
Komputer (Bilgisayar) Ve Madencilik 
Turhan ARMUTÇU* 

A) BİLGİSAYAR NEDİR? VE NASIL ÇALIŞIR? 

Gün geçtikçe adından daha çok sözedilen çe
şitli uygulama alanlarında daha çok kullanılan bil
gisayarın toplum gözünde her sorunu kendiliğinden 
çözen olağanüstü, insanı aşan bir yaratık görüntü
sü vardır. 

Bu görüntünün nedeni bilgisayarın çalışma il
kelerinin bilinmemesidir. Bu durumda bilgisayarın 
bir kaç saniyede karmaşık bir sorunu çözdüğünü 
gören veya duyan bir kimse, onu herhangi Dİr so
runu kendiliğinden çözebilen İnsanüstü bir makina 
olarak düşünebilmektedir. 

Bilgisayar herşeyden önce bir bilgi işleme ay
gıtıdır. Giriş olarak verilen bilgilerin, çeşitli «yalın 
ya da karmaşık» işlemlerden sonra kullanıcının ar
zuladığı hususlarda çıkış bilgisi veya sonuç elde 
edebilen makinadır. 

Bilgisayarı daha iyi anlamak için her «bilgi iş
leme aygıtı gibi» bu aletin de İş görüşü [Yönetme, 
Programlama, Alet, Veriler (Ham madde), Son Ürün 
ve insanla olan irtibat] hakkında bilgi sahibi olmak 
gerekir. Aşağıda bu hususlar ayrı ayrı mütalaa edi
lecektir. 

Yönetme : Bilgisayar, çok kolay anlaşılır bir 
takım ilkelere göre çalışan bir makinadır. Yapabil
diği işlemler ise; toplama, çıkartma, çarpma, böl
meden müteşekkil temel dört aritmetik işlemden ve 
basit mantıksal karşılaştırma ve bilgi taşımadan I-
barettir. 

Programlama : Bilgisayarı diğer bütün maklna-
lardan ayıran en önemli özellik, programlamadır. 

Programlama ise belli bir işi yapmak için veya 
belli bir problemi çözmek üzere, bilgisayarın haiz 
olduğu yönetme İmkânları dahilinde, gereken İş
lemlerin tanımlanmasıdır. Çok karmaşık problem 
veya işleri tanımlamak bilgisayar adıyla programla
mak insanın hüneridir. Bilgisayarın hüneri ise insan 
tarafından hazırlanan ve yapılacak İşlemleri ve sı
ralarını tanımlayan bilgiyi yani programı belleğinde 
(hafızasında) saklıyabilmesidir. Bilgisayar belleğinde 
bulunan programdan yapacağı işleri okuyarak uy
gular, tşte bilgisayarın bir devrim yaratmasını sağ
layan en büyük özelliği, bir program biçiminde, 
yapılacak işlemlere ilişkin tanımları, belleğinde tu
tabilmesi ve işlemleri istenen sıraya göre yapabil-
mesidir. 

Alet : Şekil 1 den de görüleceği gibi alet 4 
ana kısımdan teşekkül etmektedir. 
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Bilgisayara, hambllgiler (Veriler), genellikle bil
gisayar kartlarına delinmiş olarak kart okuyucu ka
nalıyla verilir. Bu kısım, program ve veri kartlarını 
okuyarak merkezi işlem merkezine iletir. Merkezi 
işlem, merkezi bilgisayarın en önemli kısmı olup 
yardımcı bellek kısımları ve son ürünü basan tab 
kısımlarla irtibatlıdır. Merkezi işlem kısmı, verilen 
program gereği, arzu edilen hesapları veya veriler 
arasındaki bağlantıları yaparak, ortaya çıkartılması 
arzulanan son ürünü saptar. Merkezi işlem merkezi 
hesapları yaparken hem program ve hem de bu 
program gereği yapılacak hesaplara alt verileri bel
leğinde veya yardımcı bellekte tutar. 

Ham bilgi (Veri) : 

Veriler, ölçülebilen kesin terimler olmaktadır. 
Tek başlarına bir bilgiyi kesin ve sıhhatli bir şekil
de, ölçü birimleri dahilinde, ifade eden terimlerdir, 
örneğin; belli bir sondajın belli bir kot aralığındaki 
karot randımanı gibi. 

ürün : 

Bilgisayardan elde edilen son ürün verilere da
yanan bilgi niteliğinde olmaktadır. Şöyle ki veriler 
hatalı veya yanlışsa son ürün de en az bir o kadar 
hatalı veya yanlıştır. Bu hususa çok dikkat etmek 
gerekir ve kullanılan verilerin son üründe istenen 
sıhhatlilikten çok daha fazla sıhhatli olmasına gay
ret edilmelidir. 

Son ürün : 

Son ürün genellikle matbu kâğıtlara tab edil
miş şekilde veya kartlara delinmiş şekilde veya 
teyplere geçirilmiş şekilde elde edinilmektedir. 

Bilgisayarın insanla olan irtibatı: 

Bilgisayarın karşısından insanın yerini iyice de
ğerlendirmek gerekir. Bilgisayar, yukarda da ifade 
edilmeye çalışıldığı gibi çok büyük olanakları bulu
nan, bir bilgi işlem makinasıdır ve ancak kendisine 
bir programla tanımlanarak verilen işleri yapabilir. 
Karmaşık işleri bir sistem biçiminde düşünerek 
çözümlemek, gerekli programları yazmak, uygula
mayla İlgili çeşitli şemaları, çizelgeleri ve yönergele
ri hazırlamak ise bilgisayarı kullanan insan tarafın
dan yapılması gereken işlerdir. Bu bakımdan bilgi
sayarda uygulaması birkaç saniye süren bir progra
mın hazırlanması için bir kişinin birkaç saat, birkaç 
gün hatta bazen birkaç ay çalıştığını unutmamak 
gerekir. 

Ancak program bir kez hazırlandıktan sonra 
bilgisayarda bunu değişik verilerle, istenilen zaman
larda, İstenildiği kadar uygulamak olanağına swhip 
olunur. 

B) NEDEN BİLGİSAYAR : 

Yukarda izah edilmeye çalışıldığı özellikleri 
yanında bilgisayarın kullanma sahasının büyümesi
ne, hız, kapasite, ve çok yönlü kullanılış özellikle
rine de haiz oluşu sebep olmuştur. Hız özelliğine 
örnek olarak şu söylenebilir; ortalama olarak bir 
kimse yedi haneli on rakamı bir dakikada toplarsa, 
bu süre zarfında bazı bilgisayarlar bu rakamlardan 
1.000 milyonunu toplayabilir. Kapasite özelliği ise 
şu örnekle izah edilebilinir; Yüzlerce Ankara ili te
lefon rehberindeki bilgiyi tipik bir bellek ünitesine 
koymak mümkündür. Çok yönlü özelliği ise aynı 
bilgisayar çeşitli, örneğin; muhasebe, rezerv, topog-
raf hesaplan, yatırım değerlendirme gibi, birbiriy
le alâkası olmayan programların neticelendirllme-
sinde kullanılabilmesiyle ortaya çıkmaktadır. 

Yukarda uzun uzun izah edilen bilgisayarın 
haiz olduğu özelliklerden dolayı, sigorta ve banka
cılık gibi sahalarda geniş kullanış sahası bulmuş
tur. Bunun yanında, zamanla, bilgisayarın haiz ol
duğu hız ve kapasite özelliğinden istifade edilerek, 
günümüze dek Insangücü veya klâsik hesap makl-
nalarıyla, saptanmaları çok uzun süren fakat çok 
bilgiye dayanan ve neticede detaylı ve 6ihhatll ü-
rünler veren matematiksel, istatistiksel, yöneylem a-
raştırmaları gibi değerlendirme tekniklerine ekono
mik olarak pratik kullanabilme olanağı sağlamıştır. 
Bu yüzdendir ki, bilgisayar günümüzde ileri tekno
lojiye sahip ülkelerde bütün idari ve teknik prob
lemlerin çözümünde geniş manâda kullanılma ola
nağına kavuşmuştur. 

BİLGİSAYARIN KULLANILDIĞI «ROUTINE» 
İŞLER : 

Ülkemizde, de bazı büyük kuruluşlarda aşağıda 
bahsedilecek olan «ROUTINE» işlerin yapılmasında, 
revizyonunda bilgisayar imkânlarından mümkün ol
duğu kadar Jstifade edilmektedir, örneğin; 

1) Personel Yönetiminde; Bu hususa faydalı 
olmak üzere bilgisayar sayesinde (a) Personel kü
tüklerinin, yetenek kütüklerinin tutulması, (b) İnsan 
gücünü plânlama modellerinin geliştirilme ve reviz
yonu gibi hususlarda, 

2) Muhasebe işlerinde (a) Bütçe yapımında 
(b) Maaş.ve ücret bordrolarının saptanmasında (c) 
Maliyetlerin hesaplanmasında ve kontrolunda, 

3 Stok kontrolü Stokların, teknik, ekono
mik ve organizasyon yönünden, zamana bağlı ola
rak, en uygun seviyede tutulmasının saptanmasın
da ve kontrolunda, 

4) Yeni yatırımların değerlendirilmesi (a) Ya
tırımların parasal ve zaman yönünden planlanmasın
da (b) Alternatif yatımlar arasından en kârlılarının 
seçiminde bilgisayarın ülkemizde de bazı kuruluş
lar tarafından kullanıldığından bahsetmek mümkün
dür. 

14 Madencilik 



C) BİLGİSAYAR VE MADENCİLİK 

Madenciliğin en önemli özelliği doğal şartlarla 
sıkı sıkıya bağlı oluşudur. Doğal şartlar hakkında 
elde yeterli bilgi.bulunmadığı gibi birçok değişken
lerin nasıl davrandığı ve birbirleriyle ne dereceye 
kadar ilgili oldukları da kesin olarak bilinmez. Ço
ğunlukla bu sebeptendir ki, jeolojik, jeofizik, jeo-
şimik, sondaj, teknolojik testler gibi faaliyetler ma
dencilik yönünden doğal şartlar hakkında bilgi top-
lıyabilmek amacıyla yapılır. 

Günümüzde ileri teknolojiye sahip ülkelerde, 
yukarda bahsedilen masif çaptaki bilgilerin toplan
masında ve detaylı olarak değerlendirilmesinde, hız, 
kapasite ve diğer özelliklerinden dolayı bilgisayar 
imkânlarından en geniş şekilde istifade etmektedir
ler. Yazımızın bundan sonraki kısımlarında teknolo
jik yönden ileri ülkelerde bilgisayar imkânlarından 
istifade ederek madencilik problemlerinin çözümün
de hangi madencilik verilerinin ne gibi değerlendir
me metodları ile değerlendirildiği ve ne gibi ne
ticeler elde etmede faydalanıldığı hakkında özet 
bilgiler verilecektir. 

BÖLGE ÇAPINDA MADEN ARAMA STRATEJİ
SİNİN TESPİTİ VE YENİ MADEN ARAMA FAALİ
YETLERİNİN PROGRAMLANMASI : 

Bölge çapında yeni maden arama stratejisini 
tespit ederken çeşitli faktörler, çeşitli derecede, 
stratejinin tespitine tesir ederler. Bu faktörlerin ö-
nemlilerinin, ülkenin çeşitli madenlere gelecekte o-
lan ekonomik ve stratejik yönden ihtiyacı, gelecek 
yıllarda maden ihraç etme imkânları, ülkenin ekono
mik gelişme hızı ve buna bağlı olarak maden ara
ma ve işletmeye gösterilecek öncelik olduğu 
bilinmektedir. işte bu hususlarla ilgili geniş 
çapta bilgilerin toplanmasını ve ilgili faktörleri müm
kün mertebe tesir ağırlıkları dahilinde kapsayan 
matamatiksel, istatistiksel modeller hazırlıyarak çe
şitli madenler yönünden ülke ihtiyaç trendlerinin ve 
dünya maden fiyatlarının trendlerinin saptanmasında 
bilgisayar imkânları kullanılmaktadır. 

Genel maksada en elverişli yeni maden ara
nacak bölgelerin tespiti için saptanan bu trendler 
gözönünde tutularak, Tablo 1 de de görüldüğü üze
re, elde mevcut bütün bilgilere dayanılarak bir ön 
bilgi değerlendirmesi yapılmaktadır. 

Önbilgi değerlendirmesinin yapılabilmesi, her-
şeyden önce, elde mevcut olan ve sistematik bir 
şekilde sınıflandırılmış (Tablo 1 de gösterilen) ilmt 
bilgiler sayesinde başarılmaktadır. Eskiden toplan
mış olan madencilik, jeolojik, jeoşimik bilgilerin ön 
değerlendirilmelerinde takip edilen ana prensip şu 
olmalıdır; Bilindiği üzere maden yatakları, jeolojik 
oluşumlardır ve tektonik yapı, formasyon cinsi, jeo
lojik yaş ve volkanik aktivitelerin coğrafik dağılımı 
gibi faktörlerin biri, veya birkaçı veya hepsiyle 

az veya çok irtibatlıdırlar. Bu yüzden Tablo 1 de 
görüldüğü üzere eldeki mevcut bilgilerin bu fak
törlerin coğrafik dağılımı ortaya çıkaracak şekilde 
bir model dahilinde değerlendirilmeleri sonunda ü-
mitli yeni maden provenslerinln tespiti ve bilinen 
maden provenslerinin yeni jeolojik, teknolojik ve 
ekonomik bilgiler ışığı altında yeniden değerleri
nin saptanması mümkün olmaktadır. Eldeki maden 
arama imkânlarının bilinmesi ve bunların en ümitli 
görülen sahalardan başlamak kaydıyla diğer ümit
li sahalara optimum netice verecek şekilde dağıtım 
Tablo Vin son satırında gösterildiği şekilde yapıl
maktadır. Yeni faaliyetler sonunda elde edilen yeni 
bilgilerin analizleri yapılmakta, eski bilgilere eklen
mekte ve böylece daha sıhhatli netice veren yeni 
model çalışmaları başarabilmektedir. 

ÜMİTLİ MADEN SAHALARI DAHİLİNDE MA
DEN YATAĞI ARAMA VE ÖN DEĞERLENDİRME : 

Bu kısmın ana gayesi birinci kısım faaliyetleri 
sonunda tespit edilen ve ümitli görülen maden sa
halarında yeni maden yatağı bulmak veya bilinen 
bir maden yatağının rezervini genişletmek amacıyla 
planlanacak olan detay jeolojik, jeofizik ve jeoşimik 
etüdlerin verilerinin değerlendirilmesi ve bu değer
lendirme neticesinde istikşaf sondajlarının koordi
nat ve derinliklerinin tespitiyle, bütün bu faaliyet
lerin en ekonomik bir şekilde tahakkuku için yapı
lacak iş programlarının tanziminden ibarettir. Bu
radan da anlaşılacağı gibi gerek istikşaf, gerekse 
detay maden arama statik bir yapıya değil dinamik 
bir yapıya sahip olup maden aramanın her safha
sında eldeki bütün bilgilere dayanarak bir ön bilgi 
değerlendirmesi yapılmakta ve ilerdeki safhada ya
pılacak işlemler hakkında buna dayanarak karar
lar verilmektedir. Problemi maden arayıcının çeşit
li ekonomik ve stratejik kıymete haiz madenlerin, 
pek çok ümitli sahalarda aynı anda ve eldeki be
lirli imkânlar dahilinde çeşitli detaylıkta araması 
şeklinde düşünüldüğünde ne kadar kompleks oldu
ğu açıkça görülür. Böyle kompleks bir problemin 
optimum şekilde çözümü ise Tablo II de gösterilen 
ve ümitli maden sahalarına ait bulunan Jeolojik, 
Jeofizik, Jeoşimik verilerin en iyi şekilde değer
lendirilmesi sonunda çıkan istikşaf sondajlarının 
tahakkuk ettirilmesi ile elde edilecek veriler ışığı 
altında ümitli sahaların ön değerlendirilmesinin tek
rar yapılması ve daha sonra ileri maden arama saf
haları hakkında karar verme şeklinde olan ve bir 
birini takip eden karar verme prosesi sayesinde 
başarılmaktadır. 

BULUNAN YENİ BİR MADEN YATAĞININ DE
ĞERLENDİRİLMESİ VE İŞLETMEYE ALMA: 

Ümitli sahaların Tablo II de görüldüğü gibi ön 
değerlendirilmesi sonunda çıkan ve rezerv sondaj
larının yapılması istenen yeni maden yataklarında 
çoğunlukla görülen bu önemli problem; rezerv son-
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TABLO : I 

Madencilik Faaliyetlerinin ana 
kademeleri 

Değerlendirmeye tâbi tutulan veriler 
Değerlendirme işleminde kufta-
nılan Matematiksel, İstatistiksel, 
Yöneylem Araştırma TeknflderL 

Değerlendirme sonunda elde 
edilen sonuçlar 

ELDEKİ «ESKİ MADENCİLİK» VERİLERİ; Örneğin: işletilme
miş veya işletilen madenlere ait üretim miktarları, te
nor ve rezerv durumları, yatak tipleri, mineraller, for
masyon tipleri ve yaşları, tektonik durumları, yantaş 
coğrafik lokasyonları. Eski maden arama faaliyetleri
nin loğları ve başarı oranları gibi. 

Bilgi işlem 

MULTIVARIATE ANALYSIS 

TREND SURFACE 

Eski verilerin sistematik olarak 
toplanması 

ümitli yeni maden provensleri-
nin tespiti eskilerinin yeniden 
değerlendirilmesi. 

Geniş bir saha iğin maden ara
ma stratejisinin tesbiti ve maden 
arama programının saptanması. 

JEOLOJİK VERİLER; ülke çapında formasyon tiplerinin 
dağılımı, volkanik oluşumların ve tektonik yapımın coğ
rafik dağılımları. Formasyonların yaşlılık durumu ya
pılmış olan sondajlarda formasyonların başarı oran
ları gibi. 

Jeolojik verilerin sistematik top
lanması ve klasifikasyonu. 

JEOFİZİK; Ülke çapında alınan gravite ve magnetik ölçü 
değerleri ve bunların koordinat ve kotları. 

TREND SURFACE Jeofizik verilerin toplanması ve 
klasifikasyonu. 

GENEL DEĞERLENDİRME; Madencilik, Jeolojik, Jeofizik 
verileri. MULTIVARIATE ANALYSIS 

Çeşitli madenlere göre ümitli 
maden arama sahalarının tes
biti. 

ELDE MEVCUT İMKANLAR; Piyasa durumu ve trendler. 
Personel, Malî İmkânlar ve Teçhizat yukardaki satır
larda elde edilen çeşitli madenlere alt ümitli sahalar. 

MARKOV MODELİ 
Eldeki imkânların optimum ne
tice verecek «çeşitli madenlere 
göre» ümitli sahalara dağıtımı. 



TABLO : li 

Madencilik Faaliyetlerinin ana 
kademeleri 

Değerlendirmeye tâbi tutulan veriler 
Değerlendirme İşleminde kulla
nılan Matematiksel, İstatistiksel, 
YSneylem Araştırma Teknikleri. 

Değerlendirme sonunda elde 
edilen sonuçlar 

JEOLOJİK VERİLER; ümitli maden sahalarında yapılan 
jeolojik faaliyetlere alt bilgiler örneğin: formasyon ti
pi, yaşı, mineralizasyon, tektonik ve volkanik özellik
leri gibi. 

RANK KORELASYONU VE 
TAXONOMY 

Veriler arasında bağlantılar bul
ma, jeolojik yapıyı ortaya çıkart
ma. 

JEOFİZİK VERİLER; ümitli maden sahalarında yapılan 
jeolojik ölçme neticeleri, Örneğin: gravitemetrik, mag-
netik, İP ölçüleri ve bunların kot ve koordineleri. 

ANALOG SIMULATION 
(Analog benzetme tekniği) 

Sahanın jeofizik Anamol harita
sını ortaya çıkartma 

ÜMİTLİ MADEN SAHALARI DA
HİLİNDE MADEN YATAĞI ARA
MA VE ÖN DEĞERLENDİRME. 

JEOŞİMİK VERİLER; Ümitli sahalarda toplanan numunele
rin jeoşimik analiz neticeleri. 

TREND SURFACE ANALİZİ VE 
STANDART İSTATİSTİKSEL 
ANALİZLER 

Jeoşimik anamoli haritasının çı
kartılması. 

SONDAJ; Jeolojik, Jeofizik ve Jeoşimik anamoli haritala
rından elde edilen bilgiler ve en küçük, aynı zaman
da ekonomik olan maden yatağının ölçülerinin saptan
masına esae ekonomik veriler. İstikşaf sondaj im
kanları. 

TREND SURFACE ANALİZLERİ 
YÖNEYLEM ARAŞTIRMA 
TEKNİKLERİ 

Ekonomik olarak çalışabilen mi
nimum cevher yatağının ölçüle
rinin saptanması Optimum ne
tice verecek şekilde istikşaf 
sondajlarının planlanması. 

NUMUNELERİN ANALİZ VERİLERİ; Sondajlardan elde edi
len numunelerin fiziksel, kimyasal, jeolojik ve tekno
lojik özelliklerine ait veriler. 

Bu bilgilerin kütüklere sistema
tik olarak geçirilmesi. 



dajlarinin veya rezerv hesabma faydalı bilgi vere
cek yarma ve kuyuların az masrafla tamamlanıp 
yatak İçin çok bilgi verecek şeklide plânlanabil-
mesi şeklinde olmaktadır. Jeolojik, Jeofizik, istlkşH 
sondajlarıyla elde edilen veriler yatağın yapısı hak
kında oldukça detaylı bilgi verebiliyorlarsa, rezerv 
sondajları, bu verilerin ışığı altında planlanmakta
dır. Jeolojik, Jeofizik ve istikşaf sondajlarından el
de edilen veriler yetersiz bulunduğunda sondaj yer
lerinin saptanma İşlemi yapılırken pek çok alterna* 
tlflerle karşılaşılmaktadır. Örneğin; az bir sonda, 
masrafıyla elde edilen kısıtlı bir malumat İle astro
nomik bir sondaj masrafıyla elde edilecek detaylı 
bir malumat miktarı arasında değişmektedir. Prob
lem sonunda maden arayıcıyı tatmin edecek yeterli 
bilgileri verecek minimum sondaj masrafının sap
tanması şeklinde düşünülmektedir. Problemin çö
zümü sırasında (Tablo lll'e bakın) rezerv sondaj lo-
kasyonları arasındaki mesafe öyle saptanmaktadır 
ki, ekonomik kıymete haiz hiç bir cevher zuhurunun 
kaçırılmaması ve aynı zamanda rezerv miktarının 
ve yatağın cevherine ait (örneğin kimyasal, fiziksel, 
jeolojik gibi) parametrelerin, arzu edilir bir güve
nilirlik seviyesinde olması ve tespit edilen rezervin 
parasal kıymetini (toplam sondaj maliyeti) maksimum 
yapacak şekilde neticelenmesi mümkün olsun. 

Sondaj lOKasyonları tespit edildikten sonraki 
problem ise tespit edilen rezerv sondajlarını eldeki 
imkânlar dahilinde, çaoux, ucuz ve sistematik ta
hakkuku İse Tablo Hide 1. satırla gösterilen, yö
neylem araştırması teknikleri kullanılmasıyla müm
kün olmaktadır. 

Rezerv sondajlarından veya rezervi tespite ya
rayacak kuyu ve yarmalardan alınacak numunele
rin, kimyasal, fiziksel, jeolojik özelliklerinin bilgisa
yar kütüklerine sistematik olarak geçirilmesi işlemi 
yapılmaktadır. Bu bilgilerin Tablo III de gösterildiği 
tekniklerle değerlendirilerek yatağın potansiyel ve 
işletilebilir rezervi tespit ve cevherin fiziksel, kimya
sal ve jeolojik gibi parametrelerinin yatak içindeki 
dağılımı hakkında yeterli derecede bir kesinlikle 
ortaya çıkarılması tamamlanmaktadır. Böylece gele
cekteki İşletme faaliyetinin ayrıntılı olarak planlan
ması ve yatağın ekonomik değerlendirilmesi yeterli 
bir güvenilirlik; sının İçinde yapılabilmektedir. 

Cevher yatağının işletilmesi, kurulması gerekli 
zenginleştirme, İzabe tesislerinin kapasite w> mali
yet yönünden genel maksada en İyi hizmet eden 
alternatiflerinin saptanması ve bu işlemlerde tatbik 
edilecek prosezlerln en uygununun bulunması için 
de Tablo III de görüleceği üzere bilgisayar geniş 
imkânlar sağlamaktadır. İşletme, zenginleştirme ve 
izabe tesislerinin yine Tablo III den görüldüğü üze-
'.'e ekonomik değerlendirmeler yapılarak yatağın 
fizibilite iurumu ortaya konmaktadır. Eğer œwilk, 
malt harcama ve zaman faktörlerini dikkate alan 
yatağın genel ekonomik değerlendirmesi marifnal 

bir durum gösteriyorsa rezerv değerlendirilmesinde
ki yatağın fiziksel, kimyasal, jeolojik parametrele
rinde^ değişkenlik derecesi (variability) çok daha 
fazla önem kazanır. Bu değişkenlikler fazla İse da
ha önce yatağı bulmak amacıyla yapılan sondaj, 
yarma, ieolojik ve Jeofizik etüdlerle elde edilmiş 
olan bilgiler yatağın değerlendirmesi İçin yeterli ol
mamaktadır. Adı geçen parametrelerdekl sapmaları 
azaltabilmek için daha fazla bilgi toplamak gerek
mektedir ve arama faaliyetlerine böylece yeni bir 
yön verilmiş olunmaktadır. 

Yukarıda genel olarak bahsedilen İşletme, zen
ginleştirme ve izabe tesislerinin, teknik, ekonomik 
ve zaman yönünden en İyi şekilde (slmution) ben
zetme teknikleri kullanarak detaye edilebilmelerinde 
bilgisayar çok büyük imkânlar sağlar. Bu problem
lerle gerek yatağın ekonomik değerlendirilmesi yapı
lırken ve gerekse bilfiil işletilmesi sırasında karşıla
şılmaktadır. Tablo IV de görüldüğü gibi maden İşlet
mesinin türlü problemlerini kapsamaktadır. Bunlara 
genel olarak üretim plânlama problemleri denebilir. 
Söz konusu üretim plânlama problemlerinin kapsamı, 
üretim ünitelerinin ekonomik kaynakları ile Insan-
gücü ve diğer tesis ve imkânlarını en elverişli bi
çimde dağıtılmasıdır. Bu dağıtımda hedefler top
lam kârların veya pazar taleplerinin optimum şekilde 
tahmin edilmesi gibi çeşitli hususlar olabilir. Fakat 
bilinmesi lâzım gelen husus ancak bilgisayar İm
kânlar kullanılması sayesinde, en kısa zamanda se
çilecek hedefe en optimum neticeyle ulaşacak üre* 
tim alternatifinin saptanması ve kontrolü mümkün 
olmaktadır. 

Tespit edilen İşletme hedeflerinin değişimine, 
dinamik bir ortamda her an karşılaşılmakta ve böy
le zamanlarda da ileri teknolojik İmkânlara sahip 
ülkelerde, gerek yeni hedeflere göre optimum üre
tim plânlamasının yapımında ve gerekse eski üre
tim plânında yenisine en az kayıpla geçilmesinin 
saptanmasında bilgisayar İmkânlarından geniş şe
kilde istifade edilmektedir. 

S O N U Ç 

Yazımızın gayest günümüzün teknolojik geliş
meleri sonucu ortaya çıkan ve ülkemizde bilinen 
-bazı sahalarda da istifade edilen bilgisayar İmkân
larında, bu sahalar yanında, İleri teknolojiye ulaş
mış ülkelerde madencilikle İlgili problemlerin çözü
münde hangi veriler ve hangi metodların kullanıl
dığı hakkında bir takım öz bilgiler vermektir. 

Yazıdan da anlaşıldığı üzere bilgisayar; hız, 
kapasite ve çok yönlü Kullanılabilme gibi üç önemli 
olanağa sahiptir. Madencilik faaliyetlerinde karşıla
şılan problemleri İse genellikle iki tipe ayırmak 
mümkündür. Birinci tip problemler genellikle büyük 
madencilik kuruluşlarında karşılaşılan yönetimsel 
(idari) problemler olmaktadır. Günümüzde, yönetim 
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TABLO : III 

Madencilik Faaliyetlerinin ana 
kademeleri 

Değerlendirmeye tâbi tutulan verHer 
Değerlendirme işleminde kulla
nılan Matematiksel, İstatistiksel, 
Yöneylem Araştırma Teknikleri. 

Değerlendirme sonunda elde 
edilen sonuçlar 

SONDAJ; Jeolojik, jeofizik ve jeoşimlk anamoli bilgileri REGRESYON ANALİZİ 
ile istikşaf sondaj neticelerine ait bilgiler. Görünür KRİTİK YOL ANALİZİ 
rezervde kabul edilen hata yüzdesi. Eldeki rezerv YÖNEYLEM ARAŞTIRMA 
sondaj imkânları ve rezerv sondajı yapılacak yataklar. TEKNİKLERİ 

Rezerv sondaj noktalarının tes
piti, sondajların en kısa zaman
da bitirilmesi için sondaj stra
tejisinin tespiti. 

BULUNAN YENİ MADEN 
YATAKLARININ 
DEĞERLENDİRME VE 
İŞLETMEYE 
HAZIRLANMASI 

REZERV HESAPLARI; istikşaf ve rezerv sondajlarından 
alınan numunelerin, fiziksel, kimyasal, jeolojik ve tek
nolojik özellikleri, kot, koordinat, metrajları ve taş 
mekaniği özellikleri. 

REGRESYON ANALİZİ 
STANDART İSTATİSTİKSEL 
ANALİZLERİ 

Rezerv miktarının saptanması, 
tenor ve rezerv dağılımının sap
tanması. Yatağın fiziksel, jeolo
jik özelliklerinin ortaya çıkarıl
ması. 

ZENGİNLEŞTİRME VE İZABE PROSESLERİ; Zenginleştir
me ve izabe pilot çalışma verileri, proseslerin malî 
yatırım ve kapasite bakımından verileri kuruluş or
taya çıkabilecek diğer etkenlere ait bilgiler. 

SIMULATION TEKNİKLERİ 
VE DOĞRUSAL 
PROGRAMLAMA 

İşletmenin ana maksadına uygun 
optimum netice verecek prosese 
ait detay bilgiler. 

FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI; Yatağa alt rezerv tenor bilgile
ri uygulanabilinecek işletme metodları ve bunlara ait 
yatırım ve üretim verileri, üretimle çalışacak Trans
port, Zenginleştirme, İzabe tesislerinin kapasite ve 
maliyetleri gibi bilgiler. 

REGRESYON MODELLERİ 
DOĞRUSAL PROGRAMLAMA 
SIMULATION TEKNİKLERİ 

Yatağın işletme metodunun, üre
tim miktarının ve zenginleştir
me, izabe tesislerinin kapasite 
ve maliyetlerinin genel maksada 
en uygununun saptanması. 



TABLO : IV 

Madencilik Faaliyetlerinin ana 
kademeleri 

Değerlendirmeye tâbi tutulan veriler 

Değerlendirme İsteminde kulla
nılan Matematiksel, İstatistiksel, 
Yöneylem Araştırma TeknüderL 

Değerlendirme sonunda elde 
edilen sonuçlar 

İŞLETME SIRASINDA DOĞACAK TEKNİK PROBLEMLER; 
Yıllık istihsal, günlük İstihsal miktarları, taşıma İm
kânları, dekapaj miktarı insan gücü ve makina imkân
ları cevher stok durumu gibi veriler. 

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA 
SİMULASYON TEKNİKLERİ 
KRİTİK YOL ANALİZİ 

İşletme üretim programının gün, 
ay ve yıllık esasa göre tanzimi 
ve kontrol imkânlarının optimum 
değerlendirilmesi. 

İŞLETMECİLİK SIRASINDA 
GÖRÜLEN TEKNİK 
PROBLEMLER 

KAPALI İŞLETMEYE AİT TEKNİK PROBLEML£h, Kapalı 
işletmecilik metodları ve maliyet birimleri, işletmenin 
üretim kapasitesi, havalandırma ve drenaj problem
lerine ait veriler. Yeraltı işletmesinin taşıt problemle
riyle ilgili veriler. 

KORELASYON TEKNİKLERİ 
İSTATİSTİKSEL VE 
MATEMATİKSEL 
MODELLER. 

Proses ve tesislerin optimum ne
tice alacak şekilde çalışmasına 
yardımcı bilgiler. 

ZENGİNLEŞTİRME VE İZABE TESİSLERİNİN TEKNİK 
PROBLEMLERİ; Proseslere tesir eden faktörlerin özel
likleri, üretime tesir eden diğer ekonomik ve doğal 
faktörler gibi veriler. 

SIMULATION DOĞRUSAL 
PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ 

En uygun netice verecek nakliye 
şeklinin, işletme metodunun ha
valandırma ve drenaj problemle
rinin çözümü. 

PAZARLAMA, NAKLİYE VE STOK PROBLEMLERİ; Pa
zarlamayla ilgili, nereye ne kadar ne kalitede ne za
man cevher istendiğine ait bilgiler. 

Nakliye şekilleri ve bunlara ait ücretler. 



problemlerinin çözümünde İstenen esas problemi 
süratli ve İdarenin gene] maksadına en uygun şe
kilde çözümleme olanağıdır. Modern İdarecilik sü
recinin (process'lnin) esas öğesi yöneticidir. Yöne
tici karar vereceği veya çözümlüyeceğl problem 
hakkında : 

a) En geniş ve sıhhatli bilgiye haiz olduğun
da, b) Alternatif olarak alabileceği kararların, alın
dığında doğacak sonuçları tahmin ederek en İyi al
ternatifi seçme olanağına sahip bulunduğunda ve 
o) Aldığı kararın tahakkukunu kontrot edebildiğin
de en İyi başarıya ulaşma olanağına sahiptir. Bu 
bakımdan, bilgisayar haiz olduğu özelliklerden do
layı, modern idarecinin İstifade ettiği aletlerin ba
şında gelmektedir ve gelecekte bu sahada daha ge
niş kullanış sahası bulacaktır. 

Madencilikte karşılaşılan ikinci tip problemleı 
ise teknik problemlerdir. Teknik problemlerin çö
zümünde genellikle karşılaşılan önemli problemle; 
şunlar olmaktadır; a) Yerbilimleriyle İlgili masiî 
derecede verileri çeşitli metodlarla değerlendirmek, 
b) Elde mevcut personel, mali ve makine imkân
larını koordineli şekilde kullanarak belli oluşum ö-
zelllklerine sahip yatakların optimum ıkâr veya ana 
maksadımız neyse o maksat»a uygun düşecek şe
kilde kullanılma olanaklarını saptamak olmaktadır. 
Bu problemlerin sıhhatli, hızlı, detaylı netice vere
cek çözümü ise, matamatiksel, istatistiksel modelleri
ni, yöneylem araştırma tekniklerinin uygulanmasıyla 
mümkün olmaktadır. Bilgisayar İmkânları, bundan 
da görüleceği gibi, madenciliğe alt teknik problem
lerin sıhhatli, çabuk ve detaylı çözümünde büyük 
olanaklara sahiptir. 
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Sayın üyemiz, 

Odamızın 18. Genel Kurulunda kabul edilen 
ve 1972-1973 yılında ilk kez gerçekleştirilen Bilim 
ve Başarı ödülü yarışması 1973-1974 yılında da 
yapılacaktır. Aşağıda yararlı olacağı kanısıyal Yö
netmelik yazılmaktadır. 

Sizlerin, geçen yılın aksine bu sene bu yarış
ma ile ilgilenmenizi ve çalışmalarınızı zamanında 
göndermenizi rica ederiz. 
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