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Bor, trona, krom, bakır, demir, altın, 

bentonit, mermer, doğal taşlar, seramik, 

cam hammaddeleri, agrega ve diğerleri… 

Bu liste, ülkemizdeki önemli maden zengin-

likleri bakımından daha da uzatılabilir. 

Bu madenlerde rezerv ve kalite açısından 

dünyanın pek çok ülkesinin önünde yer 

almaktayız. Ancak bu çeşitliliği ne kadar 

verimli kullandığımız tartışılır. Ayrıca, biz 

bu potansiyeli kullanmak istesek de bazı 

engellemeler yüzünden kullanamadığımız 

bilinmektedir. Haksız bir şeklide, sahte 

suçlamalarla, halkı yanıltarak madencilik 

yatırımlarına engel olmaya çalışan topluluklara 

karşı, madencilik faaliyetlerini en dürüst, 

çevreye en duyarlı ve en verimli şekilde 

sürdürmeye devam etmemiz gerekmektedir. 

Bu nedenle, sektörel yayınlar da madencilik 

faaliyetleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. 

Madenciliğin çeşitli sorunlarla boğuştuğu 

şu günlerde sektöre destek olmak, ülkemiz 

madenciliğinin her zaman sorunlarından 

değil de başarı ve gelişmelerinden bahsetmek 

ve sektörel süreli yayın eksikliğini gidermek 

amacıyla “Madencilik Türkiye” isimli dergi-

mizle karşınızdayız. 

Ülkemizde farklı periyotlarla yayınlanan, 

saygın vakıf, dernek ve kuruluşlara ait maden-

cilik dergileri bulunmaktadır. Ancak özel 

sektör eliyle yayınlanan bağımsız bir derginin 

olmayışı, madencilik bakımından önemli bir 

konumda bulunan ülkemiz açısından büyük 

bir eksikliktir. Bu eksikliği gidermek amacıyla, 

kurumsallığın dışına çıkarak özel bir girişim 

şeklinde, özgün ve kaliteli bir içeriğe sahip bu 

dergiyi çıkarmayı kendimize görev edindik. 

Ülkemizde hali hazırda akademik yayın 

yapan dergiler bulunduğundan dergimizde 

akademik çalışmalardan çok popüler bilim 

Madencilik Türkiye ile sektöre taze kan…

Onur AYDIN
onur@madencilik-turkiye.com

“Madencilik Türkiye dergisi, madencilik ile ilişkili tüm özel şirketlere, kamu kuruluşlarına, üniversitelere, dernek ve vakıflara posta yolu ile ulaştırılacaktır. Ayrıca dergimizi 
okumak isteyen herkes, www.madencilik-turkiye.com adresinden derginin dijital kopyasına ulaşabilecektir. Dergimizin reklam ve sponsorluk şartları için, künyede yazan 
iletişim adreslerimiz aracılığı ile bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.“

makalelerine ve özgün yazılara yer vereceğiz. 

Dergimizde madencilikle ilgili her türlü güncel 

makale, haber, tanıtım, röportaj ve benzeri 

yazılar yayınlanacaktır. Sizler de dergimizde 

yayınlanmasını istediğiniz yazılarınızı ve 

tanıtımlarınızı bize gönderebilirsiniz. Bunun 

için elektronik posta aracılığı ile bize ulaşmanız 

yeterlidir. Gelecek sayımızdan itibaren, 

maden hukuku uzmanı Avukat Sayın Cemal 

YEŞİLYURT, firmaların madencilik faaliyetleri 

sırasında yaşadıkları hukuki problemlerin 

çözümüne yol göstermek amacıyla, 

Hukuk Soru – Cevap köşemizden sizlere 

yardımcı olacaktır. Madencilik faaliyetleri 

kapsamında yaşadığınız hukuksal sorunları 

hukuk@madencilik-turkiye.com adresine 

göndermeniz yeterli olacaktır.

Madencilik alanında çeşitli pozisyonlarda 

çalışmış kişilerden oluşan genç ve dinamik 

bir ekibiz. Bu dinamizmi dergimize yansıtmak 

en temel hedefimizdir. Şu aşamaya kadar 

bize yardımcı olan ve ileride de yardımcı 

olacaklarını düşündüğümüz, yerbilimleri 

camiasının önde gelen isimleri sayesinde 

dergimiz büyük bir önem ve ciddiyete sahip 

olacaktır. Doğal olarak ilk sayılarda eksiklerimiz 

ve belki bazı hatalarımız olacaktır. Bunlar 

için şimdiden sizlerden özür diliyoruz. Her 

türlü öneri, destek ve şikayetiniz için lütfen 

bize elektronik posta adreslerimizden ulaşın. 

Sizlerden alacağımız geri bildirimler dergimizin 

geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir. 

Dergimizin gelişiminde bize güvenerek destek 

olan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkürlerimizi 

sunuyoruz.

Madencilik 
alanında çeşitli 
pozisyonlarda 

çalışmış 
kişilerden 

oluşan, genç 
ve dinamik bir 

ekibiz.



Türkiye’den Haberler

Ariana, Kızıltepe’de ilk altın üretimini gerçekleştirdi
Ariana Resources Plc iştiraki Galata 

Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti., Sındırgı 

Altın Projesi kapsamında, ilk altın 

üretimini gerçekleştirdiğini duyurdu.  

Deneme üretimi, Eti Gümüş AŞ. nin 

Kütahya Gümüşköy’deki tesislerinde 

gerçekleştirildi ve 5177 ton kuru 

cevher numunesinden 387 ons (12,025 

kg) altın elde edildi. Bu da tonda 2,31 

gr altına tekabül ediyor. 

Haziran 2009

Koza Altın İşletmeleri AŞ, 

Gümüşhane ili merkezine bağlı 

Demirkaynak köyü Mastra bölgesinde 

yaptığı 4 yıllık hazırlık çalışmaları 

sonucunda deneme üretimine başladı. 

Şirket yetkililerine göre Mastra 

bölgesinde 1 milyon 350 bin tonluk 

rezerv bulunuyor. Tonda 13 gram 

altın bulunan rezervden üretilmesi 

Koza, Gümüşhane’de üretime başladı

Temmuz 2009

planlanan altın yaklaşık olarak 17 ton. 

Buna ek olarak rezerv genişletme 

çalışmalarını da sürdüren şirket 

30 ton altına ulaşmayı hedefliyor. 

Mastra işletmesi bünyesinde 450 kişi 

istihdam ediliyor. Bu istihdamla birlikte 

Gümüşhane iline yılda 15-20 milyon TL 

para girişi olacak. 

1 Ağustos 2009 tarihinde TÜPRAG 

Metal Madencilik şirketi genel 

müdürü Mehmet Yılmaz, Sky Türk 

kanalında yayınlanan İş ve Yaşam 

programında Müge Oruçkaptan’ın 

konuğu oldu. Mehmet Yılmaz, altın 

madenciliği konusunda halkın yanlış 

bilgilendirildiğini belirterek program 

izleyicilerine madencilik ve şirketin 

projeleri hakkında bilgiler verdi. 

2 Ağustos 2009 tarihinde, Kanaltürk 

Ankara Temsilcisi Sami Dadağlıoğlu’nun 

sunduğu Pazar-Politika programında 

Türk madenciliği masaya yatırıldı. 

Programa; Çevre Bakanlığı ÇED 

Genel Müdürü Fevzi İşbilir, Koza Altın 

İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı 

Hayri Öğüt, İTÜ Maden Mühendisliği 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural ve 

Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi 

Hukuk Müşaviri Adnan Yılmaz katıldı. 

Programda başta altın madenciliği 

olmak üzere tüm madencilik faaliyetleri 

üzerine yanlış bilinen gerçekler 

konuşuldu. 

Koza ve Tüprag ulusal 
kanallarda…

Ağustos 2009

Türkiye’de birinci sınıf altın ve maden 

yatağı araştıran, Londra merkezli 

maden firması Stratex International Plc, 

Konya-İnlice ve Fatsa-Altıntepe altın 

projelerini üretim aşamasına geçirecek 

bir Ortak Girişim Firması (OGF) kurmak 

amacıyla NTF İnşaat Ticaret Ltd. Şti. 

Stratex, İnlice ve Altıntepe sahalarını üretime hazırlamak 
için NTF ile anlaştı

Haziran 2009

ile ön anlaşma imzaladı. İnlice ve 

Altıntepe projeleri yaklaşık 570.000 

onsluk birleşik oksitli altın rezervi 

içermektedir. Bununla beraber, 

Stratex tarafından keşfi yapılacak ek 

projeler, önemli bir altın üretim firması 

yaratmak için OGF’ye katılabilir.

Çalık grubunun maden şirketi 

Çalık Maden AŞ, Anatolia Minerals 

Development AŞ. ile stratejik işbirliğine 

gitti. Yapılan anlaşma ile Çalık Maden, 

2010 yılında üretime geçmesi planlanan 

Çöpler Altın Madeni’nin ruhsatına sahip 

olan Çukurdere Madencilik’in %20 sine 

Çalık Maden, Çöpler’e ortak oldu 

Ağustos 2009

kadar hissesine sahip olacak. Anlaşma 

gereği, Çalık Holding yöneticisi Ahmet 

ÇALIK Anatolia Minerals’ın yöneticileri 

arasına geçecek. İki şirket bundan 

sonraki maden arama ve geliştirme 

çalışmalarında da birlikte hareket 

edecek.
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Ülkemizde de faaliyet gösteren 

Alman madencilik firması Süd-Chemie 

ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi arasında ilgili bir proje 

için ortaklık kararı alındı. “Karma Yeme 

Küf Önleyici Olarak Bentonit İlavesinin 

Yumurta Tavuklarının Performansına 

ve Bazı Kan Parametrelerine Etkileri” 

isimli proje kapsamında, kalsiyum 

bentonitin, yumurta tavuklarının 

karma yemlerinde küf önleyici olarak 

kullanılabilirliğinin araştırılması 

amaçlanıyor.

Süd-Chemie ve OMÜ işbirliği 
yapacak

Temmuz 2009

Ülkemizde çeşitli illerde seramik, 

gümüş ve diğer metal madenciliği 

alanlarında faaliyet gösteren  Yıldızlar 

SSS Holding, Kırıkkale’de maden 

rafinerisi kurmak için çalışmalarını 

hızlandırdı. Çerikli yakınlarında, 

Keskin yolu üzerinde belirlenen 5 

bin dönüm arazide yapılan inceleme 

sonucu arsanın fabrika kurulmaya 

uygun olduğu öngörüldü. Yatırımın, 

bulunan arazi üzerinde gerçekleşmesi 

ile, en az bölgede bulunan Makine 

Kimya Enstitüsü kadar (yaklaşık 1500 

kişi) personel istihdamı sağlanacak. 

Planlanan yatırım miktarının 1 milyar 

dolar olduğu belirtiliyor. 

Yıldızlar SSS Holding’den 1 
milyar dolarlık yatırım

Haziran 2009

1995 yılından beri ülkemizde altın, 

gümüş, platin gibi değerli metaller 

piyasasını yönlendiren İstanbul Altın 

Borsası (İAB), yakın gelecekte baz 

metal borsasını açarak yine ülkemizde 

bir ilki gerçekleştirecek. Halen Londra 

Metal Borsası’ndan takip edilen bakır, 

kurşun, çinko, nikel gibi baz metallerin 

İstanbul Altın Borsası metal piyasalarına da yön verecek

Temmuz 2009

değerleri yeni kurulacak borsa ile 

ülkemiz için fiyatlandırılacak. Böylece 

yabancı ülkelerdeki metal fiyatları 

ile ülkemizdeki fiyatlar arasındaki 

boşluğun doldurulması ve yatırımcılara 

yeni yatırım enstrümanları sağlanması 

amaçlanıyor. Ayrıca oluşturulacak 

metal piyasası yabancı yatırımcıya da 

açık olacak. 

Temmuz 2009

Dünya Çelik Derneği’nce yayımlanan 

rapora göre Türkiye, yaşanan küresel 

ekonomik krize karşın Çin’in liderliğini 

yaptığı, dünyanın en büyük ham çelik 

üreticileri arasında, 2007 yılında olduğu 

gibi 2008’de de 11. sırada yer aldı. Tür-

kiye’nin önünde yer alan dünyanın en 

büyük 10 üreticisi sırasıyla Çin, Japonya, 

ABD, Rusya, Hindistan, Güney Kore, 

Almanya, Ukrayna, Brezilya ve İtalya 

olarak belirlendi. Rapora göre, dünya 

ham çelik üretimi krizden etkilenerek 

geçen yıl 2007’ye göre, 1.35 milyar 

metrik tondan 1.32 milyar metrik tona 

geriledi. Buna karşın Türkiye`nin, çelik 

üretimini 25.8 milyon metrik tondan 

26.8 milyon metrik tona artırdığı bildi-

Erdemir, Dünya çelik üreticileri arasında 50. sırada!
rildi. Üretimdeki düşüşün, özellikle 

ABD, Japonya, Fransa ve Rusya gibi 

üreticilerden kaynaklandığı belirtildi. 

Türkiye gibi başka üretici ülkelerin 

ise üretimlerini artırdığına dikkat 

çekildi. Dünya Çelik Derneği, 2008 

yılında en büyük ham çelik üreticisi 

şirketleri listesini de yayımladı. 

Buna göre, ArcelorMittal büyük 

bir farkla birinciliği koruyor. Ancak 

ArcelorMittal’ın üretimi, 2007 yılına 

göre 116.4 milyon metrik tondan 101.6 

milyon metrik tona düştü. Listede 

Nippon Steel 2, Baosteel Grubu ise 

3. oldu. Türkiye’nin, dünyanın başlıca 

çelik üreticileri liginde 11. olmasına 

karşın en büyük 50 şirket arasına 

sadece 50. sıradan Erdemir girebildi. 

Erdemir, ham çelik üretimini 5.4 milyon 

metrik tondan 6 milyon metrik tona 

artırarak 2007 yılında 56. olduğu 

sıralamada 6 basamak tırmandı.

Chesser Arama, Sisorta’da Doğu 

ve Batı zonların uzanımlarını test 

etmek amacıyla 18 Temmuz 2009’da, 

ilk aşamada en az 1000 metre olarak 

planlanan sondaj programına başladı. 

Chesser’ın İdari Müdürü Dr. Rick 

Chesser Arama, Sisorta’da sondaja başladı

Temmuz 2009

Valenta’nın, “Belirlenmiş bazı altın 

zonlarının genişleyip genişlemediğini 

ve projeyi tamamen değiştirebilecek 

bazı porfiri bakır-altın hedeflerini 

test etmeyi amaçlıyoruz.” açıklaması, 

şirketin internet sitesinde yer aldı.

Resim
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Dünya’dan Haberler

Jacques “the Knife” Nasser (Jacques 

“Bıçak” Nasser), 33 yıllık Ford Motor 

Şirketi’nin eski müdürü, Avustralya’ nın 

en büyük şirketi ve dünyanın en başarılı 

madencilik kurumunun başına geçti. 

Önceki başkanları Don “Don’t Argue” 

Argus (Don “Tartışılmaz” Argus) BHP’ yi 

1990’ lardaki  sıkıntılı zamanlarından 

çıkarıp şirketi global bir kaynak 

dinamosu haline getirmişti.

“Jac the Knife” BHP’ nin yeni 
başkanı

Ağustos 2009

Toplam işlenmemiş elmas üretimi 

2008 yılında, 2007 yılı Kimberley İşlem 

Kurulu (KP) verilerine göre % 6.68’ lik 

bir artışla 12,732 milyar dolara ulaştı. 

Üretim hacmi ise 162,91 milyon karatla 

% 3’ lük bir düşüş yaşadı ve ortalama 

değeri 78 dolar/karat’ a çıktı.

2008 Global işlenmemiş elmas üretimi 162 milyon karat/ 
12.73 milyar dolar

Ağustos 2009

Şili’ nin kuzeyinde yer alan, BHP 

Billiton tarafından işletilen dünyanın 

en büyük bakır madeni Escondida’ da, 

2009’ un ilk yarısında, geçen senenin 

ilk yarısına oranla % 28’ lik bir düşüş 

yaşanarak bakır üretimi 725,177 

tondan 520,899 tona düştü. Bu düşüş, 

Escondida yetkililerince cevher 

değerlerinin düşmesine ve Laguna 

Seca SAG yoğunlaştırıcısındaki üretim 

problemlerine bağlandı.

Şili Escondida 1H bakır 
üretimi % 28 oranında düştü 

Ağustos 2009

Anglo-Amerikan madencilik şirketi 

Rio Tinto, Çin Hükümeti tarafından 

rüşvet ve endüstriyel casusluk 

suçlarıyla tutuklanan Çin vatandaşı 

olan dört yöneticisi için Şangay’ ın en 

iyi avukatlarını tuttu.

Avustralya vatandaşı olan ve 

Rio’nun demir cevheri baş arabulucusu 

Stern Hu, Duan Qihua’ nın veya 

Çin’ in ilk özel avukatlık bürosunun 

kurucularından Charles Duan’ ın 

davaya bakacağını söyledi.

Duan & Duan şirketi, uluslararası 

ticaret ve yatırım hukuku konularında 

uzmanlaşmıştır. Duan iktidardaki parti 

Rio Tinto yöneticileri rüşvet ve casusluk iddialarıyla suçlanıyor

Ağustos 2009

ile yakın ilişkileri ve yeni kanunları 

görüşüp tasarlayan, iktidarın People’s 

Political Consultative Process 

(Halkın Politik Danışmanlık Yöntemi) 

kurumuna üyeliği ile bilinmektedir.

Çin, 5 hafta önce dört Rio 

yöneticisini, demir cevheri görüş-

melerinin son turunun ardından 

yükselen tansiyon sonrası tutukladı. 

Rio yöneticileri öncelikle hükümet 

sırlarını çalmak suçuyla (idama kadar 

götürebilecek bir suç) tutuklandılar. 

Bu hafta, iddialar rüşvet alma ve 

ticari sırları çalmaya gerilemiş olsa 

da 4 yönetici için suçlu bulundukları 

taktirde 7 yıllık hapis cezası söz konusu.

Multimilyar dolarlık demir cevheri 

kontratı her sene yenilenir ve bu sene 

Çin, Rio Tinto’ dan % 50’ lik bir indirim 

istemiştir. Rio ve diğer madenciler 

ise sadece % 33’ lük bir indirim 

yapabileceklerinden bahsetmişlerdir.

Rio Tinto, çalışanları hakkındaki her 

türlü kötü iddiayı reddetti ve onları 

savunmaya söz verdi. Bu tutuklama, 

Çin’ de işletmesi olan batı merkezli 

şirketleri endişelendirdi ve birçoğu 

benzer iddialarla karşılaşmamak 

için resmi danışmanlık konusunda 

araştırmalara başladılar.

Amerikan gümüş üreticisi Coeur 

d’Alene Mines, ikinci çeyrekte 4.3 milyon 

ons gümüş üretiminde bulunarak, 

geçtiğimiz yıllarda ürettiği miktarı 

%75 arttırdı. Artışın sebebi olarak, 

firmanın iki ana madeninin, Bolivya’da 

bulunan San Bartolomé ve Meksika’da 

bulunan Palmarejo madenlerinin yüksek 

performansı gösterildi.

Mart sonuna doğru üretim 

faaliyetlerine başlayan Palmarejo, ikinci 

çeyrekte 588.000 ons gümüş ve 9.730 

ons altın üretti.

Coeur d’Alene Mines üretimini % 75 arttırdı

Ağustos 2009

San Bartolomé’de 2008 Haziran’ında 

başlayan gümüş üretimi, ilk çeyrekteki 

2.22 milyon onsluk üretimin ardından 

ikinci çeyrekte 1.9 milyon onsa düştü. 

Coeur, üretimdeki düşüşün SAG 

yoğunlaştırıcısındaki geçici bir motor 

arızasından kaynaklandığını belirtti.

Şirket,  2008’in aynı çeyreğindeki 

5,4 milyon Dolarlık zarara karşılık, bu 

bir çeyreklik dönemdeki net gelirin 

11,6 milyon Dolar olduğunu kaydetti. 

Şirket, kazancın 73,2 milyon Dolar ile % 

46 arttığını belirtti.
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Avustralyalı madencilik şirketi 

Legend International, Georgina 

Havzası fosfat projesi için P&O Trans 

Australia (POTA) ile 20 yıllığına,           

3 milyar Avutralya Doları değerinde 

nakliye ve dağıtım kontratı imzalama 

hazırlığında.

Şirketler ilk 5 yıllık faaliyet için, 

kontrat görüşmelerine yön vermesi 

adına, 40 milyon Avustralya Doları 

değerinde bir mutabakat belgesi 

imzaladılar. Bu kontrat karayolu ve 

demiryolu yük taşımacılığı, bazı de-

polama ve işleme görevlerini içeriyor.

Projenin 2009 sonu veya 2010 

başında faaliyete geçirilmesi düşü-

nülüyor. Başlangıç olarak 0,5-1 milyon 

ton yıllık üretim beklenirken bu 

rakamın hızlı bir şekilde artabileceği 

ve 5 milyon tona ulaşmasının mümkün 

olabileceği belirtiliyor. Bu kontrat 

sayesinde POTA’ ya 50 yeni istihdam 

sağlanması bekleniyor.

Legend, fosfat nakliyatı 
için yeni kontrat imzaladı

Ağustos 2009

Toronto merkezli mineral şirketi 

Mega Uranyum, ortak girişimde 

bulunduğu Aura Energy’ nin Batı 

Avustralya’daki Gunbarrel Havzası’ ndaki 

sondajlarında uranyum içeren bir paleo-

kanal kestiklerini söyledi.

Mega’ nın sahasının kuzey sınırında 

yapılan 30 sondaj dahilinde, 300 – 400m 

derinlik aralığında az karbonatlı kum-

ların, çakılların ve kilin içinde 14 metre 

boyunca yüksek uranyum değerleri elde 

edildi.

Jeokimyasal analiz sonuçlarına göre 

en yüksek değerler, 2 metrelik bir zonda 

milyonda 147 parçacık U3O81 içerdiği 

belirtilen kesitten geldi.

Şirket, en umut vaat eden kesitlerin 

yakınlarında paleo-kanalları test etmek 

için yeni bir sondaj programı yürütmeyi 

planlıyor.

Mega, Batı Avustralya’ da uranyum bulduğunu duyurdu

Ağustos 2009

Mega, Gunbarrel Havzası’ nın 

geniş sediman yataklı uranyum 

mineralizasyonu içermesiyle 

tanındığını ve Avustralya’ daki diğer 

büyük uranyum bölgelerine oranla 

daha az keşif yapıldığını söyledi. Aura’ 

nın sahaları 2476 km2 alan kaplayan 11 

arama ruhsatı ile bölgedeki en büyük 4 

ana paleo-kanaldan üçünün büyük bir 

bölümünü kapsamaktadır.

2006’da imzalanan bir anlaşmayla 

Mega 3 yıl boyunca Aura’ nın sondaj 

programını finanse ederek ve 

minimum 3 milyon Avustralya Doları 

harcayarak, ruhsatlarının % 50 pay 

hakkına sahip olabilecek. Ayrıca devam 

eden 18 aylık periyotta da 3 milyon 

Avustralya Doları daha harcayarak pay 

hakkını % 70’e çıkarabilecek.

Lisa Murkowski  ve Mark Begich, 

Amerikan Ordusu Mühendisler 

Birliği’nin (US Army Corps of Engineers) 

Güneydoğu Alaska’ da Kensington 

Altın Madeni arama iznini bir an 

önce tamamlaması için çalışmalarını 

sürdürüyor. Murkowski ve Begich, Birliğe 

ABD Senato üyesi, Amerikan Ordusu Mühendisler Birliği’nin 
Alaska altın madeni arama iznini tamamlamasını istedi

Ağustos 2009

maden arama izninin çıkartılmasına 

dair acil ihtiyacı belirten iki mektup 

gönderdi. İstenen tüm şartların 

yerine getirilmesine rağmen projenin 

hala askıda bekletilmesinden dolayı 

oldukça rahatsızlar.

Kanadalı madencilik şirketi Teck 

Resources, Meksika’da devam eden 

Morelos altın projesindeki en büyük 

hissesini Gleichen Resources’ a satma 

kararı aldı.

Bu satış, Teck’ in malvarlıklarını 

satarak geçen sene Fording Canadian 

Coal Trust’ ta biriken 10 milyar dolarlık 

borcunu azaltma planının bir parçası 

olduğu belirtildi.

Morelos’un % 78,8’ ine karşılık Teck, 

Teck, Meksika’ daki altın projesinde sahip olduğu hisselerini 
sattı

Ağustos 2009

bu satıştan 150 milyon Dolar nakit 

ve Gleichen’ in yayınlanmış ve seçkin 

hisselerinden yaklaşık 800.000 Kanada 

Doları değerindeki % 4,9’ luk pay elde 

etti.

Teck, bu satışın 2009’ un dördüncü 

çeyreğinde noktalanacağını bildirdi. 

Morelos’ un kalan paylarının sahibi olan 

Goldcorp şirketi de projedeki hisselerini 

tutmaya kararlı.
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Jeometalurji Modellemesinde Yöntem

Jeometalurji alanına günümüzde ciddi 
araştırma yatırımları yapılmakta ve bu bölüm hızla 
gelişim göstermekte, sanayideki pek çok şirket 
tarafından araştırma projelerine ciddi yatırımlar 
yapılmaktadır. Temel hedef üretim verimliliğinin 
ve kârlılığının artırılmasıdır. Bu da elbette, 
cevherin çok iyi anlaşılması, üretim sırasındaki 
prosesin çok iyi karakterize edilmesiyle olacaktır. 
Bu sayede geliştirilen jeometalurji dalı yalnızca 
jeoloji ve proses mühendisliğiyle iletişimde değil, 
madencilik ve kimya alanlarıyla da yakından ilişki 
içerisindedir (Şekil 1). Elbette bunun yapılabilmesi 

Gelişen teknolojiyle, her geçen gün 
gereksinimler artmakta, kârlılık çok 
daha fazla önem kazanmaktadır. Bu 

da yer kabuğu üzerinde sınırlı olarak bulunan 
hammaddenin üretiminin daha verimli yapılması 
gerektiği gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. 
Bütün bu ihtiyaçların karşılanması için farklı 
disiplinler bir araya gelmekte ve sonuçta daha 
kârlı, daha modern tekniklerle üretimin yolları 
aranmaktadır. Bunun örneklerini farklı alanlarda 
görmek mümkündür; mekatronik, elektronik ve 
haberleşme gibi günümüzde bilinen bölümler bu 
amaçlarla kurulmuştur. Madencilik sektöründe 
ise ülkemizde henüz yaygınlaşmamış bu tip 
bir yapılanma, ana olarak jeoloji ve proses 
mühendisliğinin bir araya getirdiği jeometalurji 
bölümüdür. Temel amaç üretimdeki verimliliği 
artırmaktır. 

için cevherin yakından tanınması gerekmektedir. 
Bu yazıda, jeometalurji kullanılan 

yöntemlerden bahsedilecek ve bir jeometalurji 
modellemesi için hangi aşamalardan geçilmesi 
gerektiği anlatılmaya çalışılacaktır. Bu çalışmanın 
amacı ülkemizde, bahsi geçen bölümlerin 
etkileşimini artırmak, okuyucuyu dünyada olan 
yeniliklerden haberdar etmektir.

Şekil 1: Jeometalurji farklı bölümlerle ilişkisi gösteren 
çiçek modeli.

Highland Valley Copper Madeni Flotasyon Tesisi,  Kamloop BC - Kanada

Jeometalurji 
yalnızca jeoloji 

ve proses 
mühendisliğiyle 
iletişimde değil; 

madencilik 
ve kimya 

alanlarıyla da 
yakından ilişki 
içerisindedir. 

Barış G. Yıldırım
Applied Research Technology, Trail BC - Kanada
baris.yildirim@teck.com

Cemil Çelik
Outotec Research Laboratory, Frankurt - Almanya

Ramazan Sarı
Teck Cominco Arama ve Madencilik A.S. - Türkiye
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Jeometalurji modellemesinde yöntemin belirlenmesi, 
planlamanın doğru yapılmasını sağlayacak ve ileride 
oluşabilecek zararları en aza indirecektir. Unutulmamalıdır 
ki yapılan işlem bir modellemedir ve doğruya yakınlığı çok 
önemlidir. Dolayısıyla, pek çok farklı disiplinin üyelerinin bir 
araya gelerek oluşturacağı ekiple bir madenin işletilmesindeki 
önemli parametreler ortaya koyulur (Şekil 2). Çoklu 
disipliner çalışmalarda en büyük sıkıntı ekip içerisinde 
uyumun sağlanmasıdır. Bu da hedefi doğru belirleyip, ekip 
elemanlarının bu hedef doğrultusunda çalışmasını sağlamakla 
olacaktır. Teknik kadro ve çalışmanın  genel çerçevesi 
çizildikten sonra veri toplama aşamasına gelinmektedir. 
Veri toplanırken en önemli husus temsili örnek alınmasıdır. 

Bilindiği gibi cevher yatakları homojen değildir ve bu farklılıklar 
tesiste verimin sabit tutulmasına engel olabilmektedir. Alınacak 
örneğin temsili olması ne kadar önemliyse, örnek çokluğu da o 
kadar önemlidir. Örnek sayısının belirlenmesi, madenin işletmesinin 
ölçeğine ve maden üretiminde planlanan  bloğun büyüklüğüne 
göre yapılmaktadır. Örneğin, maden üretim  planlaması 10 m3 blok 
olarak yapılan bir işletmede, jeometalurji modellemesi yapılırken 
kullanılacak bloklar 200 m3’den büyük olmamalıdır. Başka bir 
deyişle, madenden işletilen her 20 bloğun  aynı olduğunu kabul 
ederek modelleme yapılabilir. Burada blok  modelden kasıt, maden 
planlamada kullanılan üç boyutlu hacim hesap ara yüzünden 
başka bir şey değildir. Alınacak örnek sayısı, maden işletmesinin 
büyüklüğüne, cevherin yapısına, prosesteki davranışına göre 
değişkenlik gösterebilir.

Jeometalurji Modellemesinde Yöntem:

Şekil 2: Jeometalurji modellenmesinde ilk aşama [1].

Şekil 3: İkinci aşama: veri tabanı oluşturulması

Sağlıklı bir veri tabanı oluşturmak için farklı disiplinlerde 
farklı tecrübeleri bir araya toparlayacak bir metodoloji 
geliştirilmelidir (Şekil 3). Örneğin, alterasyon haritası yaparken 
cevherin proseste nasıl davranabileceği düşünülerek harita 
oluşturulmalıdır. Unutulmamalıdır ki arazideki gözlemlerin 

hepsi prosesin geliştirilmesi için gereklidir. Yine aynı şekilde proses 
mühendislerinin de cevherin nasıl bir alterasyona sahip olduğu  
hakkında fikir yürütebilmesi gerekir. Buna farklı birimlerin bir araya 
gelerek birbiriyle iletişimde olduğu anlamına gelen çoklu-ilişkili 
disiplinler de denilmektedir.
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Jeometalurjik model oluşturmak, pek çok çalışma ve farklı 
birimler arasında iletişim gerektirir. Bütün bunların sonucunda, 
işler  bir modelin olması bütün işlerin yeniden titizlikle gözden 
geçirilmesiyle oluşur. Günümüzde halen bazı yatırımlar, yanlış 
mühendislik hesaplamaları yüzünden askıya alınmakta, şirketler 
ciddi miktarlarda para kaybetmektedirler. Dolayısıyla üretimi 
direk ilgilendiren bir modelin deneysel ve üretim ölçeğinde 
doğruluğunun tespit edilmesi gerekir. Her modellemede 
olduğu gibi, özellikle verimliliği öngörmeyi hedefleyen 
jeometalurji modellemesinde de maden üretimi boyunca hatalar 
gözlenecektir. Önemli olan bu hataların kaydedilip, modelin 
yeniden güncellenmesidir. 

Bu yazıda bir jeometalurji modellemesi için izlenecek 
yöntemler anlatılmaya çalışılmıştır. Bugün jeometalurji alanında 

pek çok büyük şirket, üniversitelerle ortaklaşa yürütülen 
yüksek bütçeli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların 
ülkemizde de başlaması, işleyen madenlerin daha verimli; 
işletilecek madenlerin ise daha planlı olmasını sağlayacaktır. 
Şekil 4’te bir jeometalurji modellemesi için izlenecek aşamalar 
özetlenmiş, hali hazırda kullanılan araçlar ve bilgisayar yazılımları 
belirtilmiştir. Bu yazılım ve araç gereçlerin öğrenilmesi ve 
öğretilmesi hiç şüphesiz ülkemiz madenciliğinin geleceğine 
yatırım yapmaktır. Özellikle bilgisayar yazılımlarında arazi verisi 
ve deneysel verinin yanlış şekilde değerlendirilmemesine dikkat 
edilmelidir. Bütün bu basamaklar titizlikle yerine getirilecek 
olursa proaktif, verimliliği artıran, üretim planlamasını efektif hale 
getirecek bir jeometalurji modellemesi başarıyla oluşturulacaktır. 

Şekil 4 : Jeometalurji modellenmesin son aşama

PROSES TEST
METOTU SONUÇLARI

PROSES SONUÇLARI

Yararlanılan Kaynaklar:
[1] Karin O. Hoal, “Getting Geo into Geomet” SEG magazine, sayı 78, 2008,

Fotoğraflar:
Barış Yıldırım

Şekil 5: Jeometalurji modellemesinde aşamalar
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2007 senesinde Kaz Dağ(lar)ı’nda madencilik 

faaliyetlerinin olduğu söylentileri üzerine 

başlayan tartışmalarda ısrarla dile getirilen 

önemli bir iddia bölgede gelişmiş olan 

turizmin ve bu turizmin ekonomisinin bahsi 

geçen madencilik faaliyetleri yüzünden ciddi 

zararlar alacağı oldu. Elbette başta yerel halk 

olmak üzere ülke kamuoyu da bu iddialardan 

etkilendi. Sorulan soru hep aynıydı: Yerin 

altı mı daha değerli, yoksa üstü mü? Hem 

yeraltı hem de yerüstü zenginlikleri 

açısından özel bir konumda olan 

bu bölgeye dair özellikle bu soru 

üzerinden bir yorum yapmak bu 

yazının konusu olmadığı gibi,  

böylesi gündemlerle günden güne 

kutuplaşan bir tartışmanın tarafı 

olmak da yine bu yazının amacı 

olmayacaktır. Ancak oldukça sığ 

ama bir o kadar da çarpıcı bir 

sorgulama olan “Yerin altı mı daha 

değerli, yoksa üstü mü?” sorusunun 

nasıl olup da kamuoyunu siyah ile 

beyaz arasında yorumlar yapmaya 

yönelttiği belki de bu yazıya has özel bir 

sorgulama olabilir.

     Sorulacak bir ikinci soru da acaba 

Kültüre İşlenen Bir Madencilik Tarihi:
Kopalnia Soli

bu siyah-beyaz çekişmesinin arasında 

başka renklerin de olup olamayacağıdır. 

Ülkemizde buna örnek teşkil edebilecek 

özel bir yer olabilir mi? “Bu soruya “evet” 

diyebilmeyi isterdik; ancak henüz böyle bir 

şeyi söyleyebilmek için belki de yeterince 

esnek fikirli bir toplum olmayabiliriz. Elbette 

bunun yanında madencilikte hâlâ çok genç 

olduğumuz gerçeğini de unutmamak yerinde 

olur.

Her ne kadar ülkemizden böyle bir 

örnek veremiyor olsak da bu durum böylesi 

örneklerin var olmadığı anlamına gelmez. 

Bilindiği gibi geçtiğimiz birkaç yüzyılda Avrupa 

devletleri geri döndürülemez bir biçimde 

sivil ve askeri hayatta teknolojik gelişmeler 

kaydetmiş ve bu toplumsal ilerleme de 

her türlü ve sınırsız miktarda 

hammaddeye ihtiyaç duyar 

hale gelmiştir. Birbirini 

tetikleyen bir döngü 

olarak hammaddeye 

duyulan açlık 

hammaddeyi 

elde etme 

yöntemlerini de 

geliştirmiştir.

Şüphe yok ki 

hammaddeden 

ve bu 

hammaddeyi 

elde etmekten 

bahsedince akla 

ilk gelen iki kavram 

maden ve madencilik 

Ü lkemizde, son yıllarda yeniden 

kamuoyu gündemine taşınan ve 

yurt çapında her türlü madencilik 

faaliyetini doğrudan veya dolaylı etkileme 

potansiyeline sahip olan “madenciliğin çevre 

ve insan üzerindeki etkileri” konusu, şu 

dikkat çekici soru ile bir tartışma zeminine 

de taşınmıştır: Yerin altı mı daha değerli, 

yoksa üstü mü? Elbette yeraltı ve yerüstü 

zenginlikleri bakımından hayli zengin olan 

ve bunların sık sık çakıştığı Türkiye’de aslında 

bu her “çakışma” bağımsız olarak incelenmeli 

ve bölgenin özel durumuna göre kararlar 

verilmelidir. Ancak bu kararlar verilirken 

bilhassa yerel halkın ve bu konulara kafa yoran 

tüm kamuoyunun da sağduyusu göz önünde 

bulundurulmalıdır. Peki, bu sağduyu ülkemizde 

nasıl şekillenmektedir?

Şüphe yok ki 
hammadde ve 

bu hammaddeyi 
elde etmekten 

bahsedince akla 
ilk gelen iki 

kavram maden 
ve madencilik 

olmaktadır. 

Arda Ayhan
Tüprag  Metal 
Madencilik
ardaa@tuprag.com.tr

Pieskowa Skala Salonu

Janowice Salonu
Janowice Salonu
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olmaktadır. Bilhassa Sanayi Devrimi’nin tetiklediği 

metale ve yakıta duyulan ihtiyaçlar bu hammaddelerin 

elde edilmesi sürecinde belki de ilerlemenin heyecanı 

veya ihtiyacı nedeniyle bugünkü gibi sorgulanmamış ve 

Avrupa’da madencilik kimi toplumlarda günlük hayatın 

merkezinde yer almış, meslek olarak olduğu kadar 

yaşam tarzı olarak da gelenekleşmiştir. Her ne kadar 

günümüzde, işletilmeleri ve hatta doğada var olmaları 

üzerinden ateşli tartışmalara yol açan değerli madenler 

(altın, elmas, bor... v.s.) gibi sansasyonel bir değer taşıyor 

olmasa da sahibi ve emekçileri olan Wieliczka (Güney 

Polonya) halkı için Kopalnia Soli (Tuz Madeni) böyle bir 

geleneğin simgeselleşmiş mabedidir. Madendeki faaliyetin 

başlangıcı, resmi olarak yukarıda bahsi geçen ‘Avrupa’nın 

modernleşme çağından’ (17.-20. Yüzyıllar) çok öncelerine 

(13. Yüzyılın son çeyreğine) tarihlendirilmektedir. Yine de 

bu madenin günümüzde Wieliczka ve Polonya için önemli 

bir turizm merkezi olması 17.-20. Yüzyıllar boyunca oluşan 

anlayışın bir sonucudur. Bu yüzyıllar boyunca madenin 

zenginliğiyle beslenen toplumun geride bıraktığı sanat 

eserleri ve mimari üslûp da yukarıda değinildiği gibi bahsi 

geçen toplumda gelişen madencilik geleneğine yapılan 

bir atıf gibidir.  Hem toplum hayatına ve refahına bir katma 

değer sağlanmakta hem de emektar madene ve o madenin 

isimsiz madencilerine hak ettikleri saygı sunulmaktadır. 

Kısa Tarihçesi:

Her ne kadar tuz üretimi resmi olarak 1290 yılında, Polonya 

Kralı II. Przemislav zamanında başlamış da olsa tarihi kayıtlara 

göre madenin varlığı 10. yüzyıldan beri bilinmekte ve bahsi 

geçen kimi kayıtlarda madene Magnum Sal (Büyük Tuz) olarak 

atıfta bulunulmaktadır. Öyle veya böyle maden Polonya’nın 

en eski sanayi merkezidir. Kuruluşunu takip eden yüzyıllarda 

hanedanın tekeli haline gelmiş olan maden, kraliyet gelirinin 

üçte birini karşılar olmuştur. O kadar ki Polonya’nın o zamanki 

başkenti olan Krakov şehrinin Wawel tepesini çevreleyen 

kale surları bu madenin gelirleriyle yaptırılmış ve Krakov 

Üniversitesi’ ndeki profesörlerin maaşları da yine bu madenden 

elde edilen gelirlerle ödenir olmuştur.  

Madenciler ise 1368’de yasalaştırılan ve tuzun elde 

edilmesi ile ticaretini düzenleyen bir dizi kanun çerçevesinde 

çeşitli haklar kazanmışlardır. Kopalnia Soli’de (belki de yasa 

gereği ülkedeki bütün madenlerde) çalışan 

madencilerin hepsinin özgür bireyler oldukları 

ve madencilik mesleklerini babadan oğula 

aktarma hakları olduğu da yine bu kanunlar 

çerçevesinde belirtilmiştir. Böylece madenciler 

toplumun değerli birer ferdi olarak haklı bir 

gurur taşır hale gelmişlerdir. 

16. Yüzyıla kadar tuz, gıdaların saklanması 

ve deri tabakalama gibi pek çok farklı kullanım 

yeri olması dolayısıyla zaten ekonomik ve 

endüstriyel bir öneme sahipti.  16. Yüzyıl’dan 

itibaren ise, barut üretimindeki kullanımıyla, 

gelişen askeri teknolojinin Avrupa devletlerini 

her zamankinden daha yoğun bir şekilde baruta 

dayalı savaşlar vermeye yöneltmesiyle birlikte 

kendine yeni bir ihtiyaç sahası bulmuş ve varlığı 
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geçmişe nazaran daha fazla önem arz eden bir hammadde 

halini almıştır. Öyle ki maden, 16. yüzyıl Avrupa’sının en 

büyük sanayi merkezleri arasında anılmaya başlanmıştır. Bu 

artan önem maden tesisini de büyütmüş, tarihi kayıtlara göre 

14. Yüzyılda 200 olan madenci sayısı takip eden yüzyıllarda 

artarak 20. Yüzyıl’da 1.600 kişiye ulaşmıştır. 18. Yüzyıl’da 30.000 

ton olan yıllık üretim ise 1964 yılı kayıtlarında 256.000 tondur. 

17. Yüzyıl’da barutun artık tuz elde etmek için de 

kullanılmaya başlandığı maden, 1772 yılında Polonya’nın 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu toprağı olduğu bir 

dönemde ilk defa düzenli üretime geçmiştir. Geçen yıllar 

boyunca teknolojisini de geliştirerek 1912’de yüzeye inşa 

edilen tuz işleme fabrikasıyla da yeni bir döneme girmiştir.   

Bu fabrika ise 2003 senesinde hizmete giren tuzlu su kullanım 

tesisiyle değiştirilmiş ve bu tesis tuz üretimi faaliyetlerinin 

tam olarak sona erdiği 2007 senesine kadar hizmet vermiştir. 

Derinlerde ise madencilik, çok önceki bir tarihte (1996 

senesinde) sona ermiştir. 

Yüzyıllar önce ilk madencilerinin alet kullanmaksızın 

çıplak elleriyle tuz elde ettikleri ve yeri geldiğinde 200 ila 300 

kilogramlık silindirik tuz bloklarını (ki bunlara kardan adam 

deniliyordu) salt bedensel güçle taşıdıkları Kopalnia Soli, 21. 

Yüzyıl’a gelişmiş bir teknolojiyle girmiştir. Ancak bunu takip 

eden birkaç yıl içinde birincil vazifesi olan tuz üretimini sona 

erdirmiştir. Madencilerin yoldaşları atlar ise ilk günlerinden 

madenin son yıllarına kadar pek 

çok ağır işte kullanılmışlardır. Son 

madenci at, birkaç sene önce 

emekli olmuştur.

Yüzyıllar boyunca tek bir 

amaca hizmet eden Kopalnia 

Soli’nin büyük mağaraları sadece 

1944 yılında Naziler tarafından 

farklı bir amaç için kullanılmıştır. 

Daha sonra Rusların gelmesiyle 

Naziler tarafından Auschwitz’e 

gönderilen Yahudi esirlerin o 

sene boyunca çalıştırıldığı bir 

uçak motoru atölyesi bu madenin 

derin ve büyük salonlarında 

faaliyet göstermiştir. 

Yukarıda bahsi geçen aykırı 

kullanımını göz ardı edersek 

madenin ikinci çağı onun 

potansiyel bir turizm mabedine dönüşmesiyle başlamıştır. 

Maden, tarihi boyunca zaten Copernicus, Goethe, Mendeleev, 

papa seçilmeden önce Karol Wojtyla (II. John Paul)  gibi 

pek çok önemli tarihi şahsiyetin merakını çekmiş ve bu 

şahsiyetleri ziyaretçiler defterine kaydettirmiştir. 8 Eylül 1978 

tarihinde ise diğer 11 önemli mekân veya bölge ile birlikte 

UNESCO’nun Birinci Dünya Kültür ve Doğa Mirası listesine 

girerek yılda ortalama 700.000 ziyaretçiyi ağırlar olmuştur. 

Maden, sadece beşeri mirası ile değil, uzmanlıkları yerbilimi 

olanlar kadar tabiat ananın güzelliklerine hayran olan bütün 

doğaseverleri cezbeden morfolojik ve jeolojik özellikleriyle 

de bir ilgi merkezidir. 

Oluşumu ve Yapısı:

Krakov şehrinden birkaç kilometre güneye doğru 

ilerlendiğinde manzara aniden Vistula Nehri’nin, Pleistosen 

yaşlı buzul çökellerinde oluşturduğu yumuşak topografyalı 

taşkın ovasından, Karpat Dağları’nın en dış bindirme fayını 

karakterize eden hayli engebeli topografyaya doğru değişir. 

Karpatların kuzey eteklerinde yer alan ve 600 km kadar 

uzanan bu tepecikler Polonya’da Beskid Dağları olarak 

anılır ve bu dağ silsilesi boyunca Karpat Bindirme Fayı takip 

edilebilir. İşte bu bindirme fayının kuzey yüzü boyunca birçok 

tuz çökeli bulunmaktadır. Bunlardan birisi olan Tortoniyen 

(Geç Miyosen) zamanına tarihlendirilebilecek olan Wieliczka 

Tuz Madeni diğer bir deyişle Kopalnia Soli, bahsi geçen 

bindirme fayına çok yakın bir gölde çökelmiş ve birikmiştir 

(Şekil 1). 

Badeniyen (Orta Miyosen) zamanında Beskidler ile 

Karpatlar arasında uzanan ve Karpat bindirme fayına bağlı 

gelişen dar çökme havzasının veya kısaca hendeğin kalsiyum 

sülfat (CaSO4) ağırlıklı evaporitleri Kuzey ve Orta Paratetis’de 

gelişen devasa yayılımlı ama sığ tuz havzaları olarak 

yorumlanmaktadır. Bu evreye bölgenin yerel jeolojisinde 

Badeniyen Tuzlanma Dönüşümü denmektedir. Bu dönüşüm 

evresi esnasında üç alt evre geçilmiştir: Denizel havza, tuz 

havsası ve yeniden denizel havza. Çökelme ve depolanma 
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açısından ise dört önemli evre şöyle sıralanabilir: (1) 

Denizel akıntılardan yarı izolasyon öncesindeki bağıl 

deniz seviyesi değişimleri ile kontrol edilen çökelim; (2) 

Evaporitlerin derinleşmesine bağlı hızlı deniz seviyesi 

düşüşü ile yüzeyle bağlantının kesilmesi; (3) Havza içindeki 

yöresel iklime bağlı su seviyesi dalgalanmaları ile kontrol 

edilen sığ su evaporit çökelimleri ve (4) Yine bağıl deniz 

seviyesi değişimleri ile kontrol edilen denizel ortam 

oluşumu ve denizel çökellere hızlı bir geçiş.  Her ne kadar 

havzanın paleocoğrafyası, stratigrafik özellikleri ve tektonik 

gelişimi tam olarak anlaşılamamış olsa da bu senaryo 

bölgedeki tuz içeren formasyonları açıklayabilmektedir.

Tuz içeren formasyonlar, Yukarı Silesya’da Karbonifer 

yaşlı kayaçların üzerinde uyumsuzca uzanırken 

Krakov civarında Karbonifer ve Kretase yaşlı 

fliş çökellerinin üzerinde yine uyumsuzca 

uzanmaktadır. Bu formasyonları temsil eden 

Tortoniyen sekansı ortalama 1000 metre 

kalınlığa sahip olup evaporitler, silttaşları ve 

kiltaşları ile temsil edilmekte ve de formasyonun 

tabanında kalınlığı genelde 100 metre ile 

300 metre arasında değişebilen temel tuz 

zonu bulunmaktadır. Her ne kadar bu zonun 

kalınlığı çoğunlukla 100 metre ile 300 metre 

arasında değişiyor olsa da sık sık, bindirme 

ve kıvrılmalardaki yoğunlaşmalar nedeniyle 

kalınlığın daha da arttığı yerler de vardır.

Wieliczka’da kabaca bir ayrımla iki alt 

bölümlenme gözlenebilir. Bunlardan birincisi 

daha alt seviyelerde yer alan ve hatta bindirme yüzeyinin 

altında uzanan ve otokton tuz yüzeyiyle temsil edilebilecek 

olan zondur. Bunun üzerinde ise Orta Tortoniyen tektonizması 

sırasında bindirme fayı ile taşınmış olan daha düzensiz zondur. 

İşte bu tektonizma, bahsi geçen üst zonda oldukça karmaşık bir 

melanj oluşturmuştur. Bu melanj çok küçük tuz birikimlerinden 

20.000 metreküp civarı devasa kütlelere kadar değişebilen tuz 

yoğunlaşmaları oluşturmuştur.

Wieliczka’daki en derin tuz yatakları ise bölgedeki orijinal 

tuz havzasının merkez ve kuzey kısımlarını temsil eden otokton 

çökelimlerdir. Bu en derin birim dört katmanda toplam 

kalınlığı 10,8 metre olan ‘yeşil tuz’u içermektedir. Bu tuz birkaç 

santimetre boyutlu taneciklerden oluşan kaba kristalli bir 

Şekil 1: Güney Polonya Tektonik Haritası
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yapıya sahiptir ve yeşil rengin muhtemel sebebi de içindeki 

kil muhteviyatıdır ve yine muhtemelen 400 ila 500 metre 

derinlikteki sularda yavaş yavaş kristalleşmiştir.

Yeşil tuz seviyesinin üzerinde ince bir hat olarak anhidrit 

uzanmaktadır. Bu seviyeye ‘şaft tuzu’ denmektedir. Bu tuz 

sakin su seviyelerinde oluşmuş olması muhtemel saman sarısı 

renge sahip bir çökeldir. Şaft tuzunun hemen üzerinde de 

Spiza tuzu olarak adlandırılan ve 40 metre kalınlığa ulaşan 

katman yer alır. Bu katman silt, kil ve organik molozların 

da karıştığı hızlı kristalleşmiş, ince taneli tuzdan oluşan bir 

katmandır ve onu örten tuzlu kumtaşına doğru münavebeli 

bir geçiş gösterir.

Bütün bu tuz istiflenmeleri blok halinde bulunan, 

tabakasız çökellerin altında yer almaktadır ve bu tabakasız 

çökeller tuz havzasının kuzey ve orta kısımlarına bindirme 

yapan güney kısmını temsil etmektedir. Sonuçta ortaya 

düzenli istiflenmemiş kiltaşı, silttaşı ve evaporitlerden oluşan 

tuz breşi de denebilecek tektonik ve devasa bir breşleşme 

çıkmaktadır. Lehçe’de buna ‘zuber’ denir. Bu birim bölmeler 

ve tabakalar halinde tuz kütleleri içerir. Bu tuz kütleleri 

birbirlerinden hiç tuz içermeyen kiltaşı ve silttaşı kıvrımları ve 

bindirmeleriyle ayrılırlar. Pek çok durumda kalın tuz kamaları 

kıvrım eksenleri ve bindirmeler boyunca birikmiştir. Bu 

birimde her ne kadar alt tabakalardaki her üç tuz tipi birden 

temsil ediliyor da olsa baskın tipler yeşil tuz ve Spiza tuzudur.

Yukarıda bahsettiğimiz farklı türdeki tuz kütleleri 

Kopalnia Soli’de sadece ticari bir hammadde olarak değil, 

aynı zamanda geçtiğimiz yüzyıllar içinde madende yaşamını 

sürdürmüş insanlar veya bu madenin manevi anlamına 

kendini adamış sanatçılar için de bir hammadde olmuştur. 

Günümüzde madeni gezmeyi planlayan ziyaretçiler için 

madenin kendi kadar içindeki heykeller de birer cazibe 

sebebidir.

Ne yazık ki günümüzde beklendiği üzere, bahsi geçen 

bu tuz heykeller yavaş yavaş çözülmektedir. 

Madenin birçok yerinde kaya tuzu, 

havalandırma kanallarından içeri giren su 

buharından doğrudan etkilenmekte ve oyma 

tuz yüzeylerinde erozyona neden olmaktadır. 

Buna dolaylı olarak, erozyona neden olan 

havalandırma kanallarının öneminden 

bahsetmeye ise elbette gerek yoktur. Her 

ne kadar mağaraların doğal hava alma 

kanalları da olsa, tarihi kayıtlarda, madenin 

önemli bir sorununun da metan gazı olduğu 

belirtilmektedir. Modern havalandırma 

sistemleri kurulmadan önce yüzlerini olası 

patlama veya parlamalardan korumak için 

kapişonlarla örtmeleri nedeniyle “tövbekârlar” 

olarak adlandırılan bir meslek grubu da 

uzun sopaların ucunda yanan mumlarla bu metan gazı 

yoğunlaşmalarını tespit ederlerdi. Ne de olsa her devrin 

kendi öncelikleri vardır.

Son senelerde Polonyalı veya yabancı bilim adamları 

madendeki çevresel koşulları anlamak ve su buharı 

yoğunlaşması problemine bir çözüm getirebilmek için çeşitli 

deneyler sürdürmektedirler. Burada tuzun higroskopik 

karakterinin belirgin topraklaşma ve kimyasal etkiler 

yüzünden değişip, değişmeyeceği de bu heykellerin akıbeti 

açısından sorulması gereken sorulardan biridir. Çevrenin 

bağıl nem oranı %75 civarlarına ulaştığında kaya tuzunun 

etrafında gelişen ince sıvımsı katman çözünmeye başlar. 

Buna bağıl sıvılaşma denir.  Nitratlar gibi bağıl sıvılaşma 
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değerleri kaya tuzununkinden düşük olan ve havada 

bulunan maddeler tuz heykellerin üzerinde birikip, bu 

heykellerin bağıl sıvılaşmalarını oldukları değerinin altına 

çekebilirler. Eğer bu olursa gelecekte maden için bir nem 

alıcı sisteme ihtiyaç duyulabilir.

1978 Dünya Mirası Konvansiyonunda “İnsanlığa Gözle 

Görülür Evrensel Bir Katma Değer” unvanıyla Dünya 

mirası listesine alınan Kopalnia Soli, maalesef yukarıda 

bahsi geçen tehdit dolayısıyla günümüzde aynı zamanda 

“Tehlike Altındaki Dünya Mirasları” listesinde de başı 

çekenler arasına girmiştir.

Fiziksel ve Turistik Özellikleri:

Wieliczka’nın bu turistik tuz madeni en kaba tabirle 

‘derin’dir. Dokuz kata yayılmış toplam derinliği 327 metre 

olan madende, tarihi maden planlarında 2000’den fazlası 

terk edilmiş olarak gösterilen 3000’den fazla mağara, oda 

ve hatta salon birbirine toplam uzunluğu 300 kilometreden 

fazla olan tünellerle bağlanmaktadır. Madende ayrıca tuz 

elde edilmesindeki ana hatları oluşturan ve elde edilen 

tuzun üst seviyelere ve yüzeye taşınmasında da kullanılan 

180’den fazla şaft bulunmaktadır. Bu şaftlar aynı zamanda 

ilk havalandırma bacaları da olabilir.

Turistik rota ise bu bitmez tükenmez koridorların 

sadece 3,5 kilometresini kapsamaktadır ve yerden 135 

metre derinde başlayıp, yukarı doğru yürünerek 64 metre 

derinde bitmektedir. Rotanın başlangıcı olan 135 metreye 

ise sayısını hatırlamak gerçekten zor olan onlarca kat ve 

yüzlerce basamakla inilmektedir. Bu iniş aynı zamanda 

da klasik ziyaretçi turunun ilk ayağı Danilowicz şaftında 

başlar ve biter. Şaft 135 metre derinlikte bir istasyonda 

basamaklarına son verirken ziyaretçilerin erişemeyeceği 

derinliklere doğru devam eder. 

Şaft merdivenlerinin bittiği seviyedeki odacıktan ayrılan 

tünel, ziyaretçileri aynı seviyedeki tekne omurgasını 

andıran tasarımıyla Jan Haluzska salonunun 

yanından geçirerek (çünkü burada sadece 

konser ve toplantılar düzenlenmektedir), 

içindeki ahşap işçiliği ile ünlü Aziz John 

şapeline götürür. Her ikisi de 19. Yüzyıl’da 

oluşturulmuş olan bu mağaralar yeşil tuz 

içine kazılmışlardır. Şapelden hemen sonra 

birkaç ünlü büstün sergilendiği Antonia 

galerisini takiben eğik Prinzinger tüneli 

başlar ki 19. Yüzyıl’da tünele inşa edilen 

basamaklarla burayı sıradan bir tünel olarak 

adlandırmak oldukça anlamsızlaşmıştır.

Basamakların bitimiyle yüzeyden 122,5 

metre derinlikte iki salon karşımıza çıkar:  

Witold Budryk ve Vistula. Ziyaretçilere 

bu salonlarda hediyelik eşya ve yemek 

yeme imkânları sunulmaktadır. Bu iki küçük salonu takiben 

ise devasa Warsaw (Varşova) salonuyla yüzleşiriz. Ebatları 

54x17x9 metre olan bu büyük mağaranın yaratılması için 

yaklaşık 20.000 ton tuzun çıkarılmış olması gerekir. 54 metre 

uzunluğundaki salonunun duvarları tamamen tuz rölyeflerle 

süslenmiştir. Aynı basamakları takiben tünel boyunca diğer 

yöne ilerlendiğinde ise önce madencileri koruduğuna inanılan 

iyi ruha atfen oyulmuş küçük bekçi odasına ve onu takiben 

de ünlü Leh jeolog Stanisław Staszic şerefine oluşturulan ve 

onun adı verilen görece dar ama tavanı oldukça yüksek olan 

(50 metreden büyük ihtimalle güvenlik nedeniyle 36 metreye 

düşürülmüştür) büyük salona ulaşılır. Salonda ünlü jeoloğun 

bir de büstü yer almaktadır. Aynı yönde ilerlendiğinde ise 

Kazanów dik (Doğu-Batı doğrultulu) galerisi ve Poniatowski 

çapraz (Kuzey-Güney doğrultulu) galerisinin kesiştiği (burada 

demiryolu ağının bir kısmı da gözlemlenebilir) bölümden 

geçilerek üçgen tavanlı Józef Piłsudski salonuna gelinir. Bu 
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salon adını I. Cihan Harbi’nde Lehistan 

ordularının kurucusu olan ünlü mareşalden 

almıştır.

Bir üst kata gelindiğinde (yine eğik bir 

koridor vasıtasıyla) birbirine komşu üç 

salonla karşılaşırız: Michałowice, Weimar 

ve Drozdowice. Her üçünün de kendine 

has tasarımları ve sanat eserleri vardır. 

Bu eserlerden en ünlüsü ise Weimar 

salonundaki Goethe heykelidir. Bu üç 

salondan hafif eğimle yine ters yöne 

ilerleyen koridor bizi öncelikle yerden 100 

metre derinlikteki Erazm Baracz Salonu’na 

getirir. Bu salon madendeki en ünlü 

salonlardan biridir çünkü ortasında 9 metre 

derinlikte, küçük bir göl barındırmaktadır. 

Bu gölün suyunun 1 litresinde 320 gram tuz vardır. Koridor 

devam ederek madenin en ünlü yer altı şapeli olan Aziz 

Kinga Şapeli’nde son bulur. Bu devasa şapelde Leonardo Da 

Vinci’nin ünlü ‘Son Akşam Yemeği’ tablosunun tuzdan bir rölyefi 

bulunmaktadır. Buna ek olarak İncil’den pek çok hikâye bu 

duvarlarda rölyefleştirilmiştir.

Aziz Kinga Şapeli’nden yatay bir tünelle sırasıyla Kutsal Haç 

Şapeli ve Kunegunda şaft tabanı ile dik galerisi geçilerek (ki 

burada bir de birebir ebatlı bir canlanlandırma müzesi vardır) 

yüksek tavanlı Pieskowa Skała Salonu’na gelinir. Burada kimi 

eski madencilik yöntemlerinin temsili sahneleri görülebilir. 

Bu salonun tavanında ilerleyen kısa bir tünelle Büyük Casimir 

Salonu’na varılır. Burada da canlandırma amaçlı birebir ebatlı 

heykellere ve madencilik sahnelerine rastlanır. Bu salondan 

Danilowicz şaftını keserek ilerlerken iki küçük salon ile bir 

şapel geçeriz: Sielec Salonu, Aziz Anthony Şapeli ve ünlü tuz 

heykellerin sergilendiği Janowice Salonu. Koridorun sonunda ise 

önce bir metan gazı patlaması sonucu büyük zarar görmüş 

ama metan sıkışmasının ne kadar tehlikeli olabileceğini 

anlatmak adına rotaya konulan Spalone (büyük ihtimalle 

‘yanmış’ anlamında) Salonu’na gelinir.

Turun son noktası ise madenin en ünlü ve bizce bu ünü 

hak eden şiirsel bir duruşa sahip ünlü Leh astronomun 

heykelinin sergilendiği ve kendi adını taşıyan Nicholas 

Copernicus Salonu’dur. Ünlü astronom 1493’te madeni 

ziyaret etmiştir. 64 metredeki bu son salon da aynen 

135 metredeki salonlar ve şapeller gibi yeşil tuz içine 

kazınmıştır.

Sonsuz gökyüzünü anlamaya çalışan bir adamın 

heykelinin yeraltının derinliklerinde sergileniyor olması her 

ne kadar ironik görünse de bu, belki de derin ve karanlık 

mağaralarda çalışan madencilerin engin ve aydınlık 

gökyüzüne olan özlemini anlatmaktadır. Bu zor ve onurlu 

meslek her türlü eleştiriden önce herhalde gerçek anlamda 

saygıyı hak etmektedir.

YARARLANILAN KAYNAKLAR 
 http://www.kopalnia.pl
Hallett, D., 2002, The Wieliczka Salt Mine, Geology Today, v.18, p. 
182-185.
Babel, M., 2004, Badenian Evaporite Basin of the Northern Carpathian 
Foredeep as a Drawdown Salina Basin, Acta Geologica Polonica, v. 54, 
p. 313-337.
Lynn G. Salmon, Glen R. Cass, Roman Kozlowski, Anna Hejda, Elliot 
C. Spiker, and Anne L. Bates, 1996, Air Pollutant Intrusion into the 
Wieliczka Salt Mine,
Environmental Science and Technology, p. 872-880. 

Fotoğraflar:
Arda Ayhan - Cüneyt Atilla

Erazm Baracz Salonu

Casimir Salonu
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Sondajcılar Birliği Derneği

SONDAJ, yeraltı kaynaklarını araştırmak, 
üretim ve işletmek için, ayrıca mühendislik 
yapılarının temel koşullarının saptanması 

ve iyileştirilmesi amacıyla düşey, yatay veya 
herhangi bir yön ile açılı olarak yapılan silindirik 
kazı işlemidir.

SONDAJCILIK, sondaj işlemini tanımlayan 

bir terimdir ve sondaj işi ile uğraşma anlamını 

taşımaktadır.

SONDAJCILAR BİRLİĞİ; üniversite, kamu ve 

özel sektörde çalışan yerbilimleri mühendisleri 

( jeoloji, petrol, maden, jeofizik) ve sondörler 

tarafından 1998 yılında kurulmuş, bugün 700’e 

yakın üyesi bulunan mesleki bir sivil toplum 

kuruluşudur. 

Sondajcılar 
Birliği Derneği, 

bugün 700’e 
yakın üyesi 

bulunan mesleki 
bir sivil toplum 

kuruluşudur. 

ülke ve kamu yararı doğrultusunda, mesleki 

etik değerlere ve halkın çıkarlarına bağlı 

kalarak, mesleki faaliyetlerin etkin bir şekilde 

uygulanmasını sağlamak. Bilimsel ve teknik 

gelişmelerin ışığında, sondaj eğitim-öğretimi 

ile mesleki standartların geliştirilmesine ve 

uygulanmasına katkı sağlamaktır.

DERNEĞİMİZİN MADENCİLİK SEKTÖRÜ İLE 

İLGİLİ ÇALIŞMALARI 

Bir cevher yatağı bulunduktan sonra, 

madenci lik yönünden işletmeye alınabilmesi 

için, o cevher yatağı hakkında daha fazla 

bilgi edinilmesi gereklidir. Bu bilgiler maden 

işletmeciliği ile ilgili olan her türlü kararda 

hareket noktasını oluşturur.

Her şeyden önce, maden yatağının 

tenörü ve ma den miktarı bilinmelidir. Bunlar 

bilindikten sonra, işletmenin ekonomiklik 

durumu, işletmenin büyük lüğü (yıllık üretim 

kapasitesi) gibi niteliklerin tespit edilmesine 

gidilebilir. Bu nitelikleri tespit edebilmek 

ÖZGÖRÜMÜZ (VİZYONUMUZ), ulusal ve 

uluslararası düzeyde saygın olmak, bilimsel 

etik değerlere bağlı olmak, üyelerinin onurunu 

korumak, sektörel hizmet kalitesini sürekli 

geliştiren bir mesleki kuruluş olmak, 

ÖZGÖREVİMİZ (MİSYONUMUZ), üyelerinin 

hak ve menfaatlerini, yetki, sorumluluk ve yasal 

haklarını korumak ve geliştirmek için mücadele 

etmek, üyeleri ile kaynaşarak bilgi birikimlerini 

paylaşmak, Anayasal haklar çerçevesinde, 

Adil ÖZDEMİR
SBD Genel Sekreteri V.
www.sondajcilarbirligi.org.tr
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için bir takım ön çalışmalar, karşılaştırmalar 

ve hesaplar yapılmalıdır. Bunlarla ilgili olan 

kararlar, bir mühendisin yüklenebileceği en 

büyük sorumluluktur.

Anılan bilgileri edinebilmek için maden 

yatağına ulaşmak ve numuneler almak 

gereklidir. Maden yatağına ulaşabilmek 

ve numune alabilmek için de sondajla rın 

yapılması gereklidir. 

Yerkabuğundaki hammaddeleri 

çıkarabilmek için bulundukları yerler ve sahip 

oldukları özellikler hak kında ayrıntılı bilgi 

edinmek gereklidir. Bunun için jeofiziksel 

araştırmalar yapıldıktan sonra, arama 

sondajları kaçınılmaz bir zorunluluk olur. 

Arama sondajları genellikle, cevher yatağının 

tenörünün öğ renilmesi, çeşitli kotlardaki tenör 

değişikliğinin bilin mesi, cevher yatağı sınırının 

tespit edilmesi, yan ka yacın özelliklerinin 

bulunması ve yeraltısuyu du rumunun 

öğrenilmesini sağlar. Cevher oluşum özellikleri 

hakkında güvenilir bilgiler elde edilmesinin 

yanı sıra, elde edilen bu verilerin jeoloji ve 

mühendislik açısından değerlendirilerek 

gerekli işletme projelerinin hazırlanabilmesine 

imkan sağlar. Önemli yatırım gerektiren bu tip 

projelerin hazırlanmasında dayanılan verilerin 

son derece güvenilir ve sağlıklı olması gerektiği 

ortadadır. Bu ise ancak, elde edilen örneklerin 

mutlak doğruluğuna ve hatasız bir şekilde 

değerlendirilmesine bağlıdır. Bu nedenle, 

değerlendirmelere baz oluşturan ve cevher 

yataklarından veya geçilen kayaç birimlerinden 

elde edilen örneklerin tam ve kesin olarak 

temsili örnek özelliğine sahip olması gerekir.

Ülkemiz önemli bir metalik maden ve 

sanayi hammadde çeşitliliğine sahiptir. 

Bu durum doğanın ülkemize sunduğu bir 

zenginliktir. Maden yataklarının bulunması 

suretiyle ekonomiye kazandırılmasında sondaj 

çalışmaları önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde 

son yıllarda maden arama sondajları, sondaj 

uygulamaları arasında önemli bir artış 

sergileyen önemli bir istihdam alanıdır. 

Derneğimiz madencilik alanında, yetişmiş 

iş gücüne katkı sağlamak amacıyla 29-30 

Kasım 2008 tarihinde “Maden Sondajları” adlı 

bir seminer düzenlemiştir. 2009 yılı sonbahar 

döneminde bu semineri tekrar düzenlemiştir. 

Madencilik alanına sondör yetiştirmek ve bu 

alanda çalışan sondörleri sertifikalandırmak 

amacıyla da “Maden Sondörü Eğitim Semineri” 

düzenlemeyi planlamaktadır.  

Derneğimiz 
madencilik 

alanında 
yetişmiş iş 

gücüne katkı 
sağlamak 
amacıyla 

29-30 Kasım 
2008 tarihinde 

“Maden 
Sondajları” 

adlı bir seminer 
düzenlemiştir.
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Patlayıcı Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Ülkemizde gerek maden sektöründe, gerek tünel, yol, baraj inşaatları gibi diğer mühendislik 
işlerinde patlayıcı kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
bünyesinde İnşaat, Çevre, Maden, Jeoloji, Jeofizik, Petrol, Kimya ve Makine Mühendisliği 

alanlarında lisans programı mezunlarına yönelik olarak “Patlayıcı Mühendisliği Yüksek Lisans Programı” 
açılıyor. Patlayıcı Mühendisliği üzerine akademik olarak eğitim verilmesi, mühendislik çalışmalarının 
kalitesinin arttırılması bakımından olumlu bir gelişmedir. Bu yazıda Türkiye Patlayıcı Mühendisliği 
Derneği kurucusu ve Okan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ali KAHRİMAN’dan 
edindiğimiz bilgiler yer almaktadır. 

Programın Amacı: 
Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

bünyesinde disiplinler arası (İnşaat, Maden, 
Çevre, Jeoloji, Petrol, Jeofizik, Kimya ve Makine 
mühendisliği alanlarındaki lisans mezunlarına 
yönelik) olarak açılacak olan Patlayıcı 
Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, tezli ve 
tezsiz olarak iki kategoride verilecektir. Tezli 
programda lisans mezunlarının araştırmaya teşvik 
edilmesi ve doktora programlarına hazırlanması 
amaçlanırken, tezsiz programda ülkenin 
gereksinimlerini karşılayacak uzmanlık verilmesi 
hedeflenmektedir. 

Bilindiği gibi; her türlü maden ve inşaat 
işlerinde, özellikle taş ocakçılığı, otoyol yapımı, 
tünel, baraj, diğer inşaat ve yeraltı imalat 
teknolojilerindeki kazı faaliyetlerinde, patlatma 
çalışmaları kaçınılmazdır. Bu faaliyetlerdeki boyut 
ve kapasitelerin artışı, doğal olarak kullanılan 
patlayıcı madde miktarlarını arttırmaktadır. Bu tür 
faaliyetlerin yerleşim birimlerine yakın (hatta çoğu 
zaman içinde) olması, ister istemez ortaya çıkan 
yer sarsıntısı ve hava şoku dolayısıyla giderek 
artan ölçüde çevre sorunlarına neden olmaktadır. 
Bu durum, patlatmalı kazıdan beklenen ekonomik 
ve teknolojik sonuçların elde edilememesi bir 
yana, çevre sakinlerinin doğrudan can ve mal 

                    güvenliklerini etkileyebildiği gibi,
                            psikolojik bazı sorunların 

doğmasına da zemin hazırlamaktadır. Diğer 
bazı ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de 
patlatmadan kaynaklanan çevresel sorunlar 
hem proje yönetimine, hem de çevre sakinlerine 
rahatsızlık vermekte ve bazı hukuki problemleri 
beraberinde getirmektedir. Bu durum çoğu 
zaman iş durmalarına ve kaynak israflarına neden 
olmaktadır. Bu nedenle; patlatma çalışmalarından 
sorumlu teknik eleman ya da yöneticilerin, çevre 
tesis ve yerleşim birimlerinin zarar görmeyeceği 
şekilde tasarımlar yapmaları ve kontrollü 
patlatmalar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu 
tür tasarımlar ise ancak sistematik deneysel bazı 
çalışmalarla mümkün olabilmektedir. Yerleşim 
merkezleri içerisinde yapılacak her türlü atımın 
uygun nitelikteki titreşim ölçerler vasıtasıyla 
kaydedilmesi, bu kapsamdaki çalışmalar için ilk 
adım olmak durumundadır. 

Ülkemizde son yıllarda artan sanayileşme 
ve şehirleşmeye paralel olarak, artan enerji ve 
hammadde ihtiyacını karşılamanın yanında, 
gerek alt yapı hizmetlerinde gerekli olan agrega 
ve diğer malzemelerin temini zorunluluğu 
gerekse metro ve tünel inşaatları dolayısıyla 
patlatmadan kaynaklanan sorunlarla yoğun 
bir şekilde karşılaşılmaktadır. Konunun bilim 
ve tekniğe uygun ekonomik tasarım boyutu 
bir yana, bu konularla

Lisans programı 
mezunlarına 

yönelik olarak 
“Patlayıcı 

Mühendisliği 
Yüksek Lisans 

Programı“ 
açılıyor.



çalışanların hayatlarını kaybetmeleri de bilinen 
bir gerçektir. İşte her türlü yapının çevresel 
etkiler yaratmadan yıkılması için bir standart 
dahilinde dünyada uygulanan kontrollü patlatma 
tekniklerinin ülkemizde de uygulanması yakın 
gelecekte gündeme gelecektir.

Öte yandan, patlatmalı kazı teknolojisinde de 
çok önemli gelişmeler söz konusu olmuştur. Gerek 
yemleyici gerekse ana patlayıcı türlerinde çok 
önemli çeşitlilikler bulunmaktadır. Keza ateşleme 
unsurlarında da klasik tiplere ek olarak elektronik 
unsurlar ve bilgisayar destekli uygulamalar 
gündemdedir. Delici makine ekipmanında da 
aynı çeşitlilikler ve bilgisayar destekli, uzaktan 
kumandalı ürünler geliştirilmiş ve yaygın 
kullanımları artmıştır. Halen uygulamada usta 
çırak ilişkileri çerçevesinde yetişmiş niteliksiz 
elemanlarla ve kısmen sistematik eğitim alan 
maden mühendisliği disiplini ile bu alanda 
istihdam süregelmekte ise de gelişen teknolojiye 
ayak uydurmaları mümkün olamayacaktır. 
Dolayısıyla faaliyetlerin sürdürebilirliği tehdit 
altında olacaktır. Yukarıda değinilen sorunlara 
ve benzeri sorunlara sistematik bir yaklaşımla 
çözüm aramak üzere, bir yüksek lisans programı 
kapsamında uzman teknik elemanların 
yetiştirilmesi ve bu nitelikteki uzmanlarla 
sektörün sorunlarının çözümüne katkı sunulması 
gerekmektedir.   

ilgili açılan dava sayılarında da son yıllarda 
önemli artışlar gözlenmektedir. Konuyla ilgili 
yeterli standart ve araştırmaların bulunmaması 
dolayısı ile istenmeyen bazı yanlışlıkların 
yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle, 
üretim ve şehirleşme açısından gerekli olan 
alt yapı hizmetlerini aksatmayacak, kontrollü 
patlatma çalışmalarına izin verebilecek, yerleşim 
birimlerine zarar vermeyecek tasarımlara temel 
oluşturacak verileri belirlemek ve standartlar 
haline dönüştürmek kuruluşlarımız için önem arz 
etmektedir.

Bununla birlikte, ülkemizde son olarak 
yaşanan 17 Ağustos depremi can ve mal kaybı 
ile yapı hasarlarının dışında, kaçınılmaz başka bir 
gerçeği de gündeme getirmiştir. Bu gerçek, yapı 
malzemelerinin aşınma ve yaşlanmaya dayalı bir 
yorulma mukavemetlerinin bulunduğu dolayısıyla 
da belirli bir ömürlerinin olduğu ve bu ömürleri 
sonunda da yıkılarak yenilenmeleri gerektiğidir. 
Bundan dolayı da yığma, ahşap, betonarme 
ve çelik konstrüksiyon olan tüm yapıların 
ekonomik ve teknik ömürleri bulunmaktadır. 
Ekonomik ömürler bir tarafa, yapıların teknik 
ömürlerinin sonunda mutlaka yıkılıp yerlerine 
yeni yapıların inşası zorunludur. Ayrıca burada 
hukuki bir boşluk da bulunmaktadır. Ama asıl 
sorun bir yıkım esnasında yapıların çevreye zarar 
vermeden göçertilmesi ve enkazının anında 
kaldırılmasındadır. 17 Ağustos depreminde 
yapıların iş makinalarıyla yıkılmasının zaman 
alması, başarı şansının olmaması ve bu esnada 
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inşaat işlerinde, 

özellikle taş 
ocakçılığı, otoyol 

yapımı, tünel, 
baraj, vb yapım 
çalışmalarında 

patlatma ...



PDAC etkinlikleri 
Türkiye’deki 
madencilik 

faaliyetlerinin 
geleceği 

konusunda iyi 
bir örnek teşkil 

edebilir. PDAC’ın en önemli etkinliği, her yıl mart 

ayı başında Kanada’nın Toronto şehrinde 

yaklaşık bir hafta süre ile organize ettiği 

madencilik fuarı ve kongresidir. Bu etkinlik 

dünya madencilik 

sektöründe oldukça 

popüler olup 

etkinliğe katılan 

kişi, kurum ve şirket 

sayısı yapılan diğer 

etkinliklere göre 

daha yüksektir. 

Küresel kriz dolayısı 

ile katılımcı sayısı 

önceki yıllara göre 

daha düşük olsa 

bile 2009 yılında 

yapılan etkinlikteki 

sayılar yine de yüksektir. Etkinlikle ilgili bazı 

istatistikler yandaki tabloda gösterilmiştir.

Etkinliğin yapıldığı büyük salonlarla birlikte 

çok sayıda ve çeşitli büyüklükte gösteri-

sergi odaları, kurs, çalıştay ve teknik oturum 

odaları, iş görüşme odaları, kafeteryalar ve 

diğer sosyal faaliyet alanları bulunmaktadır. 

Etkinliğin amaçlarından bazıları şu şekilde 

sıralanabilir:  Madencilik konusunda dünyadaki 

en son gelişmelerin ortaya konulması, şirketler 

arasında işbirliği yapılması ve bilgi alışverişinin 

sağlanması, borsa yatırımcısına doğrudan 

bilgi verilmesi, çeşitli seviyelerde eğitim 

programlarının yapılması. Etkinlik süresince 

ayrıca birçok sondaj, jeofizik, jeokimya, 

jeoloji şirketi kendi ürünlerini pazarlamakta, 

ilginç maden ve mineral örnekleri satışa 

sunulmaktadır. Temsilciler kendi şirket 

ve ülkelerine maden arama ve geliştirme 

konusunda daha fazla yatırımcı çekebilmek için 

sergi ve sunum yapmakta, ücretsiz harita, rapor 

ve çeşitli promosyon ürünleri dağıtmaktadır.

Toronto Borsası dünyada madencilik 

faaliyetlerine mali kaynak sağlayan en önemli 

borsalardan biridir. Maden arama ve işletme 

faaliyetinde bulunan çok sayıda uluslararası 

şirket Toronto Borsası’na kayıtlıdır. Bu nedenle 

borsalardaki gelişmeler etkinlik sırasında da 

salondaki televizyonlardan sürekli olarak takip 

edilmektedir.

PDAC etkinlikleri Türkiye’deki madencilik 

faaliyetlerinin geleceği konusunda iyi bir 

örnek teşkil edebilir. Türkiye’deki madenciliğin 

PDAC (Prospectors & Developers 

Association of Canada), Kanada Maden 

Aramacıları ve Geliştirmecileri Derneği 

Kanada’da ve dünyanın birçok ülkesinde 

madenciliğin geliştirilmesi alanında çok 

önemli etkinlikler gerçekleştirmektedir.  PDAC, 

etkinlikler düzenleyerek ve Kanada’daki maden 

arama yatırımlarında vergi kredilendirilmesi 

programının uygulanmasına öncülük yaparak 

1999 yılında Kanada’da maden aramalarına 

yapılan 300 milyon dolarlık yatırımın 2006 

yılında 1,7 milyar dolara yükselmesinde önemli 

rol oynamıştır. Ayrıca, 1999 yılında sayısı 15 

olan yeni bulunan maden yatağının da 2005 

yılında 268’e çıkmasını sağlamıştır.

PDAC Etkinlikleri
Dr. Ramazan Doğan
Oremine Madencilik
ramazan@oremine.net

“Remembering our past, preserving our future”
(geçmişimizi hatırlamak, geleceğimizi korur)
PDAC Konferans Salonu Önündeki Anıt

Fuar Alanındaki Bir Stand
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29 Ekim 2009 tarihleri 

arasında Bahreyn’de 

düzenlenecektir.  

PDAC etkinliklerinin 

en önemli 

sonuçlarından biri 

de sektör dışındaki 

kişilere ve bilhassa 

öğrencilere madencilik 

faaliyetlerinin 

tanıtılmasıdır. Bu 

şekilde medya içindeki 

madencilik ile ilgili 

bilgi kirliliğinin önüne 

geçilmesi ve ülkenin 

maden potansiyelinin 

daha verimli şekilde 

değerlendirilmesi 

mümkündür. 

Sonuç olarak Türkiye’nin maden potansiyeli, 

madenciliğin ekonomiye katkısı ve 

yaratabileceği çevre etkileri böyle etkinlikler 

aracılığıyla ve somut veriler ile ortaya 

konulabilirse, madenciliğin yapılmasına inanan 

ve yatırım yapan kişi ve kuruluş sayısı artacak 

ve madencilik faaliyetleri ekonomimize daha 

fazla katkı sağlayacaktır.

önümüzdeki yıllarda devlet destekli kurum 

veya aile şirketler ile değil de, Kanada’da 

olduğu gibi daha çok borsada işlem gören 

şirketlerle yapılacağı öngörülebilir. Bu nedenle 

PDAC etkinlikleri örnek alınıp bazı benzer 

etkinliklerin Türkiye’de de organize edilmesi 

düşünülmelidir.

Türkiye’de borsaya kayıtlı maden şirketi 

sayısının artması için madenciliğe yatırım 

yapan küçük ve büyük yatırımcı sayısının 

artması gerekmektedir. Bunun için madencilik 

şirketleri maden arama, geliştirme ve işletme 

faaliyetlerini kamuoyu ile daha şeffaf şekilde 

paylaşmalı, madenciliğe yapılan yatırımın 

ne kadar karlı olabileceği Türkiye’deki diğer 

uluslar arası projeler  (YAMAS-Çöpler, TUPRAG-

Kışladağ, TECK COMINCO-Halilağa v.s.) örnek 

gösterilerek ortaya konmalıdır. 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 

maden şirketlerinin payının artırılması için 

PDAC-Toronto etkinliklerine benzer etkinlikler 

Türkiye-İstanbul’da da düzenlenmelidir. Bu 

sayede maden şirketleri ve yatırımcı kuruluşlar 

arasında yapılacak görüşmelerde işbirliği 

sağlanarak Türkiye’de madencilik sektörü daha 

fazla gelişebilir, ülkemizde yeni bulunan maden 

yatağı sayısı artabilir. 

Bu etkinlikler ilerleyen yıllarda diğer bölge 

ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilebilir 

ve uluslararası yatırımcılar Türkiye’ye 

çekilebilir. Son yıllarda bazı maden şirketlerinin 

öncülüğü ile Orta Doğu ülkelerinde maden, 

finans, danışmanlık ve devlet kuruluşları ile 

yatırımcıları bir araya getiren yeni etkinlikler 

düzenlenmeye başlamıştır. Mena Madencilik’in 

öncülüğünde benzer bir etkinliğin ikincisi 26-

Kayıtlı katılımcı sayısı:        18079

Uluslar arası katılımcı yüzdesi:          % 23

Temsil edilen ülke sayısı:             120

Akredite basın sayısı:             185

Sergi kulübe sayısı:             601

Sergi organizasyonu sayısı:                                    667

Sondaj karotu sergileyen şirket sayısı:                     60

Teknik oturum sayısı:                  14

Kurs ve çalıştay sayısı:                                         8

Fuar Alanından Bir Görüntü

Fuar Alanından Bir Görüntü

Fotoğraflar: Özgür Çörekçi
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Endonezya
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KNG

Dünya’da iyot üretimi yapılan başlıca ülkeler

İYOT ÜRETİMİ AMAÇLI YAPILAN 
SONDAJ ÇALIŞMALARI

Dünyada büyük önem kazanan ve ülkelerin gelişimine 

katkıda bulunan maden yatakları, insanlığın yoğun 

ihtiyaçları ile doğru orantılı bir şekilde yeraltından 

çıkartılmak istenmektedir. Bu maden yataklarının yeraltından 

Ekonomik önemi olan maden kaynaklarından birisi de 

iyottur. Sembolü I, atom numarası 53, atom kütlesi 126,92, 

yoğunluğu 4.93 gr/cm3, 

değerliği -1, +1, +3, +5, 

+7’dir. 1811’de Courtois 

tarafından deniz yosunlarının 

külünden elde edilmek 

suretiyle bulunan iyot, 

brom gibi yerkabuğunda 

az miktarda bulunmaktadır. 

Deniz suyunda % 0,0002 

kadar iyodür iyonu vardır. 

Bazı deniz bitkileri, mesela 

deniz yosunları bu sudan 

iyotu alarak bünyelerinde İyotun bulunduğu ortamlar

Deniz Yosununda
500-8,000ppm

Deniz Tuzunda:
0.05ppm
Tahmini : 8,5
milyar ton

 Endüstriyel Katalizör

 Antimikrobiyal Maddeler 

 Kontrast Madde

 Herbisit

 Dengeleyici

 LCD

%7,1 

%10,0 

%10,6 

%5,6 

%4,5 

%2,2 

%3,0 

%16,9 

%16,0 

%24,2 

İyotun kullanım alanları

Adil ÖZDEMİR
Jeoanaliz Ltd. Şti.

adil@adilozdemir.com

çıkartılmak suretiyle ekonomiye kazandırılması için çeşitli 

üretim yöntemleri geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. 

biriktirmektedirler. Denizlere yakın 

iyotça zengin derin yeraltısuyu 

akiferleri de bir diğer önemli iyot 

üretim alanlarıdır.

İyot bileşikleri, organik kimya ve 

eczacılık alanlarında çok önemlidir. 

Tıpta, iyoditler ve iyodin içeren 

tiroksin dahili olarak, tentürdiyot ve 

bu gibi iyot içerikli mikrop kırıcılar da 

harici olarak kullanılır. Bir zamanlar 

antibiyotik olarak kullanılmış; ancak 

zehirli olması nedeniyle bu kullanıma 

son verilmiştir. 
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Yerbulduru haritası

Gorgan bölgesinde açılan W-1 ve W-2 
sondaj kuyularının teknik özellikleri

Potasyum iyodit fotoğrafçılık 

alanında kullanılır. Saf iyot çözeltisi de, 

nişasta için verdiği karakteristik koyu 

mavi renkle bir indikatör (belirleyici) 

sıvı görevi görür.

Denizlere yakın iyotça zengin derin 

yeraltısuyu akiferleri önemli iyot 

üretim alanlarıdır. Bu derin akiferlerden 

sondaj kuyuları aracılığıyla iyot üretimi 

yapılmaktadır. 

Gorgan bölgesinde (İran), Hazar 

Denizi kıyısında bulunan iyotca 

zengin derin yeraltısuyu akiferinde 

3 adet derin sondaj kuyusu açılmış 

ve su sondajı tekniklerine göre inşaa 

edilmiştir. Kuyular açıldıktan sonra, 

teçhiz edilmekte ve pompajla iyotlu 

su üretimi yapılarak elde edilen su 

katı halde iyot üretilmek üzere 300 

000 ton/ay kapasiteli fabrikaya sevk 

edilmektedir. 

Gorgan şehri, İran’ın kuzeydoğusun-

daki Gülistan eyaletine bağlı bir 

şehirdir. Hazar Denizi kıyısındadır.
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Saha, Hazar Denizi güncel sedimanlarından 

oluşmaktadır. Tektonik etkilere maruz kalmış ve faylarla 

sınırlandırılmış bir alandır. 

Sahada yaklaşık 1200 metre düşey derinliğe kadar 

Holosen, Pleyistosen ve Piliyosen yaşlı kil, silt, şeyl, tüf, 

kumtaşı ve silttaşları bulunmaktadır

Bölgede iyot üretimi, kuyulardan çekilen sudan 

fabrikada yapılan işlemler sonucunda katı olarak elde 

edilmektedir. Bu amaçla inşa edilen derin sondaj 

kuyuları döner sondaj yöntemi (çamur dolaşımlı) ile 

tamamlanmaktadır. Sondaj kuyuları, su sondaj tekniği 

esasına uygun olarak açılmakta ve inşa edilmektedir. 

W-1 ve W-2 kuyularının verimi 5 lt/sn’dir. W-3 

kuyusunun verimi 7 lt/sn’dir.

YARARLANILAN KAYNAKLAR 
Khajeh, M., 2007. Gorgan Bölgesi (İran) iyot üretimi çalışmaları sunumu
Moosavi, M.S., 1989. Report of geological forecast Caspian Sea well No-1 (S.W. Part of 
Caspian Sea), 47 p. (yayımlanmamış)
Özdemir, A., 2009. Gorgan Bölgesinde (İran) iyot üretimi amaçlı yapılan derin sondaj 
kuyuları. Sondaj ve Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, Sayı:8  

Fotoğraflar:
Adil Özdemir

Elde edilen iyot çözeltisi

Gorgan bölgesinde tamamlanan kuyuların görüntüsü Açılan kuyulardan elde edilen verilere göre bölge formasyonlarındaki iyot miktarları
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Av. Cemal YEŞİLYURT: 1974 yılında MTA Enstitüsü Genel 
Müdürlüğünde çalışma hayatına başladı. 1980 yılında 
o zamanki adıyla Maden Dairesi Başkanlığı’na geçti. 
1992-1998 yılları arasında bu kurumda Harita Şube 
Müdürlüğü, 2000-2003 yılları arasında da Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde Hukuk Müşaviri 
olarak çalıştı. 2003 yılında emekli oldu. Emekli olduktan 
sonra serbest avukatlık yapmakta ve genelde maden 
uyuşmazlıkları konusunda dava almaktadır. 

Maden Hukuku

Bugüne kadar 
Maden Yasası 
dışında olan 

uygulamaların, 
Maden Yasası 

kapsamına 
alınması 

madenciyi 
zor durumda 
bırakmıştır.

Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi, 

15.01.2009 gün E:2004/70, K:2009/7 sayılı 

kararla, 26.05.2004 günlü 5177 sayılı Maden 

Yasasında ve Bazı Yasalarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Yasa’ nın 3’ üncü maddesiyle 

değiştirilen 04.06.1985 günlü 3213 sayılı 

Maden Yasası’ nın 7’nci maddesinin birinci ve 

sekizinci fıkraları ile 5’inci maddesiyle 3213 

sayılı Yasa’ nın 10’uncu maddesine eklenen 

6’ıncı fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğundan 

iptaline karar vermiştir. Karar 11.06.2009 gün 

27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, 

iptal hükümlerinin kararın Resmi Gazete’de 

yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra 

yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.

3213 sayılı Maden Yasası’nın, madencilik 

faaliyetlerini düzenleyen 7/1’inci maddesinin 

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 

edilmesi sonucu, söz konusu 

maddenin uygulanması ile 

ilgili Madencilik Faaliyetleri 

İzin Yönetmeliği’ nin bazı 

maddelerinin iptali istemiyle 

Danıştaya açılan davalarda da, 

Danıştay 6 ve 8. Dairelerinin 

müşterek 10.02.2009 günlü 

ve E:2007/9827, E:2008/6285, 

E:2005/4198, E:2007/4417 sayılı 

kararıyla anılan yönetmeliğin 

yürürlüğü durdurulmuştur.

Öncelikle izinlerle ilgili 

kuralların iptalinin ne gibi 

sonuçlar doğurduğuna bakmak 

gerekecektir:

Arapça kökenli ve eş anlamlı 

ruhsat ve izin sözcüklerine, 

Maden Yasası ve uygulamalarında farklı 

anlamlar yüklenmiştir. Ruhsat, maden sahasını 

çevreleyen sınırları gösteren ve bu sınırlar 

içerisine aynı grup ruhsat ya da ruhsatların 

başkalarına verilmesini engelleyen bir bütün 

olarak kabul edilirken; izin, fiili olarak ruhsat 

sınırları içerisinde maden işletme faaliyetlerinin 

yapıldığı yer olarak kabul edilmiştir.

6309 sayılı Maden Yasası döneminde 

sadece maden ruhsatı olup, izin kavramı yoktu 

ve Yasa’da sayılan madenlerin bir tanesine 

ruhsat verilirdi. 3213 sayılı Yasa’nın yürürlüğe 

girmesiyle, tek ruhsat sahibi, Yasa’da sayılı 

tüm madenleri işletebilir hale geldiğinden, 

birden fazla madenin işletilmesi amacıyla her 

maden için ayrı ayrı izin alınması zorunluluğu 

getirilmiştir. 

Sonuç itibariyle maden ruhsatı olması, o 

ruhsata dayalı izin olmadıkça ruhsat sahibine 

madencilik faaliyeti yapması konusunda olanak 

sağlamamaktadır. Bir başka ifadeyle, ruhsat 

ve buna bağlı izin madencilik faaliyetinin 

olmazsa olmaz şartıdır. Ruhsat olması 

ama iznin olmaması halinde çalışıldığında 

faaliyet durdurulacak, ruhsat teminatı irad 

kaydedilecek ve bu fiilin 5 yıl içinde üç kez 

yinelenmesi halinde ise ruhsat iptal edilecektir.

Maden Yasasında ruhsat ve izin 

kavramlarının ruhsat adında birleşmesi ve 

iznin ayrı bir belge olarak işlem görmesinin 

engellemesi gerekir. Maden başvurusu 

yapana ruhsat verilmesi ile harç ve teminat 

müesseseleri hemen çalışmakta, buna karşın 

ruhsat sahibi madeni çalıştıramamaktadır. İhale 

ile verilen sahalarda bile ruhsat aşamasından 

sonra izin alınamamaktadır. Böylece idare, 

esasen ayıplı bir ruhsat verme işlemi 

gerçekleştirmektedir. 

Başvurudan sonra ruhsatı alan, ruhsatı 

aldığı yerde herhangi bir arama faaliyetinde 

bulunamayacaktır. Zira, 2872 sayılı Çevre 

Yasası’nın 10’ uncu maddesindeki “Petrol, 

jeotermal kaynaklar ve maden arama 

faaliyetlerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi 

(ÇED) kapsamı dışında olduğu” kuralı Anayasa 

Mahkemesinin, 15.01.2009 gün E:2006/99, 

K:2009/9 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 
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Böyle bir durumda Maden Yasası’nın 24’ üncü 

maddesinde ifade edilen “Arama ruhsat süresi 

sonuna kadar, tespit edilen madenin rezerv 

bilgilerini de içeren arama faaliyet raporu, en 

az bir maden mühendisi tarafından hazırlanan 

faaliyet sonrası işletme alanının çevre ile 

uyumlu hale getirilmesini de içeren işletme 

projesi ve talep harcının ödendiğine dair 

belge ile müracaatta bulunulması halinde 

işletme ruhsatı hakkı doğar.” işlemi nasıl 

gerçekleşecektir? Ruhsat sahasına, ÇED belgesi 

almadan adımını atamayan mühendis nasıl 

proje hazırlayacaktır? Yine aynı maddede 

yer alan maden arama faaliyetlerinin, Maden 

Yasası’nda sayılanlar dışında herhangi bir izne 

tabi olmadığı kuralı da Anayasa Mahkemesinin 

yukarıda aktarılan kararı dolayısıyla hukuken 

geçerliliğini yitirmiştir. 

Maden Yasası’nın en temel konusu olan 

izinlerle ilgili maddenin iptali şu an için büyük 

problem arz etmekle beraber, ileride yapılacak 

yasalaştırma hareketlerinde madencilik 

faaliyetlerinin eskiye oranla daha zorlayıcı 

kuralları beraberinde getireceği, mahkeme 

kararlarının gerekçeleri göz önüne alındığında 

kaçınılmaz gibi görünmektedir. 

Bugüne kadar Maden Yasası dışında olan 

uygulamaların, Maden Yasası kapsamına 

alınması madenciyi zor durumda bırakmıştır. Bu 

konunun çarpıcı örneği İş Yeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatı alınmamasına Maden Yasası’nın 7’ nci 

madde yaptırımının uygulanmasıdır. Özellikle 

Maden Yasası’nın izinlerle ilgili düzenlemesi 

yapılırken böylesi durumların dikkate alınıp 

başka kurum ve kuruluşların uygulama 

alanlarına Maden Yasası yaptırımlarının 

kapatılması gerekir.

 İzinlerle ilgili yasalaştırma çalışmaları 

sırasında; 3213 sayılı Yasa’nın 2 ve 7’ nci 

maddelerinin diğer fıkraları ile 24’ üncü 

maddenin de ele alınması zorunludur.

     Maden hukuku uzmanı Avukat Sayın Cemal 
YEŞİLYURT, madencilik sektörüyle ilişkili olarak 
karşılaştığınız hukuksal sorunların çözümüne yol 
göstermek amacıyla, gelecek sayıdan itibaren bu 
sayfadan sorularınıza cevap verecektir. Lütfen 
ilgili sorularınızı hukuk@madencilik-turkiye.com 
adresine gönderiniz.

Hukuk Soru - Cevap Köşesi
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Maden Şirketleri Vergi Rekortmeni...

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl ilan edilen “En Çok Vergi Ödeyen Mükellefler Listesi”nde 
Kurumlar Vergisi ödemelerinde ilk 100 sıralamasında, maden sektörü ile ilişkili şirketlerin sayısı 
her geçen yıl artış gösteriyor. Aşağıdaki tablolarda görüldüğü üzere ilk 100 sıralamasına 2005 

yılında 14 şirket girerken, 2006 da 16, 2007 de 20, 2008 de ise 22 şirket sıralamada yerini almış durumda. 

2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ
TÜRKİYE GENELİ İLK 100’E GİREN MADEN FİRMALARI

SIRA NO UNVANI FAALİYET TÜR TAHAKKUK TUTARI (TL) İLİ

19 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş. DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİ 90.349.779,14 ZONGULDAK

36 ETİ MADEN İŞLETMELERİ A.Ş. GNL. MÜD. BAŞKA YERDE MADEN İŞLT. 43.164.981,73 ANKARA

38 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. ÇİMENTO İMALATI-FABRİKASI 41.099.062,07 KOCAELİ

40 ÇAYELİ BAKIR İŞL.A.Ş. MADEN 39.796.906,79 RİZE

41 TRAKYA CAMSAN AŞ CAM ZÜCCACİYE İMALATI 38.585.767,19 B.MÜK.İST.

42 İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE ULAŞIM A.Ş. DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİ 38.433.113,16 B.MÜK.İST.

49 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.Ş. ÇİMENTO İMALATI-FABRİKASI 32.386.795,07 B.MÜK.İST.

50 ÇİMSA ÇİMENTO SAN. A.Ş. ÇİMENTO İMALATI 32.360.887,70 MERSİN

53 ADANA ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş. ÇİMENTO İMALATI-FABRİKASI 30.666.749,96 ADANA

70 HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR A.Ş. DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİ 21.202.582,57 B.MÜK.İST.

75 ÜNYE ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. ÇİMENTO İMALATI 19.513.839,32 ORDU

76 ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. ALÜMİNYUM İMALATI 19.486.545,05 KONYA

77 ERDEMİR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET DEMİR CEVHERİ MADENCİLİĞİ 19.274.387,79 ANKARA

80 PARK TEKNİK ELEKTRİK MADENCİLİK A.Ş KÖMÜR İSTİHR. 18.460.365,79 ANKARA

85 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. DİĞER MADENCİLİK İŞLETMELERİ 17.249.387,28 ANKARA

92 AŞKALE ÇİMENTO A.Ş ÇİMENTO İML. 15.459.646,15 ERZURUM

93 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO A.Ş. ÇİMENTO İML. 15.133.113,05 İSTANBUL

94 ETİ-BAKIR A.Ş. BAKIR İMALATI 15.064.245,95 KASTAMONU

96 BURSA ÇİMENTO FABRİK ASI A.Ş. ÇİMENTO İMALATI-FABRİKASI 14.812.628,15 BURSA

97 DENİZLİ ÇİMENTO SANA Yİİ TÜRK ANONİM ÇİMENTO İMALATI-FABRİKASI 14.773.763,47 DENİZLİ

2008 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ
TÜRKİYE GENELİ İLK 100’E GİREN MADEN FİRMALARI

SIRA NO UNVANI FAALİYET TÜR TAHAKKUK TUTARI (TL) İLİ

22 KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİ 64.440.474,92 KARABÜK

25 ETİ MADEN İŞLETMELER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKA YERDE SINIFLAND 59.049.674,85 ANKARA

28 İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ T ERSANE VE ULAŞ. DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİ 55.425.824,15 B.MÜK.İST.

31 HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİ 46.010.549,27 B.MÜK.İST.

38 ÇAYELİ BAKIR İŞL.A.Ş. MADENCİLİK 37.639.927,33 RİZE

46 KROMAN ÇELİKSAN AŞ                                                                  DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİ                   33.223.319,67 KOCAELİ

48 İZMİR DEMİR ÇELİK SAN.A.Ş. DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİ 32.252.987,58 İZMİR

52 ERDEMİR MADENCİLİK AŞ                                              DEMİR CEVHERİ MADENCİLİĞİ                                                                              30.831.922,84 ANKARA

53 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.                                                             ÇİMENTO İMALATI-FABRİKASI                                                                  30.541.878,51 KOCAELİ

54 ETİ-BAKIR A.Ş BAKIR İMALATI 30.064.591,47 KASTAMONU

59 TRAKYA CAM SAN AŞ CAM ZÜCCACİYE İMALATI 28.670.235,49 B.MÜK.İST.

82 ADANA ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş. ÇİMENTO İMALATI-FABRİKASI 19.163.171,29 ADANA

83 ÜNYE ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. ÇİMENTO İMALATI 19.087.103,47 ORDU

84 TÜPRAG METAL MADENCİ LİK SANAYİ VE ALTIN MADENCİLİĞİ 19.021.680,56 ANKARA

85 PARK ELEKTİRİK ÜRETİ M MADENCİLİK S. MADEN KÖMÜRÜ ÇIKARILMASI 18.960.583,10 B.MÜK.İST.

86 ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. BÜYÜK DEMİRHANE VE DÖKÜM 18.791.739,95 B.MÜK.İST.

87 PARK TEKNİK ELEKTRİK MADENCİLİK A.Ş KÖMÜR ÜRETİMİ 18.683.654,49 ANKARA

88 KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. BAŞKA YERDE SINIFLAND. 18.359.697,78 ANKARA

91 TKİ KURUMU S.S.GÜNEY EGE LİNYİT İŞL. KÖMÜR PERAKENDE SATIŞ 17.485.331,60 MUĞLA

92 MARDİN ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş. ÇİMENTO ALÇI 17.457.998,17 MARDİN

96 AKÇANSA ÇİMENTO SANA Yİ VE TİC.A.Ş. ÇİMENTO İMALATI-FABRİKA 16.850.189,89 B.MÜK.İST.

99 ÇİMSA ÇİMENTO SAN. A.Ş. ÇİMENTO İMALATI 16.219.183,82 MERSİN

Türkiye çapında 
yapılan 

sıralamanın 
dışında 

2008 yılı il 
sıralamalarında 

da maden 
şirketleri üst 
sıralarda yer 

aldı. 



2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ
TÜRKİYE GENELİ İLK 100’E GİREN MADEN FİRMALARI

SIRA NO UNVANI FAALİYET TÜR TAHAKKUK TUTARI (TL) İLİ

19 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş. DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİ 90.349.779,14 ZONGULDAK

36 ETİ MADEN İŞLETMELERİ A.Ş. GNL. MÜD. BAŞKA YERDE MADEN İŞLT. 43.164.981,73 ANKARA

38 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. ÇİMENTO İMALATI-FABRİKASI 41.099.062,07 KOCAELİ

40 ÇAYELİ BAKIR İŞL.A.Ş. MADEN 39.796.906,79 RİZE

41 TRAKYA CAMSAN AŞ CAM ZÜCCACİYE İMALATI 38.585.767,19 B.MÜK.İST.

42 İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE ULAŞIM A.Ş. DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİ 38.433.113,16 B.MÜK.İST.

49 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.Ş. ÇİMENTO İMALATI-FABRİKASI 32.386.795,07 B.MÜK.İST.

50 ÇİMSA ÇİMENTO SAN. A.Ş. ÇİMENTO İMALATI 32.360.887,70 MERSİN

53 ADANA ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş. ÇİMENTO İMALATI-FABRİKASI 30.666.749,96 ADANA

70 HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR A.Ş. DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİ 21.202.582,57 B.MÜK.İST.

75 ÜNYE ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. ÇİMENTO İMALATI 19.513.839,32 ORDU

76 ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. ALÜMİNYUM İMALATI 19.486.545,05 KONYA

77 ERDEMİR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET DEMİR CEVHERİ MADENCİLİĞİ 19.274.387,79 ANKARA

80 PARK TEKNİK ELEKTRİK MADENCİLİK A.Ş KÖMÜR İSTİHR. 18.460.365,79 ANKARA

85 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. DİĞER MADENCİLİK İŞLETMELERİ 17.249.387,28 ANKARA

92 AŞKALE ÇİMENTO A.Ş ÇİMENTO İML. 15.459.646,15 ERZURUM

93 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO A.Ş. ÇİMENTO İML. 15.133.113,05 İSTANBUL

94 ETİ-BAKIR A.Ş. BAKIR İMALATI 15.064.245,95 KASTAMONU

96 BURSA ÇİMENTO FABRİK ASI A.Ş. ÇİMENTO İMALATI-FABRİKASI 14.812.628,15 BURSA

97 DENİZLİ ÇİMENTO SANA Yİİ TÜRK ANONİM ÇİMENTO İMALATI-FABRİKASI 14.773.763,47 DENİZLİ

2006 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ
TÜRKİYE GENELİ İLK 100’E GİREN MADEN FİRMALARI

SIRA 
NO

UNVANI FAALİYET TÜR TAHAKKUK
 TUTARI (TL)

İLİ

11 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş. DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİ 115.515.632,21 ZONGULDAK

20 ÇAYELİ BAKIR İŞL.A.Ş. MADENCİLİK 44.870.784,84 RİZE

24 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜD. DİĞER MADENCİLİK 
İŞLETMELERİ

41.875.056,51 ANKARA

40 ÇİMSA ÇİMENTO SAN. A.Ş. ÇİMENTO İMALATI 28.892.150,95 MERSİN

44 ADANA ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş. ÇİMENTO İMALATI-FABRİKASI 27.296.936,20 ADANA

46 TRAKYA CAM SAN.A.Ş. CAM 27.124.191,38 B.MÜK.VD.BŞK.

47 NUH ÇİMENTO SANAYİ A .Ş. ÇİMENTO İMALATI-FABRİKASI 27.053.769,03 KOCAELİ

64 İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE ULŞ. A.Ş. DEMİR ÇELİK 20.369.805,27 B.MÜK.VD.BŞK.

71 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. DİĞER MADENCİLİK TAŞ 
OCAĞI İŞL.

18.681.443,55 ANKARA

75 BOLU ÇİMENTO SAN.A.Ş. ÇİMENTO İMALATI 16.554.148,14 BOLU

79 PARK TEKNİK ELEK.MAD.TUR.A.Ş. KÖMÜR İSTİHRACI 15.909.678,42 ANKARA

80 ETİ BAKIR A.Ş. BAKIR MADENCİLİĞİ 15.739.199,62 KASTAMONU

84 KONYA ÇİMEMTO SAN.A.Ş. ÇİMENTO İMALATI 15.103.819,36 KONYA

86 KROMAN ÇELİK SAN AŞ DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİ 14.939.143,96 KOCAELİ

89 DENİZLİ ÇİMENTO TÜRK AŞ. ÇİMENTO 14.418.933,79 DENİZLİ

94 NOKSEL ÇELİK BORU SAN.A.Ş. ÇELİK ÜRÜNLERİ İMALATI 13.913.508,75 ANKARA

2005 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ
TÜRKİYE GENELİ İLK 100’E GİREN MADEN FİRMALARI

SIRA 
NO

UNVANI FAALİYET TÜR TAHAKKUK 
TUTARI (TL)

İLİ

32 TRAKYA CAM SAN A.Ş. CAM VE CAM MAM.
SANAYİİ

33.173.261,00 İSTANBUL

35 AKÇANSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. AŞ. ÇİMENTO İMALİ 30.697.361,00 İSTANBUL

40 ADANA ÇİMENTO SAN. İM. FAB. ÇİMENTO İMALATI 28.021.925,38 ADANA

55 NUH ÇİMENTO SANAYİ A .Ş. ÇİMENTO İMALATI-
FABRİKASI

18.805.264,40 KOCAELİ

56 KONYA ÇİMENTO SAN.A.Ş. ÇİMENTO İMALATI 18.796.339,10 KONYA

73 ÇİMSA ÇİMENTO SAN. A.Ş. ÇİMENTO İMALATI 15.907.406,44 MERSİN

77 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGE ÇİMENTO AŞ ÇİMENTO İML. 15.628.368,47 ISPARTA

79 YİBİTAŞ LAFARGE ORTA ANDLU ÇMNTO ÇİMENTO ÜRETİMİ 15.101.835,35 ANKARA

86 BOLU ÇİMENTO SAN.A.Ş. ÇİMENTO İML. 14.181.664,04 BOLU

89 OYSA ÇİMENTO SANAYİ TİC.A.Ş. ÇİMENTO İMALATI 13.480.741,93 NİĞDE

94 LİMAK KURTALAN ÇİMENTO A.Ş. ÇİMENTO SAN 13.002.444,42 SİİRT

98 ÇOLAKOĞLU METALURJİ AŞ. DEMİR DÖKÜM 12.241.182,00 İSTANBUL

99 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİM. SAN. A.Ş. ÇİMENTO İMALATI-
FABRİKASI

12.074.661,37 İZMİR

100 S.S. GÜNEY EGE LİNYİTLERİ MDR. KÖMÜR İŞLETMESİ 11.915.983,13 MUĞLA

Türkiye çapında yapılan sıralamanın dışında 2008 
yılı il sıralamalarında da maden şirketleri üst sıralarda 
yer aldı. Erzincan’da 24 Ayar Madencilik, Mersin’de 
Çimsa Çimento, Manisa ve Muğla’da TKİ Kurumu, 
Zonguldak’ta Ereğli Demir-Çelik, Denizli’de Denizli 
Çimento AŞ., Erzurum’da Aşkale Çimento, Hatay’da 
Nursan Metalurji gibi şirketler ilk sırada bulunurken, 
diğer pek çok şirket de üst sıralarda yer aldı.



TARİH METAL SON FİYAT % DEĞİŞİM
YIL SONU FİYATI 
(31.12.2008)

BİRİM

New
 York

M
ercantile Exc.

18.08.2009 Altın 934,20 6,67 875,80 USD / tr. oz
18.08.2009 Gümüş 14,02 25,74 11,15 USD / tr. oz
18.08.2009 Platinyum 1226,00 29,46 947,00 USD / tr. oz
18.08.2009 Rodyum 1842,50 31,14 1405,00 USD / tr. oz
18.08.2009 Palladyum 271,00 42,63 190,00 USD / tr. oz

TARİH METAL SON FİYAT % DEĞİŞİM
YIL SONU FİYATI 
(31.12.2008)

BİRİM

London M
etal

Exchange

18.08.2009 Aluminyum 1729,00 19,65 1445,00 USD / ton
18.08.2009 Bakır 6095,00 116,83 2811,00 USD / ton
18.08.2009 Çinko 1755,00 61,16 1089,00 USD / ton
18.08.2009 Kalay 14595,00 45,01 10065,00 USD / ton
18.08.2009 Kurşun 1785,00 89,89 940,00 USD / ton
18.08.2009 Nikel 18950,00 92,29 9855,00 USD / ton

TARİH METAL SON FİYAT % DEĞİŞİM
YIL SONU FİYATI 
(31.12.2008)

BİRİM

NorthernM
iner

11.08.2009 Antimuan 4950,00 13,79 4350,00 USD / ton
11.08.2009 Bizmut 6,00 -36,84 9,50 USD / lb.
11.08.2009 Civa 600,00 -7,69 650,00 USD / şişe
11.08.2009 İridyum 408,33 -0,41 410,00 USD / tr. oz
11.08.2009 Kadmiyum 1,48 9,63 1,35 USD / lb.
11.08.2009 Kobalt 17,00 6,25 16,00 USD / lb.
11.08.2009 Magnezyum 2700,00 -1,82 2750,00 USD / ton
11.08.2009 Manganez 2500,00 -9,91 2775,00 USD / ton
11.08.2009 Molibden 16,90 82,70 9,25 USD / lb.
11.08.2009 Rutenyum 82,50 -18,85 101,66 USD / tr. oz
11.08.2009 Selenyum 27,50 13,03 24,33 USD / lb.
11.08.2009 Tantal 39,50 0,00 39,50 USD / lb.
11.08.2009 Tungsten 14465,00 -17,03 17435,00 USD / ton
11.08.2009 Uranyum 48,50 -8,49 53,00 USD / lb.
11.08.2009 Vanadyum 6,50 -13,33 7,50 USD / lb.

TARİH METAL YER SON FİYAT BİRİM

M
ining Price17.08.2009 Krom cevheri 46-48% Konsantre Türkiye 270-290 USD / DMT

17.08.2009 Krom cevheri 40% -42% parça Türkiye 270-290 USD / DMT
17.08.2009 Krom cevheri 38% parça Türkiye 230-240 USD / DMT

Temel Maden Fiyatları



HİSSE
KAPANIŞ

% DEĞİŞİM ŞİRKET ADI
15.07.2009 14.08.2009

ADANA 3,96 4,50 13,64 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ADBGR 2,58 2,84 10,08 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ADNAC 0,51 0,53 3,92 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
AFYON 775,00 795,00 2,58 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
AKCNS 3,68 4,22 14,67 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ALKIM 5,75 6,10 6,09 ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.
ANACM 1,62 1,65 1,85 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
ASLAN 58,00 58,00 0,00 LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
BOLUC 1,46 1,44 -1,37 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
BSOKE 0,96 1,00 4,17 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
BTCIM 5,50 5,90 7,27 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
BUCIM 5,40 5,30 -1,85 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
CIMSA 4,42 4,62 4,52 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
CMBTN 13,60 15,40 13,24 ÇİMBETON HAZIRBETON VE PRE. YAPI ELEM. SAN. VE TİC. A.Ş.
CMENT 7,75 7,85 1,29 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.
DENCM 3,08 2,98 -3,25 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
EREGL 4,42 5,65 27,83 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
GOLTS 36,00 37,25 3,47 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.
HZNDR 2,26 2,29 1,33 HAZNEDAR ATEŞ TUĞLA SANAYİİ A.Ş.
IZMDC 2,33 2,42 3,86 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
KONYA 45,75 49,00 7,10 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
KOZAA 2,92 3,16 8,22 KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
KRDMA 0,74 0,81 9,46 KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KRDMB 0,74 0,81 9,46 KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KRDMD 0,52 0,58 11,54 KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KUTPO 2,19 2,29 4,57 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.
MRDIN 5,75 5,85 1,74 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
NUHCM 10,30 10,30 0,00 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
PRKTE 2,80 3,12 11,43 PARK ELEKTRİK MADENCİLİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
SARKY 2,12 2,24 5,66 SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİCARET A.Ş.

SISE 1,20 1,47 22,50 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
TRKCM 1,32 1,70 28,79 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.
UNYEC 3,80 3,88 2,11 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
USAK 1,13 1,32 16,81 UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.

İMKB’de işlem gören maden şirketleri

YASAL UYARI : Burada yer alan veriler IMKB resmi kayıtlarına dayanmaktadır. Verilen hisse senedi bilgileri herhangi bir alım-satım tavsiyesi değildir.  
Rakamlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.



Metal Fiyatlarındaki Yükseliş Değerlendirilmeli

2007’de yavaş yavaş etkilerini 

göstermeye başlayan, 2008’de 

kendisini iyice hissettiren, 2008’in 

sonlarına doğru ise çeşitli iflaslarla 

dünyayı kasıp kavuran küresel 

ekonomik krizde tüm piyasalar ve 

değerler gibi metal fiyatları da bu 

krizden etkilendi. Azalan taleple 

orantılı olarak pek çok maden 

şirketi üretimlerini durdurdu ve 

işletmelerine kilit vurdu. Ancak 

içinde bulunduğumuz şu günlerde, 

çeşitli olumsuz görüşlere rağmen 

metal fiyatlarını da içine alan tüm 

piyasalarda belirgin bir yükseliş söz 

konusudur. Aşağıdaki grafiklerde de 

görüldüğü üzere metal fiyatlarındaki 

düşüş sona ermiş, son 6 ay içerisinde 

çinko ve nikel fiyatları bir yıl önceki 

değerlerine çok yaklaşmış, bakır 

ve kurşun fiyatlarında yükseliş 

başlamıştır. Alüminyum, krom, 

mangan fiyatları da yataya yakın 

seyretmekte ve dipten dönüşü 

göstermektedir. Diğer pek çok metalin 

fiyatları da yükseliştedir.

İç piyasalarda Eylül - Ekim aylarında 

neredeyse durma noktasına gelen 

cevher satışları özellikle dış talebin 

bir miktar artmasıyla birlikte tekrar 

başlamıştır. Ancak geçmiş yılların 

yüksek fiyatlarını gören bazı satıcılar, 

günümüz düşük fiyatlarından mallarını 

satmak istemedikleri için ellerindeki 

malı stoklarında bekletmeye devam 

etmektedir. 

Ülkemiz madencilik sektörü, tüm 

dünyanın kabul ettiği gibi, yıllara 

göre alınan hammadde (cevher) 

fiyatlarının yıllık grafiğinin bir 

dalgalanma hareketi izlediğini kabul 

etmelidir. Bu dalgalanmanın değişik 

sebepleri olabilir; fakat fiyatlardaki 

dalgalanmalar kaçınılmazdır. Yüksek 

değerlere ulaşmış bazı hammadde 

fiyatlarının yıllarca aynı seviyede 

kalması arz-talep dengesi gereğince 

mümkün değildir. Tüm dünya gibi 

ülkemiz de böyle bir hammadde 

fiyat hareketinin içindedir. Son bir 

yıllık değerler göz önüne alındığında 

elimizdeki veriler açıkça gösteriyor 

ki fiyatlar ya yükselişe geçmiş ya 

da bulunduğu durumu korumaya 

başlamıştır. Bu durumun ne kadar 

böyle devam edeceğinin tahminini 

yapmak mümkün değildir; ancak 

madencilik sektörünün, içinde 

bulunduğumuz şu günlerde yukarıya 

doğru bir ivme kazanma vakti 

gelmiştir. Unutulmamalıdır ki hareketli 

ve dinamik piyasalar yükselişlerine 

devam ederler. Bu yüzden 

madencilerin, yükselişe katkıda 

bulunmak için ellerindeki stokları 

eriterek piyasaya dinamizm katmaları 

gerektiği kanaatindeyiz.
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Etkinlik Takvimi
TARİH AÇIKLAMA   

Ey
lü

l 2
00

9

1 - 4 COAL-GEN Avrupa (COAL-GEN Europe)  
Expo Silesia, Sosowniec, Katowice, Polonya.  Organizasyon: PennWell E-posta: attendingcge@pennwell.com URL: www.coal-gen-europe.com

7 - 9 AMIREG 2009 – Sürdürülebilir Gelişmelere Yönelik, Kaynakların Kullanımı ve Zararlı Atıkların Yönetimi Değerlendirmeleri 
(Towards Sustainable Development: Assessing The Footprint Of Resource Utilization And Hazardous Waste Management) 
Athens Imperial Hotel , Atina, Attica, Yunanistan.  Organizasyon: Heliotopos Conferences  
E-posta: amireg2009@heliotopos.net URL: www.heliotopos.conferences.gr/?amireg2009

9 - 11 4. Uluslararası Maden Kapatma Konferansı (Fourth International Conference on Mine Closure) 
Sheraton Perth Hotel, Perth, Batı Avusturya, Avusturya.  Organizasyon: Australian Centre for Geomechanics E-posta: acginfo@acg.uwa.edu.au URL: www.mineclosure09.com

9 - 10 Asya Madenciliği ve Tünelcilik Zirvesi 2009 (Asia Mining & Tunnelling Summit 2009) 
JW Marriott Hotel, Beijing, Çin.  Organizasyon: Global Leaders Institute  E-posta: Leo.Lan@globaleaders.com URL: www.asiaminingtunneling.com

14 - 18 PERUMIN – 29. Madencilik Kongresi (PERUMIN - 29th Mining Convention) 
Tecsup - Technological Institute, Arequipa, Peru. Organizasyon: Institute of Mining Engineers of Peru  E-posta: asousa@iimp.org URL: www.convencionminera.com

14 - 15 Karbon Yakalama ve Depolama Zirvesi (Carbon Capture and Sequestration Summit) 
Omni Shoreham Hotel, Washington, DC, ABD.  Organizasyon: American Conference Institute E-posta: j.chan@americanconference.com URL: www.americanconference.com/CCS

16 - 18 Mining World Orta Asya, 15. Uluslararası Madencilik ve Metal ve Mineral İşleme Sergisi 
(Mining World Cental Asia, 15th International Exhibition for Mining and Processing of Metals and Minerals)  
Atakent Centre, Almaata, Kazakistan. Organizasyon: ITE Group Plc E-posta: anna.aleinikova@ite-exhibitions.com URL: www.miningworld.kz

17 - 19 PS Çin (PS China) 
Şangay Mart, Şangay, Çin.  Organizasyon: IIR Exhibitions Shanghai Branch E-posta: eric.lu@iirx.com.sg URL: www.psseries.comz

22 - 24 Brityrex Uluslararası 2009 (Brityrex International 2009) 
Manchester, Birleşik Krallık. Organizasyon: ECI INTERNATIONAL LTD. E-posta: paul_eci@btconnect.com URL: www.eci-international.com

22 - 24 İnşaat Hafriyat ve Madencilik Makinaları ve Ekipmanları (Construction Earthmoving and Mining Machinery and Equipment CEMMS 2009)
TBC, Samara, Rusya.  Organizasyon: RTE-Group Company (Rusya) URL: www.biztradeshows.com

23 - 25 Keşif ve Üretim Teknolojileri Zirvesi 2009 (Exploration & Production Technology Summit 2009)
The Woodlands Waterway Marriott Hotel & Convention, Houston, Teksas, ABD.  Organizasyon: World Trade Group 
E-posta: laura.cooper@wtgevents.com URL: www.exproevent.com

24 – 25 Kök-Sebep Analizi (Root Cause Analysis) Hilton Garden Inn Downtown Chattanooga, Chattanooga, TN, ABD.  
Organizasyon: BW (Ben) Marguglio, LLC  E-posta: ben@HighTechnologySeminars.com URL: www.HighTechnologySeminars.com

29 – 30 5. Yıllık Evrensel “Yerel Memnuniyet” Zirvesi (5th Annual Global Local Content Summit)
Le Meridien Piccadilly, Londra, Birleşik Krallık.  Organizasyon: IQPC E-posta: enquire@iqpc.co.uk  URL: www.localcontentsummit.com

30 Eylül
2 Ekim

EnviroMine 2009 – 1. Uluslararası Madencilik Sektöründeki Çevresel Sorunlar Semineri
(EnviroMine 2009 - First International Seminar on Environmental Issues in the Mining Industry)
Sheraton Hotel & Convention Center, Santiago, RM, Şili. Organizasyon: Gecamin Ltd. and Sustainable Minerals Ins. , 
E-posta: info@enviromine2009.com URL: www.enviromine2009.com
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1 – 3 MINEX - 3. Balkan Madencilik Kongresi
Kültür Park Fuar Alanı İzmir, Türkiye. Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası  
E-posta: balkanmine@maden.org.tr unver@hacettepe.edu.tr URL: http://www.balkanmine.org.tr

1 – 3 14. Ulusal Kil Sempozyumu 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kanuni Kampusu 61080 Trabzon, Türkiye. 
Tel. (90-462) 377 2748 Faks: (90-462) 325 7405 Organizasyon: Kil Bilimleri Türk Milli Komitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi 
E-posta: kil2009@ktu.edu.tr, kil2009.ktu@gmail.com URL: http://www.jeoloji.ktu.edu.tr/kil2009/iletisim.htm

5 – 6 Evrensel UCG Zirvesi 2009 (Global UCG Summit 2009)
Le Meridian, Piccadilly, Londra, Birleşik Krallık. Organizasyon: IQPC Ltd E-posta: enquire@iqpc.co.uk URL: www.iqpc.com/uk/UCG/ediary

5 – 9 2. Uluslararası Karadeniz Bölgesi Jeoloji Sempozyumu
MTA Genel Müdürlüğü 06520 Ankara, Türkiye. Telefon : 90-312-287 91 93 Fax: 90-312-287 91 93 Organizasyon: MTA Genel Müdürlüğü 
E-mail: isgb@mta.gov.tr URL: http://www.mta.gov.tr/isgb/turkce/index.php

6 – 8 Mining World Özbekistan, 4. Uluslararası  Madencilik ve Metal ve Mineral İşleme Sergisi 
(Mining World Uzbekistan, 4th International Exhibition for Mining and Processing of Metals and Minerals)
Uzexpocentre, Taşkent, Özbekistan. Organizasyon: ITE Group Plc E-posta: anna.aleinikova@ite-exhibitions.com URL: www.miningworld-uzbekistan.com

6 – 9 APCOM 2009 Sheraton Vancouver Wall Centre Hotel, Vancouver, British Columbia, Kanada.  
Organizasyon: Canadian Institute of Mining, Metallurgy & Petrole E-posta: cim@cim.org URL: www.cim.org/apcom2009

8 – 9 Mining Magazine Kongresi (Mining Magazine Congress) White Oaks Conference & Resort, Niagara on the Lake, Ontario, Kanada.  
Organizasyon: Mining Magazine/ Aspermont UK Ltd E-posta: eileen.smith@aspermontuk.com URL: www.miningcongress.com

13 – 15 FILTECH 2009 Rhein-Main-Hallen, Wiesbaden, Hesse, Almanya.  Organizasyon: Filtech Exhibitions Almanya. E-posta: team@filtech.de URL: www.filtech.de
14 – 17 Endonezya Madenciliği 2009 (Mining Indonesia 2009) Jakarta International Exhibition Centre, Jakarta, Java, Endonezya.  

Organizasyon: PT Pamerindo Buana Abadi members of Allworld Exhibitions E-posta: mwaters@oesallworld.com URL: www.pamerindo.com
15 – 17 4. Uluslararası Bor Sempozyumu Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi, Eskişehir, Türkiye.  

Organizasyon: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü  E-posta: hkurama@ogu.edu.tr  URL: http://bor2009.ogu.edu.tr/
14 – 16 IFAC MMM 2009 – IFAC Madencilik, Mineral ve Metal Endüstrisinde Otomasyon Atölyesi

(IFAC MMM 2009 - IFAC Workshop on Automation in Mining, Mineral and Metals Industry)
Sheraton Miramar Hotel & Convention Center, Vina del Mar, V Region, Şili. Organizasyon: Gecamin and University of Federico Santa Maria 
E-posta: info@ifacmmm2009.com URL: www.ifacmmm2009.com

20 – 22 4. Sondaj ve Sorunlu Bölgelerde Sondaj Forumu (Fourth Drilling and Completing Trouble Zones)
San Luis Resort and Convention Center, Galveston, Teksas, ABD.  Organizasyon: Offshore Engineer Conference and Events  
E-posta: rvanegas@oilonline.com URL: www.drillingtroublezones.com

20 – 22 Çin Madencilik Kongresi ve Fuarı 2009 (China Mining Congress and Expo 2009)
Tianjin Binhai Convention and Exhibition Centre, Tianjin, Çin.  Organizasyon: ALL Exhibition and Conference Co Ltd  
E-posta: info@mining-expo.com URL: www.china-mining.com

22 – 23 Türkiye‘nin Jeotermal Potansiyeli ve Arama Yöntemleri
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü İstanbul, Türkiye.  Tel: 212 473 70 70   Faks: 212 473 71 80 
E-posta: hosgorme@istanbul.edu.tr URL: http://www.istanbul.edu.tr/eng/jeoloji/jeotermal/

27 – 30 Çin Kömür ve Madencilik Fuarı 2009 (China Coal and Mining Expo 2009) National Agriculture Exhibition Center, Beijing, Çin.  
Organizasyon: Together Expo Limited  E-posta: togetherbjo@together-expo.com.cn URL: www.chinaminingcoal.com/2009
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2 – 4 Maden Teknolojileri Uluslararası (MINE-TECH International) Gallagher Convention Centre, Midrand, Johannesburg, Güney Afrika.  
Organizasyon: Spintelligent  E-posta: nadia.boucher@spintelligent.com URL: www.MineTechExpo.com

2 – 3 Dünya Rafine Teknolojileri Zirvesi 2009 (World Refining Technology Summit 2009) Trend Hotel Savoyen, Viena, Avusturya. 
Organizasyon: Standard Board Pvt. Ltd. E-posta: m.shah@standardboard.com URL: www.standardboard.com/refiningtechnology

2 – 6 Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2009
Sümer 1. Sokak No: 12/4 06440 Kızılay, Ankara.  Tel: +90 312 232 5777 - Faks: +90 312 230 85 74 - Gsm: 0533 762 28 13 
Organizasyon: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası E-posta: cbs2009@hkmo.org.tr  URL: http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/cbs/

2 – 6 Yağ ve Gaza Bakış,  Asya 2009 (Oil & Gas Outlook Asia 2009)
Grand Hyatt, Singapur.  Organizasyon: Terrapinn  E-posta: yeeling.chua@terrapinn.com URL: www.terrapinn.com/2009/asiaoilgas

3 – 5 Pigmentlerin Geleceği 2009 (The Future of Pigments 2009)
Hamburg Marriott, Hamburg, Hamburg, Almanya.  Organizasyon: Pira International  E-posta: paul.squires@pira-international.com URL: www.pigmentmarkets.com

4 – 6 Türkiye 2. Maden Makinaları Sempozyumu ve Sergisi
Zonguldak, Türkiye  Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi 
E-posta: madenmakinalari2009@mmo.org.tr URL: http://madenmakinalari2009.mmo.org.tr/ 

9 – 12 Flotasyon 09 (Flotation 09)
Vineyard Hotel, Cape Town, Güney Afrika. Organizasyon: MEI  E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com

9 – 11 Yamaç Duraylılığı 2009 (Slope Stability 2009)
University of Los Andes, Santiago, Metropolitana, Çin.  Organizasyon: CSIRO & University of Los Andes E-posta: rfuentes@uandes.cl URL: www.slopestability.cl
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1 – 2 İnsani Hataları Öneleme (Human Error Prevention)
Fiesta Henderson Hotel, Henderson, NV, ABD. Organizasyon: BW (Ben) Marguglio, LLC 
E-posta: ben@HighTechnologySeminars.com URL: www.HighTechnologySeminars.comz

1 – 2 Madenler ve Para Londra (Mines and Money London)
Business Design Centre, Londra, Birleşik Krallık. Organizasyon: Mining Journal / Aspermont UK 
E-posta: eileen.smith@aspermontuk.com URL: www.minesandmoney.com

2 – 4 PROCEMIN 2009 - VI Uluslararası Mineral İşleme Semineri (PROCEMIN 2009 - VI International Mineral Processing Seminar)
Sheraton Hotel & Convention Center, Santiago, RM, Şili. Organizasyon: Gecamin Ltd. and University of Chile 
E-posta: info@procemin2009.com URL: www.procemin2009.com

3 – 4 Kök-Sebep Analizi (Root Cause Analysis)
Fiesta Henderson Hotel, Henderson, NV, ABD. Organizasyon: BW (Ben) Marguglio, LLC
E-posta: ben@HighTechnologySeminars.com URL: www.HighTechnologySeminars.com

17 – 18 Toprak Mülkiyeti Sempozyumu
ODTÜ Mezunlar Derneği Vişneşlik Tesisleri, Ankara, Türkiye. Organizasyon: Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği 
E-posta : toprakmulkiyeti@toprakmulkiyetisempozyumu.net URL: http://www.toprakmulkiyetisempozyumu.net

19 – 20 Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu
Çukurova Üniversitesi, Mithat Özsan Amfisi, Balcalı, Adana, Türkiye.  Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası Adana Şubesi  E-posta: zenkilic@cu.edu.tr

23 – 24 Kömür Madeni Metanı (Coal Mine Methane)
Crowne Plaza Hotel - St James, Londra, Birleşik Krallık.  Organizasyon: SMi Group  E-posta: agibbons@smi-online.co.uk URL: www.smi-online.co.uk

23 – 25 Jeotermal Kongresi  MTA Kültür Merkezi, Ankara, Türkiye. 
Organizasyon: TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası E-posta: jfmo@jeofizik.org.tr URL: http://www.tmmobjeotermal.org
5. Ulusal Kırma Taş Sempozyumu   TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, Türkiye. 
Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi E-posta: istanbul@maden.org.tr
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21 – 24 Ocak IME 2010  TBC, Kolkata, Hindistan.  Organizasyon: Expomedia Events Limited E-posta: oleg.netchaev@eme-uk.com URL: www.indianmining.com
24 - 26 Ocak Mena-Ex 2010 

Cidde Hilton, Cidde, Suudi Arabistan.  Organizasyon: CWC E-posta: vdavid@thecwcgroup.com URL: www.mena-ex.com
2 – 4 Şubat II. Uluslararası Mermer ve Doğaltaşlar Kongresi

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Kıbrıs Şehitleri Cad. 1477 Sok. No.12 Alsancak, İzmir, Türkiye. Organizasyon: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Tel: 0 (232) 463 06 89  Fax: 0 (232) 463 95 50 E-posta: izmir@jmo.org.tr mermer2010@gmail.com  URL:   http://www.mermer.jmo.org.tr/

4 – 5 Şubat Endüstriyel Minerallerde Cevher Zenginleştirme ‘10 (Processing of Industrial Minerals ‘10)
The President Hotel, İstanbul, Türkiye. Organizasyon: MEI E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com/pim10/

17 – 20 Şubat MTB Yağ ve Gaz – Dubai (MTB Oil and Gas - Dubai)
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.  Organizasyon: Copland Events Ltd E-posta: info@coplandevents.com URL: www.coplandevents.com

4 – 6 Şubat Lastik Fuarı Africa (Tyre Expo Africa)
Santon Convention Centre, Johannesburg, Güney Afrika. Organizasyon: ECI INTERNATIONAL LTD E-posta: paul_eci@btconnect.com URL: www.eci-international.com

22 – 26 Şubat Asya Madencilik Kongresi 2010 (Asia Mining Congress 2010)
Raffles City Convention Centre, Singapur, Singapur. Organizasyon: Terrapinn E-posta: winnie.koh@terrapinn.com URL: www.terrapinn.com/2010/asiamining/

7 – 10 Mart PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada)
Toronto, Kanada. Organizasyon: Prospectors & Developers Association of Canada E-posta: convention@pdac.ca URL: www.pdac.ca

13 – 16 Nisan Kırma - Öğütme ‘10 (Comminution ‘10) 
The Vineyard Hotel, Cape Town, Güney Afrika. Organizasyon: MEI E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com

13 – 14 Nisan JeoSondaj 2010 (GeoDrilling 2010) 
exec centre Peterborough, East of England Showgrou, Peterborough, Peterborough, Birleşik Krallık. Organizasyon: GeoDrilling International / Asprmont UK Ltd 
E-posta: eileen.smith@aspermontuk.com URL: www.geodrillingshow.com

14 – 16 Nisan Madencilik Dünyası Rusya 2010 (Mining World Russia 2010)
Crocus-Expo IEC, Krasnogorsk-4, Moskova, Rusya.  Organizasyon: Primexpo URL: www.eventseye.com/fairs

19 – 25 Nisan Bauma 2010
New Munich Trade Fair Centre, Münih, Almanya.  Organizasyon: Messe München GmbH URL: www.bauma.de

20 - 22 Nisan İkinci Uluslararası Blok ve Ara Katlı Göçertme Sempozyumu (Second International Symposium on Block and Sublevel Caving)
Novotel Langley Hotel, Perth, WA, Avusturalya.  Organizasyon: The Australian Centre for Geomechanics 
E-posta: acginfo@acg.uwa.edu.au URL: www.caving2010.com

15 – 16 Haziran Değerli Metaller ‘10 (Precious Metals ‘10)
Falmouth Beach Resort Hotel, Falmouth, Cornwall, Birleşik Krallık.  Organizasyon: MEI E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com/preciousmetals10/

17 - 18 Haziran Nikel Zenginleştirme ‘10 (Nickel Processing ‘10)
Falmouth Beach Resort Hotel, Falmouth, Cornwall, Birleşik Krallık.  Organizasyon: MEI  E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com
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Seri ilanlar bölümümüzde maden 
sahası, cevher, makine ve ekipman 
alım / satım ilanları ile sektörel 
kariyer ilanları yayınlanacaktır. Bu 
sayfadan hedef kitlenize ulaşmak 
isterseniz reklam@madencilik-
turkiye.com adresinden bizimle 
iletişime geçiniz.

Ebatlar: 
1x1 İlan : 85mm x 42mm 
2x1 İlan : 174mm x 42mm 
1x2 İlan : 85mm x 88mm 

2x2 İlan : 174mm x 88mm

Osho Group of Companies are looking for a 
Geologist with some mining and/or exploration 
experience for full-time employment to research, 
investigate and facilitate mining and exploration 
opportunities in Turkey.

The minerals of interest are coal, chrome, 
manganese, and iron ore.

Requirements:
Graduate degree in Geology as a minimum• 
At least 3 years experience in mining and/or exploration • 
of chrome/manganese/coal/iron ore deposits
Good geological report-writing skills (in English)• 
Experience in geological field mapping and surveying• 
Experience and/or good understanding of other • 
prospecting methods – geophysical, geochemical, etc. 
General field exploration• 
Evaluating economic potential of ore deposits• 
Strong ability to work proactively and independently• 

 
Tasks & Responsibilities:

Extensive minerals research and target generation in • 
Turkey principally, and various other countries of interest 
to the Company – as the case may arise
Conduct thorough evaluation and assessment of • 
mineral deposits in terms of geology, grade, mineability, 
infrastructure and logistics
Assist with the compilation  and submission of • 
Prospecting and Mining Applications and do follow-ups 
with relevant departments and agencies
Liaise with various local and foreign agencies (ministries • 
of mining/minerals,  MTA, MIGEM, geosciences, 
universities, etc.) to gather data and information on 
mineral deposits and/or licence holders
Field-work: carry out geological mapping, surveying, • 
sampling, pitting, and trenching, etc. and proper analyses 
and recording of results
Overseeing of drilling operations and ensuring • 
environmental, health and safety requirements are 
maintained by exploration crew
Borehole positioning, core logging, sampling and sample • 
dispatch and proper recording of results
Ongoing analysis and assessment on prospecting • 
results obtained with respect to ore-body, mineability, 
geological structure, grades, etc.
Provide regular technical and progress reports to • 
management and translation of Turkish reports into 
English
Liaise and cooperate with any other disciplines as may be • 
necessary (geophysicist, environmental, laboratory, rock 
engineering, etc.)

Contact:
Sundil Ramluggan
Exploration Manager
Osho SA Coal Mining (Pty) Ltd
Ph:   011-653 1740
Fx:    011-318 0922
Cell: 083 554 7769
sundil@oshoventures.com
www.oshoventures.com






