky,1929, Tomares 
nesimachus (Oberthür,1893), Tomares nogelii nogelii (Herrich-Schaffer,1851), 
Polyommatus (Aricia (s.str.)) artaxerxes macedonica (Verity,1936), Zerynthia 
(Allancastria) deyrollei deyrollei (Oberthür,1869),  Anthocharis gruneri gruneri 
Herrich-Schäffer,[1851], Mellicta athalia athalia (Rottemburg,1775), Lasiommata 
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maera orientalis (Heyne,[1894]), Lasiommata megera (Linnaeus,1758), Hipparchia 
statilinus (Hufnagel,1766), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus)) poseidon poseidon 
(Herrich-Schäffer,[1851]), türleri Sultandağları için ilk defa tespit edilmiştir. 
Ayrıca  Euchloe (Elphinstonia) penia penia (Freyer,[1851]), Pontia chloridice 
chloridice (Hübner,[1813]), Thersamonia (s.str.) asabinus asabinus 
(Gerhard,[1850]), Cupido (Everes) argiades argiades (Pallas,1771), Polyommatus 
(s.str. (Sublysandra)) myrrhus myrrhus (Herrich-Schäffer,[1852]) ve Spialia (s.str.) 
phlomidis phlomidis (Herrich-Schäffer,[1845]) türleri Afyon ilinden kayıt 
gösterilmesine rağmen bu türlere ait örnek bulunamamıştır. Bunlara ilaveten 
Archon apollinus apollinus (Herbst,1789) türü de kayıtlarda mevcut olup 
Afyonkarahisar merkezde tespit edilmiştir (Afyonkarahisar Çevre Durum Raporu 
2004 ). 

 
Sultandağları zoocoğrafik olarak önemli bir alandır. Bazı Euro-Siberian 

elementlerinin buzul dönemi sırasında Sultandağları’nda sığındıkları bilinmektedir. 
Bitkilerde olduğu gibi çeşitli hayvan gruplarında, hatta kelebeklerde böyle relikt 
türler vardır. Örnek olarak Papilionidae familyasından Parnassius apollo (ssp. 
anatolicus Pagenstecher), Argynnidae familyasından Mellicta athalia (ssp. 
anatolica Wagner), Satyridae familyasından Satyrus ferula (ssp. hadjina Rühl), 
Lycaenidae familyasından Plebejus argus (ssp. Sultana Forster) sayılabilir. Bu 
türler Sultandağları’nda Kuzey Anadolu’daki diğer komşu populasyonlarından 
izole olmuşlardır. Bazı yazarlar bu türlerin Sultandağları’na özgü alttürlerle temsil 
edildiğini ileri sürmektedir. 

 
Sultandağları’ndan bugüne kadar Papilionoidea ve Hesperioidea’ya ait 

toplam 15 takson tanımlanmıştır. Bunların familyalara göre dağılımı şöyledir: 
Papilionidae (1), Argynnidae (2), Satyridae (1), Lycaenidae (8), Hesperiidae (3). 
Son taksonomik araştırmalara göre teklif edilen bu taksonlardan sadece beş isim 
bugün hala söz konusu taksonlarda geçerliliklerini korumaktadır. Diğerleri sadece 
genç sinonim isimler olarak literatürde geçmektedir.  Sultandağları’ndan 
tanımlanan ve geçerli olan beş takson, Türkiye’nin başka bölgelerinde, hatta bazı 
komşu ülkelerde de bulunduğundan çalışma bölgesi için endemik 
değildir.(Afyonkarahisar Çevre Durum Raporu 2004 ) 

 
Tablo 9. Flora ve Fauna Bilgileri 

 
FAMİLYA TÜR TÜRKÇE 

İSİM 
ENDE
MIZM

M.Av 
Kom. 

BER
N 

RDBK 

VESPERTİLİONİ
DAE 

Myotis myotis Dev 
Yarasa 

 X   

TESTUDİNİDAE Testudo gracea 
ibera 

Tosbağa  
 

X   

LACERTİDAE Acathodactylus 
vulgaris 

Kertenkel
e 

    

 Lacerta danfordi 
anatolica 

Toros 
Kertenkel
esi 

 X   

 Lacerta parva Cüce 
Kertenkel

 X X  
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e 

COLUBRİDAE Natrix natrix 
persa 

Küpeli 
Suyılanı 

    

 Elaphe 
quatuorlineata 

Sarı Yılan  X X  

VİPERİDAE Vipera xanthina Şeritli 
Engerek 

 X   

RANİDAE Rana ridibunda Ova 
kurbağası 

    

GRYLLİDAE Srillus comestris Cırcır 
Böceği 

    

COCCİNELLİDA
E 

Coccinella 
septempunctata  

Uğur 
Böceği 

    

LAMPYRİDAE Lampyris 
noctulica 

Ateş 
Böceği 

    

APİNİNAE Apis mellificia Bal Arısı     
MUSCİDAE Musca 

domestica 
Karasinek     

PHASİANİDAE Coturnix 
coturnix 

Bıldırcın     

COLUMBİDAE Columba livia Kaya 
Güvercini 

    

 Streptopelia 
decaocto 

Kumru  X  A2 

CORVİDAE Pica pica Saksağan     
 Covus corax Kara 

Karga 
    

STURNİDAE Sturnus vulgaris Sığırcık  X   
PASSARİDAE Passer 

domesticus 
Serçe  X   

Tesisin bulunduğu alan ve yakın çevresi orman alanı içerisindedir. Faaliyet 
sahasının içerisinde bulunduğu alanın faunasını tespit edebilmek için kullanılan 
kaynaklardan birisi TÜBİTAK ve DPT ortak yayını olan “Türkiye Omurgalılar 
Tür Listesi” (1996) dir. 

Türkiyenin Kuşları (Kiziroğlu İ. 1993)  adlı kitaba dayanarak bazı kuş 
türlerinin “Red Data Book Kategorileri(RDBK)” ne göre tehlike altındaki türler şu 
şekilde sınıflandırılmıştır; 

 

A1 Nesli Tükenmiş 

A1,2 Tükenme tehdidi altında olan 

A2 Şiddetli tehlikede olan 
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A3 Tehlikede 

A4 Potansiyel olarak tehlike sinyali verenler 

B2 Şiddetli tehlikede  (Yerel olamayan) 

B3 Tehlikede              (Yerel olamayan) 

Yukarıdaki sınıflandırmaya göre kuş türlerinin çoğu tehdit altındadır. 
Merkezi Av Komisyonu (M.Av Kom.) raporlarına göre (2006-2007) ise koruma 
altına alınmış memeliler ve kuş türleri tabloda belirtilmiştir. Bern Sözleşmesi’ne 
göre koruma altına alınan türler de tabloda gösterilmiştir. 

Faaliyet sahası ve yakın çevrede tespit edilen bu türler özel habitatlara 
ihtiyaç göstermeyen ve Türkiye’nin hemen her yerinde rastlanabilen türlerdir. 
Tesisin faaliyete geçmesinin bu hayvanların yaşam koşullarına olumsuz herhangi 
bir etkisinin söz konusu olmayacağı söylenemez. Bununla birlikte bu hayvanların 
aynı ekolojik koşulları gösteren diğer bölgelerimizde de mevcut olması ve bu 
türlerin ekosistemde şu an için herhangi bir tehlike sinyali vermiyor olması tesisin 
kurulmasında bir engel oluşturmamaktadır.  

Faaliyet esnasında, “Bern Sözleşmesi Kararlarına” ve “Merkez Av 
Komisyonu Kararlarına” uyulacaktır.  

Proje alanının Gebeceler ilçesine yakın olması kalması sebebi ile yaban hayatı için 
uygun bir alan değildir bununla birlikte yapılan çalışmada Fauna açısından koruma 
altına alınan türleri belirlemek için Türk Çevre mevzuatı incelenmiş ve Bern 
sözleşmesi ve bu sözleşmenin Ek II ve Ek III listelerinde bulunan Dev Yarasa, 
Tosbağa, Sarı yılan, Şeritli Engerek, Kumru, Sığırcık, Serçe ve Kertenkeleye 
rastlanılmıştır. Bu çerçevede Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma 
Sözleşmesine uyulacaktır.   
 
 
BÖLÜM III. PROJENİN VE YERİN ALTERNATİFLERİ  
  

Proje; Afyonkarahisar İli, Bolvadin ilçesi, Hamidiye köyü hudutları 
içerisinde bulunmaktadır.. rapor kapsamında belirtildiği gibi sahada rezervleşmiş 
olan kalker minerali açık ocak işletmeciliği şeklinde üretilecek ve konkasör 
tesisinde işlenerek piyasanın talebine göre farklı boyutlarda ürünler elde edilerek 
satışa sunulacaktır. 

 
Proje yer alternatifleri incelendiğinde doğal madenlerin bulundukları yerde 

çıkartılması zorunluluğunun olması, göz önüne alındığında uygun bölge seçildiği 
söylenebilir. Bölgede bol miktarda kalkerin rezerve olduğu belirlenmiştir. 

 
Bununla birlikte proje bölgesinde taş (kayaç) malzemesi üretiminin temel 

taşlarından olması ve alt yapı hizmetleri gerekli olan malzemesinin üretimi için 
yeni alternatiflerden ziyade söz konusu projenin çalışma prensibi günümüzde 
yerleşmiş bir standardı olması nedeni ile farklı bir teknoloji kullanılmayacaktır.                   
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Günümüzde kalker ocağı işletmeciliğinde tamamına yakınında üretim sistemi proje 
kapsamındaki üretim sistemi ile aynı olmaktadır. Açık işletme delme patlatma 
üretim yöntemleri uygulanacak olup üretim şekli saha şartlarına bağlı olarak 
değiştirilebilir. Delme patlatma uygulamasının yapılması uygun olmayan hallerde 
hidrolik kırıcılar vasıtası ile cevher istihracı yapılacaktır 

 
Personel istihdamı açısından değerlendirildiğinde ise, sahada çalışacak 

personelin yakın yerleşimlerinden sağlanabilmesi faaliyetin alternatifleri olarak 
sıralanabilir. Ayrıca çıkartılacak malzemenin satışı konusunda da büyük bir sıkıntı 
olması söz konusu değildir.  
 
BÖLÜM IV. SONUÇLAR        
  
 

Malaklar Kalker Ocağı İşletmesi Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, 
Hamidiye Köyü hudutları içerisinde yer almaktadır. Ocaktan elde edilecek 
malzemenin Afyonkarahisar sınırları içerisindeki yol çalışmalarında ve beton 
santrallerin de kullanılması planlanmıştır. Sosyo-ekonomik olarak ülke 
ekonomisine artı değer sağlaması açısından önem arz etmektedir. 

 
Proje alanı, 180600 m2 yüz ölçümüne ve tahmini 7.300.000 m3 rezerve 

sahiptir. Tesisin cevher üretme kapasitesi 240.000 ton/yıl olması planlanmıştır.  
Tesis alanında idari büro binası, lavabo, wc, banyo, mutfak, çalışanlara ait 
soyunma odası bulunacaktır. Tesise ulaşım bakımından 1300 metrelik stabilize yol 
mevcut olduğundan herhangi bir sıkıntısı olmamaktadır.   

 
 Tesis üretime geçmeden önce arazide bitkisel toprak kaldırılacaktır. 

Kaldırılan toprak daha sonra çevre düzenlemesi için stok edilecektir. Üretilen 
cevherin nakli sırasında çevredeki arazilere zarar verilmeyecektir. Taşıma 
malzemenin üstü naylon branda ile kapatılacaktır. 
 
 Kullanılan su açılmış olan derin su kuyusu kullanılacaktır. İçme suyu olarak 
piyasadan temin edilecek damacana sular kullanılacaktır. 
 

Faaliyet sırasında çalışacak iş makinelerinden gürültü kaynaklanacaktır. İş 
makinelerinden kaynaklanacak gürültü ilgili hesaplamalara göre 100 metre 
mesafede, üretim faaliyetleri sırasında oluşacak gündüz gürültü seviyesi 57,21 
dBA seviyesinde, üretim faaliyetleri sonucu gündüz-akşam-gece gürültü seviyesi 
100 metrede 54,20 dBA seviyesine düşmektedir. Dolayısıyla hem gündüz gürültü 
değerleri hem de gündüz-akşam-gece gürültü değerleri yerleşim yerine gelmeden; 
"Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” nin 25. 
Maddesi gereği “Kırsal Alanlar ve Yerleşim Alanları” için öngörülen gündüz 
gürültü düzeyi sınırının (60 dBA) altında kalmaktadır.  Bu aşamada oluşacak 
gürültüden etkilenmesi beklenen çalışanlara iş sağlığı için gerekli olan kulaklık vb 
ekipmanlar verilerek kullanması sağlanacaktır.1.01.1974 tarih ve 14765 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Tüzüğü” ne uyulacaktır. 
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Tesisin hazırlık ve işletme aşamasında oluşacak katı ve sıvı atıklar tümüyle 
evsel atık kategorisinde değerlendirilebilir.  İşletmede hazırlık aşamasında 6,7 
kg/gün ve işletme sırasında da 16,08kg/gün katı atık meydana gelecek olup bu katı 
atıklar özel çöp torbalarında biriktirilerek Bolvadin belediyensin hizmet verdiği 
çöp konteynırlarına bırakılarak bertaraf edilecektir. Proje alanında meydana 
gelecek olan atık sular ise fosseptik çukurunda biriktirilecektir. Fosseptikte 
biriktirilen sular belli aralıklarla Bolvadin belediyesi vidanjörüne çektirilerek 
boşaltılacaktır. 
 

Taş ocağı ve kırma-eleme tesis faaliyeti sırasında malzemenin alınması, 
patlatılması, hafriyatın yüklenmesi ve boşaltılması, ocak içi nakledilmesi, kırılması 
ve elenmesi ve depolanması sırasında toz emisyonu meydana gelecektir. Yapılan 
hesaplamalar sonucu proje hazırlık aşamasında meydana gelen toz miktarı  1,38 
kg/saat, işletme aşamasında ise 15,74 kg/saat olacaktır. hazırlık aşamasındaki toz 
miktarı Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğin sınır 
değerlerinin altındadır. İşletme aşamasında meydana gelen toz miktarı  yapılan 
modelleme çalışmaları sonucu HKKYde verilen Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Sınır 
değerlerinin altında kaldığı tespit edilmiş olup tesis yönetmelikte istenilen şartları 
sağlamaktadır. Oluşacak toz emisyonlarında “Endüstriyel Kaynaklı Hava 
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ilgili hükümlerine uygun davranılacaktır. 

 
Proje kapsamında yapılan flora ve fauna çalışmalarında bulunan türlerle 

ilgili olarak Bern sözleşmesinin ilgili hükümlerine aynen uyulacağı faaliyet sahibi 
tarafından taahttür edilmektedir. Ayrıca herhangi bir endemik tür bulunması 
durumunda ise faaliyet sahibi akademik çevreler ile temasa geçip gerekli tedbirleri 
alacaktır. 
 

Bu şartlar altında Malaklar Taş ocağı işletmesi projesinin çevreye, 
ekolojiye,  sosyal ve kültürel yapıya, zarar verecek herhangi bir etkisi 
bulunmamaktadır.  

 
2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelikler ile üretim için gerekli 

olan mevzuatlara uygun izinlerin tamamlanmasından sonra üretime başlanacaktır. 
 
Tesisin Faaliyeti aşamasında aşağıdaki kanun, tüzük ve yönetmeliklere 

uyulacaktır. Bunlar; 
• 11.08.1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren 9.08.1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna göre 
düzenlenen; 

 
• 16.12.2003 Tarih ve 25318 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Çevresel 

Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne uyulacaktır. 
 

• 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe 
giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği “ne uyulacaktır. 

 
• 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren “Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ilgili 
hükümlerine uygun davranılacaktır. 
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• 01.07.2005 tarih ve 25862 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 
(2002/49/EC)”ne uyulacaktır. 

 
• 14.03 2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ne uyulacaktır. 
 

• 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve 
Resmi gazetede yayınlanan diğer değişiklik hükümlerine uyulacaktır. 

 
• 21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun 
davranılacaktır. 

  
• 10.12.2001 tarih ve 24609 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren “Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun hareket 
edilecektir. 

 
• 22.5.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu ile; 11.01.1974 tarih ve 14765 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Tüzüğü” hükümlerine uyulacaktır. 

 
• 09.12.2003 tarih ve 25331 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. 
 

• 23.12.2003 tarih ve Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Gürültü 
Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. 

 
• 11.02.2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. 

 
• 11.02.2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yanlanarak yürürlüğe 

giren “Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması 
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır. 

 
• 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı 

Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, 
Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, 
Denetlenmesi Usul ve Esasları Tüzüğü”  hükümlerine uyulacaktır. 

 
• 24.12.1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan 
İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkındaki Tüzük” hükümlerine 
uyulacaktır. 
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KAYNAKLAR 
— Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi,1997,Ankara 
— Air Pollution control Techniques For non metalic Minerals Industry, 

EPA,1982 
— Çevre Bakanlığı Mevzuatı, T.C. Çevre Bakanlığı Araştırma Planlama ve 

Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
— Emission Factor Documentation For Unpaved Roads, Midwest Research 

Institute,1998 
— Bolvadin ilçesi Meteorolojik Verileri, Devlet Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğü 
— Kramer, A.C.,Food Production Waste Manegement,AVI,1989 
— Update of Fugitive Dust Emission Factors, EPA, 1987 
— Hoek, E.,Bray,J., “Rock Slope Engineering”, Institution of Mining and 

Metallurgy, 3rdEdition, London, 1981) 
— Atıksuların Uzaklaştırılması İTÜ, Prof. Dr. Veysel EROĞLU 
— İlgili Yönetmelikler  
— Afyonkarahisar Tarım İl Müdürlüğü 2004 Yılı Bilgileri 
— Bolvadin İlçesine Ait Yıllık Hava Değerleri, Afyonkarahisar Meteoroloji 

Müdürlüğü 
— KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) 2003- Taş Kırma ve Eleme 

Tesislerinde Gürültü Sorunu 
— www.cedgm.gov.tr 
— www.meteor.gov.t 

 
EKLER LİSTESİ 

• Yer Bulduru Haritası 
• Ruhsat Fotokopisi 
• 1/ 25.000 ölçekli Topoğrafik Harita (Nakliye Güzergâhları Belirtilmiş ve 

En Yakın Yerleşim yerleri işaretlenmiş) 
• 1/10.000 ölçekli Jeolojik Harita ve Faaliyet Alanı ve Etki Alanının Jeolojik 

Bilgileri 
• Vaziyet Planı (Kabaca) 
• Sahanın Nihai Üretim Haritası ve Kesitler 
• Deprem, Fay Haritaları ve Alana Ait Depremsellik Bilgiler 
• Proje Alanın Rüzgâr Gülü 
• Muvafakat name (Arazi Kullanma İzni) 
• Mal Müdürlüğü Mülkiyet Yazısı 
• Tapu Senetleri (3 Adet) 
• Bakteriyolojik Su Analizi  
• Kimyasal Su Analizi 
• Fosseptik Projesi 
• Fosseptik Uygunluğuna Ait Resmi İzin Yazısı 
• Çamur Havuzu Tasarımı 
• Proje Alanına Ait Fotoğraflar 
• Orman Alanı İçerisinde Olmadığını Belirtir Resmi Yazısı 
• Tarım Alanı İçerisinde Olmadığını Belirtir Resmi Yazısı 
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EK–16 TAAK RAPORU İCİN HAZIRLANAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ 

TOPOĞRAFİK HARİTA 
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EK–17 KAPASİTE RAPORU 
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EK–18 PATLAYICI MADDE İHTİYAÇ RAPORU 

 
 

1 – Sahanın Hukuki Durumu   
  
Ruhsatı Sahibi     : Malaklar İnş.Taah. Gıda 

Maden San.Tic.Ltd. Şti 
Ruhsatın İli               : Afyonkarahisar  
Ruhsatın İlçesi             : Bolvadin-Hamidiye Köyü 
Ruhsatın Grubu       : 2.Grup 
Madenin Cinsi     :  Kalker           
Ruhsat No                             : İR 20052025   

   
Erişim No                              : 3059384   

   
Ruhsat Yürürlük Tarihi     : 13.09.2005  
 
2 - İşletme Yöntemi   
 
Kalker ocağının yıllık üretim kapasitesi 400.000 ton/yıl olarak 

projelendirilmiştir. Ruhsat alanında açık işletme yöntemi ile üretim yapılacaktır. 
Sahada yapılacak üretim çalışmalarında sahanın çatlaklı yapısından dolayı yer yer 
kırıcılarla ana kütleler parçalanarak üretilecek ama düzenli ayna oluşumlarında 
delme patlatma yöntemi ile üretim yapılacaktır. Arazinin yapısına, malzemenin 
durumuna bağlı olarak patlatma patternlerin de değişmeler olsa da genel olarak 
kalker ocağında aşağıda gösterilen şeş beş düzenindeki patternne uygun 
patlatmalar yapılacaktır. 

 
  
Delik boyu basamak yüksekliğinden 1 m fazla delinecektir.  
Delik boyu L= 11 m+ 1 m = 12 m hesaplanmıştır. 

E

V 

L 

d 

H 

Delik Boyu (L) = 12 m 
Basamak Yüksekliği = 11 m 
Delik Çapı (d)  = 0,09 m 
Delikler Arası Mesafe(E)= 3,5 m 
Dilim Kalınlığı(V) = 3 m 
Delik Adedi  = 13 adet 
Sıkılama  (S)(1/3) = 4 m 
Şarj(kolon+dip şajr)  = 8 m

S 
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Bir delik ateşlenmesi ile gevşetilecek malzeme hacmi = 3m(V) ×3,5 m(E)× 11 
m = 115,5 m3 

Patlatmadan Çıkan Toplam Malzeme  = 115,5 × 13 delik = 1.500 m3 
 
 
Bir delikte doldurulacak patlayıcı miktarı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. Delik 

boyunun 2/3 ü patlayıcı madde ile geri kalan kısım sıkılama malzemesi ile 
doldurulacaktır.   

   
( Q = patlayıcı madde miktarı ton, L = delik uzunluğu m, Y = patlayıcı madde 

yoğunluğu 0.82 Ton/m3 ) 
Q = (nd2/4) × (12/3×L) × Y = (n0.09/4)× (2/3 × 12) )× 0.82 = 0.05 ton = 50 Kg  

 
Anfo karışımın patlatılması için yemleme olarak kullanım yerine göre değişik 

tiplerde dinamit ve gecikmeli elektrik kapsülleri kullanılacaktır. Bir patlatmada 
kullanılacak malzeme miktarları; 

 
Anfo  = 50 Kg × 13 delik = 650 kg 
Dinamit =  0,5 Kg × 13 delik = 6,5 kg  
Kapsül  = 1 adet × 13 delik = 13 ade 
 
3. Patlayıcı Madde İhtiyaç Miktarı 
 
Yıllık üretim Kapasitesi   = 400.000 ton = 160.000 m3 
Bir Patlatmada Alınacak Malzeme Miktarı = 1.500 m3  
Yıllık Patlatma Adedi    = 160.000 m3 /1.500 m3 = 107 

adet 
 
Hesaplanan bu sonuçlara göre Kalker Ocağında gerekli yıllık patlayıcı miktarı; 
 
Anfo  = 650 kg × 107 adet = 69.550 kg 
Dinamit = 6,5 Kg × 107 adet = 695,5kg 
Kapsül  = 13 adet  × 107 adet = 1.391 adet 
 
 
 
Raporu Hazırlayan: 
Mehmet ÖZEL 
Maden Mühendisi 
Diploma No: 3753 
Oda Sicil No: 7490 
  
 

 
 
 
 


