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ÖZET  

Ülkemizde madencilik sektöründe çok sayıda iş kazası meydana gelmesinin en önemli nedeni 

madenlerimizin bilim ve teknoloji ilkeleri çerçevesinde doğru tasarlanmamış olmalarından 

kaynaklanmaktadır; oysa çağdaş madencilik bilim ve teknolojisi, madenlerin çıkarılmadan önce; ocak 

optimizasyonlarının yapılmasını, üç boyutlu olarak modellenmesini, olası rezerv kestirimlerinin 

yapılmasını, üretim yönteminin belirlenmesini ve üretim planlarının yapılmasını gerektirir. 

Madenlerin yenilenemez ve yerine konulamaz nitelikte varlıklar olmaları, maden kaynaklarının en 

yüksek fayda ile gelecek nesilleri için sürdürülebilir yapıda toplum yararına kullanım gerekliliğini de 

zorunlu kılar. 

Bu çalışmada her ölçekteki açık ocak ve yer altı maden projelerinin her aşamasının bilişim 

teknolojilerinden yararlanılarak gerçekleştirilmesine yönelik iteratif madencilik projelendirme 

yaklaşımları aşağıdaki ana başlıklar kapsamında yer almaktadır; 

i.  Ruhsat sahalarının belirlenmesinde ön analizler, heyelan duyarlılığı ve hidrolojik risk 

analizlerinin gerçekleştirilmesi, 

ii.  Üretim hattı boyunca yıllık maden rezerv projelerinin, üretim haritalarının 

oluşturulması ve hacim hesaplamaları, 

iii.  Sondaj verilerinin değerlendirilmesi, yüzeylerden ve en kesitlerden katı model 

oluşturma, 

iv.  Blok modellemesi ve jeoistatistiksel kestirim işlemleri, 

v.  Açık ocak tasarımı, 

vi.  Patlatma tasarımı, 

vii.  Çevresel etki değerlendirme(ÇED) analizleri, 

viii.  Ocak pasa yol tasarımları, 

ix.  Yer altı üretim planları ve galeri tasarımları. 

Bu bildirideki proje uygulamaları Netcad teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler; Üç Boyutlu Cevher Modelleme, Açık Ocak Tasarımı, Jeoistatistik. 

 

ABSTRACT 

A large number of occupational accidents in the mining sector is ocurring in our country. The most 

important reason for the occurrence is that mining processes are not designed correctly in the 



principles of science and technology, whereas before removal of the mines; pit optimization, 

modeling in three-dimensional, preparing possible reserve estimations will require the determination 

of production process and modern production plan according to mining science and technology. 

To build a sustainable society for future generations and not to extinguish our non-renewable 

resources, present conditions make it mandatory to claim the highest benefit of minerals and assests 

with minimum destruction to the nature. 

Following main headings would be an iterative approach for mining projects by taking advantage of 

informational technology at every stage of open pits and underground mining projects with all scales 

and sizes in this study. 

i.  A preliminary analysis to determine license area, the observation of landslide 

susceptibility and hydrological risk analysis, 

ii.  Volume calculations and preparing production maps for annual mineral reserve 

production, 

iii.  Evaluation of the drilling data, creating solid models of surfaces and cross-sections, 

iv.  Block modeling and geostatistical estimation procedures, 

v.  Open pit design, 

vi.  Blasting design, 

vii.  Environmental impact assessment (EIA) analysis, 

viii.  Road designs for pit rüşt, 

ix.  Underground production plans and designs gallery. 

Implementation of this article was carried out using Netcad technologies. 
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1. RUHSAT SAHALARININ YER SEÇİM 

ANALİZLERİ  

1.1 Arama ve Üretim Sahalarına İlişkin 

Raster ve Online Haritaların Projelerde 

Kullanımı 

Arama ve üretim faaliyetlerinin yürütüleceği 

sahaya ait raster (halihazır, jeoloji haritası vb.) 

haritalar coğrafi referanslanarak online haritalar 

ile birlikte proje ekranına eklenmiştir (Şekil 1.1). 

 

Şekil 1.1: Proje altlık verisi olarak kullanılan 

halihazır ver online haritaların projeye 

eklenmesi. 

 

1.2 İşletme Ruhsat Sınır Koordinatlarının 

Projeye Aktarımı ve Sınırlandırılması 

Arama ve üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü 

işletme ruhsat sınır koordinatları, bu alana 

ilişkin daha önceden izin verilmiş ruhsat alanları 

ile birlikte projeye aktarılmıştır. (Şekil 1.2). 



 

Şekil 1.2: İşletme ruhsat sınır alanları. 

 

İşletme ruhsat alanlarına ait etki (tampon) alan 

analizleri oluşturularak, ruhsat sınırları 

arasındaki sınırsal ilişkinin ortaya çıkartılması 

sağlanmıştır (Şekil 1.3). 

 

Şekil 1.3: İşletme sınır alanlarının etki(tampon) 

bölgelerinin oluşturulması. 

 

1.3 Arama ve Üretim Sahasına Ait Sayısal 

Arazi Modelinin Oluşturulması 

Faaliyetlerin yürütüldüğü bölgeye ait yükseklik 

verisi girdi olarak kullanılarak,  çalışma alanını 

kapsayan bölgeye ait sayısal arazi modeli 

oluşturulmuş ve üzerinden sayısal eş yükseklik 

eğrileri geçirilmiştir. (Şekil 1.4). 

 

Şekil 1.4: Ruhsat sınır alanlarının bulunduğu 

bölgeye ait sayısal arazi model üretimi ve eş 

yükseklik eğrilerinin geçirilmesi. 

 

1.4 Arama ve Üretim Sahası Yüzey 

(Yükseklik, Eğim), Heyelan ve Hidroloji 

Analizleri 

Çalışma sahasına ait sayısal arazi modeli 

üzerinden yükseklik analizi gerçekleştirilmiş, 

bölge yükseklik değişimleri tematik aralıklar ile 

gösterilmiştir (Şekil 1.5). Bu sayede madencilik 

faaliyetlerinin yürütüldüğü alan için yükseklik 

değişiminin yorumlanması kolaylaştırılmıştır. 

 

Şekil 1.5: Ruhsat sınır alanlarının bulunduğu 

bölgeye ait yükseklik haritası. 

 

Diğer bir yüzey analiz olan eğim haritalarının 

oluşturulması için de sayısal arazi modelinden 

faydalanılmış ve bölgede ki eğim değişimleri 

tematik yapıda ortaya konmuştur (Şekil 1.6). 

 

Şekil 1.6: Ruhsat sınır alanlarının bulunduğu 

bölgeye ait eğim haritası. 

 

Ruhsat sahasına ilişkin heyelan duyarlılığı 

‘Değiştirilmiş Analitik Hiyerarşi Süreci –mAHP 

(Modified Analytic Hierarchy Process) yöntemi 

ile; yükseklik, topografik eğim, topografik 

nemlilik(TWI), litoloji, sediman taşıma 

kapasitesi(LS), nehir aşındırma gücü endeksi 

(SPI) ve bitkisel indis(NDVI) girdileri ile 

modellenerek analiz edilmiştir (Şekil 1.7.1- 

1.7.2). 



 

Şekil 1.7.1: ‘Değiştirilmiş Analitik Hiyerarşi 

Süreci –mAHP; yükseklik, topografik eğim, 

topografik nemlilik(TWI), litoloji, sediman 

taşıma kapasitesi(LS), nehir aşındırma gücü 

endeksi (SPI) ve bitkisel indis(NDVI) girdileri. 

 

 

Şekil 1.7.2: Ruhsat sınır alanlarının bulunduğu 

bölgeye ait heyelan duyarlılık haritası. 

 

Ruhsat sahasındaki hidrolojik risklerin önceden 

kestirimi için ‘havza modelleme’, ‘yağış 

alanlarının tespiti’ ve ‘taşkın debi hesaplamaları’ 

gerçekleştirilerek işletme süresi boyunca bu 

sahadaki olası taşkın riskleri sınırları ile birlikte 

belirlenmiştir (Şekil 1.8.1-1.8.2-1.8.3). 

 

 

 

Şekil 1.8.1: Ruhsat sınır alanlarının bulunduğu 

bölgeye ait havza sınır haritası. 

 

 

Şekil 1.8.2: Ruhsat sınır alanlarının bulunduğu 

bölgeye ait taşkın debi hesabı. 

 

 

Şekil 1.8.3: Ruhsat sınır alanlarının bulunduğu 

bölgeye ait taşkın duyarlılık haritası. 

 

1.5  Ruhsat ve Analiz Projelerinin Kurum 

Standartlarına Uygun Proje Çıktı 

İşlemleri 

Madencilik faaliyetlerinin yürütülmesinden 

sorumlu kurumlar tarafından proje çıktıları için 

belirlenen standartlara uygun olarak proje 

çıktıları oluşturulmuştur (Şekil 1.9).  

 

Şekil 1.9: Çıktı şablonları yardımıyla projelerin 

kurum standartlarında çıktıya hazırlanması. 

 

2 MADEN REZERV HESAPLAMALARI   



2.1 Yıllık Maden Üretim Haritalarının 

Oluşturulması 

İşletmelerdeki üretimin yerlerini, miktarlarını, 

yapılış şekillerini ve bir sonraki yıl için üretim 

programlarını gösterir, uygun ölçekli beyan 

niteliğindeki imalat haritaları, koordinatlı 

hâlihazır raster üzerinden sayısallaştırılarak 

çalışma alanına ait mevcut ve planlanan üretim 

basamakları oluşturulmuştur (Şekil 2.1). 

 

Şekil 2.1: Maden üretim mevcut durum haritası. 

 

 

 

Şekil 2.2: Maden üretim sonrası durum haritası. 

 

2.2 Üretim Kesitlerinin Hazırlanması 

Madencilik faaliyetinin yürütüldüğü araziye ait 

güncel ve üretim sonrası durumu gösterir sayısal 

projeler üzerinden aynı kesit hattı boyunca kesit 

işlemleri gerçekleştirilmiştir.  

 

Şekil 2.3: Maden üretim haritası kesit alım hattı. 

 

Kesit alım işlemleri sonrası oluşturulan en ve 

boy kesitler çizdirilerek, kesitler üzerinden 

üretim alanının gösterilmesi sağlanmıştır. 

 

Şekil 2.4: Maden üretim haritaları üzerinden 

alınan en kesitlerin ekrana çizdirilmesi. 

 

2.3 Üretim Sahasına Ait Hacim Hesabı 

Kesit alım işlemleri sonrası oluşan en ve boy 

kesitler kullanılarak, yıllık planlanan maden 

üretimi hacim hesabı yapılmıştır (Şekil 2.5). 

Hacim hesabı sonrası oluşan cetvelde, kesit hattı 

boyunca tanımlanan aralıklardaki kazı, dolgu ve 

kümülatif değerler yer almaktadır. 

 

Şekil 2.5: Yıllık planlanan maden üretimi hacim 

hesabı cetveli. 

 

2.4 Üretim Hattı İçin Kurum Standartlarına 

Uygun Proje Çıktı İşlemleri 

MİGEM tarafından proje çıktıları için belirlenen 

standartlara uygun çıktı şablonları 

oluşturulmuştur ve üretim panosuna ilişkin proje 

çıktıları alınmıştır (Şekil 2.6).  



 

Şekil 2.6: Yıllık planlanan maden üretimi proje 

çıktıları. 

 

3 CEVHER MODELLEME 

3.1 Proje Veri Girişi ve Verilerin 

Değerlendirilmesi 

Proje sahasına ilişkin sondaj verilerinin 

değerlendirilmesi ile blok modelleme, ve 

jeoistatiksel kestirim gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma sahasındaki sondajlara ilişkin geometri 

bilgileri (sondaj no, koordinat bilgileri, doğrultu, 

eğim, açı, derinlik) ve öznitelik verileri (numune 

analiz değerleri) projeye entegre edilmiştir. 

 

Şekil 3.1: Proje dosyasının oluşturulması ve 

sondaj bilgi ve verilerinin aktarımı. 

 

Proje dosyasına aktarımı tamamlanan 

sondajların üç boyutlu ekranda görselleştirilmesi 

için sondaj boyunca kesilen damar/litoloji 

seviyelerine farklı renk, etiket ve jeolojik tarama 

tanımlamaları yapılmıştır. 

 

Şekil 3.2: Sondajların 3 boyut ekranda 

görselleştirilmesi. 

 

Projeye aktarılan sondajlar üzerinden uzunluk ve 

öznitelik istatistikleri öğrenilerek proje 

metrikleri belirlenmiştir. İstatistik her bir sondaj 

ve tüm sondajlar için öznitelik ve litoloji/damar 

seçimi yapılarak hesaplatılmış, değerler 

jeoistatistiksel kestirim için kullanılmıştır. 

 

Şekil 3.3: Sondajlar üzerinden istatistiksel 

analizler. 

 

3.2 Sondaj Log Raporlarının Hazırlanması 

Jeolojik yaş cetveline bağlı kalınarak verilen 

renk ve taramalar tamamlandıktan sonra her bir 

sondaj için kurum standartlarına göre 

düzenlenebilen sondaj logları hazırlanmıştır 

(Şekil 3.4). 

 

Şekil 3.4: Sondaj log raporlarının hazırlanması. 



 

3.3 Damar/Litoloji Yüzey Oluşturma ve 

Modelleme 

Cevher modelleme esnasında cevherin veya 

diğer sedimanter birimlerin alt, orta ve üst yüzey 

sınırları tercih edilmektedir. Projede kömür 

cevher seviyesine karşılık gelen damar/litoloji 

kullanılarak alt ve üst yüzeyler oluşturulmuştur 

(Şekil 3.5).  

 

Şekil 3.5: Cevher üst sınır yüzeyinin 

oluşturulması. 

 

Damar/litoloji yüzey oluşturma işleminde farklı 

kestirim yöntemleri (en yakın mesafe, ters 

uzaklık ve krigleme) kullanılabilir ve yüzeye 

faylar da eklenebilir. Oluşturulan yüzeylere ait 

alan, ortalama kot ve eğim bilgileri 

raporlanabilir.  

Cevher alt ve üst sınır yüzeylerinden 

faydalanarak (Şekil 3.6), cevheri yer altında 

temsil eden katı model oluşturulmuş ve 

oluşturulan katı modelin hacim bilgisine 

ulaşılmıştır (Şekil 3.7). 

 

Şekil 3.6: Cevher alt ve üst sınır yüzeyleri. 

 

 

Şekil 3.7: Cevheri temsil eden katı model. 

 

3.4 Sondajlardan Kesit Alımı ve Modelleme 

Katı model oluşturma işleminde kullanılan diğer 

bir yöntem ise en kesitlerden katı model 

oluşturma yöntemidir. Bu yöntemle model 

oluşturmak için cevheri kesen ve yaklaşık aynı 

doğrultuda bulunan sondajlar seçilerek en kesit 

alımları otomatik olarak gerçekleştirilmiştir. 

(Şekil 3.8). 

 

Şekil 3.8: Otomatik en kesit alımı. 

 

Oluşturulan en kesitlerden faydalanarak cevheri 

yer altında temsil eden katı model oluşturulmuş 

(Şekil 3.9) ve katı modellerin hacim bilgisine 

ulaşılmıştır. 

 

Şekil 3.9: Otomatik oluşturulan en kesitlerden 

elde edilen katı modeller. 

 



3.5  Katı Model Bloklama ve Jeoistatistiksel 

Kestirim  

Cevheri temsil eden katı model, ortaya 

çıkartılmış ve modele ait öznitelik 

kestirimlerinin yapılması için uygun değerler ile 

bloklanmıştır (Şekil 3.10).  

 

 

Şekil 3.10: Cevhere ait katı modelin bloklaması. 

 

Bloklar üzerinde jeoistatiksel yöntemler 

kullanarak kestirim yapabilmesi için farklı 

uzunluktaki örnek değerlerini eşit uzunluklu 

örnek (kompozit) değerlerine dönüştüren 

kompozitleme işlemi gerçekleştirilmiştir (Şekil 

3.11). 

 

Şekil 3.11: Kompozitleme işlemi ile örnekleme 

boyutlarının eşitlenmesi.  

 

Kompozitleme sonrası bloklar üzerinden 

jeoistatiksel yöntemler (variogram, en yakın 

komşu, ters uzaklık, krigleme)  kullanılarak 

kestirim gerçekleştirilmiş ve bloklara ait 

öznitelik değerlerinin üç boyutlu tematik olarak 

oluşturulması sağlanmıştır (Şekil 3.12-3.13). 

 

Şekil 3.12: Jeoistatistik kestirim için 

oluşturulmuş variogram eğrisi.  

 

 

Şekil 3.13: Kompozitleme işlemi ile örnekleme 

boyutlarının eşitlenmesi. 

 

3.6 Proje Değerlerinin Raporlanması 

Bloklar üzerinde gerçekleştirilen kestirim işlemi 

sonrası her bir blok için atanmış yoğunluk ve 

öznitelik değerleri raporlanmıştır. Raporlarda 

cevher yoğunluk, öznitelik, tenör-tonaj ve hacim 

bilgileri listelenmiştir (Şekil 3.14). 

 

Şekil 3.14: Tenör-Tonaj Eğrisi Raporu. 

 

4 AÇIK OCAK TASARIMI 

4.1 Ruhsat, Ocak ve Pasa Sahası Sınırlarının 

Tanımlanması 

Açık ocak maden işletmeciliğinde ocak/pasa 

harmanı tavan veya taban sınırı belirtilerek 



basamak tasarımı gerçekleştirilmektedir. Seçilen 

sahada tavan/taban sınırları sayısallaştırılarak 

projeye aktarılmıştır (Şekil 4.1). 

 

Şekil 4.1: Açık ocak ve pasa harmanı tavan 

sınırı, yüzey topografyası. 

 

Uygulamada ocak tavan sınırı üzerinden 

ilerleyerek basamak tasarımı gerçekleştirilmiştir. 

Yer üstü madenciliği kategorisi altında her bir 

ocak için oluşturulan ocak sekmesine ocak tavan 

sınırı ve topografik yüzeyi temsil eden veriler 

aktarılmıştır (Şekil 4.2) 

 

Şekil 4.2: Açık ocak tavan sınır ve yüzeyinin 

tanıtılması. 

 

4.2 Ocak İşletme Basamak ve Rampa Tanımı 

Ocak çizgisi olarak tanıtılan sınır üzerinden 

basamak tanımı(genişlik, eğim, yükseklik ve açı 

değerleri) yapılarak basamaklar oluşturulmuştur 

(Şekil 4.3). Basamak tanımı içinde hesap 

yöntemi ve yön tayini yaparak ocak tasarımının 

tavandan tabana veya tabandan tavana doğru 

yapılması sağlanabilmektedir. 

 

Şekil 4.3: Açık ocak basamak tasarımı. 

 

Basamaklar arası geçişi sağlayacak rampa 

tanımları yapılarak açık ocak tasarıma eklenmesi 

sağlanmıştır. Tanımlanan basamak ve rampa 

tanımları sonrasında otomatik basamak 

oluşturma yöntemi kullanılarak basamaklar 

oluşturulmuştur (Şekil 4.4). 

 

Şekil 4.4: Otomatik basamak oluşturma yöntemi 

sonrası oluşan basamakların görünümü. 

 

4.3 Açık Ocak Yüzeylerinin Oluşturulması 

Oluşturulan açık ocak basmak tasarımları, 

topografya ve cevher ile entegre edilerek proje 

yüzeyleri yenilenmiştir (Şekil 4.5). 

 

Şekil 4.5: Ocak yüzeyinin topografik yüzey ile 

entegrasyonu. 

 



Ocak içinde işletilecek basamağa ait kotlar 

arasındaki katı model oluşturma ve hacim 

hesaplama işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Oluşturulan model bloklanarak cevher bilgisi 

elde edilmiştir (Şekil 4.6). 

 

Şekil 4.6: Açık ocak basamak kotları arası hacim 

hesabı. 

 

Ocak tasarımına benzer yapıda pasa harmanı 

tasarımı gerçekleştirilmiştir (Şekil 4.7). 

 

Şekil 4.7: Pasa harmanı tasarımı. 

 

4.4 Patlatma Tasarımı, Çevresel Etki 

Değerlendirme ve Raporlama 

Açık ocak tasarımı sonrası patlatma paterninin 

tasarımı, patlatma yöntemine göre patlatma 

değerlendirmeleri yapılmış ve belirlenen model 

ile ‘hava şoku’, ‘gürültü’, ‘vibrasyon(yer 

sarsıntısı)’ ve ‘taş savrulması’ değerlendirmeleri 

yapılmış ve yüzey modeli ile birleştirilmiştir 

(Şekil 4.8).  

 

 

Şekil 4.8: Patlatma patern tasarımı. 

 

 

Şekil 4.9: Çevresel Etki Değerlendirme 

 

Patlama sonuç raporu hazırlanarak delik bilgileri 

ve metrikler elde edilmiş; tüm sonuçlar 

standartlara uygun yapıda çıktıya hazırlanmıştır 

(Şekil 4.10). 

 

Şekil 4.10: Patlatma sonuç raporu 

 

 



 

Şekil 4.11: Çevresel Etki Değerlendirme analiz 

sonuçları. 

 

4.5 Ocak Pasa Yol Tasarımı  

Ocak veya ocak-pasa harmanı arası bağlantıyı 

sağlamak için uygun yatay ve düşey platform 

parametre değerleri ile yol tasarımı oluşturulup, 

rehabilitasyon kapsamındaki proje süreçleri 

gerçekleştirilmiştir. (Şekil 4.12-4.13). Yol 

tasarımı sonrası kazı dolgu hacim hesabı da 

yaptırılarak yola ait tüm detaylar raporlanmıştır. 

 

Şekil 4.12: Ocak yolu tasarımı.  

 

 

Şekil 4.13: Ocak pasa yol tasarımı kazı dolgu 

hacim hesap raporları. 

 

 

5 YERALTI GALERİ TASARIMI 

5.1 Yeraltı Üretim Planının Tasarlanması 

Yeraltı maden işletmeciliğinde cevher üretim 

planına uygun galeri hatları tasarlanmış ve galeri 

içi tesisat ve taşıma sistemleri projeye entegre 

edilmiştir. 

 

5.2 Galeri Oluşturma ve Görselleştirme 

Yeraltı üretim planı dahilinde galeriler profil, 

tip, durum, tahkimat özellikleri dikkate alınarak 

ve galeri içi havalandırma hesabı ilişkin gerekli 

parametreler tanımlanarak tasarlanmıştır. (Şekil 

5.1). 

 

Şekil 5.1: Galeri ekleme ve parametre tanımı. 

 

Galeri seçilen profil tipine uygun üç boyutlu 

düzlemde görselleştirilmesi sağlanmış ve cevher 

modeline ait üretilecek alan ile ilişkisi 

gösterilmiştir (Şekil 5.2). 

 

Şekil 5.2: Galerilerin 3 boyutlu ekranda 

görselleştirilmesi. 

 

 

 

5.3 Galerilere Tesisat ve Taşıma Sistemlerinin 

Eklenmesi 

Galeri içi tesisat (su, elektrik, basınçlı hava vb.) 

ve taşıma sistemleri ait elemanlar ile fan ve hava 

kapısı eklenmiştir (Şekil 5.3). 



 

Şekil 5.3: Galerilerin tesisat ve taşıma 

elemanlarının eklenmesi. 

 

5.4 Yeraltı Tasarımı Görselleştirme ve 

Raporlama 

Yeraltı madenciliği tasarımında eklenen 

elemanlardan galeri, tesisat ve taşıma sistemleri, 

fan ve hava kapısı kafes tipi karelaj içinde 

görselleştirilmiştir (Şekil 5.4- 5.6-5.7).  

 

Şekil 5.4: Galeri özniteliklerine göre tematik 

hazırlama. 

 

Tasarım elemanlarına ait raporlar hazırlanarak 

proje metrikleri hesaplanmıştır. 

 

 

Şekil 5.5: Yeraltı galeri ve diğer elemanlara ait 

rapor. 

 

 

Şekil 5.6: Yer altı galeri, topoğrafya ve cevher 

ilişkisinin kafes tipi karelaj gösterimi. 

 

 

Şekil 5.7: Yer altı galeri tasarımı proje çıktıları. 

 

6 SONUÇ 

‘Madencilik Uygulamaları’ herşeyden önce 

‘insan hayatı’nı direkt olarak etkilediği için son 

derece önem taşımaktadır. Ülkemizdeki 

madenlerde son dönemlerde yaşanan üzücü 

kazalar maden projelerinin doğru tasarlanmaları 

gerekliliğinin ne kadar önemli olduğunu bizlere 

en acı şekli ile göstermiştir. ‘İnsan hayatı’ gibi 

bir diğer önemli konuda  madenlerin 

yenilenemez ve yerine konulamaz nitelikte 

varlıklar olmasıdır. Gelecek nesiller için maden 

kaynaklarının en yüksek fayda ile sürdürülebilir 

yapıda toplum yararına kullanılması gereklidir.  

Ülkemizde madencilik sektöründe çok sayıda iş 

kazası meydana gelmesinin en önemli nedeni 

madenlerimizin bilim ve teknoloji ilkeleri 

çerçevesinde doğru tasarlanmamış olmalarından 

kaynaklıdır, oysa çağdaş madencilik bilim ve 

teknolojisi, madenlerin çıkarılmadan önce;  ocak 

optimizasyonlarının yapılmasını,  üç boyutlu 

olarak modellenmesini, olası rezerv 

kestirimlerinin yapılmasını, üretim yönteminin 

belirlenmesini (açık ocak mı yoksa yer altı 



galerisi mi) ve üretim planlarının yapılmasını 

gerektirir. 

 

 


