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İki Madenciye Hala Ulaşılamıyor

Onur AYDIN
onur@madencilik-turkiye.com

Bürokrasi 
ve teknik 

yetersizlikler 
işçilerin yerin 

altından
çıkarılmasına 

engel olmaktadır

Yaklaşık iki aydır tüm dünya, 5 Ağustos 
2010 tarihinde, Şili - San Jose Bakır – Altın 
Madeni’nde yaşanan kazanın ardından yerin 
yaklaşık 700 metre altında mahsur kalan 33 
madenciyi konuşuyor. İşçilerin hayatta olup ol-
madığı bilinmiyorken, işçilere ulaşma çalışma-
ları günlerce canla başla devam etmiş, 17’nci 
günün sonunda, işçilerin bulunduğu noktaya 
ulaştırılan sondaj matkabına işçiler tarafından 
iliştirilerek yeryüzüne gönderilen “Hepimiz, 
33’ümüz de iyi durumdayız.” notunun ardından 
adeta bir kurtarma seferberliği ilan edilmişti. 
Basına yansıyan bilgilere göre kurtarma çalış-
maları için NASA başta olmak üzere, dünyanın 
pek çok ülkesinde yer alan çeşitli kuruluşlardan 
destek alınmakta. Öyle görülüyor ki dünya 
bugüne kadar böyle bir kurtarma çalışması 
görmedi. 

1 Ekim itibariyle Şili’deki işçilerin hepsi 
halen sağ durumda. Açılan sondaj deliklerin-
den düzenli olarak gıda, içecek, ilaç, zaman 
geçirmeleri için oyun konsolları, bulmacalar 
gönderilmekte, yaşadıkları yoğun stres ile baş 
edebilmeleri için de işçilere psikolojik destek 
verilmektedir. Özellikle uzun süre kapalı bir 
ortamda yaşamak zorunda kalmaları ve bu 
süre zarfında güneş göremeyecek olmaları 
işçiler için en büyük psikolojik sorunlar olarak 
görülüyor. Son gelen bilgilere göre işçilerin 
kurtarılması için yapılan çalışmalar Kasım ayına 
kadar devam edecek. 

Ülkemizdeki kazalar ise genellikle kömür 
madenlerinde meydana geldiği için, kazanın 
ardından birkaç kişi sağ kalsa bile onlar da gaz 
sızıntıları nedeniyle hayatta kalmayı başaramı-
yorlar. Zonguldak – Karadon’da meydana gelen 
son kazada da bunu birebir yaşadık. 

Peki Karadon’daki kazada yerin yüzlerce 
metre altında kalan iki madencinin cesedine 
neden hala ulaşılamıyor? Kazanın üzerinden ay-
lar geçmesine rağmen madencilere ulaşılama-
ması ailelerini perişan etmiş durumda. Kazanın 
hemen ardından belki sağ kalan birileri vardır 
umuduyla çalışmalar yapılmış ancak 30 işçiden 
28’inin cesedine ulaşılmıştı. Kalan iki madenci-
nin cesetlerinin ocaktaki derin bir kuyuya düş-
tüğü sanılıyor ve bu kuyuya maalesef mevcut 
koşullarda inilemiyor. Yapılan anlaşmalar gere-
ği, ocakta gerekli çalışmaların yapılabilmesi için 
galerileri açan Çinli firmanın bu işi üstlenmesi 
gerektiği ve ülkemizde bu işi yapabilecek bir 
firmanın bulunmadığı bildiriliyor. Ama Çinli 
CITIC firması bu işi teknik nedenlerden dolayı 
başaramayacağını duyurdu ve şimdi TTK, 
ocağın temizlenmesi için uluslararası bir ihale 
açmaya hazırlandığını belirtiyor.

Bürokrasi ve teknik yetersizlikler, işçilerin 
yerin altından çıkarılmasına engel olmaktadır. 
Umuyorum ki TTK’nın ihalesi bir an önce ger-
çekleştirilir ve madencilerin bedenleri ailelerine 
en kısa zamanda teslim edilir. O ailelerin acısı 
ancak o zaman bir nebze olsun hafifleyecektir.

11 - 14 Kasım 2010 tarihleri arasında, İstanbul Tüyap Kongre 
Merkezi’nde düzenlenecek olan Maden Türkiye 2010 Fuarı’nda 

yer alacak standımızda bizi ziyaret edebilirsiniz.
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Ariana, fizibilite ve ÇED 
çalışmalarını başlattı

Ariana Resources, Red Rabbit 
Projesi’nin Kızıltepe bölümü için fizi-
bilite ve çevresel etki değerlendirme 
çalışmalarının başladığını açıkladı. Ari-
ana Resources Genel Müdürü Dr. Kerim 
ŞENER, “Çeşitli uluslararası danışmanlık 
firmalarının sunduğu tekliflerin detaylı 
incelenmesi sonucunda, iş ortağımız 
Zenit Madencilik’in yönetim kurulu, fizi-
bilitenin tamamlanması için Wardrop’u, 
ÇED’in tamamlanması için SRK Danış-
manlığı seçmiştir.” açıklamasını yaptı. 
Şu anki çalışma programına göre, bu iki 
çalışmanın 2011’in üçüncü çeyreğinde 
tamamlanması planlanıyor. Fizibilite ve 
ÇED çalışmalarını da içeren projenin 1. 
aşaması için sağlanan 1,4 milyon USD 
kaynak, Zenit’in ortağı Proccea tarafın-
dan karşılanıyor.

Eylül 2010

Eti Maden’den dünyada bir ilk: Optik zenginleştirme
Madencilik Türkiye Dergisi’nin Ocak 

2010 tarihinde yayınlanan 4. sayısın-
da yer alan ve cevher zenginleştirme 
mühendisleri Cemil ÇELİK ve Barış G. 
YILDIRIM’ın kaleme aldıkları “Cevher 
Zenginleştirmede Gelişen Teknolo-
jiler: Optik Zenginleştirme” konusu 
artık resmen uygulanmaya başladı. 
Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
ve Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü’nün 
ortak yürüttüğü proje kapsamında Eti Eylül 2010

Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 
optik zenginleştirme yöntemini dünya-
da ilk kez uygulayan maden işletmesi 
olduğunu duyurdu. Eti Maden, bor 
cevherlerinin zenginleştirilmesinde 
ilk kez denenen bir teknoloji olan 
“Near Infrared’e dayalı Optik Ayırma 
Yöntemi”ni ilk kez uygulayarak, ma-
dencilik sektöründe boy gösteren tüm 
diğer firmalara örnek teşkil edecek.

Orman Kanununun 16. 
Maddesinin Uygulama 
Yönetmeliği yayınlandı

Orman Kanununun 16. Maddesi-
nin Uygulama Yönetmeliği, 30 Eylül 
2010 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu 
Yönetmelik, Orman Kanununun 16. 
maddesine göre verilecek muvafakat 
ve izinlerin uygulama usul ve esasları, 
bunlardan tahsil edilecek bedeller 
ile izin ve / veya muvafakat sahasının 
rehabilitasyonuna ait usul ve esasları 
belirlemektedir. 

Eylül 2010

Eti Bakır’dan yeni rezerv ve kobalt üretim çalışmaları
Eti Bakır AŞ, Kastamonu – Hanö-

nü ilçesinde yer alan Cozoğlu köyü, 
Çaybaşı mevkiinde yapılan sondaj 
çalışmaları sonucunda yeni bakır rezer-
vinin tespit edildiğini bildirdi. Rezerv 
miktarı, yapılacak diğer sondajlar ve 
çalışmalar sonucunda belli olacak. 
Şirketin Genel Müdürü Ahmet TEZCAN, 
yıl sonuna kadar gerekli çalışmaların 
yapılmasıyla yeni bulunan rezervin iş-
letilmeye başlanacağını ve çıkartılacak 
cevherin Küre’deki tesise taşınacağını 
dile getirerek bu şekilde, Küre’deki 
mevcut rezerve destek verileceğini 
ifade etti. Küre’deki tesislerde şu anda 
aylık 3 - 4 bin ton arasında konsantre 
cevher üretimi gerçekleştirildiğine 
işaret eden Tezcan, fabrikanın tam 
kapasite çalışması halinde 9 - 10 bin 
ton konsantre ürün elde edilebileceği-
ni aktardı. Yeni bulunan bu rezervin yer 
altı işletmesi şeklinde değerlendirile-
ceği de bildirildi.

Tezcan, ‘’Yeni rezerv bulma çalış-
malarımız devam etmektedir. Şu anda 
farklı lokasyonlarda, sondajlarımız 
devam etmekte. Aramalarımızı sürdü-
rüyoruz. Küre’de daha uzun süre kalıp, 

Eylül 2010

işletmemizi uzun süre çalıştırabilmek 
için yeni rezervlerin bulunması gerek-
mektedir.” dedi. 

Tezcan’ın, kobalt madenciliği ile ilgili 
verdiği bilgilere göre, Küre’deki tarihi 
cüruflar ile atık barajı içindeki kobalt ve 
bakırın değerlendirilmesi konusunda da 
araştırma çalışmaları sürüyor. Tezcan, 
“Fransız BRGM Kurumu, Küre’den aldığı 
numunelerin incelemelerini Fransa’da 
sürdürüyor. Araştırma çalışmalarından 
olumlu sonuç alınırsa, kobalt üretimini 
de Küre’de gerçekleştireceğiz. Kobalt 
üretimi dünyada ender olarak yapılmak-
tadır. Bunun için Fransa’dan kısa bir süre 
içerisinde gelecek haberleri bekliyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Küre’de daha önce MTA ve 
Serkim Kimya Firması tarafından 
kobalt asetat ve kobalt hidrok-
sit üretimi için çalışma yapıldığı, 
Serkim Kimya’nın kobalt üretimini 
gerçekleştirdiğini, ancak kısa süre 
sonra yeterli verimliliğe ulaşılama-
dığı gerekçesiyle tesisin kapatıldığı 
biliniyor.
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MMO’dan basın açıklaması
Maden Mühendisleri Odası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Mehmet TORUN, 
6 Eylül 2010 tarihinde, Oda Genel 
Merkezi’nde, Ağustos ayında Şili’de 
meydana gelen ve 33 işçinin mah-
sur kaldığı maden kazasının kurtar-
ma çalışmalarına ve Türkiye’de son 
zamanlarda meydana gelen maden 
kazalarına ilişkin bir basın toplantısı 
düzenledi. Torun, 5 Ağustos tarihinde 
Şili’de meydana gelen maden kazasın-
daki kurtarma çalışmaları izlendiğinde 
Zonguldak - Karadon’da meydana ge-
len kazada hayatını kaybeden iki işçiye 
hala ulaşılamamasının hiç bir mazereti 
olamayacağını söyledi. 

Şili’de Cerro San Jose Bakır Made-
ni’nde 5 Ağustos 2010 tarihinde mey-
dana gelen göçük sonucu 33 maden-
cinin yerin 680 metre altında mahsur 
kaldığını hatırlatan Torun, yaklaşık 4 
ay süreceği tahmin edilen kurtarma 
çalışmalarının tüm dünya tarafından 
ilgiyle takip edildiğini, kendilerinin de 
oda olarak her türlü yardım ve desteğe 
hazır olduklarını söyledi. 

Türkiye’de son yıllarda özellikle yer 
altı işletmelerinde pek çok ölümlü iş 
kazalarının yaşandığına işaret eden To-
run, son maden kazalarından birisinin 
de Zonguldak Karadon’da yaşandığını 

Eylül 2010

hatırlattı. Bu kazada ikisi maden mü-
hendisi olmak üzere toplam 30 maden 
çalışanının yaşamını yitirdiğini ifade 
eden Torun, hayatını kaybeden 2 işçiye 
ise hala ulaşılamadığını belirtti. 

Torun, “Bu gün her türlü teknoloji 
mevcut iken hangi gerekçeyle olursa 
olsun işçilere ulaşma çalışmasının ge-
cikmesini anlamak mümkün değildir. 
111 gündür olayın sonuçlandırılmama-
sı ve Çin’den kurtarma ekibi beklenme-
si ülkemiz için ciddi bir itibar kaybıdır. 
Bu gelişmeler kamu vicdanını rahatsız 
etmekte ve ölen işçilerin yakınlarının 
acılarını daha da artırmaktadır. Şili’de 
bu tür olaylara devletin en üst kade-
mesinden başlayarak tüm kamuoyu-
nun hassasiyet göstermesine karşın, 

ülkemizde sadece kaza olduğunda il-
gilenilmesi, ama hemen unutularak bir 
sonraki kazaya kadar hatırlanılmaması 
tüm maden çalışanlarını incitmektedir.” 
şeklinde konuştu. 

Madencilik Türkiye ekibinin, 
Karadon’da 2 işçinin halen bulunama-
masının nedenini sorması üzerine To-
run, bu konunun teknik eksikliklerden 
değil bürokratik işlemlerden kaynak-
landığını, söz konusu kuyuyu Çinlilerin 
açtığını ve teknolojisinin de Çin’den 
geldiğini, bu nedenle Çin’den kurtarma 
ekibinin beklendiğini kaydetti. Torun, 
bir an önce gerekli çalışmaların yapıl-
ması ve madencilerin bedenlerine artık 
ulaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Stratex’in İnlice ve Altıntepe Projelerinden gelişmeler
Londra Borsası’na kayıtlı Stratex 

International Plc, İnlice ve Altıntepe 
Projeleri ile ilgili son gelişmeleri açık-
ladı. Yapılan açıklamaya göre Konya’da 
bulunan İnlice Projesi 2011’in dördün-
cü çeyreğinde, Ordu’nun Fatsa ilçesi 
yakınında bulunan Altıntepe Projesi de 
2012’nin dördüncü çeyreğinde üretime 
geçecek.  

Altıntepe Projesi’nin tam kapsa-
mının belirlenmesi için çalışmaların 
sürdürülmekte olduğu belirtilirken, 
İnlice’de fizibilite çalışmalarının devam 
ettiği açıklandı. Altıntepe – Kayatepe 

Ağustos 2010

bölgesinden elde edilen en iyi sonuçlar 
şu şekilde:
KT-DD-15, 38,00 m, oksit + sülfit, 4,01 g/t Au
KT-DD-16, 34,00 m, oksit + sülfit, 6,23 g/t Au
KT-DD-19, 14,00 m, oksit + sülfit, 1,81 g/t Au
ER-DD-1, 22,50 m oksit, 6,17 g/t Au 
ER-DD-2, 20,80 m oksit + sülfit, 3,06 g/t Au 

Stratex CEO’su Bob FOSTER, “İnlice ve 
Altıntepe Altın Projeleri’mizdeki kapsam 
belirleme ve fizibilite çalışmalarının 
durumu bizi oldukça memnun ediyor. İş 
ortağımız NTF İnşaat ile beraber proje-
lerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.” 
açıklamasını yaptı.

Fronteer ve Teck’den 5000 
metrelik sondaj programı

Fronteer Gold, Teck Resources’ın Tür-
kiye iştiraki Teck Madencilik ortaklığın-
da, Türkiye’nin kuzeybatısında bulunan 
Tv Tower Altın Projesi için 5.000 metre 
sondaj programı başlatılacağını açıkladı. 
Tv Tower, Biga yarımadasında, Fronteer 
ve Teck’in Halilağa porfiri bakır – altın 
yatağının 15 km kuzeybatısında bulun-
makta ve 65 km2’lik bir alanı kaplamak-
tadır. 2010 yılı için planlanan birinci aşa-
ma sondaj programının, iki adet yüksek 
sülfidasyon altın bölgesini hedeflediği 
açıklandı. Programın ayrıca 30 km’lik IP/
Resistivite ölçümlerini de içereceği be-
lirtildi. 1,3 milyon CAD değerinde olan 
programın  % 60’ı Teck, % 40’ı Fronteer 
tarafından finanse edilecek.

Eylül 2010





Park Elektrik, Siirt işletmesini yeniden açtı 
Ciner Grubu şirketlerinden Park Elekt-

rik A.Ş., Siirt’in Şirvan ilçesi, Madenköy 
mevkiinde bulunan bakır işletmesinde 
15 Mayıs 2010 tarihinde geçici olarak 
durdurulan üretimin yeniden başlatıldı-
ğını bildirdi. Şirketten yapılan açıklama-
ya göre, işyeri güvenliğinin sağlanması 
sonucu tesislerde üretim yapılabilir 

Eylül 2010

nan rezervi yaklaşık olarak 13 milyon 
ton olarak tespit edilmiş olup çıkarılan 
tüvenan cevher şirkete ait konsantre 
tesisinde konsantre hale getirilerek 
ihraç edilmektedir. Konsantre tesisinin 
yıllık üretim kapasitesi 100.000 tondur. 
Madenden çıkarılan yüz birim cevher-
den yaklaşık olarak on birim konsantre 
bakır elde edilmektedir. Bu on birim 
konsantre bakır yine topraktaki bakır 
içeriğinin zenginliğine göre değişmek-
le birlikte yaklaşık iki birim saf bakır 
içermektedir. Şirket saf bakır üretme-
mekte, konsantre aşamasında ihracat 
yapmaktadır.

Şirketten yapılan diğer açıklama-
ya göre ise Madenköy Yeraltı Bakır 
İşletmesi Müdürü Cemal KUMRU’nun 
görevinin fabrika müdürü olarak de-
ğiştirilmesine, İşletme Müdürlüğü’ne 
İsmail Hakkı İÇYÜZ’ün atanmasına 
karar verilmiştir.

CITIC, Karadon’da ki kuyuyu onaramayacağını bildirdi
17 Mayıs 2010 tarihinde, TTK Zon-

guldak Karadon Müessese Müdürlüğü 
maden ocağında meydana gelen 
patlamanın ardından, yaklaşık 5 aydır 
2 madencinin cesetlerinin çıkarılması 
için beklenen Çinli firma, işi üstlene-
meyeceklerini bildirdi. Kuyunun onarıl-
masına yönelik çalışmalar kapsamında 
16 Ağustos’ta Çinli mühendislerden 
oluşan ekibin incelemelerde buluna-
rak ülkelerine dönmelerinin ardından 
TTK, CITIC International Cooperation 
firmasının işe bir an önce başlaması-
nı bekliyordu. Ancak Çinli firma, işin 

Eylül 2010

üstesinden gelemeyeceklerini TTK’ya 
bildirdi.. Bunun üzerine TTK yönetimi, 
kuyunun onarım işi için uluslararası iha-
leye çıkmaya karar vererek hazırlıklarına 
başladı. 

Daha önce yapılan çalışmalarda, 
kayıp madenciler 41 yaşındaki Dur-
sun KARTAL ile 31 yaşındaki Engin 
DÜZCÜK’ün cesetlerine rastlanılmaması 
nedeniyle, ocakta bulunan ve 735 metre 
derinliğe kadar ulaşan kuyuya düştük-
leri tahmin ediliyor. Kuyuya inilebilmesi 
içinse kuyu içindeki onarım ve bakımla-
rın bitirilmesi gerekiyor. 

Kazakistan, Türk yatırımcıları 
bekliyor

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı 
(TİKA) Kazakistan Koordinatörlüğü yet-
kilileri, Kazak yetkililerin, altın, doğalgaz 
ve petrol gibi madenlerin işletilmesi 
için Türk işadamlarını davet ettiklerini 
bildirdi. 

TİKA yetkilileri, Cumhurbaşkanı 
Abdullah GÜL’ün geçtiğimiz Mayıs ve 
Temmuz aylarında gerçekleştirdiği 
Kazakistan ziyaretlerinde, madencilik ve 
enerji alanlarında işbirliği çalışmalarının 
gündeme geldiğini ve bunun üzerine 
çalışmalar başlatıldığını söyledi. 

TİKA yetkilileri, iki ülke liderlerinin 
görüşmeleri sırasında gündeme gelen 
madencilik ve enerji alanlarında işbirliği 
fikri üzerine Maden Teknik Arama (MTA) 
Genel Müdürü başkanlığında bir heyetin 
Kazakistan’a gittiğini ve 6 ayrı konuda 
mutabakat zaptı imzalandığını söyledi. 
Yetkililer, Kazakistan’ın maden kaynak-
ları ve enerji alanlarında dünyanın en 
zengin ülkelerinden birisi olduğuna, 
imzalanan mutabakat zaptlarının Tür-
kiye - Kazakistan ekonomik işbirliğinde 
bir dönüm noktası olacağına dikkat 
çekti. Bu kapsamda Türk işadamlarının 
Kazakistan’daki imkanları değerlendir-
mesi gerektiği belirtildi. 

Eylül 2010

Çankırı’ya Yıldızlar 
Holding’den Termik Santral

Çankırı ili, Orta ilçesi, Yaylakent bel-
desinde Yıldızlar SSS Holding tarafından 
kurulacak olan termik santralin temel 
atma töreni, Eylül ayında Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın da 
katılımıyla gerçekleştirildi. 3 yılda bitiril-
mesi planlanan santralde, tesisin inşaat 
sürecinde 1500 kişi, işletme döneminde, 
maden işletmeleri de dahil olmak üzere, 
toplam 2000 kişi istihdam edilecek. Yıl-
dızlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Sabahattin YILDIZ yaptığı konuşmada, 
Çankırı’ya önümüzdeki yıllarda yeni 
yatırımlarının devam edeceğini belirtti. 
Yıldızlar Holding’in, Çankırı’nın Kurşunlu 
ilçesinde yapımı devam eden seramik ve 
granit tesisleri bulunduğu da biliniyor. 

Eylül 2010

10

Meclis Araştırma Komisyonu Raporu yayınlandı
Madencilik Sektöründeki Sorunların 

Araştırılarak Alınması Gereken Önlemle-
rin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonunun hazırladığı 
rapor TBMM internet sitesinde yayınlan-
dı. Oldukça önemli bilgiler içeren 781 
sayfalık bu rapora http://www.tbmm.
gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss544.pdf 
adresinden ulaşılabilmektedir.

Eylül 2010

duruma gelindiği anlaşıldığından, 15 
Eylül 2010 tarihinden itibaren faaliyetler 
yeniden başlatıldı.

Siirt / Madenköy’deki madenin tüve-
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Dünyadan Haberler

Anatolia Minerals ile Avoca 
Resources birleşiyor

Ülkemizde de madencilik ve arama 
faaliyetlerini sürdüren Kanada menşeili 
Anatolia Minerals, yeni bir orta ölçekli 
evrensel altın üreticisini oluşturmak 
amacıyla, Avustralya’da altın madenleri 
ve projeleri bulunan Avoca Resources ile 
birleşme kararı aldı. Birleşme ile kurulan 
Alacer Gold Corp.’un piyasa değeri 2 
milyar USD olarak açıklandı.

Anatolia’nın CEO’su Edward DOW-
LING, birleşme sonucunda oluşturulan 
şirketin 2011 itibariyle senelik 400.000 
ons altın üretimi yapacağını bekledik-
lerini, 2015 yılına kadar ise bu rakamı 
iki katına çıkartmayı hedeflediklerini 
açıkladı.

Avoca Resources’un Avustralya’da 
Higginsville ve Kalgoorlie’nin güneyinde 
altın işletmeleri bulunmakta. Şirketin 
2011 için açıkladığı öngörülen üretim 
miktarı ise 280.000 ons.

Anatolia Minerals’ın Erzincan - 
İliç’teki Çöpler Altın Projesi’nde de 
ilk üretimin, 2010’un son çeyreğinde 
gerçekleşmesi planlanmaktadır. İlk aşa-
mada yıllık 175.000 ons altın üretimine 
ulaşılması hedeflenmektedir.

Eylül 2010

Çin, nadir toprak elemenlerinin Japonya’ya ihracatını 
durdurdu

Japonya Ticaret Bakanı, 24 Eylül’de 
Çin Ticaret Bakanı’nın Çinli ihracat-
çılara nadir toprak elementlerinin 
Japonya’ya gönderilmesinin durdul-
masını söylediğini ileri sürdü.

Asya’nın en büyük iki ülkesi olan, 
Çin ve Japonya  arasındaki gergin-
lik, 7 Eylül’de Japonya’nın 17 Çinli 
balıkçıyı gözaltına almasıyla yükseldi. 
Gözaltına alınan balıkçılar 17 gün 
sonra, Japonya mahkemesi tarafın-
dan serbest bırakılarak ülkelerine 
gönderildi. Ancak Çin, yapılan gö-
zaltının Çin sularında gerçekleştiğini 
ve bu gözaltının yasa dışı olduğunu, 
bunun karşılığında özür ve tazminat 
beklediklerini açıkladı.

Ayrıca Çin Hükümeti, nadir toprak 
elementlerinin Japonya’ya ihracatı 
konusunda konulduğu ileri sürü-
len ambargoyu kabul etmemişti. 
Ancak New York Times’ın konuyla 
ilgili hazırladığı raporda, böyle bir Eylül - Ekim 2010

ambargonun spekülasyon olmadığı, 
gerçekliğinin doğrulandığı yazılmıştı. 
Moğolistan’ın Japonya ile nadir toprak 
elementleri ihracatı yapacak olması 
ve Japonya’nın Çin’e olan bağımlılığını 
azaltma çabaları da, yine gazetelerde 
çıkan haberler arasında. Böylelikle na-
dir toprak element ihracatının % 90’ını 
Çin’den karşılayan Japonya, bu rakamı 
Moğolistan’dan yapacağı alımlarla % 
70’lere çekmeye çalışmakta.

Çin, dünyanın nadir toprak element-
leri (itriyum, disporsiyum, lantan vb.) 
ihtiyacının % 97’sini karşılayarak, en 
büyük ihraçatcı konumunda bulunu-
yor. Dünyadaki nadir toprak elementi 
rezervinin ise 1 / 3’ü Çin’de bulunuyor. 
Nadir toprak elementleri, modern 
teknolojide ve endüstride pillerde, bil-
gisayarlarda, hibrit arabalarda ve silah 
sistemlerinde kullanım olarak kritik 
öneme sahip.

Northern Lion Kıbrıs’taki altın potansiyeline güveniyor
Kanada menşeili Northern Lion 

Gold Corp. Kıbrıs’ta sürdürdüğü sondaj 
çalışmalarını tamamladı. 4 ay boyunca, 
Red Hill, Red Rocks, Philani ve Pitha 
olmak üzere dört ayrı bölgede çalış-
malarını gerçekleştiren Northern Lion, 
toplam 10 delik olmak üzere 1.500 
metre sondaj yaptı.

Eylül 2010

Şu ana kadar elde edilen sonuçların, 
tahmin ve beklentileri desteklediği-
ni belirten şirket yetkilileri, bölgede,  
literatüre Kıbrıs tipi olarak geçen, masif 
sülfit damarlarına bağlı az araştırılmış 
altın mineralizasyon sisteminin mevcut 
olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ın batı kısmında yapılan nu-
munelemede 
altın değerinin 
30,8 gr / ton’a 
kadar çıktığı 
belirtilirken, 
bütün analiz 
sonuçları 
derlendikten 
sonra detay-
lı bir sonuç 
raporunun 
oluşturulacağı 
bildirildi.

Yasadışı madencilik yüzlerce 
çocuğun ölümüne neden oldu

Birleşmiş Milletler, Nijerya’nın 
Zamfara kentindeki yasadışı madencilik 
faaliyetleri nedeniyle, geçtiğimiz Mart 
ayından bugüne, kurşun zehirlenmesi 
sonucunda 400 çocuğun hayatını kay-
bettiğini ve bir çoğunun da risk altında 
olduğunu açıkladı.

Zehirlenmenin, kurşun içeren altın 
cevherinin yerleşim alanı içerisinde 
işlenmesi sonucunda meydana geldiği 
bildirildi. Köy çevresindeki madenlerden 
köylere getirilen cevherlerin, genellikle 
kadınlar ve küçük çocuklar tarafından 
işlendiği belirtildi.

Aşırı dozda kurşun, sinir sisteminde 
telafisi mümkün olmayan hasarlar bırak-
makta, IQ düşüklüğüne, davranış bozuk-
luklarına, kas kontrolünün zayıflamasına 
sebep olmaktadır.

Eylül 2010

Dünya VMS tipi yataklar haritası
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Potas sektörü yükselişte
Birleşmiş Milletler’in yaptığı tahmin-

lere göre dünya nüfusu 2020 yılına ka-
dar 7,7 milyara, 2050 yılına kadar ise 9,3 
milyara ulaşacak ve 1950 yılında insan 
başına düşen ekilebilir arazinin, 2050 
yılında sadece % 30’u ekilebilir durumda 
olacak. 

Çin, Hindistan, Güney Asya, Brezilya 
ve Kuzey Amerika’nın, dünya nüfusunun 
% 50’lik kısmını oluşturmakta olduğu ve 
bu ülkelerin dünya potas tüketiminde % 
70’lik bir payı bulunduğu, buna ek ola-
rak da son 20 yıl içerisinde bu ülkeler-
deki tüketim miktarının % 85 oranında 
arttığı bilinmektedir.

İnsan nüfusunda olan bu artışa karşı-
Eylül 2010

lık, ekin ürünlerinden daha fazla verim 
elde edilmesi gerekliliği, gübre sanayi-
sini önemli bir konuma taşımaktadır.

Bu sene içerisinde dünya maden-
cilik sektörünün önde gelen firma-
ları, gübre sanayinde yer almak için 
anlaşmalar yapmaya başlamıştır. BHP 
Billiton, 341 milyon CAD’a Athabasca 
Potash’ı satın almış; Brezilya’lı Vale de 
3,8 milyar USD ödeyerek, Amerikan 
firması olan Bunge’un potas kaynak-
larının ve Brezilyalı Fosfertil’in % 16’lık 
hissesinin sahibi olmuştur. Ayrıca BHP 
Billiton, Potash Corp.’u satın almak için 
38 milyar USD’lik bir teklifte bulundu-
ğu da alınan bilgiler arasında.

Romanya’nın Rosia 
Montana Altın Yatağı’ndaki 
son gelişmeler

Gabriel Resources’a ait Rosia Mon-
tana Altın Projesi’nin ÇED izini alma 
çalışmaları devam ediyor. Romanya 
Hükümeti’nin ÇED izinleri için önemli 
bir aşama olarak bilinen ve Romanya 
Hükümeti üyelerinden oluşan teknik 
analiz komitesi toplantısı, Çevre ve 
Orman Bakanlığı’nın denetiminde 
başladı. Gabriel’den edinilen diğer 
bir bilgiye göre de Greenpeace 
Romanya’nın ve Resmi Kaynaklar 
Merkezi’nin (the Centre of Legal 
Resources) girişimiyle, 87 / 2010 nolu 
kentsel sertifikanın ihlali nedeniyle, 
şirketin bölgesel yan kuruluşu olan 
Rosia Montana Gold Corporatian’a 
açılan dava Bükreş Mahkemeleri 
tarafından reddedildi. Şirketin CEO’su 
Jonathan HENRY’nin açıklamalarına 
göre kazanılan bu dava ve pozitif ge-
lişmeler sonunda şirket, Rosia Mon-
tana Projesini Romanya Hükümeti 
ile birlikte işletmek için, geliştirmeye 
odaklanmış durumda. Rosia Monta-
na Gold Corporation’ın % 80 hissesi 
Gabriel Resources’a, %19,3 hissesi de 
Romanya Devleti’ne bağlı Minvest 
SA’ya aittir. Rosia Montana yatağı, 
görünür ve mümkün toplam 10,08 
milyon ons altın ve 47,67 milyon ons 
gümüş içermektedir.

Eylül - Ekim 2010

Metso, Peru’da dünyanın en büyük yarı otomatik bilyalı değirmenini (SAG Mill) üretecek
Ülkemizde de faaliyet göste-

ren Metso Corporation, Peru’nun 
başkenti Lima’nın yaklaşık 900 
km kuzeyinde bulunan, fizibilite 
aşamasındaki Yanacocha Conga 
Bakır-Altın Projesi için, 12,8 m x 7,6 
m boyutlarında 28 MW’lık dişlisiz 
yarı otomatik bilyalı değirmenini 
üretmek için kolları sıvadı. Bu de-
ğirmen, dünyada bu büyüklükteki 
ilk ve tek değirmen olacak. Metso 
ayrıca, proje sahibi Newmont için 
2 adet 7,9 m x 12,8 m boyutlarında 
15,6 MW’lık bilyalı değirmen ve iki 
adet de  VTM-1500-WB VERTIMILLS® 
de üretecek. Ekim 2010

2011 yılının ilk 
yarısında gerekli olan 
yatırımı sağlamayı he-
defleyen Newmont, bu 
projeyi hızlandırmayı 
planlıyor. Yanacocha – 
Conga Projesi, yine Met-
so tarafından üretilmiş 
zamanının en büyük tek 
aşamalı  yarı otomatik 
bilyalı değirminini bün-
yesinde bulunduran, 
Newmont’un Yana-
cocha Altın Projesi’nin 
yakınında bulunmakta.

First Quantum Kongo’da tahkime gidiyor
First Quantum Minerals Ltd nin üç 

yan kuruluşu (International Quan-
tum Resources Ltd, Frontier SPRL and 
Compagnie Minière de Sakania SPRL) 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne karşı 
uluslararası tahkime başvurdu. Tahkime 
konu olarak “First Quantum’un yan ku-
ruluşlarının sahibi oldukları ruhsatların, Ekim 2010

DRC Madencilik Standartları ve ilgili 
kanuna uymadığı gerekçesiyle haksız 
iptali ve devri” durumu bildirildi. First 
Quantum’un belirttiğine göre, özellikle 
Lonshi ve Frontier yataklarında bakır 
arama, geliştirme ve işletme izinleri 
alınmıştır.

Vale 2011’de 20 milyar USD’lik yatırım yapacak
Dünyanın en büyük demir cevheri 

üreticisi Brezilyalı şirket Vale, 2011 yılın-
da yapılacak geliştirme ve genişletme 
çalışmaları planı kapsamında 20 milyar 
USD’lik yatırım yapacağını açıkladı.

Genişletme planı dahilinde, dünyanın 
en büyük demir cevheri madeni olan 

Ekim 2010

Carajas’a bağlı Serra Sul ocağına da 
yatırım yapılacağı belirtilirken, bu yatı-
rımın, yıllık cevher üretimini 90 milyon 
ton arttıracağı açıklandı.

Şirket 2010 yılı geliştirme ve ge-
nişletme çalışmaları için toplam 12,9 
milyar USD ayırmıştı.
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Metal fiyatları yükselişine devam ediyor
IMF’nin Ekim ayında yayınladı-

ğı “Dünya Ekonomisine Bakış” adlı 
raporda, stokların talepleri karşılaması 
hususundaki şüphelerden dolayı, baz 
metal fiyatlarının yükselişine devam 
edeceği açıklandı. IMF analizcilerinin 
öngörülerine göre metal fiyatları, 
içerisinde bulunduğu artış döneminin 
yalnızca yarısını katetti.

Bakır geçtiğimiz Haziran ayından 
bugüne % 40’lık bir artış göstererek, 6 
Ekim’de son iki yılın en yüksek seviye-
sine, 8.326 USD/t’a ulaştı. Broker firma 
olan Macquarie Securities Analizcisi 
Jim LENNON, toplam bakır üretiminin, 
2010 yılı başında planlanan miktardan 
600.000 – 700.000 ton daha düşük ol-
duğunu ve bu düşüşün, fiyat artışında 
payı olduğunu belirtti.

Yatırımcıların 
“güvenli limanı” 
altın, 2010 yılı 
başından beri % 
21,49’luk artış 
göstererek rekor 
seviyeye, 8 Ekim 
itibariyle 1.352,95 

Eylül 2010

USD/ons’a ulaştı. Bu artışı, doların de-
ğer kaybetmesi, döviz piyasalarındaki 
dalgalanma ve stoklara olan güvensiz-
lik ile tavan yapan taleplerin tetiklediği 
öngörülüyor. Dünyanın en büyük altın 
alıcısı Hindistan, rupinin değer kay-
betmesine rağmen alımlarına devam 
ediyor. Analizciler altın fiyatının bu 
sene sonuna kadar 1.450 USD/ons’a 
ulaşacağını tahmin ediyorlar.

Sene başından bu yana % 33,43’lük 
artış gösteren gümüş fiyatı, 23,5 USD/
ons’a ulaşarak son 30 yılın en yüksek 
değerine ulaştı. Bu artış ile yatırımcıla-
rın odak noktası haline gelen gümüş, 
getiri olarak altın ve borsayı solladı. 
Dünyanın en büyük gümüşe dayalı 
borsa yatırım fonu iShares Silver Trust 
Fonunun gümüş varlıkları, 5 Ekim itiba-
riyle 9.877,20 tonla tüm zamanların 
en yüksek seviyesine ulaştı. Bununla 
birlikte Silver-Investor.com analizcisi 
David MORGAN, “Gümüşün endüstride 
yeni alanlarda kullanılmasından kay-
naklı talep artışı ve yatırımcı karlarının 
yükselişinden dolayı, önümüzdeki 10 
sene içerisinde gümüş stok açığı orta-
ya çıkacaktır.” açıklamasını yaptı.

Bu sene içerisinde % 16’lık artış 
gösteren platinyum ile ilgili olarak 
Goldman Sachs Ürün Araştırma 
Yöneticisi Jeffrey CURRIE, “Platinyu-
mun çok büyük bir kısmı Güney Afrika 

ve Zimbabve’de bulunuyor. Güney 
Afrika’nın üretiminde zaten düşüşler 
gerçekleşti. Zimbabve’de mükemmel 
rezervler bulunmakta ancak Zimbabve 
Başbakanı Robert MUGABE iktidarda 
olduğu sürece, bu rezervlere herhangi 
sermaye akışı gerçekleşmeyecektir.” 
açıklamasını yaparak, önümüzdeki 
yıl sonuna kadar platinyum fiyatının 
% 60’lık bir artış göstererip, şu anki 
konumu olan 1.700 USD/ons’dan 2.700 
USD/ons’a çıkabileceğini belirtti.

IMF’nin raporunda, metal talebinin 
önemli bir kısmının Çin’in gelişmesine 
bağlı olduğu ve şu anda Çin’in metal 
talebinin en yüksek seviyede sabitlen-
miş olduğu belirtildi.

Macaristan’da kızıl felaket
Macaristan’ın Ajka kasabasında 

bulunan Ajkai Timfoldgyar Aluminyum 
Fabrikası kimyasal atık havuzunun set-
lerinin kırılması sonucunda sıvı kaçağı 
gerçekleşti. Aluminyum üretiminde 
erken safha atığı olan sıvının çamurum-
su kızıl renkte ve içeriğinde % 40 – 45 
demiroksit, % 10 – 15 aluminyumoksit, 
% 10 – 15 silisyumoksit ve eser miktar-
larda kalsiyumoksit, titanyumdioksit ve 
sodyumoksit olduğu açıklandı. 

Sıvının şu ana kadar yedi adet il ve 
köye ulaştığı ve bütün çalışmalara rağ-
men Avrupa’nın ikinci büyük nehiri olan 
Tuna Nehri’ne karışmasının engellene-
mediği açıklandı. 

Başkent Budapeşte’den 160 km uzak-
lıkta olan atık havuzundan sızan 600.000 
– 700.000 m3‘lük kaçağın 40 km2’lik bir Eylül 2010

alana yayıldığı tahmin edilmekte.
Macaristan Afet Yönetim sözcüsü Dr. 

Attila Nyikos, büyük çaplı bir temizlik 
çalışmasının yürütüldüğünü, hasarın 
tam anlamıyla telafi edilmesinin bir yılı 
bulacağını ve maliyetinin 10 milyon 
USD’yi geçeceğini açıkladı.

Kazanın gerçekleştiği Aluminyum 
Fabrikası’nın iki hafta önce kontrol sü-
recinden geçtiği ve herşeyin yolunda 
olduğunun rapor edildiği belirtildi. 

8 Ekim itibariyle felaket sonu-
cunda 5 kişi hayatını kaybetti, 120 
kişi yaralandı ve 6 kişi kayıp. Sıvının 
güçlü alkali özelliğinden dolayı sıvı ile 
temasın yanıklara, sindirim sisteminde 
ve ciğerlerde ölümcül hasara neden 
olabileceği belirtildi.

Kömür, gelecek 20 yıl 
içerisinde de konumunu 
koruyacak

IHS Cambridge Enerji Araştırma 
Birliği (Cambridge Energy Research As-
sociates) Genel Başkanı Daniel YERGIN 
Montreal’de gerçekleşen Dünya Enerji 
Kongresi’nde, evrensel enerji talebin-
de önümüzdeki 20 yıl içerisinde % 40 
oranında artış beklediklerini açıkladı. 
1990’dan günümüze de enerji talebinde 
% 40 oranında bir artış yaşandığını belir-
ten Yergin, “1990 ile 2010 yılları arasın-
da kişi başına düşen ortalama gelirin 
10.000 USD’den az olduğu ülkelerde, 1,4 
milyar nüfus artışı olmuştur. Önümüz-
deki 20 yıl içerisinde ise 3 milyar insanın 
daha, kişi başı gelirinin 10.000 USD 
olduğu dilime gireceğini düşünüyoruz.” 
açıklamasını yaptı.

IHS Cambridge Enerji Araştırma 
Birliği, petrolün enerji sektöründeki 
yüzdesinin uzun vadede düşeceğini 
ancak kömürün konumunu koruyarak 
en büyük enerji kaynağı olarak kalacağı-
nı belirtti.

Eylül 2010
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response to higher prices during 2005–08 contrib-
uted to the rise in supply, along with robust yields, 
in part due to favorable weather patterns in key 
producing areas. In recent months, global supply 
estimates for the major crops in 2010 have begun to 

for the 2010 wheat harvest due to adverse weather 
conditions in Russia, Ukraine, and to a lesser extent 
North America. Spillovers from these supply shocks 
to other food prices have so far been limited, in 

relatively ample wheat inventories. Harvest expec-
tations for other major crops have been revised 

Niña weather pattern contributing to lower output 
in Asia. Notwithstanding these revisions, prospects 
remain for relatively buoyant supply this year from 
possible wheat substitutes, including corn and rice, 

higher wheat prices, including soybeans.   

demand means that actual and anticipated demand 
growth has remained modest. Emerging economies 
should continue to account for much of the growth 
in demand for major crops during 2010–12, with 
demand in advanced economies remaining relatively 
sluggish, continuing the pattern of recent years 
(bottom left panel). One factor that has restrained 
demand growth is the slowdown in the growth 
of biofuel production, as lower fuel prices led to 
a decline in the energy-to-food price ratio and 

slowdown may be temporary, however, as energy 
prices have recovered faster than corn prices (bot-
tom right panel). A number of large U.S. ethanol 
producers have now emerged from bankruptcy or 
have restarted idled production facilities, and the 
share of the U.S. corn crop used for ethanol pro-

-

biofuel demand will also depend on public poli-
cies. Examples include changes in usage mandates 
and ceilings, including the outcome of the current 
review of the amount of ethanol in gasoline sold in 
the United States, and other forms of government 
support, such as subsidies.
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Figure 1.21.  Developments in Base Metal Markets
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(Cashin, McDermott, and Scott, 2002). For com-
modities, in contrast to many macroeconomic 

to long-term scarcity. 
Some previous studies have suggested the possibil-

ity of “super cycles” for commodity prices (Cudding-
ton and Jerrett, 2008), and this is supported by the 

-
tribution to the total variation in real prices comes 
from slow-moving (or low-frequency) components, 

also the existence of medium-term super cycles.1
underlying causes of these super cycles are the long 
implementation lags for discovery, exploration, and 
capital investment in minerals industries, rather than 

1For most of the metals considered in this analysis, 
periodograms, which decompose the variance in real prices 

for a particularly large share of the variation.

true long-term scarcity. For example, for base and 

a discovery following initial exploration can be as 
long as 20 years, with the average time from discov-
ery to production estimated at about nine years (Sil-

in demand can then give rise to price cycles with a 
longer duration than the typical two- to eight-year 
business cycle (Slade, 1982).

For the purpose of this box, measures of the long-
term component in real base metal prices were thus 

-
tuations with a cycle frequency of less than 30 years 
(including business and super cycles).2 To distill the 
common factor in the long-term price measures for 

principal component accounted for between 70 
percent and 80 percent of total variance in all cases, 
depending on which metals were included.

long-term component of real prices for base metals. 

and 2000 (zinc) and have risen for all metals since 

during which the trend component in real prices 

factor in long-term real base metal prices reached 
a trough in December 1998 and subsequently 
experienced its largest rise for at least a century 

 

metal prices observed since 2007 is instead largely 

component in prices. 
What explains this evidence for increased long-

explanation is increasing commodity demand by 
emerging economies, particularly China, together 
with a relatively sluggish supply response (second 

2

the U.S. consumer price index and a Christiano-Fitzgerald 

aluminum, copper, iron ore, and lead.

Box 1.5 (continued)

 Kaynak:  Dünya Metal İstatistikleri Bürosu ve IMF
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İzmir’in köklü kuruluşlarından CWP Kömür Zenginleştirme Ma-
kine Sanayi Ticaret Ltd Şti, 20 yıllık birikim ve tecrübesi ile sektör-
de yurt dışına bağımlılığı sona erdirmiştir. Yurt içi ve yurt dışı pro-
jelerde birçok firmanın tercihi olan CWP, 5000 m2’lik kapalı üretim 
alanında son teknoloji ile ürettiği makine ve ekipmanla, fiyat/kalite 
performansını açıkça ortaya koymaktadır. 

CWP sadece son kullanıcıya yönelik sabit, yarı mobil ve mobil 
tesisler üretmekle kalmamakta, proses oluşturma, tesis dizaynı ve 
danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Ayrıca yurtdışındaki tanın-
mış firmalarla da önde gelen markalar için Türkiye’de farklı üretim 
şekilleri üzerine görüşmelere devam etmektedir. Firmanın üretimi; 
yıkama tesisleri, elekler, kırıcılar, seperatörler, besleme ekipmanları,  
çamur pompaları, kurutucular, filtrasyon ve arıtma ekipmanları ile 
transport ekipmanlarını içermektedir. 

Yurt içindeki son projeleri değişik kapasitelerde tesisleri kap-
samaktadır. CWP’nin Zonguldak’ta Ofton Madencilik için üretip 
kurulumunu yaptığı 75 ton/saat kapasiteli kömür zenginleştirme 
tesisi; Tekirdağ’da Uysal Madencilik için ürettiği 100 ton/saat ka-
pasiteli parça kömür zenginleştirme tesisi ve 75 ton/saat kapasiteli 
toz kömür zenginleştirme tesisleri gibi farklı kapasitelerde üretimi 
mevcuttur. Yeniköy Linyit İşletmesi’nde Zafer Madencilik’e ait 450 

Sektörün tercihi CWP
ton/saat kapasiteli kömür zenginleştirme tesisi de CWP tarafın-
dan üretilmiştir. Bu tesisten çıkan yıkanmış kömür Yeniköy Termik 
Santrali’nde kullanılmaktadır.                                                         

Türkiye pazarı olduğu kadar, yabancı pazarlar da üretim içerisin-
de önemli bir paya sahiptir. CWP, Bulgaristan, Gürcistan, Rusya ve 
Sırbistan’da çeşitli projelere imza atmıştır. Yurt dışındaki son proje 
kapsamında İran’lı Coke Sazane Shargy Firması ile CWP arasında, 
mobil ağır mayili kömür zenginleştirme tesisleri için anlaşma imza-
lanmış ve ilk tesisin üretimine başlanmıştır. Bunun yanı sıra, Endo-
nezya, Hindistan, Pakistan ve Güney Afrika firmaları ile gelecek pro-
jeler için görüşmeler sürmektedir. Güney Afrika Konsolosluğu ile 
görüş alışverişinde bulunan firma, Endonezya, Hindistan ve Avust-
ralya gibi madencilik konusunda büyük önem taşıyan ülkelerle de 
işbirliği içine girmeye hazırlanıyor. 

Firma Genel Müdürü Rahmi KÜÇÜK ‘’Güney Afrika bizim için 
önemli bir pazar, görüşmelerin neticelenmesi ile uzun vadede ça-
lışmaların başlamasını hedefliyoruz. Projelerimiz arasında bulunan 
Worldwide Agency Project ile başta Amerika olmak üzere, distribü-
törlerimiz ile yapılan işbirliği sayesinde müşterilerimize yakınlaşma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz’’ dedi. 
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Dünyanın en büyük altın üreticisi Barrick, Arjantin Veladero işlet-
mesindeki makinelerinde kullanmak üzere Türk malı Las Zırh zincir-
lerini tercih etti.

And Dağları’nın, 5.200 metre rakımındaki açık 
işletmede çalışan devasa CAT 994 lastikli yükle-
yicinin 55/80-57 ölçüsündeki lastikleri için Las 
Zırh’ın özel olarak ürettiği zincirlerin her biri 5 ton 
ağırlığındadır.

Zincirlerin montajı, ocağın içinde, bizzat 
Las Zırh’ın mühendisleri tarafından başarıyla 
gerçekleştirildi. Daha önce aynı firmanın Peru 
Huarraz’daki altın madenine de zincir gönderdik-
lerini söyleyen Las Zırh Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin H. Şedele “En uzak, en yüksek, en bü-
yük… Bütün zor şartlara rağmen Türk kalitesini, 
Türk mühendisliğini bir kez daha başarı ile temsil 
ettik. Las Zırh olarak, 1978’den beri 5 kıtada 50 
ülkede “Türk Zinciri” olarak sektöründe 3’üncü 
olmayı başaran nadir markalardan biriyiz. Tabi 
ki çalışmaya, daha iyiyi üretmeye, daha yeni pa-
zarlara girmek için koşturmaya devam edeceğiz. 
Şu an Yeni Kaledonya, Panama, Angola gibi bakir 

Dünya devi Barrick’in tercihi, Las Zırh…
ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

Las Zırh, Barrick dışında De Beers, Rio Tinto, Vale, Tüprag gibi di-
ğer büyük madencilik firmalarının da tercih ettiği lastik koruyucu 
zincir tedarikçisidir.
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Mineral Kaynağı ve Cevher Rezervi Raporlama 
Standartları

MADENBİR (Madencilik Müşavir Mühendisleri Birliği) 
Derneği'nin Türkiye’de kaynak ve rezerv raporlarına bir stan-
dart getirme çalışmaları kapsamında, dernek başkanı Ömer 
YENEL’in çabaları ile, Golder Assosiates'in Küresel Madencilik 
Müdürü ve JORC Üyesi olan Dr. Bill SHAW, 24 Eylül’de dene-
yimlerini ve görüşlerini Türk Madencilik Sektörü ile paylaştı. 
Konuşmasına, Avustralya’da nikel hakkında çıkan asılsız ha-
berlerin Avustralya Borsası üzerindeki olumsuz etkileri ve son-
rasında Kanada Borsası’nı derinden etkileyen Bre-X skandalı 
olaylarının dünya üzerindeki etkilerini anlatarak başlayan Dr. 
Shaw, raporlama standartlarına neden ihtiyaç duyulduğunun 
üzerinde durdu. Dünyada uygulanan değişik raporlama stan-
dartları hakkında verilen kısa bilgilerin ardından, JORC Rapor-
lama Standartları’nın 3 ana prensibi olan “Açıklık – Tarafsızlık”, 
“Verilere Bağlılık” ve “Yetkinlik”’ten bahsedildi. Ülkemizde 
de değişik kaynaklarda farklı kelimelerle belirtilen “Görünür, 
Muhtemel, Mümkün” kaynak tanımları hakkında JORC stan-
dartlarındaki tanımlamaların yapılmasının ardından izleyiciler 
tarafından Türkiye için de bu konuda bir eksiklik olduğu ve 
herkes tarafından kabul edilecek, dünya standartlarına da uy-
gun bir tanımlama getirilmesinin gerekliliğinden bahsedildi. 
”Yetkin Kişi” tanımına da değinen Dr. Shaw, Kabul Edilmiş De-
niz Aşırı Profesyonel Organizasyonlar (Recognised Overseas 
Professional Organisations – ROPO)’ya üye dünyadaki değişik 
organizasyonlardan bahsetti ve ROPO’ya bağlı olma standart-
larını açıkladı. MADENBİR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

Ömer YENEL de bu konuda derneğin yaptığı çalışmalardan ve 
gelinen noktadan bahsetti. Toplantının sonunda Türkiye’nin 
de kendi raporlama standartını geliştirmesi gerektiğinden 
bahseden Shaw, katılımcıların sorularının ardından konuşma-
sını bitirdi. Ülkemiz madencilik sektöründe büyük bir eksiklik 
olan raporlama standartları ve yetkin kişi tanımı, bu toplantı 
sonrası ilgili kuruluşlar ve tüm sektörün de katılımıyla kurula-
cak bir grup tarafından yapılacak çalışmalarla aşılabileceği ve 
sektörümüzün bu önemli konuyu çözebileceği görüşündeyiz. 
Bu önemli çalışmaya önayak olduğu için MADENBİR’e ve Ömer 
YENEL’e, sektörümüz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 



12. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu
Ülkemizde iki yılda bir düzenlenen, bu seneki ev sahipliği-

ni Hacettepe Üniversitesi’nin yaptığı 12. Uluslararası Cevher 
Hazırlama Sempozyumu (UCHS), 6-8 Ekim tarihleri arasında 
Nevşehir’de gerçekleştirildi. UCHS, Türkiye’den ve dünyadan 
madencilik alanında çalışan bilim adamlarının, kamu ve özel 
sektör temsilcilerinin, mühendisler ve iş adamlarının rahat 
bir ortamda bir araya gel-
mesini ve fikir alışverişinde 
bulunmalarını sağlamak; 
yeni teknikler, teknolojiler 
ve ürünlerin tanıtılmasına 
olanak tanımak amacıy-
la düzenlenmektedir. Bu 
kapsamda yapılan bilimsel 
sunumların yanı sıra, kamu 
ve özel sektör kuruluşları-
nın sergi alanında açtıkları 
standlarda ürün ve hizmet-
lerini tanıtmalarına olanak 
sağlanmıştır. 20’ye yakın 
özel sektör firması ve kamu 
kuruluşu sergi alanında 
stand açarak ya da direkt 
sponsorluk yaparak sem-

pozyumun düzenlenmesine maddi katkı sağlamışlardır. 
Hacettepe Üniversitesi’nden Prof.Dr. Özcan GÜLSOY ve 

Prof.Dr. Levent ERGÜN başkanlığında düzenlenen UCHS’de 3 
ayrı salonda 106 bildiri ve 54 poster sunulmuştur. Sempozyum 
süresince kokteyl, gala yemeği, Kapadokya yöresinde turistik 
turlar düzenlenmiş olup, açılışta da, geçtiğimiz aylarda kay-

bettiğimiz Prof. Dr. Muam-
mer ÖNER anısına bir tören 
düzenlenmiştir.  

Sempozyum konuları ara-
sında: Cevher ve mineral ka-
rakterizasyonu, kırma-eleme, 
öğütme-sınıflandırma, zen-
ginleştirme, kömür hazırla-
ma, susuzlandırma, aglome-
rasyon, hidrometalurji, tesis 
ve proses tasarımı, cevher 
hazırlama tesisi katı ve sıvı 
atıklarının yönetimi, sıfır atık 
üretim teknolojileri, atık kul-
lanımı, toprak ıslahı, özel üre-
tim teknolojileri yer almıştır.
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Şili’de Kurtarma operasyonu Sona Yaklaştı
Madencilik kazalarına pek alışkın olmayan Şili’nin, Capiapo 

şehirine 45 km uzaklıktaki Atamaca çölünde bulunan San Jose 
Altın – Bakır Maden Ocağında, 5 Ağustos tarihinde meydana 
gelen göçük sonrası ocakta çalışmakta olan 33 işçi yeraltında 
mahsur kalmıştı. Kurtarma çalışmaları esnasında, işçilerin yü-
zeyden 700 metre derinlikte, maden giriş galerisinden 5 km 
uzaklıkta bulunan sığınağa sığınmış olabilecekleri sürekli dile 
getirilmiş, çalışmalar aralıksız devam etmişti. Nitekim kazanın 
meydana gelmesinden 17 gün sonra, 22 Ağustos’ta kurtarma 
çalışmaları kapsamında yapılan sondaj, madencilerin bulun-
duğu bölgeye ulaşmış ve madencilerden “Hepimiz şu anda 
sığınaktayız ve durumumuz iyi.” mesajı alınmıştı. Kurtarma 

ekibinin başı, çalışmaların bu denli uzun sürmesinin maden 
ocağı planlarının yanlış ve güncellenmemiş olmasından kay-
naklandığını açıklamıştı.

Sabıkalı olan San Jose maden ocağı sahibi olan San Este-
ban şirketine, iş güvenliği ve sağlığı konusuna yeterli önemi 
vermemesi ve güvenlik yönetmeliklerinin ihlali sebebiyle 42 
defa ceza kesilmiş ve 2006 yılında yaşanan ölümlü kaza sonra-
sında ocak kapatılmış ancak 2008 yılında tekrar faaliyete geç-
miştir. Şili Hükümetinin ilgili kurumu 2010’un Temmuz ayında 
şirkete tahkimatların sağlamlaştırılması konusunda bir rapor 
göndermiştir. Her ne kadar şirkete uyarı yapılsa da, herhangi 
bir yaptırım uygulanmaması, ekonomik sebepler ileri sürüle-
rek uygulamada herhangi bir önlem alınmaması ve tahkimat 
dayanımlarının olduğu gibi bırakılması sonucu, Ağustos ayın-
da maden ocağı ana galerisinde göçük meydana gelmiştir. 
Sonuçta karşımıza çıkan tabloda, 64 gündür yeryüzünden 700 
metre derinlikte 50m2’lik bir alanda kurtarılmayı bekleyen 33 
işçi bulunmaktadır. 

Madencilerin kurtarılması için uygulanan kurtarma planı, 
ismi açıklanmayan Amerikalı senyör maden mühendisi tara-
fından önerildi. Değerlendirmeler sonucunda, olası en iyi se-
çenek olarak uygulamaya konulan plan, A Planı, B Planı ve C 
Planı olmak üzere üç ayrı plan içermekteydi ancak bu planlar-
dan yalnızca Plan B başarıyla tamamlandı. Herbir planda, farklı 

noktalardan, farklı teknik özelliklere sahip sondaj makineleri 
kullanılarak, farklı seviyelere açılacak pilot delikler genişletile-
rek 71 cm genişliğine getirilmesi amaçlandı. 

Plan A: Strata 950 sondaj makinesi ile sürdürülen çalışma-
nın, 9 Ekim itibariyle pilot kuyu açılması sırasında, yaklaşık 600 
metre derinlikte başarısızlık ile sonuçlandığı açıklandı.

Plan B: Schramm T-130 sondaj makinesi ile 678 metre uzun-
luğunda ve 30 cm çapında pilot kuyunun açılması 17 Eylül’de 
tamamlandı. Pilot kuyunun 71 cm’e genişletilmesi çalışmaları-
nın ise 9 Ekim’de tamamlandığı ve kurtarma kuyusunun sorun-
suz bir şekilde işçilerin bulunduğu bölgeye ulaştığı açıklandı. 
İşçilerin yeraltından çıkarılması işleminin 12 Ekim’de başlatıla-
cağı belirtildi. Umuyoruz ki sizler bu yazımızı okurken, yeral-
tında mahsur kalan işçiler güneş ışığı ile buluşmuş olurlar.

Plan C: Petrol Endüstrisinde kullanılan sondaj makinesi RIG 
421 ile çalışmalar 20 Eylül’de başlamış, diğer sondaj makinele-
rine göre daha yavaş ilerleyen bu makine, pilot kuyu açmadan 
567 metre derinliğe direkt olarak ana kuyuyu açmayı amaçlı-
yordu. 372 metreye kadar ulaşan bu kuyunun 9 Ekim’de başa-
rısızlıkla sonuçlandığı açıklandı.

B planı ile tamamlanan kurtarma kuyusu içerisinden, çapı 
54 cm olan, sağlamlaştırılmış çelikten imal edilmiş, içerisinde 
oksijen kaynağı bulunan ve acil durum iniş mekanizmasına sa-
hip “kurtarma kapsülü”, kuyu içerisinden işçilerin bulunduğu 
bölgeye gönderilecek. Doğabilecek bir soruna karşı pratik çö-
züm üretilmesi amacıyla ilk olarak tecrübeli maden işçileri, ar-
dından fiziken zayıf ve dayanımı zayıflamış işçiler, sonrasında 
ise diğerlerine nazaran kendini daha güçlü hisseden işçilerin 
teker teker yeryüzüne çıkartılması amaçlanıyor. Her bir işçinin 
kurtarılmasının 30 dakikayı bulacağı ve bütün işçilerin yeryü-
züne çıkartılması işleminin 1-2 gün süreceği açıklandı.

Kurtarma çalışanlarının işçilerle tek iletişimi olan “teda-
rik hattı” adı verilen 15 cm çapındaki kuyu vasıtasıyla işçile-
re  yüksek enerji içeren besleyici gıdalar, psikolojik ve fiziksel 
destekleyici ilaçlar, roket şeklindeki “paloma” adı verilen özel 
bir metal tüp ile gönderilmekte ve işçilerle kurulan bağlantılar 
için kullanılan telefon ve kamera hatları da bu kuyu içerisin-

15 cm çapındaki tedarik hattı (Fotoğraf: NASA)



den gönderilmektedir.
Ayrıca işçilere, ruh sağlıklarını koruyabil-

meleri amacıyla psikolojik destek veriliyor. 
Kurtarma çalışanları ve danışmanlar, işçile-
rin çok disiplinli bir gruptan oluştuğunun 
altını çizerek, kurtarma çalışmaları esnasın-
da yeryüzünün 700 metre altından kurtar-
ma çalışmalarına katkılarının büyük oldu-
ğunu belirtiyorlar. İşçiler, kendi içlerinde 
ekipler kurarak farklı görevleri üstleniyor. 
Bu ekiplerden birinin görevi de genişletme 
sondajları sırasında yeraltındaki bölgeye 
düşen, saatte toplam 500 kg’a varan ağırlık-
taki kayaların temizlenmesi.

Bilindiği üzere, madencilik endüstrisi Şili 
ekonomisinin bel kemiğini oluşturmakta. 
Dünyanın bir numaralı bakır ihracatçısı ko-
numunda bulunan ülkede maden endüst-
risinin önde gelen firmaları (Codelco, Vale, 
Rio Tinto, BHP Billiton, Xstrata…) faaliyetle-
rini sürdürmekte. Büyük çaplı firmaların gü-
venlik konusundaki ciddiyetlerinin yanın-
da, yer altı kaynakları yönünden oldukça 
zengin olan bu ülkede, bir çok küçük çaplı 
işletmelerde kaçınılmaz güvenlik eksikleri 
bulunmakta. Yaşanan kaza sonrasında Hü-
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kümet, İş Güvenliği Yönetmeliği’ni gözden 
geçirerek, senede 2 kere yapılan rutin dene-
timleri 3’e çıkartmış ve Ağustos ayından bu 
yana 18 adet küçük çaplı işletme, güvenlik 
ihlali nedeniyle kapatılmıştır. Bunun yanı sıra, 
Şili’nin dünyanın bir numaralı bakır üreticisi 
konumuna gelmesinde büyük rol oynayan 
Şili Başbakanı Sebastian PINERA, yaşanan ka-
zadan hemen sonra, Şili Ulusal Jeoloji ve Ma-
dencilik Hizmetleri (SERNAGEOMIN)’nin üst 
yöneticilerinin hepsinin istifalarını talep et-
miş ve bu kurumun yeniden yapılandırılması 
gerektiğini belirterek, “Bu kurumun yeniden 
yapılandırılması, hizmetlerimizi modernize 
etmek ve geliştirmek açısından önem taşı-
maktadır. Kurum tarafından, bir çok hata ve 
ihmal yapıldığı kanıtlanmıştır.” açıklamasını 
yapmıştır. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde dev-
letin madencilik endüstrisinden elde ettiği 
vergilerde artışa gidileceği, en düşük vergi 
oranının % 3,5 - 4, en yüksek vergi oranının 
ise % 7 - 9 olacağı açıklandı. San Jose kazası 
sonrasında Şili Hükümeti, madencilik işle-
rinin daha düzgün işlemesi amacıyla uzun 
soluklu bir değişim dönemine girecek gibi 
görünüyor.

Madenin temsili kesiti.



GMSı: Madencilik Şirketleri İçin Değer odaklı 
Danışmanlık ve Teknik Çözümler 

GMSI olarak planlamayı başaramamanın, 
başarısızlığı planlamayı (if you fail to plan, you 
plan to fail) getireceğine inandığımızdan, her 
madencilik projesinin başlangıcında projenin 
kökünü oluşturan iş/proje planlamasının, pro-
fesyonelce ve doğru yapılmasının önemini bile-
rek hareket etmekteyiz. 

Güney Afrika kökenli Gijima Grubu’nun ma-
den kolunu oluşturan GMSI, kısa bir süre önce 
İstanbul’da yeni ofisini açmış ve madencilik ala-
nında faaliyet gösteren yerel veya küresel ku-
rum ve kuruluşlara, değerlilik ilkesini göz önüne 
alarak tasarlanan danışmanlık ve teknik çözüm-
ler hizmetlerini sunmaktadır.

GMSI İstanbul ofisinin Yönetici Direktörü ve 
Genel Müdürü Sermet İlhan hedeflerini “Türki-
ye öncelikli olmak üzere, Balkanlar, Türki Cum-
huriyetler, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinde 
madencilik sektöründe katma değer yaratmak, 
doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir, güvenilir, 

Yeryüzündeki maden yataklarının bulun-
ması ve maden işletmelerinin kurulması 
sırasında, projenin finansal sürdürüle-

bilirliğini olumsuz etkileyen risklerle ve çeşitli 
operasyonel zorluklarla karşılaşılması sıklıkla 
rastlanan bir durumdur. Maden projelerinin 
başlangıcında büyük yatırım ve sermayeler 
gerektiğinden, proje planlamasının önemi çok 
büyüktür. Bu kapsamda maden şirketleri için 
“değer odaklı bir danışmanlık ortağı” bulmak 
son derece önemlidir.

çevreye sorumlu ve uyumlu, ekonomik bir şekil-
de kazanmaya yönelik profesyonel danışmanlık 
ve teknik çözümleri hizmetlerini sunmak ve su-
nulan bu hizmetlerini, hem madencilik piyasa-
sına yeni giren yatırımcılara hem de kapsamlı 
teknik ve proje desteğine ihtiyaç duyan irili 
ufaklı madencilik şirketlerinin gereksinimlerine 
yönelik olarak geliştirmektir” olarak belirttikten 
sonra, GMSI ve hizmetlerini şöyle açıklıyor:

GMSI, madencilik sektöründe kullandığı sis-
temler ve profesyonel danışmanlığıyla, yönetici 
odasından planlama odasına (Planning Room 
to Board Room) kadar her bir bölümden bilgi 
akışını sağlayarak, teknik verinin, iş bilgisine 
dönüştürüldüğü bir ortam hazırlamayı hedefle-
mektedir.

Şirket olarak danışmanlığa yaklaşımımız, bi-
linen kalıtımsal bir danışmanlık yöntemine veya 
metoduna tam olarak bağlı kalmamaktadır. 
GMSI, madencilikte elle tutulur önemli değerle-
ri müşterilerine ulaştırmak için bilgi, akıl ve dü-
şünceye yönelik kendine özgü yaklaşımını ya-
ratmıştır. Danışmanlık yaklaşımımızın temelini 
oluşturan bazı kilit prensiplerimiz şu şekildedir:

Danışmanlık projelerimizi mutlaka ve mut- »
laka  ölçülebilir ürünler çerçevesinde yapılandı-
rarak müşteriye sunmak ve işi teslim etmek.

Madencilik ve iş konusunda bilgili, tec- »
rübeli uzmanları görevlendirerek hem alınan 
işin içeriğini hızlı bir şekilde anlamak, hem de 
işin başında, doğru kişilerle projeyi hayata ge-

çirmek.
Projeye dahil uygun kade- »

melerdeki yöneticiler ve işletme 
personeliyle kurulan işbirliği ile, 
iş sorunlarını bütün açılardan ele 
alıp, kullanışlı ve pratik önerilerde 
bulunmak.

GMSI tarafından geliştirilen  »
madencilik yazılımı çözümlerini, 
müşterilerimizin her sistem için 
lisans ücreti ödemesine gerek kal-
madan uygulayarak, projelerinde 
optimizasyon ve simülasyonunun 
yapılabileceği uluslararası stan-
dartlar sağlayan araçların kullanım 
imkanını sağlamak.

Yazılım çözümleri ve danış- »
manlık yöntemlerimizdeki kesinti-
siz devam eden teknik ve tekno-

Maden şirketleri 
için “değer odaklı 
bir danışmanlık 
ortağı” bulmak 

son derece 
önemlidir
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lojik yeniliklere önem vererek geleneksel 
taktiklerin dışında, problem çözümüne yeni 
yaklaşımlarla sürekli ön ayak olmak.

Tüm projelerimizdeki çalışmalarımızda 
kullanılan ve GMSI tarafından geliştirilmiş 
değer odaklı özgün danışmanlık faaliyet-
lerimizi ana başlıklarıyla sıralayacak olur-
sak:

Profesyonel Madencilik Danışmanlığı

GMSI madencilik sektörüne, hem profesyo-
nel danışmanlık hizmetleri hem de teknik 
çözümleri kapsayan, A’dan Z’ye madencilik 
hizmetlerini sunmaktadır. Madencilik tec-
rübemiz yeryüzünde mevcut olan herhan-
gi bir mineralin bulunması ve yer altı veya 
açık ocak işletme metodu ile çıkarılması 
esnasındaki tüm madencilik faaliyetlerini 
kapsamaktadır. Verdiğimiz danışmanlık ve 
teknik çözüm hizmetleri dahilinde GMSI, 
küçük yerel şirketlerden büyük küresel/
uluslararası şirketlere kadar uzanan, geniş 
bir müşteri yelpazesine sahiptir.

Sağladığımız kapsamlı danışmanlık hiz-
metleri, maden değer zincirinin (Mining 
Value Chain) ilk halkasında tespit edilen ve 
gelecek vaat eden bir maden kaynağının, 
profesyonel uzmanlar tarafından tarafsız-
ca ve etki altında kalmadan incelenmesi 
ile başlar, araştırma ve fizibilite çalışmala-
rı ile devam eder. Mühendislik tasarımı ve 
çalışmaları, fizibilite çalışmaları, madenin 
açılması ve üretimi aşamalarında detaylı 
bir şekilde çalışılır. Tüm bu süreç, madenin 
kapatılması aşamasında yapılacak çalışma-
larla son bulur.

Her bir projenin benzersiz olmasına bağ-
lı olarak, verdiğimiz hizmetlerin esasları da 
farklı müşterilerin farklı ihtiyaçlarına göre 
projelere, değer odaklı bir şekilde uyarlan-
maktadır.

GMSI olarak gücümüz, madencilik ve iş 
danışmanlığının bileşkesini, aşağıdaki alan-
larda uygulamak suretiyle müşterilerimize 
sunduğumuz katma değerden gelmekte-
dir:

Maden ömrü çalışmaları ve  »
incelenmesi

Madencilik çalışmaları ve proje  »

değerlendirmesi
Fizibilite çalışmaları »
Yeraltı ve açık ocak maden tasarımı ve  »

planlanması
Mineral rezerv değerlendirmesi ve  »

optimizasyonu
Maliyet değerlendirmesi (Ana sermaye  »

ve İşletme maliyetleri) 
Ekipman seçimi ve lojistik »
Madencilik simülasyonu, mühendislik  »

ve ölçümleme
Risk analizleri »
Madenler için verimlilik çalışmaları »
Yeni teknolojiler »

Yönetim Danışmanlığı

İş dünyası içerisinde en çok suistimal edilen 
ifadelerden birisi olan “Yönetim Danışmanlı-
ğı” birçok şirketin basit bir şekilde, iş yöne-
timi kitaplarında bulunan örnek çalışmaları 
uygulaması ile sınırlı kalmaktadır. Ancak gü-
nümüz dünyasında bir danışmanla çalışmak, 
olağan bir durumdan öte bir zorunluluk ha-
line gelmiştir. Bunun başlıca nedenleri, de-
ğişen ekonomik yapı, hızlı gelişen teknoloji, 
buna bağlı olarak rekabet ortamının artması 
ve pazarın daralmasıdır.

“Yönetim Danışmanlığı”nın günümüz 
dünyasındaki önemini çok iyi kavrayan 
GMSI, madencilik sektöründe tecrübeli ve 
yüksek eğitimli profesyonel danışmanlarıyla, 
hem şirketlerin verimliliğini arttırmak hem 
de daha iyi yönetilmelerini sağlamak amacı 
ile kişiye özel madencilik çözümlerini müşte-
rilerine ulaştırmaya kendini adamıştır.

GMSI “Yönetim Danışmanlığı”, madencilik 
alanında faaliyet gösteren işletme ve kuru-
luşların iş stratejisi, organizasyonel yapı ve iş 
yapma yöntemleri konusundaki sorunlarını 
araştırmayı, analiz etmeyi, uygun önerileri 
geliştirmeyi ve destek vermeyi kapsar.

GMSI, madencilik projelerinin başarısız-
lıkla sonuçlanmasını önlemek amacı ile, “Or-
ganizasyonel Davranış Yönetimi” (Organiza-
tional Behaviour Management - OBM) için 
geliştirdiği özel yöntemler ile organizasyo-
nel etkinliğin ve kişisel huzurun arttırılması 
konularında yöneticilere büyük destek sağ-
lamıştır. GMSI’ın en başarılı hizmetlerinden 



birisi olan “Organizasyonel Davranış Yönetimi” çözümleri, pek 
çok uluslararası maden işletmesinde uygulamaya sokulmuş ve 
bu madenlerde çalışmakta olan birbirinden farklı iş güçlerinin 
üzerinde başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

GMSI’ın “Yönetim Danışmanlığı” kapsamında müşterilerine 
sunduğu hizmetler arasında değişim yönetimi, bireysel veya 
grup verimliliği ile eğitimlerin planlanarak çalışan iş gücünün 
geliştirilmesi, çalışma ortamının iyileştirilmesi gibi özel ser-
visler de bulunmaktadır. Bu hizmetler iş süreci ve uygulama 
yönetimini kapsadığı gibi program ve proje yönetimini de 
içermektedir.

Teknik Çözüm Danışmanlığı

“Teknik Çözüm Danışmanlığı”, madencilik çalışmalarında sorun 
ve problemlerle karşılaşan müşterilerimizin, bu sorunlarının 
çözümünde, geliştirdiğimiz yazılım çözümlerinden faydalan-
masını amaçlamaktadır. Bu alanda sunduğumuz danışmanlık 
hizmeti yalnızca GMSI’ın yazılım uygulamaları ve eğitimleri ile 
sınırlı olmayıp, problemin belirlenmesi ya da belirli bir bölge-
nin analizinin yapılması ve bulunan herhangi bir sonucun ra-
porlanması için piyasada uygun başka bir madencilik yazılımı 

çözümünün müşteriye en iyi şekilde verilmesini hedeflemek-
tedir. Bu işlem, yapılan her bir önerinin uygulanması ve yatı-
rım getirisini garanti etmek amacıyla uygun servis anlaşmasını 
oluşturarak, müşterilerimize asistanlık veya gözlemleme yapa-
rak, maden kaynaklarının geliştirilmesi için düzenli bir şekilde 
devam eder. Bu anlamda sunduğumuz teknik çözümlerden 
bazılarını sıralarsak:

iMine Suite, GeoMap 4-D, Core Log (Jeoloji) »
Mine2-4D, mineCAD, CADSmine, Earthworks Production  »

Scheduler(EPS) EPS Vizualizer  (Maden Planlama)
Fakawi, mineMARKUP, GMSI PEGS, Survey Actuals (Ma- »

den Ölçümleri)
MRM Sampling, Q-LIMS, StarLIMS (Numune ve Analiz) »
CADSmine Evaluation, Histogram Evaluation, Stope  »

Width Control (Jeostatik)
mineCAD Rock Mechanics, MINSIM 2000 (Kaya Mekani- »

ği)
mineSERV, Compressed Air, Service Water, Electrical Po- »

wer, Ventilation, Occupational Health and Safety, Ventilation 
Monitoring, Fan Management, Air Quality Management, mi-
neOPS, Blast control, Resource Management, Labour Manage-
ment (Diğer Mühendislikler)

Data (Veri) Madencilik Danışmanlığı

GMSI’ın data (veri) madenciliği danış-
manları, hem bilgi teknolojileri hem de 
madencilik disiplinleri konularında eği-
timli ve tecrübeli uzman kişilerdir. Veri 
madenciliği danışmanlarımız ham veriyi, 
sistematik çeviriye tabi tutarak, analiz-
ler, işlemler ve yorumlamalar sonucun-
da zenginleştirilmiş bilgi haline dönüş-
türürler. Bilginin, GMSI’ın spatialDB ve 
spatialDash yazılımlarında uzamsal bir 
şekilde sunulması ile yorumlanması aşa-
masında yeni olasılıklara imkan tanıma-
sı, bu işlemin özgün bir sonucudur.

Madencilik değer zincirindeki bir bil-
ginin spatialDB ile kullanılabilir bir hale 
getirilmesi, veri analizlerinin işlenmesi, 
modellemenin ve izlenecek yolun açı-
ğa çıkarılması, yorumlamada ve arama 
çalışmalarında daha yüksek kesinliklik 
sağlanmasına olanak sağlar.

SpatialDash, müşterilerin madencilik 
değer zincirindeki bilgiyi görsel olarak 
birleştirebilecekleri bir ortam sağlayan, 
web tabanlı bilgi görüntüleyicisidir.

Özellikle son yıllarda bilgi teknoloji-
si üzerinde çalışmalarına ağırlık veren 
GMSI, entegre maden kaynak planlama-
sında ve uzamsal veri yönetiminde yeni 
çığır açaçak özgün bir çerçeveye (frame-
work) sahip olan mineRP’yi geliştirmiş 
ve madencilik sektörüne sunmuştur.
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Global maden şirketlerinin karşılaştığı 
en büyük zorluklardan ve göze çarpan ko-
nulardan birisi, bilginin doğru bir şekilde 
yönetilmesi ve raporlanması aşamasında, 
işletme ile ilgili bilgilerin toplanıp, özetlen-
mesinden sonra birden çok sistem içerisin-
de saklanmasıdır. GMSI mineRP ile birbiri 
ile bağlantılı tüm disiplinler üzerindeki iş 
ve uzamsal bilgilerin birbirine entegre edil-
mesi artık mümkündür.

GMSI, madencilik sektöründeki bir bilgi-
nin uzamsal içerik içerisinde gösterilmesi-
nin, o bilginin gerçek değerini açığa çıkart-
madaki kilit nokta olduğuna inanmaktadır. 
Verinin yeni yatırım (greenfield) projesine 
veya kurulmuş bir maden ocağına (brown-
field) ait olmasına bakılmaksızın, mineRP 
ile gerçekleştirilen uzamsal bilgi, yeni ka-
rarların alınması ve performans hedefleri-
nin ölçülmesi aşamalarında çok önemli bir 
rol oynamaktadır. Doğru araçların kullanıl-
masıyla yalnızca madencilik ile ilgili bilgiler 
değil, bunun dışında diğer kaynaklar olan 
ticari kira sözleşmeleri ve arazi hakları bilgi-
si, insan kaynakları gibi ve çok daha fazlası 
uzamsal konum ile ilişkilendirilebilinir. Su-
nulan olasılıklar sonsuzdur.

Jeolojik modelleme, cevher damarı ta-
sarımları, basamaklar, stoklamalar, atık de-
polama, maden planları ve benzeri uzamsal 
bilgilerin ortak bir konumda saklanması 
ve alınmasının dışında mineRP, GMSI’ın 
spatialDB teknolojisi üzerine kurulan ilk 
ve benzeri olmayan gerçek entegre edil-
miş çerçevesini (framework) oluşturmuş-
tur. spatialDB ile gelişmekte olan projeler 
ve madenler, üç boyutlu uzamsal bilgileri, 

standart tabanlı açık bir ortamda yönetebil-
mektedir. Bütün uzamsallığa bağlı bilgiler, 
tek bir merkez havuz içerisinde saklanarak, 
birleştirilerek ve yayınlanarak, tüm maden-
cilik disiplinlerinin kullanımına olanak sağ-
lamaktadır. Bunun anlamı ise, bütün maden 
teknik bilgilerinin tek bir yerde birleştirile-
rek, teknoloji ve prosese göre ayrı bölümler-
de çalışmak yerine, maden teknik ortamında 
herkesin beraber, işbirlikçi bir bütünlükle 
çalışmasına olanak sağlamasıdır.

GMSI mineRP programı, işlevsel bilginin 
saklandığı depoların işleyişine iki açıdan yak-
laşmaktadır. Bu yaklaşımlardan ilki birbirleri 
arasında olan bilgi ve iş akışı engellerini or-
tadan kaldırmak, ikincisi ise sonuçlandırılmış 
veri kümelerini, bilgiyi kullanacak olan kişi-
lere tutarlı bir format içerisinde sunmaktır. 

GMSI mineRP, spatialDB ve spatialDash 
ile birleştirildiğinde, madencilik şirketlerinin 
daha hızlı, daha iyi ve doğru yerde çalışma-
larına olanak sağlayan, yenilmez bir araç ol-
maktadır!

Daha fazla bilgi için ,GMSI Eurasia ofisi ile 
bağlantıya geçebilirsiniz.

GMSI Eurasia
Barbaros Mah. Halk Cad. No 8/ A, İstanbul Palladium 
Centre , Kat:2 Ataşehir, İstanbul (PK: 34746)
Tel: +90 216 663 6065 - Fax: +90 216 663 6100
Yetkili Kişi: Sermet İlhan
E-posta: sermet.ilhan@gijimaast.ca
Web: www.gijimamining.com
           www.graphicmining.com
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Madencilik Türkiye (MT): Öncelikle firmanız 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Ümit KINAV (ÜK): GÜRSAN olarak, 1979 yılın-
dan bu yana gerek asfalt ve beton agregası, gerek-
se çeşitli madenlerin işlenmesi için kırma, yıkama 
ve eleme gibi mineral işleme teknolojileri üzerine 
faaliyetteyiz. Müşterilerimize daha iyi hizmet vere-
bilmek için modern teknolojiyi, üstün mühendislik 
ve nitelikli iş gücü ile kombine etmeye çalışıyoruz.

(MT): Bu sektöre yatırım yapmak isteyen 
müşteriler neden sizi seçiyor olabilir?

(ÜK): Ürünlerimizi tasarlarken bazı ilkelere 
göre tasarım yapıyoruz. Kullanım kolaylığı, iş 
güvenliği gibi hususlar bizim için önemli. Şirket 
olarak tasarımlarımızda bu hususlara önem veri-
yoruz. Üretim aşamasından kuruluma kadar top-
tan sorumluluk anlayışımızı GÜRSAN kalitesiyle 
birleştiriyoruz. Sektörel tecrübemiz, araştırmacı 
yaklaşımımız bizi bu sektörün önemli markala-
rından birisi yapıyor. Müşterilerimizin memnu-
niyeti de bu görüşlerimizle doğru orantılı. Bizim 
amacımız aslında müşterimize en kaliteli ürünü 
en ekonomik fiyata vermektir. Bu yüzden en çok 
tercih edilen markalardan birisi olduğumuzu 
düşünüyoruz.

1979 yılından bu yana sektörde yer alan 
GÜRSAN Makine, sektöre verdiği yönle, kendi 
tasarımını ve mühendisliğini kullanarak üret-
tiği makineleriyle, giderek artan ihracat oranı 
ve satış rakamları ile ülkemizde bilinen ima-
jını, yurtdışına da taşıyacak gibi görünüyor. 
Bu kapsamda, sektörde yükselişiyle dikkat 
çeken GÜRSAN Makine ile ilgili bilgi almak 
için Genel Müdür Yardımcısı Ümit KINAV ile 
bir görüşme gerçekleştirdik.

(MT): Ürün çeşitliliğiniz hakkında neler söy-
lemek istersiniz?

(ÜK): Biz her şeyi yapmak yerine tek bir alan-
da uzmanlaşmayı seçtik. Bizim işimiz mineral 
işleme teknolojisi üzerine olduğu için, bu sis-
temde kullanılan makineler üretiyoruz. Çeneli, 
darbeli, dik milli, silindir ve konik olmak üzere 
kırıcı tipleri üretiyoruz. Ayrıca elek, besleyici, 
konveyörler, yıkayıcılar ve komple tesisler de 
üretiyoruz.

(MT): Proje konusundaki farkınızı anlatır mı-
sınız?

(ÜK): Bu konudaki farkımız aslında ortada. 
“Herkese aynı kalite, kişiye özel proje” sloganıyla 
yapıyoruz işlerimizi. Burada amacımız yine müş-
terilerimizin memnuniyeti ve işletme uygulama-
larında sorunsuz çalışmaları. GÜRSAN Makine 
olarak bizden bir proje talebinde bulunulduğu 
zaman aynı projeleri müşterilerimize sunmuyo-
ruz. Öncelikle müşterilerimizden detaylı bilgi 
alıp onlara özel bir proje yaratıyoruz. Böylelik-
le onlar için en avantajlı ve en uygun projenin 
teklifini sunuyoruz. Şartların değişkenliği, bes-
lenecek malzemenin, arazi biçimlerinin farklılığı 
bizi bu şekilde bir yapılanmaya götürdü. Proje 
oluştururken bazı hedefler doğrultusunda iler-
liyoruz. Son kullanıcı ihtiyaçları, yüksek verim-
lilik, kolay bakım, kolay kullanım, dayanıklılık, 
güvenilirlik, kolay nakliye, kolay ve hızlı montaj-
demontaj gibi terimler bizim için son derece 
önemli.

(MT): Konik kırıcılarınızın sektördeki ününü 
duyduk. Bu kadar tercih edilmesindeki sebepler 
nelerdir?

(ÜK): Biz müşterilerimize işletme ve bakım 
maliyetlerini arttırmadan üretim kapasitesini 



arttırabilecekleri bir ürün tasarlamak istedik. K950 adını verdi-
ğimiz bir prototip ürettik. Üç ay süren test aşamasından sonra 
tüm iç piyasa ve Avrupa pazarına sunduk. Oldukça beğenildi. 
Tabii ki beğenilmesinin sebepleri de çok. Mesela bu konik kırı-
cımız saatte 200 ton gibi bir kapasiteyle çalışıyor. Üstelik bunu 
yaparken sadece 132 kw’lık bir motora ihtiyaç duyuyor. Aynı 
kapasitede bir darbeli kırıcının bu işi yapması için 200 ila 250 
kw elektrik gücü gerekli. Buradan da anlaşılabileceği gibi konik 
kırıcılar, neredeyse yarı yarıya bir elektrik gereksinimi ile bu işi 
yapabiliyor. Ürünümüzün beğenilmesinin diğer bir nedeni de 
GÜRSAN konik kırıcıların, “hidrolik ayar mekanizması” dediği-
miz bir sistemi içinde barındırması. Aslında biz bu sistemi tüm 
kırıcılarımıza ekliyoruz. Bununla beraber öyle bir özelliğimiz 
daha var ki dünyada ve Türkiye’de bir ilk olma niteliğini taşı-
yor. “Motor kayış gerdirme mekanizması” dediğimiz bu sistem 
sadece GÜRSAN üretimi konik kırıcılarda bulunan, bize özel bir 
sistem. Ayrıca makine kullanımı ve emniyeti açısından birçok 
kolaylığa da sahip. Makine, gövde çevresinde yer alan hidrolik 
pistonlar vasıtasıyla beslenen malzemenin içine karışılabile-
cek metal parçalara karşı korunuyor. Üst gövdeyi alt gövdeye 
çeken bu pistonlar, makineye metal girdiğinde kendini aşırı 
yüklü hissediyor ve üst gövdeyi, metal, makine içinden geçin-
ceye kadar serbest bırakıyor. Aynı pistonlar işletme sırasında 
elektrik kesilmesi sonrasında üst gövdeyi yukarı kaldırarak 
makine içinde yığılmış malzemenin temizlenmesine de olanak 
sağlıyor. Üstelik biz bu makineyi tasarlarken, genelde darbeli 
kırıcılarda bolca görülen, pahalı yüksek krom alaşım dökümle-
rin aksine  % 40 daha ekonomik olan mangan çeliğini kullanı-
yoruz. Darbeli kırıcılarda kullanılan teknoloji gereği sürtünme 
oranı daha fazla olduğundan, konik kırıcılara göre ömrü 4-5 
kat daha az. Malzeme çok aşındırıcı ve sert olduğunda konik 
kırıcı, bu tip kırıcılara göre çok daha cazip oluyor. Çoğu kırı-
cının aşağı yukarı bir alternatifi mevcut fakat konik kırıcının 
alternatifi yok. 

(MT): Biraz önce hidrolik ayar sistemi denilen bir özellikten 
bahsettiniz. Bu özelliği tam olarak açıklar mısınız? 

(ÜK): Tabii ki, ben bu sistemi operatörlere ve işletmecilere 
fayda sağlayan sistemler diye iki kısımda açıklamak istiyorum. 
İşletmecilere sağladığı faydalar maliyet üzerinedir. Ürünün 
gradasyonunu ayarlamak için kullanılan 
bir ayar mekanizması var. Bu ayarlamanın 
yapılması oldukça kolaydır. Çünkü bu ayarı 
makine üzerinde bulunan tek bir buton ile 
yapabilme imkanına sahipsiniz. Özellikle 
dikkat çeken diğer bir husus da, makine 
çalışırken de bu ayarı yapılabiliyor olma-
nızdır. Diğer makinelerde bu ayar sade-
ce makine durdurularak yapılabiliyordu. 
Dolayısıyla işletmeciler işlemin durması 
nedeniyle, ek bir maliyete katlanmak zo-
runda kalıyordu. Şimdi tam istenilen ürün 
gradasyonunu yakalamak için birçok dur 
kalka gerek olmuyor. İkinci kısım da ope-
ratörlere fayda ve kolaylık sağlayan kısım. 

Motor kayış gerdirme 
mekanizması dediğimiz 
bu sitemde operatör hiç-
bir cıvata ve anahtar gibi 
araçlarla uğraşmadan 
tek bir düğme ile motor 
kayışlarını gevşetip, de-
ğiştirip yenilerini takarak 
tekrar gerdirebiliyor. Bu 
özellik diğer üreticilerde 
olmayan GÜRSAN’a özel 
bir sistemdir.

(MT): GÜRSAN konik 
kırıcı olarak tek bir model 
mi üretiyor?

(ÜK): Şu an için ikinci 
bir prototip hazırlandı. 
Çok yakında yurtiçi ve 
yurtdışı piyasalarda yer 
alacak modelimize ver-
diğimiz isim K1150. K950 
modelimizin taşıdığı tüm 
özelliklere sahip. Bunun 
yanında K950’den de 
daha üstün kapasiteli olacak. Saatte 300 ton gibi bir kapasi-
te ile üretim yapabilecek. Bu modeli de müşterilerden gelen 
talepler doğrultusunda ürettik. Şu an iki modelimiz de olduk-
ça fazla rağbet görüyor. Çünkü bu iki modelde, en ekonomik 
fiyatı, kapasite ve kalite yönünden en iyisini müşterilerimize 
sunuyoruz.

(MT): Darbeli kırıcıların, mineral işleme sektöründe bu ka-
dar tutulmasının sebepleri neler olabilir?

(ÜK): Genellikle darbeli kırıcılar primer ve sekonder ka-
demelerde kullanılmaktadır. Özellikle primer uygulamalarda, 
çeneli kırıcılara göre ürettiği ince malzeme oranının yüksek 
olması nedeniyle sekonder kademe kırım yükü azalmakta, 
hatta bazı uygulamalarda sekonder kırıma gerek bile kalma-
maktadır. Nihai ürünün ek uygulamalara gerek kalmadan elde 
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edilebilmesi ve yatırım maliyetinin düşüklüğü, bu tip kırıcının 
talebini doğal olarak etkiliyor. 

(MT): Buradan darbeli kırıcıların, çeneli kırıcılardan daha 
iyi olduğu çıkarımını yapabilir miyiz?

(ÜK): Aslında tam olarak bunu çıkaramayız. Çünkü bu iş-
lenecek olan mineralin fiziksel özelliklerine göre değişebilir. 
Şöyle özetleyebiliriz: Çeneli kırıcılarda sürtünme çok az. Fa-
kat darbeli kırıcılarda ürünün kalitesi daha iyi, bununla bera-
ber sürtünme fazla. Ayrıca darbeli kırıcılarda işlenen mineral 
içerisindeki silis oranı yüksek ise, işletme maliyetleri oldukça 
yüksek oluyor. Aslında GÜRSAN olarak kişiye özel projeleri de 
bu yüzden yapıyoruz. Herkesin ihtiyacını belirleyip herkes için 
optimumu yakalamaya çalışıyoruz.

(MT): Örneğin primer tesis kurulmak istendi. Hangi kırıcıyı 
ne zaman tavsiye ediyorsunuz?

(ÜK): GÜRSAN primer üniteleri, çeneli ve darbeli kırıcıların 
etrafında bina edilirler. Çeneli primer ünitelerimizde kullandı-
ğımız çeneli kırıcılar yumuşak kalkerden en sert bazalta kadar 
her türlü malzemenin ilk kademe kırımında kullanılmak üzere 
tasarlandı. Bu kırıcıların tercih edilme sebepleri; yüksek volan 
hızları, çene kapma açıları, pitmanlarının emniyet plakaları 
ve arka blokları ile olan geometrilerinin getirdiği yüksek per-
formansları, güvenilirlikleri, dayanıklılıkları ve kullanıcı dostu 
ayar mekanizması olarak sayılabilir. Fakat eğer kırılacak malze-
me yumuşak veya orta sert, silis oranı düşük bir malzeme ise 
kapasitenin ve kırma oranının daha yüksek, üretimin kübiklik 
değerinin daha iyi olduğu darbeli kırıcı primer sistemlerini 
tavsiye ediyoruz.

(MT): Elek üretiminde de iddialı olduğunuzu söylüyorsu-
nuz. Farklarınız nelerdir?

(ÜK): Eleklerimizi tasarlarken 25 seneye ulaşan tecrübemizi 
kullanıyoruz. Bununla kalmıyor son kullanıcı ihtiyaçlarını, son 
teknoloji ile harmanlayarak sonuca gidiyoruz. Eleklerimizi de, 
diğer tüm ürünlerimiz gibi, 3 boyutlu CAD programıyla tasar-
layıp, tüm kritik parçaları bilgisayar ortamında stres testinden 
geçiriyoruz. GÜRSAN elekleri, kırıcılarımızın üstün performan-
sını karşılayacak düzeyde imal edildi. Vibrasyonlu eleklerimiz, 
sağladığı birçok kullanım avantajının yanı sıra eleme kapasite-
sini ve kalitesini de arttırmaktadır. Beslenen malzeme eleğin 
arka yüzeyine temas eder etmez, ön tarafa doğru hızlandırılır. 
Bu da elek üzerindeki malzeme yüksekliğini azaltıp elek yüze-

yine homojen beslemeyi mümkün kılar. Bu sırada ince 
malzemenin büyük bir kısmı ilk bir metre içinde hızla 
alta geçer. Bu sayede eleğin en yüklü kısmının yükü 
dağıtılıp, dengelenmiş olur. İstenilen ölçülere yakın 
küçük malzemeler elek yüzeyine dağıldığında yavaşla-
tılarak etkin bir şekilde elenir. Biz vibrasyon sistemini, 
etkili elemenin gerektirdiği yüksek devirlere çıkabile-
cek, değişik şartlara kolayca ayarlanabilecek şekilde 
düşünüp, bakım zamanı arızalanan parçanın kolay ve 
hızlı biçimde değiştirilmesine imkan verecek şekilde 
tasarladık. Ayrıca ürettiğimiz elekler, kalkış ve duruşlar-
da meydana gelen aşırı salınımların sönümlendirilmesi 
için vibrasyon damperleri ile teçhiz edildi. Biz üretim 
yaparken eleklerimizde de, nihai kullanıcıların istekle-
rini dikkate alıyoruz. İstenilirse eleklerimizi yıkama sis-
temiyle birlikte sunabiliyoruz. Ayrıca raflarımızı isteğe 
bağlı olarak değişik tipte tellerle sunabiliyoruz. Farklı 

diğer bir konu ise aşındırıcılıktır. Örneğin, müşterimiz bize 
malzemesinin aşırı aşındırıcı olduğunu ifade ederse raflarımızı 
modüler poliüretan eleklere göre üretiyoruz ki bu sistemi de 
Türkiye’de uygulamaya koyan ilk firmayız.

(MT): Ürün kalitenizi ne şekilde sağlıyorsunuz?
(ÜK): Ürünlerimizi imal ederken, imal edilecek malzeme-

den, imal edilen ürüne kadar belli kalite standartları belirle-
yerek üretimimizi yapıyoruz. GÜRSAN Makine’nin üretim sü-
recinde kullandığı bütün malzemeler sertifikalı olup, üretilen 
tüm ürünler GÜRSAN garantisiyle son kullanıcıya sunulur. Şir-
ketimiz ISO 9001-2008 belgeli olup, bütün üretimlerimiz bu 
sertifika kapsamında yapılmaktadır.

(MT): Şirketinizin hedeflerinden bahseder misiniz?
(ÜK): Biz GÜRSAN olarak alanımızda uzman bir şirketiz. 

Mineral işleme teknolojileri üzerindeki tecrübemizi bir adım 
daha ileri götürmek için devamlı bir inovasyon içindeyiz. 
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp özgün makine-
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ler üretmeye çabalıyoruz. Üstün mühendislik hizmetlerimizle 
sadece müşterilerimize proje sağlamıyoruz. Aynı zamanda da 
devamlı bir araştırma geliştirme faaliyeti içinde tasarımlar ya-
pıyor, en iyiyi yakalamaya çalışıyoruz. Satışlarımız sadece yur-
tiçini değil yurtdışını da kapsıyor. Biz önümüzdeki dönemlerde 
ihracat ağımızı daha da geliştirmek istiyoruz. Bu sektörün tam 
anlamıyla gelişmediği ülkelere ulaşıp, o bölgelere de hitap et-
mek amacındayız. Ayrıca marka bilincini yaratmak için ciddi 
yatırımlar yapıyoruz. Kendimizle her daim yarışıyoruz. Kalite 
ve güven gibi kelimelerle anılmaya çalışıyoruz. Şu an için at-
tığımız adımlar hep bu yönde. Bu değişim sürecinde çalışan 
kadromuzla her türlü projeye hazırız. Yarattığımız ve ürettiği-
miz farklara zaman içinde tabii ki rakipler de gelecektir. Biz de 
bunun bilincinde olarak her daim fark yaratan bir şirket olma 
yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu sene içindeki başka bir 
hedefimiz yurtdışında en az beş fuara katılıp, yurtiçinde oldu-
ğu gibi yurtdışında da marka bilinirliğimizi arttırmaktır.

(MT): BAUMA 2010 gibi bir fuarda yer aldınız. Bu katılım 
size ne gibi katkılarda bulundu?

(ÜK): Biliyorsunuz ki BAUMA 2010 Fuarı’nda, alanında en 
gelişmiş ve üstün teknolojiye sahip olan firmalar yer alıyor. Bu-
rada yer alan firmaların hepsi alanında dünya devi. Üstelik bu 
fuara katılım şartları da oldukça zorlayıcı. BAUMA Fuarlarına 
katılım için sergilenecek tüm ürünlerin patentli, onaylı, özgün 
tasarım olma koşulu var. Bizim maden işleme teknolojisindeki 
farkımız ve GÜRSAN imalatı olan ürünlerimiz tamamıyla bize 
özel tasarımlar olduğundan dolayı bizde bu fuarda yerimizi 
aldık. Yurtdışından alıcı ve üreticilerle tanışmak, onların is-
tek ve arzularını dinlemek bizim için oldukça faydalı oldu. Bu 
bildirimler bizim için oldukça önemli çünkü bunlar gelecek 
tasarımlarımızı şekillendirecek. Yurtdışındaki marka bilinirliği-
mizin arttırması ve BAUMA’ya katılan firmaların kendi sektö-
ründe zaten kalitesi kanıtlanmış firmalar olması, katılımcıların 
güvenini kazanmak için oldukça önemli.

(MT): Mineral işleme makineleri üretimi yapan büyük bir 
firma olarak bu kadar müşteri odaklı çalışmak GÜRSAN’a zor-
luk yaratmıyor mu?

(ÜK): Aslında bu tip üretim yapan firmalar bu kadar müşteri 

odaklı çalışmaz. Çünkü bunu kendi ürünlerine yapılan müda-
hale olarak görürler. Biz bunun aksine üretimlerimizi müşteri-
nin istekleri doğrultusunda yapıyoruz. Elbette bu iş ekstra bir 
tasarım ve projelendirme eforu gerektiriyor. İşte bu noktada 
bizim farkımız ortaya çıkıyor. GÜRSAN’ın bu eforu yakalayabi-
lecek bir mühendislik anlayışı ve proje tabanı mevcut. Biz son 
kullanıcılara sorunsuz işletme avantajları yaratmak için bu tip 
bir üretim sürecini seçtik. Pazarlama aktivitelerimiz de bu yön-
de. Biz ürünü satarken gidip “bizim ürünlerimiz bu, siz seçin” 
demiyoruz. “Ürün çeşidimiz bu şekilde, sizin istekleriniz neler-
dir? Ne üreteceksiniz? Nerede kullanacaksınız? Ne için kulla-
nacaksınız?” gibi sorularla müşterimize gidip, ihtiyaçlarına uy-
gun nihai proje üretiyoruz. Bizim işimiz sadece üretim ve satış 
değil, biz bu süreçlerin sonunda müşterilerimiz yanında olan, 
yaptıklarımızın yapacaklarımızın garantisi olduğunu kanıtla-
maya çalışan bir işletmeyiz. GÜRSAN makine olarak üretimden 
satışa, satıştan sonra gerek kurulum gerekse yedek parçaya 
kadar her zaman müşterilerimizin yanında olmaya çalışan bu 
sektörün öncü ve farklı firmalarındanız.

(MT): Sorularımıza verdiğiniz detaylı cevaplar için teşek-
kür ederiz.

(ÜK): Derginizde bize de yer ayırdığınız için biz teşekkür 
ederiz.
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Sabit ve Mobil Kırma - Eleme - Yıkama 
Tesislerinde Çözüm ortağınız

Dizel Turbo Ltd., madencilik ve agrega sek-
törüne, Türkiye temsilcisi olduğu aşağıda sırala-
nan firmalar ile hizmet etmektedir.

TEREX/İngiltere Belden Kırmalı ve Rijid  »
Kaya Kamyonları,  www.terex.com 

TEREX POWERSCREEN/İngiltere Mobil Kır- »
ma - Eleme - Yıkama ekipmanları www.powers-
creen.com 

ASTEC/Amerika Grubuna Bağlı TELSMITH,  »
OSBORN, KPI-JCI Firmalarının Kırma-Eleme-
Öğütme-Yıkama-Sınıflandırma Ekipmanları

      - www.telsmith.com
      - www.kpi-jci.com

Günümüzün lokomotif sektörlerinden 
birisi olan ve insan hayatındaki en ba-
sit eşyanın yapımında bile kullanılan 

hammaddeleri yeryüzüne çıkaran madencilik, 
dünyada ve Türkiye’mizde gün geçtikçe daha da 
önem kazanmaktadır. 1989 yılında kurulan Dizel 
Turbo Ltd., çağımızın bu altın sektörüne 20 yılı 
aşkın süredir başarı ile hizmet etmektedir. Dizel 
Turbo Ltd. inşaat, madencilik ve bu sektörlerin 
ayrılmaz bir kolu olan agrega ekipmanlarının 
ithalatı, satışı ve satış sonrası hizmetlerini ger-
çekleştirmektedir. Bunlara ilave olarak petrol ve 
doğalgaz sektöründe kullanılan bazı ürünlerin 
tedarikçisidir ve petrol - doğalgaz arama ve 
üretim hizmetleri veren firmalara temsilcilik 
hizmeti vermektedir. Merkezi İstanbul’da bu-
lunan şirketin temin ettiği makinelerin servis, 
bakım ve satış sonrası hizmetleri İMES sanayi 
sitesindeki tesislerinden sağlanmaktadır. Ayrıca 
Ankara, Kütahya, Londra ve New York’da ofisleri 
bulunmaktadır. 

      - www.osborn.com
      - www.rockbreaker.com

DUX, MTI ve BTI/Kanada Firmaları ile Ol- »
denburg/Amerika. 

      - www.duxmachinery.com
      - www.mti.ca
      - www.oldenburggroup.com

FAM/Almanya Açık Ocak İşletmelerinde  »
Kullanılan Ağır Hizmet Tipi Ekipmanlar

     - www.fam.de 
2000’li yılların başından itibaren mobil ve 

sabit kırma-eleme ekipmanları konularına yo-
ğunlaşan Dizel Turbo Ltd., Türkiye ve yurt dışı 
projeleri için kırma-eleme-yıkama tesisleri 
kurmaktadır. 2004 yılında inşaatına başlanan 
ve dünyanın sayılı projelerden olan Deriner 
Barajı’nın agrega temin işi için 1200 ton/saat-
lik granit kırma-eleme-yıkama ve sınıflandır-
ma tesisindeki Telsmith, KPI-JCI ve BTI firması 
ekipmanları Dizel Turbo Ltd. tarafından temin 
edilmiştir. Baraj gövdesinde kullanılacak yük-
sek mukavemetli betonun üretilmesi için iste-
nilen özel gradasyonlu, yüksek kaliteli ürünler, 
tesis için özenle seçilmiş kırma-eleme-yıkama 
ve sınıflandırma ekipmanlarında yapılan hassas 
ayarlar sayesinde temin edilmektedir. Altı sene-
yi aşkın süredir sorunsuz çalışan tesisi yerinde 
görmek için dünyanın birçok ülkesinden ziya-
retçiler gelmektedir. 

Dizel Turbo Ltd., 2004 yılında Demir Export 
için Fujairah/BAE’de 600 ton/saat gabro kırma-
eleme tesisi, 2005 yılında Akdağlar Madencilik 
için İstanbul-Ayazağa’da 600 ton/saat kumtaşı 
kırma-eleme tesisi, 2007 yılında Divarcılar Beton 

Dizel Turbo Ltd., 
mobil ve sabit 
kırma-eleme-

yıkama tesisleri 
konusunda 

sektörün başarılı 
firmalarındandır
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için Antalya’da 550 ton/saat kalker kırma - eleme tesisi, 2008 
yılında Nuh Beton için Hereke’de 875 ton/saatlik kırma-eleme 
yıkama tesisi, Nuh Yapı için Hereke’de 750 ton/saatlik kırma-
eleme tesisinde kullanılan kırma-eleme-yıkama ekipmanlarını 
sağlamıştır. Ayrıca 2007 yılında EUAŞ’a ait Sivas - Kangal da 
bulunan termik santralde kullanılmak üzere yapımına baş-
lanan 2000 ton/saat kapasiteli kömür kırma - eleme tesisine 
OSBORN ve FAM/Almanya firmalarının ekipmanlarını temin 
etmiştir. Bu tesisler halen düşük işletim maliyetleri, sağlamlık-
ları ve yüksek performansları ile başarılı bir şekilde çalışmak-
tadır. Son olarak 2011 yılında faaliyete geçecek olan Madinsan 
Madencilik firmasının Ankara’da bulunan alçı taşı - kireçtaşı 
ocağında 2000 ton/saatlik alçı taşı kırma-eleme tesisi devreye 
alınacaktır. 

Kurulacak tesislerde kullanılacak makinelerin tespiti ve 
uygun akım şemasının tasarımı için, ocaklardan alınan numu-
neler Amerika’daki laboratuarlarda, çeşitli fiziksel ve kimyasal 
testlere tabi tutulduktan sonra kapasite garantisi verilmekte-
dir. Dizel Turbo Ltd. özellikle 500 ton/saat ve üzeri kapasiteli 
tesislerin kurulumundaki bilgi birikimi, deneyimli mühendis 
kadrosu ve personeli, satış sonrası servis hizmetleri  ve profes-
yonel yaklaşımı ile sektörün başarılı firmaları arasında yerini 
almıştır.    

Dizel Turbo Ltd. firmasının temsilciliğini yaptığı Telsmith 
ve Osborn firmaları, madencilik sektörü için çeneli kırıcılar, 
konik kırıcılar, bilyeli ve çubuklu değirmenler, apron ve grizli 
besleyiciler, ağır hizmet tipi elekler ve hidrolik kırıcılar üret-
mektedir. Özellikle değerli madenler ve metal madenciliğinde 
kullanılan tipik bir kırma-eleme-öğütme prosesi akım şeması 
aşağıdaki gibi olmaktadır. Akım şemasında da görüleceği gibi 
tüvenan cevherlerin kimyasal ayrışmaya girmeden önce boyut 
küçültme ve sınıflandırma, öğütme ve ayrıştırma işlerindeki 
tüm ekipmanlar Dizel Turbo’nun ürün yelpazesinde bulun-
maktadır.

Günümüz değişen piyasa şartlarında, özellikle kazıdan 
çıkan malzemelerin değerlendirilmesi ve geri dönüşüm işle-
rinde veya kısa süreli projelerde ocak içi nakliye giderlerini 

minimuma indirmek amacıyla mobil paletli kırma-eleme te-
sislerine yönelik talepler süratle artmaktadır. Dizel Turbo’nun 
Türkiye distribütörü olduğu ve mobil kırma - eleme tesislerin-
de açık ara dünya lideri olan TEREX POWERSCREEN firmasının 
ekipmanları sektörün öncülerindendir. TEREX POWERSCREEN, 
750 ton/saat kapasiteye kadar ulaşan mobil çeneli kırıcılar, 
mobil paletli konik kırıcılar, mobil paletli darbeli ve dik mil-
li kırıcılar, ağır hizmet tipi elekler ve mobil yıkama sistemleri 
üretmektedir.    

Değerli madenler ve metal madenciliğinde kullanılan tipik bir kırma-eleme-öğütme 
prosesi akım şeması

 Son yıllarda ince malzemelerin yıkanması, zenginleşti-
rilmesi ve geri kazanılması konusunda gelen talepler, TEREX 
POWERSCREEN Finesmaster Serisi kum yıkama ve geri kaza-
nım tesisleri ile karşılanmaktadır. Kovalı yıkayıcı, siklon, çamur 
pompası ve susuzlandırma eleğini tek şase üzerinde toplayan 
bu tesisler 50 ila 200 ton/saat arasında kapasitelere sahiptir.

Powerscreen mobil paletli kırma eleme ekipmanları

Finesmaster serisi kum yıkama ve geri kazanım tesisleri

Ayrıca Dizel Turbo’nun madencilik sektörüne bir çözüm 
olarak sunduğu MAJOR-WIRE/Kanada ürünü olan FLEXMAT tı-
kanmayan özel elek telleri, verimliliği etkileyen elek tıkanma-
larının önüne geçmekte ve elek teli ömürlerini uzatmaktadır. 
Özellikle ince malzeme elemelerinde, eleklerdeki eleme ve-
rimliliklerini %25 orana kadar arttıran bu özel elek telleri, uy-
gulamaya göre D tipi (baklava dizayn), S tipi (dalgalı dizayn) ve 
T tipi (üçgen dizayn) olarak piyasaya sunulmaktadır. Killi, ya-
pışkan ve nemli malzeme elemelerinde performans gösteren 
ve artık tesislerin bir vazgeçilmezi olan FLEXMAT elek telleri, 
üretimin artmasının yanı sıra bakım ve elek değişim süreleri-
nin de minimuma inmesinde önemli rol oynamaktadır. 



Güçlü delik delme ve verimli üretim

COP 64, verimli enerji transferini 
sağlayan özel tasarım pistona, yeni 
tasarım hava kontrol tüpü (flüt) ve 
sızdırmaz conta sistemiyle sağlam 
çelik gövde yapısına sahiptir. Bu 
özellikler, COP 64 Gold tabancaya 
yüksek aşınma direnci, yüksek dar-
be gücü ve üstün temizleme havası 
sağlamaktadır. COP 64 Gold taban-
ca, muadil diğer tabancalara göre 
% 10 - 15 daha uzun servis ömrü ile 
verimliliğini, güvenilirliğini ve da-
yanıklılığını kanıtlamıştır. Bu özel-
liklerin üzerine COP 64 ekonomi kiti 
(bakım kiti) ile tabancanın pistonu 
sağlam olduğu sürece üç sefer veya 
daha fazla revizyon yapma olanağı 
sağlanmaktadır. 

Secoroc tabancalar iş 
başında

Eldorado Gold Corp. grubu içerisin-
de yer alan Tüprag Metal Madenci-
lik Şirketi, Uşak ilinin Ulubey ilçesi, 
Gümüşkol Köyü mevkiinde, 157 
km2 alana yayılmış olan Türkiye’nin 
en büyük açık ocak altın madeni-
ni işletmektedir. Tüprag - Kışladağ 
Altın Madeni’nde, QL60 shanka sa-
hip iki adet Atlas Copco DM 45 ve 
presplit delikleri için COP 34 shank-
lı bitleri kullanan, COP 34 delik dibi 
tabancalara sahip Atlas Copco ROC 
L6 delici makina kullanılmaktadır. 
Bunlara ilave olarak yine aynı ma-
kine ile üretim delikleri için QL50 
shanklı COP 54 Gold delik dibi ta-
banca kullanmaktadırlar.

Delik dibi tabancalar ile delinen metraj, 
madenin verimlik seviyesi ile doğru 
orantılıdır. İstenen performans düze-

yine ulaşabilmek için delici makine, delik dibi 
tabanca ve bitlerin modeli, şantiyenin çalışma 
koşulları ve jeolojik yapısına uygun olarak se-
çilmelidir. Bu seçim, en düşük maliyetle istenen 
en yüksek performans seviyesine ulaşmanızı 
sağlayacaktır.

Maden 
sektörünün 

geleceği, maliyet
düşürecek, 

esneklik 
oluşturacak, 

verimliliği
arttıracak 

yeni metotlara 
bağlıdır

Atlas Copco’nun Secoroc Cop Gold Serisi Delik Dibi 
Tabancaları Altının peşinde

Sürdürülebilir verimlilik

Secoroc COP 64 delik dibi tabanca ve bitleri, Kış-
ladağ Madeni’nin genelinde bulunan volkanik 
kayaçların en iyi penetrasyon (delme hızı sevi-
yesine) ile delinmesini sağlar. Tüprag Mühen-
dislik Müdürü Ahmet Raci Uslu, kullanılan delici 
ekipmanların, volkanik kayaca sahip altın ma-
denlerinde yüksek verimlilik ile iyi penetrasyo-

Tüprag üretim deliklerinde 152 -165 mm, presplit deliklerde 95 mm delik çapı 
kullanmaktadır.

Atlas Copco ROC L6 COP 34 delik dibi tabanca ile presplit delikleri delik çapı 95 mm, 
ortalama derinlik 45 m, delikler arası mesafe 1 m’dir. 
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na ulaştığını söylemektedir. Ahmet Raci Uslu ayrıca ’’Delinen 
metraj, madenin üretiminin devamlılığı için çok önemlidir. Ma-
yıs 2010’da yaklaşık 58.000 metre delik delinmiş ve üretimde 
istenilen seviyeye ulaşılmıştır. Atlas Copco‘yu seçmemizdeki 
en önemli neden, ürünlerin üstün verimliliğe sahip olmasıdır.’’ 
şeklinde konuşmuştur. 

Kışladağ Altın Madeni aylık 1,73 milyon ton üretime sahip-
tir. Bir günde 10 saatlik 2 vardiyada toplam 20 saat çalışılmak-
tadır. Presplit deliklerde çalışan COP 34 delik dibi tabancaya 
sahip Atlas Copco ROC L6, saatte 31 m delik delebilmektedir. 
Delik çapı 95 mm, delikler arası mesafe 1 m’dir. Delikler 22 
metre derinliğinde ve 65-77 derece açı ile delinmektedir. Üre-
tim delikleri için COP 64 veya COP 54 Gold tabancalı delik ma-
kineleri ile vardiyada 550 - 600 metre delik delinebilmektedir. 
Üretim deliklerini delmek için hem DM 45 hem de Roc L6 kul-
lanılmaktadır. Her iki DM 45 delici ile saatte ortalama 31 - 34 m 
delik delinebilmektedir. Delik çapları 152  - 165 mm arasında 
ve zemin yapısına, malzemenin cinsine göre delme paterni 4,5 
m x 4,75 m  ila 5 m x 5,76 m arasında dikey deliklerden oluş-

Atlas Copco Türkiye, RDT/GDE Ürün Müdürü Bahadır Ergener, sahada operatörlerine ve bileme 
ekibine verilen şablon ile bitlerin butonlarının ne zaman bilenmesi gerektiğini gösteriyor

Secoroc tabancalar her tip kayaç ve uygulama ile uyumludur. Temel kriterin yüksek performans 
olduğu yerlerde, Secoroc COP Gold tabancalar patlatma sondajlarında önerilmektedirler.

turulmaktadır. Basamak yüksekliği 10 m ve topuk delgisi 0,5 
- 0,8 m olarak gerçekleşmektedir. İki DM 45 ve bir ROC L6 ile 
aylık toplam delme kapasiteleri 58.000 metredir. Makinaların 
emre amadelik seviyesi % 92’dir. Her patlatmadan önce, tüm 
deliklerin düzgün delinip delinmediği patlatma ekibi tarafın-
dan kontrol edilmektedir. Kışladağ’da patlatma sistemi olarak 
gecikmeli kapsüller, anfo ve emisyon anfo patlayıcıları kulla-
nılmaktadır.

Yüksek delme hızı sayesinde bir günde açılan delik sayısı 
sürekli artmaktadır. Delme işlemi sırasında hava tüketimi, ya-
kıt tüketimi, penetrasyon seviyesi, bit ve delik dibi tabanca 
ömrü, verimlilik üzerinde çok büyük rol oynamaktadır. Ekono-
mik kit kullanan delik dibi tabancaların ömrü COP 34 ile 9.900 
m, COP 54 Gold ile 12.853 m, COP 64 Gold ile 27.332 m‘ye ulaş-
maktadır.

Bit ömrünün uzatılması 

Kışladağ’da, yüksek üretim seviyelerine ulaşmak için uzun del-
me ömrüne sahip Secoroc bitler kullanılmaktadır. Delici maki-
nanın delme enerjisinin kayaca iyi bir şekilde aktarılması için 
bitlerin elmas uçlarının düzenli olarak bilenmesi çok büyük 
önem taşımaktadır. COP 34 bitlerin ortalama ömürleri COP 34 
ile 1.540 m, COP 54 (QL50 ) ile 2.257 m, COP 64 (QL60) ile 3.099 
m’dir. Kışladağ’da, delik metrajının arttırılması ve bitlerin öm-
rünün uzatılması için “Secoroc Grind Matic BQ2-DTH” kullanıl-
maktadır. Her bit 2 ve 3 defa bilenebilmektedir.

Bitlerden maksimum performans alınabilmesi için buton-
lar üzerindeki aşınma düzenli olarak kontrol edilmeli ve bu-
ton ömrünü tamamlamadan verilen şablona uygun bir şekilde 
aralıklarla sahadan bilemeye gönderilmelidir.
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Sandvik, Sektörün İhtiyaçlarına Geniş 
Yelpazede Hizmet veriyor

Maden arama 
sondajlarında, 

delme patlatma 
işlerinde ve 

kırma eleme 
tesislerinde 

Sandvik makine 
ve ekipmanları 

kullanılıyor

Temeli, 1862’de Bessemer Metodu ile çelik 
üretmeye başlayan Göran Fredrik Göransson 
tarafından atılan Sandvik Grubu, yıllar süren 
AR-GE faaliyetlerinin sonucu olarak dünyanın 
en önemli endüstriyel gruplarından birisi hali-
ne gelmiştir. 1998 yılında Sandvik’in Tamrock’u 
satın alması ve Sandvik Delici Takımlar Bölümü 
ile birleşmesiyle birlikte “Sandvik Madencilik ve 
İnşaat - Smc” bölümü kurulmuştur. Bu tarihten 
bu yana SMC, hem yatırımlarıyla hem de önde 
gelen üretici firmaların satın alınmasıyla büyü-
müştür. Bu büyüme her alanda kesintisiz olarak 
devam etmektedir.

SMC, dünyada 100’ün üzerinde ülkede 15 
bini aşkın çalışanı ile madencilik ve inşaat sek-
töründe faaliyet gösterirken temel 3 prensiple 
çalışmaktadır: Açık Görüşlülük, Adil ve Saygılı 
Çalışma ve Takım Ruhu.

Sandvik Madencilik ve İnşaat, tüm dünyada 
geniş bir ağı olan Sandvik grubunun, ileri 
teknoloji üç ana mühendislik alanından 

en büyük olanını temsil etmektedir. Sandvik 
grubunun ürünlerini cep telefonlarından uçak 
sanayine, insan dizinde kullanılan yapay eklem-
lerden yol tünellerine ve madenlere kadar çeşitli 
uygulamalarda görebilirsiniz. Bu yüksek tekno-
loji ürünleri içinde madencilik ve inşaat sanayi 
için üretilenler önemli bir yer kaplamaktadır.

SMC’nin satın almalarla büyümesi günümüze kadar devam etmektedir. Bu satın almalar dünyanın 
önde gelen üretici firmalarının gruba dahil olmasını sağlamıştır.

SMC’nin faaliyet alanları genel olarak 3 bölü-
me yarılmıştır. Bunlar: İnşaat, Yüzey Madenciliği 
ve Yeraltı Madenciliği iş kollarıdır..

SMC, inşaat sanayinde olduğu gibi madenci-
lik sanayinde de sektörün en geniş ürün grubu-
na sahiptir. 

Arama sondaj makine ve ekipmanları, »
Delme patlatma makineleri, »
Kaya delici takımlar ve sistemler, »
Yükleyici ve kamyonlar, »
Sürekli madencilik ve tünel açma makine- »

leri,
Kırıcılar ve elekler, »
Konveyörler ve konveyör parçaları, »
Aşınma parçaları, »
Malzeme taşıma ve depolama sistemleri, »
Hidrolik kırıcılar, »
Global servis ve satış sonrası hizmetler ağı,  »

SMC’nin ana ürün gruplarını oluşturmaktadır. 
Sandvik Madencilik ve İnşaat, global bir ürün 

tedarikçisi olarak dünyanın çeşitli ülkelerinde 
üretim ve dağıtım birimleri ile satış ofislerine 
sahiptir. Dünya üzerinde 3 ayrı noktada yer alan 
ana dağıtım merkezleri ile tüm müşterilerine 
hızlı ve güvenli parça, sarf malzemesi ve servis 
sağlamaktadır.

Muzaffer BAYAZITOĞLU
Jeoloji Yüksek Mühendisi
Sandvik Madencilik ve İnşaat
muzaffer.bayazitoglu@sandvik.com
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Sandvik tarafından üretilen ürün grupları madenlerde, ara-
ma işlemlerinden başlayıp delme patlatma işlemlerini, takiben 
kırma eleme tesislerine sevkini ve depolanmasını sağlayacak 
bir döngüyü oluşturmaktadır.

SMC ürün grubu ile tüm yeraltı madenciliği metodları verimli ve güvenilir bir şekilde 
uygulanabilmektedir.

Sandvik’in madencilik sektörü için sunduğu ürünler hem 
yüzey hem de yeraltı madenciliğinde yaygın olarak kullanıl-
maktadır. Bu ürün grupları kısaca şöyledir:

 Maden Arama Sondaj Makine ve Ekipmanları

SMC, yüzeyde ve yeraltında çalışan karotlu sondaj makine-
leri, yüzeyde çalışan ters sirkülasyon (RC) sondaj makineleri ve 
numune sistemleri ile su sondajı makineleri alanında dünya-
nın önde gelen üreticilerindendir. Özellikle çok amaçlı (multi-
purpose) sondaj makineleri, madencilik alanında hızlı, derin 
ve güvenilir sondaj ve numunelendirme işlemlerinde rakipsiz-
dir. Sandvik DE 800 serisi “multi-purpose” sondaj makineleri ile 
700 metreye kadar “RC” ve 2800 metreye kadar N çapta karotlu 
sondaj yapabilme imkanı sunmaktadır.

Sondaj makinelerinin yanı sıra bu makinelerde kullanılan 
delici ekipman üretimi ileri teknoloji ile yapılmaktadır. Isıl 
işlemli sondaj tijlerinden, tüm karotiyer parçalarına, elmas 
ürünlerden, jeolojik numunelendirme araçlarına kadar geniş 
bir yelpazeye sahip SMC, aynı zamanda dünyanın lider “RC” ta-
banca ve bit üreticisidir. 

Yüzey Madenciliğinde Kullanılan Delici Makineler ve 
Ekipmanlar

Delici makineler, SMC’nin en önde gelen teknolojik ürün-
lerinden biridir. İster yüzeyde, isterse yeraltında kullanılsın, 
Sandvik üretimi makineler maden üretiminde yüksek verim 
sağlamaktadır. Ayrıca bu makinelerde kullanılan delici takım-
lar ve diğer ekipmanlar, Sandvik’in rakipsiz olduğu alanlar ara-
sındadır. Tepeden darbeli (Top Hammer) ve rotary, kuyu dibi 
(DTH) sistemli makineler ve bunlarda kullanılan ekipmanlar, 
Sandvik bünyesindeki deneyimli ekipler tarafından müşterile-
rine sunulmakta, devreye alma ve satış sonrası hizmetleri ve 
tüm sarf malzemelerinin temini ile madenlerdeki üretimi arttı-
rıcı önemli bir rol oynamaktadır.

Yüzey madenciliğinde de genel olarak hızlı ve verimli bir 
üretim hedeflenmektedir. DX ve DP serisi “Tophammer” maki-
neler, DI ve QXR serisi “Down-the-Hole” makineler, ve DR serisi 
“rotary” makineler değişik amaçlarla (pre-splititng, üretim) yü-
zey madenciliğinde kullanılmaktadır.
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“Tophammer” makineler içinde, göreceli olarak küçük ma-
denlerde DX 700 ve DX 800 modelleri tercih edilirken daha bü-
yük madenlerde ise yüksek üretim kapasiteli DP 1500 modeli 
önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu makinelerde dünyanın AR-
GE merkezi olan Sandvik tesislerinde üretilen şank, tij, man-
şon ve bitler kullanılmaktadır. Özellikle yüksek çelik kalitesi 
ve ileri teknoloji tesisleri sayesinde Sandvik tijleri, dünyanın 
ve Türkiye’nin önde gelen maden işletmeleri tarafından tercih 
edilmektedir. Yeni nesil yüzey şekline sahip, yüksek kalitede 
“tungsten carbide” butonlar ihtiva eden RT 300 serisi bitler de 
performans ve ömür olarak yüksek verim göstermektedir.

DI ve QXR serisi “Down-the-Hole” tip makineler pazarda 
yüksek bir kullanım oranına sahiptir. DI 600 model makine 
özellikle cevherin tenör kontrolünün de istendiği uygulama-
larda tercih edilen bir modeldir. Yüksek güce sahip QXR serisi 
makineler çok amaçlı olarak kullanılabilmektedir.

Sandvik “Down-the-Hole” uygulamalarında da dünyanın 
lider tabanca ve bit üreticisidir. Yeni nesil RH 550 serisi taban-
calar, basit tasarımını, kullanım ve bakım rahatlığını rakipleri-
ne göre daha seri delik delme kapasitesiyle destekleyip, yük-
sek çelik kalitesine sahip malzemeden üretilen bitler ile uzun 
ömürlü delgiler yapılabilmesini sağlamaktadır. “Mission” tip 
şanklı bitler, Sandvik patenti ve özellikle enerji transferindeki 
verimi ile rakiplerine fark atmaktadırlar.

Büyük çapta “rotary” makineler olan DR serisi, özellikle yük-
sek üretim rakamlarına ulaşılması istenilen madenlerde, geniş 
delikler delinmesi konusunda rakipsizdirler. “Down-the-Hole 
teknolojisinin de kullanılabildiği bu makineler içinde “single 
pass” olarak derin delgiler sağlayan modeller, hem üretim hem 
de pasa dekapajında yoğun olarak kullanılmaktadır. Sandvik, 
bu makinelerde kullanılan “tri-cone” bitler ve sondaj boruları-
nın üretiminde AR-GE faaliyetleri ile pazara her zaman isteni-
leni vermeye devam etmektedir.

Yeraltı Madenciliğinde Kullanılan Delici Makineler ve 
Ekipmanlar

Yeraltı madenciliği, Sandvik’in en önde gelen teknolojileri-
nin ürünlerine yansıtıldığı bir uygulama alanıdır. Maden jum-
boları, uzun delik üretim makineleri, kaya saplama makineleri, 
“road header”lar ve dik, geniş delik açma makineleri, üretimi 

yapılan ana gruplardır. Yine bu makineler için üretilen delici 
takımlar, Sandvik ürün gruplarının en önemli parçalarıdır.

Sandvik’in yeraltı delici makineleri içinde patlatma amaçlı 
kullanılanları, genel olarak, ortak bir takım tasarım kriterleri-
ne göre üretir. Bu makineler olan jumbo, üretim makineleri ve 
kaya saplama makineleri genel olarak, ortak şase dizaynları 
ile aynı madende kullanıldıklarında ortak yedek parça kullanı-
mı ile müşteriye avantaj sağlamaktadır. Madencilik jumboları 
olan DD serisi, üretim makineleri olan DL serisi ve kaya sapla-
ma makineleri olan DS serisi makineler genel olarak aynı tip 
şaselere monte edilerek üretilmektedirler.

DD 320 ve 420 jumbolar, DL 300 serisi üretim makineleri ile 
DS 300 ve 400 serisi kaya saplama makineleri pazarda sıklıkla 
rastlanan modellerdir.

Sandvik, yüzey uygulamalarında olduğu gibi yeraltı ma-
denciliğinde de delici takımlar konusunda lider üreticidir. Ama 
ayna delgisi, ama uzun delik, ama kaya saplamalar için yapılan 
delgiler olsun, tüm uygulamalarda yüksek çelik kalitesi ile tij 
ve bit başta olmak üzere diğer sarf malzemelerinde yüksek 
performanslı ürünler için Sandvik, temel malzeme sağlayıcı 
firmadır. Ayna delgilerinde kullanılan ve patentli “alpha” serisi 
tij ve bitler, hem doğrusal delgi ile patlatma performansını art-
tırmakta hem de öncelikle delici ekipman ömrü ve buna bağlı 
olarak da makinenin ilgili parçalarının ömrünü arttırarak fark 
yaratmaktadır. “Alpha” serisi delici takımlar aynı zamanda delgi 
süresini de kısaltarak yakıt ve işçilik gibi maliyet kalemlerinde 
avantaj sağlamaktadırlar.

Yine madencilikte kullanılan “Roadheader”, “Sürekli Maden 
Delicileri” gibi patlatmasız galeri ve geniş delik açan makine-
ler, Sandvik üretiminde önemli yer tutmaktadır.
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Yeraltı Yükleyici ve Kamyonları

Sandvik’in yeraltı yükleyici ve kamyonları, dünya çapında 
güvenlik, ergonomi, her yüklenen ton için düşük maliyet ve 
güvenilir çözümleri ile dünya lideridir. Sandvik, 1962 yılından 
bu yana toplamda 15 bin civarında ürün ile dünya yeraltı ma-
denciliğinde yüksek tonajda makineler üretmektedir. LH serisi 
yükleyiciler ve TH serisi kamyonlar gerekirse uzaktan kumanda 
ve “Automine” adındaki Sandvik patentli otomatik madencilik 
yazılımları ile donatılabilmektedir.

Kırma Eleme Makine ve Tesisleri

Sandvik 100 yılı aşkın deneyimini, dünyanın önde gelen kır-
ma eleme makine ve tesislerini üreterek göstermektedir.

Primer Kırma, »
Sekonder ve ince kırma, »
Elek ve besleyiciler, »
Çekiçli kırıcılar, »
Hidrolik kırıcılar »

Ana ürün gruplarıdır. Bu ürün grupları, hem yeraltı hem de 
yerüstü madenciliğinde kullanılabilmektedir.

Sekonder kırıcılar olarak değerlendirilen CH serisi konik kı-
rıcılar daha çok sert kayaçların olduğu metal madenciliğinde 
kullanılırken, CM serisi çekiçli kırıcılar, özellikle linyit olmak 
üzere kömür madenciliğinde yoğun olarak kullanılmaktadır. 
CH kırıcılar, 1600 ton/saat kapasiteye çıkılabilirken CM kırıcı-
lar, 2500 ton/saat kapasite ile çalışabilmektedir.

Kırıcıların en önemli parçaları olan manto-konkavlar, man-
ganez aşınma parçaları Sandvik tarafından üretilen önemli 
teknolojik ürünlerdendir. 

Sandvik, değişik uygulamalar için değişik kapasite ve di-
zaynlarda elek ve besleyicileri madencilik uygulamalarında 
kullanılması için dizayn etmektedir. Bu eleklerde kullanılmak 
üzere ileri teknoloji ile üretilen poliüretan ve kauçuk, gerdir-
meli ve modüler elek katları, konvansiyonel tel eleklerin yerini 
almaktadır.

Mobil ve sabit kırıcı ve eleklerin kullanıldığı anahtar teslim 
tesis proje ve montajları, Sandvik’in rakiplerinin önünde git-
mesini sağlayan en önemli özelliklerden biridir. Tüm kırma ele-
me makinelerinin seçimi ve montajı, çelik konstrüksiyon, kon-
veyör hatlarının montajı ile otomasyon işlemleri, Sandvik’in iyi 
yetişmiş ve deneyimli mühendislik ekipleri tarafından yapıla-
bilmektedir.

Özellikle pazarın değişik noktalarında kullanılan konveyör 
hatlarında kullanılan komponontler, ve bunların içinde en 
önemlisi olan bant ruloları Sandvik kırma eleme tesislerinin 
performansını arttıran en önemli faktörlerden biridir. Kendi 
adına patentli rulman, sızdırmazlık sistemleri olan ağır hizmet 
tipi HM tip rulolar özellikle kömür madenlerinde ve yüksek 
hızda hareket eden konveyör hatlarında sorunsuz ve uzun va-
deli çalışabilmektedir. Tamburlar, sıyırıcılar ve kontrol cihazları 
konveyörler için üretilen diğer ürünlerdir.

Sandvik Primer Kırıcılar arasında yer alan “gyratory” döner 
kırıcılar yelpazenin en büyükleridir. CG serisi özellikle aşın-
dırıcı ve sert madenlerde 10 bin ton/saat kapasitesine kadar 
çıkabilirleriridir. Yine CJ serisi çeneli krııclar hem sabit hem de 
mobil versiyonları ile 1100 ton/saatlik kapasitelerde çalışa-
bilmektedir.  CR serisi “roll crusher” lar sabit, yarı mobil ve 
mmobil verisyonları ile özellikle kömür madenlerinde tercih 
edilen primer kırıcılardır.



Vanalar arızalandı. Tesis tamamen durdu.
14 saatlik üretim kaybı var. Yedek parça mevcut
değil. Bu kadarı yeter! Bu tam EBRO ya göre
bir iş. Böylece dünyanın heryerinde acil yardım
ve sürekli sabit kalite alabileceğim.

PTFE contalı  vanalar

Kauçuk contalı aç-kapa
ve kontrol vanaları

Bıçaklı sürgülü vanalar

 



Çevreye duyarlı sistemler Sandvik için her zaman önde ge-
len konular olmuştur. Konveyörlerin üzerlerindeki ve boşaltım 
noktalarındaki tozu azaltmak için HX410 toz bastırma sistem-
leri ve “Teleskopik Oluk” gibi çözümler madencilik sektöründe 
her geçen gün kullanımları artan ürünlerdir. Ayrıca, seramik 
başta olmak üzere kullanılan aşınma önleyici ürünler özellikle 
duruş maliyetlerini önemli ölçüde düşüren ürünlerdir.

Sandvik Madencilik ve İnşaat Türkiye

Sandvik Madencilik ve İnşaat, 2001 yılında 
Ankara’da faaliyete geçmiştir. Daha önceleri 
Svedala Industries olarak kaya kırma-eleme 
ve agrega hazırlama ekipmanları alanında 
mühendislik, proje ve üretim hizmetleri su-
nan şirket, 2001 yılında Sandvik Madencilik ve 
İnşaat grubunun çekirdeğini oluşturmuştur. 

Daha sonra bünyesine kattığı diğer Sand-
vik marka ve ürün gruplarıyla birlikte, Sandvik 
Madencilik ve İnşaat Türkiye Ofisi olarak ha-

len Ankara’da faaliyetlerine devam etmektedir. 2007 ve 2008 
yılları boyunca hızla büyüyen Sandvik Madencilik ve İnşaat 
Grubu, bu hızlı büyümenin sonucunda Ankara İvedik Organize 
Sanayi içindeki yeni ve modern ofis binasının açılışını, Sandvik 
üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla yapmış ve faaliyetlerini 
bu merkezden yürütmeye başlamıştır.

2001 yılında 3 kişilik bir kadroyla faaliyete geçen Sandvik 
Madencilik ve İnşaat, şu anda 32 çalışanı, Ankara ve İstanbul’da 
iki ofisiyle müşterilerine en yüksek kalitede ürün ve hizmetle-
rini sunmaya devam etmektedir. Karadeniz Bölge Ofisi de faa-
liyetlerine başlamak üzeredir.

Sandvik Madencilik ve İnşaat grubu olarak müşterilerimize, 
maden arama sondaj makine ve ekipmanları, yüzey ve yeraltı 
delme makineleri, yeraltı yükleyici ve kamyonları, kaya kırma-
eleme-yıkama tesisleri ile ilgili her türlü mühendislik, proje-
lendirme, imalat ve servis hizmeti vermenin yanı sıra anahtar 
teslimi kırma eleme tesisleri de kurmakta ve devreye almak-
tadır.

Sandvik ayrıca dünyanın önde gelen malzeme nakil hatları 
ve istifleme sistemleri üreticisidir.Anahtar teslim yapılan pro-
jelerde döner kepçeli ekskavatörler, istifleme makineleri, tam 
mobil kırma tesisleri önemli ürünlerdendir.





Burak YAĞMUR
Maden Mühendisi
burak@madencilik-turkiye.com

O. Çağım TUĞ
Jeoloji Mühendisi
Madencilik Türkiye
cagim@madencilik-turkiye.com

Hidrotermal Ağızlar ve 
Bunlara Bağlı Mineral 
Rezervleri
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Yıllar önce birçok maden şirketi, zorluğundan ve teknolo-
jik yetersizliklerden dolayı deniz altı madenciliğini göz 
ardı edip, böyle bir olasılığın üstünde durmuyorlardı. 

Ancak günümüz teknolojisinin getirdiği kolaylıklar sayesinde 
şu anda birkaç bin metre suyun altına inmek, birkaç bin metre 
kayacın altına inmekten çok daha kolay bir hale geldi. Özellik-
le metallere olan talebin artması ve takiben metal fiyatlarının 
yükselmesi, yeni metal kaynakların bulunması gerekliliğini kü-
resel bir sorun haline dönüştürdü. Bu sorun birçok şirketi yeni 
kaynaklar araştırmaya yöneltti. Bunun sonucunda hidrotermal 
ağızlar ve bunlara bağlı oluşan metalce zengin SMS (Seaflo-
or Massive Sulfide - Denizaltı Masif Sülfit)’ler araştırılmaya, 
denizaltından bu metallerin kazanılması ile ilgili projeler ha-
zırlanmaya başlandı. Aslında şöyle bir geçmişe baktığımızda, 
deniz altı madenciliğinin yeni bir fikir olmadığını görebiliriz. 
Örneğin 70’li ve 80’li yıllarda, dünyanın önde gelen maden 
şirketleri (Kenecott, Inco, Pruesag Hughes vb.), ülkelerin hü-
kümet şirketleriyle konsorsiyum yaparak polimetalik manga-
nez nodüllerinin deniz altından kazanılması ile ilgili projeler 
başlatmışlardı. Projelere, yaklaşık olarak 1 milyar USD’yi bulan 
yatırımlar yapıldı. Ancak milyonlarca yıl boyunca deniz suyun-
dan ayrışarak oluşan küçük, metalce zengin yumru şeklindeki 
parçalardan metallerin kazanımı, o dönemlerde metal fiyatla-
rının düşük olması, teknolojinin metalurjik işlemler için yeterli 
olmaması ve konuyla alakalı tecrübeli kişilerin az olmasından 
dolayı sekteye uğradı. Bu deneyim sonucunda maden şirketle-
ri, kara üzerindeki rezervlere bağlı kalarak, projelerini karasal 
rezervler üzerine kurmayı tercih etmişlerdir. 

Hidrotermal Ağızların oluşum süreci ve SMS ilişkileri

Hidrotermal ağızlar, tektonik tabaka sınırlarında, çoğunlukla 
da okyanus ortası sırtlarında görülür. Okyanus ortası sırtı, iki 
tektonik tabakanın birbirinden uzaklaşarak ayrıldığı ve yeni 
okyanusal kabuğun oluştuğu bölgelerdir. Bu bölgelerde mag-
ma kabuk altından yükselir, su ile temas eder ve hızla soğu-
yarak okyanusal kabuğa eklenir. Hidrotermal ağızlar ayrıca 
dalma - batma zonlarında ve “Sıcak Nokta (Hot Spots)”larda da 
gözlenebilmektedirler. Dalma - batma zonu, iki plakanın karşı 
karşıya gelmesi ve ağır plakanın hafif plakanın altına girmesiy-
le oluşmaktadır. Bu dalma sonucu dalan kabuğun, magmanın 
sıcaklığıyla erimeye başlaması, o bölgede volkanik bir aktivite 
oluşturur. Sıcak nokta ise plaka sınırları dışında, okyanusal pla-
ka üzerinde oluşan volkanik aktivitenin ürünüdür. Okyanusal 
plaka, son derece sıcak bir magma bölgesinin üzerinden ge-
çerken, kabuk üzerinde oluşan volkanlar sıcak noktaları oluş-
turur. Plaka o sıcak bölgenin üzerinden geçmeye devam ettik-
çe, o bölgede daha çok volkan oluşumu gözlenecektir. Hawai 
Adaları iyi bir sıcak nokta örneğidir.

Hidrotermal ağızlar ilk olarak 1977 yılında Pasifik Okya-
nusu’nda keşfedilmiştir. Hidrotermal ağızlar, siyah tütücüler 
(Black Smokers) ve beyaz tütücüler (White Smokers) olarak 
ikiye ayrılırlar. Metal ve sülfitce (Fe, Cu, Zn) zengin yüksek sı-
caklıktaki (yaklaşık 400OC) asidik sıvı, deniz yüzeyinin 1.500 - 
3.500 m altında 2OC civarında bulunan düşük sıcaklıktaki alkali 
deniz suyu ile karışınca sülfitler ayrışır ve taneli yapıdaki si-
yah tütücü bacaların oluşumu başlar. Deniz suyunda bulunan 
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nik masif sülfitlerin (VMS) daha genç oluşumlarıdır (Ülkemizde 
bilindiği üzere VMS yataklarına Karadeniz bölgesinde yoğun 
olarak rastlanmaktadır). Kara üzerindeki büyük bakır, demir ve 
diğer elementleri bulunduran rezervleri içeren yataklar aslında 
çok eski zamanlarda okyanus altında oluşmuştur. Bu yataklar-
dan alınan tabaka numuneleri içerisinde okyanusal yerkabu-
ğuna rastlanılmasıyla bu durum kanıtlanmıştır. SMS’lere farklı 
tektonik hareketliliğe sahip bölgelerde düzinelerce rastlamak 
mümkündür. Yoğun olarak 60.000 km uzunluğundaki okyanus 
ortası çıkıntılarında, 22.000 km uzunluğundaki volkanik yayda 
ya da 7.000 km uzunluğundaki yayardı yayılım (back-arc spre-
ading) sisteminde görülür. Şu anda dünyada 300 adet hidro-
termal aktivite ve denizaltı mineral oluşumu gösteren bölge 
olduğu bilinmektedir. Bunlar 500.000 ton ile 10.000.000 ton 
arasında rezerve sahiptir ve tenör değerleri 2 - 20 g/t altın, 20 
- 1.200 g/t gümüş, % 5 - 15 bakır, % 5 - 50 çinko arasında değiş-
mektedir. Değerlerden de anlaşılacağı gibi SMS’ler VMS’lere 
kıyasla oldukça zengin içerik bulundurmaktadır. Şu ana kadar 
yalnızca okyanusların % 3’lük bir kısmı SMS’ler için araştırıl-
mıştır. Dünyanın % 71’inin su ile kaplı olduğu düşünülürse şu 
anda 300 olan hidrotermal aktivite sayısının 1.000 civarına çı-
kabileceği tahmin edilmektedir.

 
SMS Rezervlerinin Üretimine Yönelik Projeler

Son 10 - 15 yıl içerisinde, bu alanda araştırma ve çalışma yap-
maya başlayan birkaç şirket bulunmaktadır. Bunlardan bazıları 
Nautilus Minerals Inc. ve Neptune Minerals’dır. 

Neptune Minerals, Yeni Zelanda - Kuzey Ada bölgesel su-
larında SMS rezervlerinin aranmasına yönelik çalışmalar yap-
maktadır. Denizaltı SMS rezervlerini aramaya başlayan ilk şirket 
olan Nautilus Minerals’ın katettiği yol göz önüne alındığında, 
bu alanda çalışmalarını sürdüren diğer şirketlere nazaran daha 
ileri bir konumda bulunduğu anlaşılmaktadır. Şirketin, Papua 
Yeni Gine (PYG)’nin doğu sahilindeki Bismarck denizinde ve 
Tongo’da arama lisansları bulunmakta ve önümüzdeki sene-
lerde üretime geçilmesi planlanmaktadır. Nautilus Minerals’ın 

anhidrit (CaSO4), su sıcaklığının 150OC’nin üzerine çıkması ile 
birlikte deniz suyundan ayrışır. Kırılgan ve gözenekli yapıda 
olan anhidrit, bacanın etrafını sararak büyümeye başlar. Ba-
calar günde 30 cm’ye kadar büyüme gösterebilir. Pasifik ok-
yanusundaki Oregon Eyaleti açıklarında “Godzilla” isimli siyah 
tütücü bacasının 15 katlı bir bina boyuna ulaştığı gözlemlen-
miştir. Baca çevresinde oluşan anhidrit duvarlar, hidrotermal 
sıvı ve deniz suyunu birbirinden ayrı tutar. Bunun sonucun-

da baca içerisinde yüksek sıcaklık birikimi olan bir kalkopirit 
zonu oluşur. Baca geliştikçe, en dış kısmı kaplayan anhidritin 
sıcaklığı 150OC’nin altına düşer ve yavaş yavaş tekrar deniz 
suyu içerisinde çözünmeye başlar. Anhidritin kırılganlığının 
yüksek olması ve buna ek olarak içerisinde kırılganlığı daha 
da arttıran ikincil silis (SiO2), barit (BaSO4) ve kalsit (CaCO3) bu-
lundurması nedeniyle zaman zaman bacalar dayanamayarak 
yıkılır ve sonrasında tekrar gelişim sürecine girerek kendisini 
inşa eder. Baca içerisindeki sıvı akışı, içerisindeki gözenekler 
Cu ve Fe sülfitleri ile dolana kadar devam eder. Sıcak hidro-
termal sıvının baca içerisinde akışının durması ile ortamdaki 
demir oksitleyici bakteriler, sülfitleri, oksihidroksite dönüştü-
rerek baca kalıplarının yumuşamasına ve 
sağlamlığının bozulmasına neden olur. 
Bunun sonucunda baca yıkılarak deniz 
tabanı üzerinde metalce zengin bir biri-
kim oluşturmuş olur. Bu birikimlere SMS 
adı verilir. 

Beyaz tütücüler ise, siyah tütücülere 
nazaran daha düşük sıcaklıkta su püs-
kürtmektedir ve oluşturdukları baca bo-
yutlarıda daha küçüktür. İçeriğinde me-
tal bulunmaması ve baryum, kalsiyum, 
silisyum barındırması nedeniyle bacadan 
püskürtülen sıvı beyaz renktedir. Beyaz 
tütücülerin SMS yatakları oluşumu ile 
ilgisi olmadığı için bu yazı içerisinde bu 
konuda daha fazla detaya girmeye gerek 
görülmemiştir.

Hidrotermal ağız sistemi, SMS’lere ev 
sahipliği yapmaktadır. SMS’ler volkanoje-
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yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda, PYG’deki farklı nok-
talardan alınan numunelerin metal değerleri Tablo.1’de veril-
miştir. 

Nautilus Minerals PYG’de ve Tongo’da yürüttüğü arama ve 
kaynak belirleme çalışmaları sonucunda, Solwara-1 bölgesini 
ana proje olarak belirlemiş ve bu bölgede üretime geçilebil-
mesi için çalışmalarına devam etmektedir. Solwara-1 Projesi, 
Papua Yeni Gine - Bismarck Denizi’nde, 1.600 metre derinlikte 
çalışılmaktadır. 

Proje Alanının Jeolojisi ve Sondaj Programı

Solwara-1 Projesi’nin bulunduğu bölgede yer alan yatak, düz-
lemsel olarak uzanan, masif (<% 50) ve yarı-masif (% 20-50) 

Bölge Adı Cu % Zn % Au g/t Ag g/t Açıklama

Solwara-1 11,0 6,6 18,2 215 148 Baca Örneği

Solwara-2 1,1 23,8 10,7 343 67 Baca Örneği

Solwara-3 0,5 11,0 30,6 3375 2 Baca Örneği

Solwara-4 12 19,5 14,0 229 45 Baca Örneği

Solwara-5 6,0 8,3 14,6 282 12 Baca Örneği

Solwara-6 11,7 18,4 16,1 203 7 Baca Örneği

Solwara-7 4,6 18,7 13, 3 315 9 Baca Örneği

Solwara-8 3,4 33,4 16,1 333 11 Baca Örneği

Solwara-9 6,3 10,6 19,9 296 17 Baca Örneği

Solwara-10 7,1 14,1 2,3 152 13 Baca Örneği

Solwara-11 1,8 9,8 1,1 226 16 Baca Örneği

Tablo.1. Papua Yeni Gine’de deniz altı tabanından alınan numunelerin metal içeriği

Kaynak Tipi Ortam Ton Cu (%) Au (g/t) Ag (g/t) Zn (%)

Mümkün  Masif Sülfit 870,000 6.8 4.8 23 0.4 

Muhtemel  Baca 80,000 11 17 170 6 

Muhtemel
 Tabakalaşmış 

Sediman 
2,000 4.5 5.2 36 0.6 

Muhtemel  Masif Sülfit 1,200,000 7.3 6.5 28 0.4 

Mümkün Toplam 870,000  6.8 4.8 23 0.4 

Muhtemel  Toplam 1,300,00 7.5 7.2 37 0.8

Tablo.2. Solwara 1 Mineral Kaynağı Değerleri (Lipton 2008) 

sülfit mineralizasyonu zonundan oluşur. Deniz tabanından 150 
ile 200 metre arasında değişen yüksekliğe sahip andezit ve da-
sitten oluşan volkanik sırt üzerinde bulunmaktadır. Volkanik 
sırtın açısı ise 30 dereceye varabilmektedir. Özellikle sırtların 
tepe bölgelerine doğru mineralizasyon yoğunlaşmaktadır. 
Solwara-1 bölgesinde birçok hidrotermal bacaya rastlanmak-

tadır. Yukarıdaki tablolarda belirtildiği üzere bu bacalardan 
148 adet numune alınarak analizler yapılmıştır. Bacalar, sülfit  
mineralleri ve az miktarda sülfat mineralleri olan kalkopirit, 
sfalerit, pirit, barit ve anhidritten oluşmaktadır.

Proje kapsamında 2006’da başlayan sondaj programının il-
kinde, Seacore R100 Marine Drill (Deniz altı sondaj makinası), 

DP Hunter gemisine kurulmuştur. Elmaslı karot matkabının 
kullanıldığı sondajlarda 42 adet karot örneği alınmıştır. As-
lında bu ekipman, SMS’ler için gerekli olan kısa sondajlardan 
daha çok derin okyanus sondajları için tasarlanmıştır. Deniz 

tabanı yüzeyinde başlayan sondaj çalışmaların-
da, 61 mm çapında genelde parçalanmış, gevşek 
kum ve çamurdan oluşan karot alınması, prog-
ram başlarında zayıf kazanım (ortalama % 41) ile 
sonuçlanmıştır. Program sonuna doğru operatör 
tecrübelerinin artması ile deniz altı tabakasından 
alınan karot örneklerindeki kazanım arttırılmış ve 
sonuç olarak toplam 32 sondaj noktasından kay-
da değer miktarda karot örnekleri alınmıştır. 2007 
senesi sondaj programında Wave Mercury gemisi 
üzerine yerleştirilen uzaktan kumandalı sondaj 
makinesi (ROV) ile 111 adet noktadan karot örneği 
alınmıştır. Bu programın amacı karot örneklerinin 

alınarak, analizler sonucunda Solwara-1 projesinin rezervinin 
tespit edilmesidir. ROV üzerine, 2 adet su altına inebilen son-
daj kulesi kurulmuştur. Her kule 52 mm çapında karot örneği 
alabilmek için ayarlanmış, klasik karotiyer ve tij sisteminden 
oluşmaktadır. Her tij 1,5 m uzunluğunda, carousel ve tijlerin 
maksimum sondaj derinliği ise 20 metre olarak ayarlanmıştır. 
Bu programda Wave Mercury gemisinde bulunan sondaj ekibi, 





operasyonları kule üzerine kurulmuş olan kameralar ile izle-
yerek yönetmiştir. Her alınan karot örneği sonrasında ROV ve 
sondaj kulesi güverteye çıkartılarak karotiyerler boşaltılmıştır. 
Sondaj programı sonuna kadar, her bir sondaj deliği en çok 19 
metreye kadar delinmiş, toplam sondaj uzunluğu 1.400 met-
reye ulaşmıştır. Ayrıca 2006 ve 2007’de yapılan rezerv belirle-
me çalışmalarında ROV üzerine kurulan robot eller ile bölge-
deki bacalardan, 30 m x 30 m’lik grid içerisinden en az bir adet 
olacak şekilde, çapları 50 cm’e kadar varan örnekler alınmıştır. 
Uzaktan kontrol edilen robot eller ile koparılan parçalar, nu-
maralandırarak deniz altında özel kutular vasıtasıyla güverte-
ye çıkartılıp analiz işlemlerine tabii tutulmuştur.

cevher kazı kapasitesi 6000 ton civarındadır. Deniz tabanında 
bulunan sülfit cevheri, SMT’nin bir parçası olan kesici kafa ile 
kesilerek, kesici kafanın üzerine monteli vakumlu bir sistem ile 
SMT’ye bağlı olan çıkış borusu ve yükseltici sistem (RALS) va-
sıtasıyla gemiye pompalanacaktır. Cevher, gemi güvertesinde 
bulunan su süzme bölümünde deniz suyundan ayrıştırılarak, 
yük gemisine aktarıldıktan sonra hazırlama işlemleri için kı-
yıya gönderilecektir. Deniz tabanından yukarıya vakumlanan 
karışımın büyük bölümünü (% 90) deniz suyu oluşturmaktadır. 
Bu noktada çevresel etkiyi minumum düzeyde tutmaya çalı-
şan Nautilus Minerals, yukarıya vakumladıkları suyun sıcaklığı-
nın çok soğuk olması nedeniyle herhangi bir çevresel problem 
çıkmaması adına bu suyu denizin yüzeyine değil, süzme işlem-
leri sonrasında tekrar deniz tabanına geri pompalayacaktır.

Deniz Altı Üretim Planı

Nautilus deniz altından cevher kazanımını, deniz altı maden-
cilik sisteminin bir parçası olan, uzaktan kumanda kontrolüne 
sahip, elektrikle çalışan, 250 ton ağırlığındaki SMT (Seafloor Mi-
ning Tool – Denizaltı Kazı Makinesi) ile gerçekleştirmeyi plan-
lamaktadır. Aslında SMT yeni keşfedilmiş bir ekipman değildir. 
Denizaltı petrol – gaz endüstri-
sinde, kanal açımı çalışmalarında, 
çeşitli amaçlarla yapılmış denizaltı 
kazılarında, karasal madencilik ve 
deniz madenciliği endüstrilerinde 
kullanılmış teknolojilerin birleşimi 
olarak tasarlanmış bir ekipman-
dır. Her bir parçası, saydığımız 
endüstrilerde kullanılan ekipman 
parçalarıyla benzer özellikleri ta-
şımaktadır. Tasarımı tamamlan-
mış olan bu sistemin 2012 yılında 
hayata geçirilmesi ve ilk üretimin 
yapılması beklenmektedir. Deniz 
tabanına oturan SMT, ayaklarının 
ve gövdesinin birbirinden bağım-
sız hareket edebilmesi sayesinde 
istenilen yöne hareket edebilme 
özelliğine sahiptir. 3 m ila 5 m 
arası yükseklikte kazı yapabilme 
kabiliyetine sahip SMT’nin günlük 

Deniz altı madencilik sisteminin akış şeması (Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Madencilik Türkiye dergisinin 9. sayısındaki 
“Nautilus’un Gözü Denizin Derinliklerinde“ isimli röportajda bulabilirsiniz)
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Hidrotermal ağızlara bağlı gelişen siyah tütücü bacaları 
ilk keşfeden jeologlardan olan Toronto Üniversitesi’nden Dr. 
Steven SCOTT, petrol ve gaz endüstrisindeki değişime dikkat 
çekerek, madencilik sektörünün değişime açık bir sektör ol-
duğunu, dünya çapında petrol ve gazın 1940’ların ortalarında 
denizlerde aranmaya başlandığını ve günümüzde dünya pet-
rolünün 1/3’lük kısmının deniz altından sağlandığını söyleye-
rek, bunun gibi değişimlerin geçmişte de yaşandığını hatırlat-
mıştır. Bilindiği üzere dünyanın gelişmekte olan ülkeleri, metal 
taleplerini her geçen gün arttırmaktadır. Önümüzdeki yıllarda 
yüksek rezerv ve tenöre sahip metal madenlerinin tükenmesi 
ve maden şirketlerinin daha düşük tenörlü madenlere yönel-
mesiyle taleplerin karşılanmasında sıkıntılar ortaya çıkabilir. 
Okyanusların SMS rezervleri yönünden yalnızca % 3’lük bir 
kısmının araştırılması sonucunda ortaya çıkan rezerv değerle-
ri, her ne kadar karasal rezervlere oranla düşük olsada, tenör-
lerinin dünyanın en yüksek değerleri arasında yer aldığını ve 
daha araştırılmayan pek çok bölgenin olduğunu tekrar vurgu-
lamak isteriz. Bütün bunlara ek olarak, denizaltı madenciliği-
nin, altyapı kurulmasına gerek olmaması, patlayıcı ve kimyasal 
madde kullanılmaması, karasal madenciliğe nazaran daha az 
dekapaj yapılması, çevresel etki alanının düşük seviyelerde 
olması ve daha güvenli bir çalışma alanı bulundurması gibi 
avantajları bulunmaktadır. 

Kaynaklar:
http://www.nautilusminerals.com/
http://www.neptuneminerals.com/
Golder Associates, Şubat 1, 2008, Mineral Resource Estimate, Solwara 1 Project - Bismarck Sea PNG
Nautilus Minerals Inc., 2009, NI43-101 Technical Report, PNG, Tonga, Fiji, Solomon Islands and New 
Zealand
Nautilus Minerals Inc., Haziran 21, 2010, Offshore Production System Definition and Cost Study Rev.3
Hays Cummings, Haziran 5, 2006, Tropical Marine Ecology
Morss Colloquium Video Presentations, Deep-Sea Mining of Seafloor Massive Sulfides: A Reality for 
Science and Society in the 21st Century
Chemistry World, Haziran, 2007, Treasures from the deep
Earth Explorer, Kasım, 2008, Sea Floor Exploration: Nautilus Masters the Sea 
PDAC Investor Forum Presentation, 8 Mart, 2010
ScienceDaily, Şubat 21, 2006, The Dawn Of Deep Ocean Mining

Konu ile ilgili olarak, Nautilus Minerals firmasının İş Ge-
liştirme ve Yatırımcı İlişkileri Başkan Yardımcısı Scott TRE-
BILCOCK ile gerçekleştirdiğimiz röportajın metnini Maden-
cilik Türkiye Dergisi’nin 9. Sayısında bulabilirsiniz.



Sıvı Kapanım Nedir?

Doğada birbirinin içerisine hapsolmuş olarak 
bulunan çeşitli oluşumlara kapanım denilmek-
tedir. Genel olarak katı ve sıvı olmak üzere iki tip 
kapanım tanımlanır. Katı kapanım, birbiri içe-
risine hapsolmuş katı oluşumlar için kullanılır. 
Katı kapanıma, kalkopirit içerisine hapsolmuş 
sfalerit örnek olarak gösterilebilir. Sıvı kapanım 
ise minerallerin oluşumu sırasında kristal yapı 
içinde hapsolmuş sıvı damlacıkları için kullanılır. 
Kristallerin oluşumları sırasında kristal büyüme 
hataları meydana gelirse, ortamda bulunan ve/
veya kristalin oluştuğu sıvı ve eriyikler bu hatalı 
büyümenin meydana geldiği bölümde, kristalin 
kafes yapısı içinde, kalıp hapsolarak sıvı ve eri-
yik kapanımları (Fluid Inclusion) meydana geti-
rirler. 

Değişik şekillere sahip olabilen sıvı kapanım-
lar, içlerinde gaz ve katı fazları da barındırabi-
lirler. Örneğin gaz faz olarak karbondioksit, katı 
faz olarak çeşitli tuzlar ve metalik mineraller sıvı 
kapanımlar içerisinde yer alabilir. Sıvı kapanım-
lar kristallenme esnasında oluşurlarsa birincil 
kapanım, kristallenme sonrası oluşan kırık ve 
çatlaklar boyunca oluşurlarsa ikincil kapanım 
olarak adlandırılırlar. Sıvı kapanımlar 1–2 µm ile 
birkaç mm arasında değişen boyutlardadırlar. 
İncelendikleri zaman içerisinde bulundukları 
minerallerin oluşumlarıyla ilgili çeşitli bilgiler 
vermelerinden dolayı oldukça önemlidirler. 

Sıvı Kapanımlar İle Yeni Maden Yatakları 
Bulunabilir mi?

Sıvı kapanımlar, yerkabuğunda milyonlarca yıl 
önce dolaşan suların günümüzdeki parmak iz-
leridir. Sıvı kapanımlar, yer bilimlerinin çeşitli 
dallarında, yer bilimcilere çok büyük kolaylıklar 
sağlamaktadır. Petrol aramacılığından, maden 

Sıvı Kapanımlar
Gülay Sezerer KURU
Jeoloji Yüksek Mühendisi
TMA Turkey Mineral Exploration 
sezererkuru@turkeymineral.com 

Sıvı kapanımlar, 
kimyasal 

özelliklerinin 
tespit edilmesiyle

yeni maden 
yataklarının 

bulunmasında 
kullanılmaktadır

aramacılığına ve hatta sıcak su aramacılığına ka-
dar birçok alanda, % 100’e yakın doğrulukta ve 
kısa sürede sonuç verebilen jeokimyasal analiz 
metodudur.

Maden yataklarının aranması ve bulunmasın-
da cevherleşme tipinin bilinmesi çok önemlidir. 
Farklı cevherleşme tipleri yan kayaçta (cevherin 
içinde bulunduğu kayaç) bir takım fiziksel ve 
kimyasal değişikliklere neden olmaktadır. Cev-
herleşmenin oluşumu ile meydana gelen bu 
değişimleri oluşturan ise cevheri taşıyan çözelti 
ve/veya eriyiklerdir. Aslında sıvı kapanım çalış-
malarının temeli de su jeokimyasına dayanmak-
tadır. Farklı bileşimli ve kökenli sular, farklı tip 
cevherleşmelerde etkili olmaktadır. Sıvı kapa-
nım çalışmalarının amacı, farklı kökenli ve farklı 
bileşimlere sahip bu suların kimyasal özellikleri-
nin ortaya konmasıdır. Sıvı kapanımlar yani jeo-
sıvılar, kimyasal özelliklerinin tespit edilmesiyle 
yeni maden yataklarının bulunmasında kullanıl-
maktadır.

Epitermal cevherleşmelerde, değerli metalce 
zengin zonun ve onun daha altında yer alan baz 
metal (Cu-Pb-Zn)  cevherleşmelerinin takip edil-
mesinde,  porfiri tip cevherleşmelerde, alteras-
yon zonlarının sınırlarının ve cevherce zengin 
zonun takip edilmesinde sıvı kapanımlardan 
faydalanılmaktadır. Epitermal tip değerli metal 
veya baz metal oluşum zonları sıvı kapanımların 
kullanılması amacıyla yüzeyden yapılan örnek-
lemelerle belirlenebilmektedir. Ancak bu zonla-
rın takip edilebilmesi için, sıvı kapanım birlikleri, 
sıvı kapanım petrografisi gibi henüz ülkemizde 
çok fazla bilinmeyen bazı kavramların, bilinen 
bazı metotlar ile birlikte kullanılması ve uygu-
lanması gerekmektedir. 

Sıvı kapanımlar yardımıyla maden yatak-
larının takibi yapılarak yeni maden yatakları-
nın veya az bilinen bir maden yatağının tüm 
varlığının ortaya çıkarılabilmesi mümkündür. 

Ametist içinde hapsolmuş sıvılar
(mm boyutlarındaki sıvı kapanımlar) Kuvars içinde kapanlanmış olan çok küçük sıvı damlacıkları (µm boyutunda)
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1970’li yıllardan günümüze kadar Amerikalı, Avrupalı ve As-
yalı sıvı kapanımcılar (Fluid Inclusionist) sıvı kapanımları çok 
yaygın olarak kullanarak, maden yataklarının araştırılması ve 
bulunmasında büyük ilerlemeler kaydetmiş ve yeni keşifler 
yapmışlardır. Ancak maalesef ülkemizde sıvı kapanım çalışma-
larından çok az faydalanılmakla birlikte, yapılan çalışmalar da 
yetersiz kalmaktadır. Bu konuda bazı bilim insanlarının yoğun 
çabasına rağmen pek çok yerbilimci tarafından sıvı kapanım-
lar konusu yok sayılmaktadır. Diğer yöntemlerin yanında sıvı 
kapanım çalışmalarından da faydalanılarak, tüm dünyada ol-
duğu gibi ülkemizde de maden aramacılığında büyük kolay-
lıklar sağlanabilir. 

Dünyada sıvı kapanımları kullanılarak maden yataklarının 
tespiti yapılmaktadır. Panama’da bir porfiri tip bakır yatağı 
araştırması sırasında, bölgenin tropikal iklim koşullarından 
dolayı yoğun orman örtüsüne sahip olması nedeniyle mostra 
bulunmasında güçlükler yaşanmıştır. Ayrıca arazinin, yağışlar-
dan dolayı çamurlu olması da numune alımını güçleştirmiştir. 
Arazideki çamurlu malzemeden poşetler dolusu örnekler alı-
narak elenmiş ve sonuçta bir kaç tane kuvars örneği bulun-
muştur. Bu kuvars örneklerinde yapılan sıvı kapanım çalışma-
ları sonucunda olası porfiri tip bakır yatağının cevher zonunu 
işaret eden 22 adet sıvı kapanıma rastlanmıştır. Sıvı kapanım 
çalışmaları ile belirlenen hedef sahada yapılan sondajlar son-
rası bu bölgede dünyada sayılı olan büyük bir bakır yatağı or-
taya çıkarılmıştır.

Utah - Bingham Kanyonu’nda bulunan halitçe zengin sıvı 
kapanım tiplerinden yararlanılarak, bu bölgedeki porfiri tip 
cevherleşmenin, bakırca zengin ana cevherleşme zonu bu-
lunmuştur. Nevada’da yapılan bakır aramalarında yüzeyden 
alınan örneklerde rastlanan halitçe zengin sıvı kapanımlar ile 
gömülü olan porfiri tip hipojen cevher zonu ortaya çıkarılarak, 
başlangıçta belirlenen hedef arama sahası genişletilmiştir.

Öneriler

Özet olarak sıvı kapanımlar, yer bilimlerinin tüm dallarında 
çok büyük yararlar sağlayarak araştırma maaliyetlerini büyük 
oranlarda düşürmektedir. Ülkemizde bu konunun kullanılma-
sında görülen eksiklikler ve özellikle madencilik alanında özel 
sektörde faaliyet gösteren firmaların bu konuya yeterince ilgi 
göstermemesi sıvı kapanımları yeterince anlatamadığımızın 
veya ülke olarak bilime yeterince önem vermediğimizin gös-
tergesidir. Araştırma maliyetleri düşürülmesi ve doğru sonuca 
ulaşılması için daha az vakit harcanmak isteniyorsa, sıvı kapa-
nım araştırma yöntemlerinin, maden yataklarının aranması 
ve değerlendirilmesinde bir araç olarak kullanılması oldukça 
önemlidir. 

Kaynaklar

ROEDDER, E. (1984): Fluid Inclusions, Min. Soc. Am. Rev. in Min. 12, 644 pp.
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Bu süreç içerisinde, çevre yönetiminin en 
etkin araçlarının başında ise ÇED çalışmaları 
gelmektedir. ÇED çalışmaları ile projenin daha 
planlama aşamasında çevreye olabilecek etkile-
ri belirlenip, alınması gereken önlemler ortaya 
konulmaktadır. Tabiki bu aşamada yapılan çalış-
malar tahminlere ve modellemelere dayanmakta 
olduğundan, üretim aşamasında bu tahminlerin 
doğruluğunun takibi de çalışmanın başarısı ve 
çevrenin gerçekten korunması açısından büyük 
önem taşımaktadır.

Çevre konusunda çalışmaların 70’li yıllarda 
başlamasının yanında madencilik faaliyetle-
ri insanlık tarihi ile başlamaktadır. Madenci-
lik, çağlara ismini vermiş, taş devri, tunç devri 
diye küçüklüğümüzde hepimize öğretilmiştir. 
Geçmişi bu kadar eski olan sektörümüz için de 
çevre konusu gerçekten oldukça önemlidir ve 
bu önemin farkına varan gelişmiş ülkelerde ma-
dencilik faaliyetleri için ÇED çalışmaları 40 yıldır 
sürdürülmektedir.

Ülkemizde ÇED ile 1982’de yayımlanan Çev-
re Kanunu ile tanışılmış, ilk ÇED Yönetmeliği ise 
1993 yılında yayımlanmıştır. Madencilik faaliyet-
leri için ÇED Raporu hazırlanması da bu tarihte 
yasalaşmıştır. Demek ki 17 yıldır ülkemizde de 
madencilik faaliyetleri için ÇED çalışmaları sür-
dürülmektedir.

Ancak geçen bu süre içerisinde, madencilik 
sektöründe ÇED çalışmalarının önemi maalesef 
halen anlaşılmış değildir. Çünkü ÇED çalışmala-
rına bir izin olarak bakılmakta ve bir şekilde bu 
iznin alınması ve üretime başlanması için çaba 
sarf edilmektedir. Özellikle metalik madenler, 
enerji madenleri ve bunların zenginleştirilmesi 
projelerinde ÇED’e bir izin olarak bakmak son 
derece yanlış bir yaklaşım olmaktadır.

Çevre konusu, bir madencilik projesinin ön 
fizibilite ve/veya fizibilite çalışmalarında mut-
laka dikkate alınması gereken bir konudur. 

1950’li yıllarda başlayan sanayi devrimi, 
çevrenin kirlenmeye başlamasına neden 
olmuş, sürekli artan sanayileşme ve eko-

nomik hırslarla bu kirlilik çok ciddi seviyelere 
ulaşmaya başlamıştır. Çevresel problemlerin 
giderek artması, artık çevre için gerekli önlem-
ler alınmazsa geri dönüşü olmayacak bir yola 
girileceğinin ortaya çıkması nedeniyle, özellikle 
1970’li yılların başında çevre için çalışmalara 
başlanmış ve ilk olarak 1972 yılında düzenlenen 
Rio Konferansında çevre konusunda önemli ka-
rarlar alınmıştır. Bu güne kadar geçen süreçte de 
çevre konusu artık tüm yatırımlar için olmazsa 
olmaz bir husus olarak yerini almış ve halen de 
sürekli artan bir önemle bu konudaki çalışmalar 
sürdürülmektedir.

Madencilik ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
Ahmet Oğuz ÖZTÜRK
Genel Müdür Yardımcısı
SRK Danışmanlık ve 
Mühendislik A.Ş.
aozturk@srkturkiye.com

Metalik 
madenler, enerji 

madenleri 
ve bunların 
zenginleşti- 

rilmesi 
projelerinde 

ÇED’e yalnızca 
bir izin olarak 
bakmak son 

derece yanlıştır

Gerçekten detaylı bir çevresel çalışma yapıldığı 
zaman, hem çevrenin korunması hem de pro-
jede ortaya çıkabilecek sürprizlerin önlenmesi 
açısından ÇED’in ne kadar gerekli olduğu ortaya 
çıkmaktadır.

Bir madencilik çalışmasında, mutlaka araş-
tırılması gereken ana hususlar bulunmaktadır. 
Nedir bunlar? Sahanın jeolojisi, hidrojeolojisi, 
hidrolojisi, mülkiyet durumu, yollar, topografya, 
iklim, cevher özellikleri, pasa özellikleri ve bun-
ların miktarları ve son olarak da zenginleştirme 
yapılacaksa bunun detayları…

Şimdi bunların çevresel açıdan kullanımına 
bakalım: Eğer sahanın hidrojeolojisi bilinmi-
yorsa üretim,  yer altı suyu ile ilişkili sürprizlere 
açık olacak, üretiminin herhangi bir aşamasın-
da ortaya çıkacak olan hidrojeolojik problemler 
nedeniyle belki de çalışmalar durmak zorunda 
kalacaktır. Ya da su çıkarsa bunu madenin dışına 
deşarj ederiz diye de düşünülebilir. Ama bu su 
kirli su olarak kabul edildiğinden analizi yapıla-
cak ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili 
parametreleri ile karşılaştırılacaktır. Eğer değer-
ler uygun değilse, bu suyun arıtılması ve sonra 
deşarj edilmesi gerekecektir. Tabi burada pro-
jenin fizibilitesinin yeniden değerlendirilmesi 
gerekecektir diye düşünülmelidir. Çünkü suyun 
çekilmesi, arıtılması ve deşarjı için hem yatırım 
hem de işletme maliyeti olacaktır. Bu husus bel-
ki de projenin karlılığını önemli ölçüde etkileye-
cektir.

Benzer durum yüzey suları için de geçerlidir. 
Maden açılmadan önce, kirlilik parametreleri 
yüksek olan bir dere ya da akarsuyun o aşama-
daki debisi, su kalitesi gibi ölçümler yapılma-
mışsa, üretim başladıktan sonra bu değerlerde 
yaşanacak olumsuzluklar maden çalışmalarına 
bağlanacak ve ciddi sorunlarla karşılaşılacaktır.

Konuya bir de suyun kullanımı açısından ba-
kalım: Yeterli su potansiyeli bulunmayan bir böl-
gede maden açmak ve zenginleştirme yapmak 
için gereken suyun temini konusunda detaylı 
bir çalışma yapılmadan çalışmaya başlandığın-
da, yaşanacak sorunları tespit edebilmek, suyun 
kullanımı sonucu suyu kullanan diğer çevrelere 
zarar vermeye başlamak ve buna çözüm bula-
mamak, üretim çalışmalarını çok ciddi şekilde 
etkileyecektir.

Sahanın mülkiyet durumu da oldukça önem-
lidir. Sahanın bir mera alanı olması ile orman 
alanı olması arasında oluşacak ekonomik fark 
bile çok önemlidir. Hatta tapulu alanlarda baş-
lı başına bir çalışma yapılması gerekebilecektir. 
Tabi bu arada, kanunen yasaklı bir alanda mülki-
yet veya arazi kullanımı araştırması yapılmadan 
maden bulunmuşsa, projenin yapılması zaten 
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mümkün olmayacak, o ana kadar yapılan tüm masraflar boşa 
gitmiş olacaktır.

Maden sahasının topografyası, üretim şekli açısından 
önemlidir. Cevher ve ürün nakli için yollar, yıllık üretim süresi 
ve etkilerinin bilinmesi açısından da iklim özellikleri mutlaka 
önceden araştırılmalıdır.

Günümüzde artık yasal olarak da madenlerin kapatılması, 
oldukça detaylı olarak planlanmalıdır. Bu aşamada en önemli 
hususlar, pasa kaynaklı asit oluşumu ya da ağır metal salınımı-
dır. Üretimin daha en başından pasanın jeokimyasal özellikle-
rinin bilinmesi, çıkacak olan pasanın depolanması açısından 
çok büyük önem taşımakta olduğundan mutlaka araştırılması 
gerekmektedir. Bu sayede hem pasa tasarımının maliyeti hem 
de kapatma aşamasındaki tahminler belirlenmiş olacaktır.

Tabi bu aşamada gerekli çalışmalar yapılmadan, üretim ta-
mamlanıp maden sahası terk edildikten sonra sahada kirlilik 
oluşmaya başlarsa, bu kirliliğin önlenmesi için çok büyük ma-
liyetlerle karşılaşılması herhalde bir maden şirketinin en son 
isteyeceği bir durum olacaktır. Bu arada bu tür sorunlarda, 
yeni yasalar gereği, maden şirketi sorumlu olacağından devlet 
kurumlarının önlem alması beklenmemeli ya da devlet önlem 
alsa bile bu önlemin tüm maliyetinin maden şirketinden geri 
alınacağı unutulmamalıdır.

Bu aşamaya kadar bir madencilik projesinin kar edip et-
meyeceği konusunda minimum olarak yapılması gereken ça-
lışmalar ortaya konulmuştur. Bu durum bile çevresel çalışma 
için birçok bilginin oluşturulmasını sağlamış olacaktır. Yani 
ÇED çalışmasının bir parçası olan ve maden faaliyeti için de 
olmazsa olmaz birçok mevcut çevresel çalışmanın, madencilik 
yapmak isteyen şirketler için riski en aza indirmek ve sürpriz-
lerle karşılaşmamak için arama çalışmalarının son aşamaların-
da yapılması büyük önem taşımaktadır. 

ÇED çalışmalarının doğru olarak tamamlanması ve etkilerin 
minimize edilebilmesi için mevcut çevresel bilgilerin, yukarıda 
sayılanlarla birlikte detaylı olarak ortaya konması gerekmek-
tedir. Bu aşamada, bölgenin flora ve fauna çalışmaları, sosyo 
ekonomik durumu, maden sahası dışında olup etki alanında 
yer alan tüm çevresel kullanımlar, madenin fizibilite aşamasın-
da yeterli bir süre içinde araştırılmalı ve mevcut durum ortaya 
konulmalıdır. Bu mevcut çevresel durum üzerine, planlanan 
madencilik faaliyeti yerleştirilerek projenin ortaya çıkaracağı 
etkiler belirlenmeli ve bu etkilere karşı alınması gereken ön-
lemler araştırılmalıdır.

Madencilik faaliyetlerinin çevreye olabilecek etkileri neler-
dir diye soracak olursak, çok genel hatlarıyla, doğal yapının 
bozulması, topografyanın değişmesi, arazi kullanımının değiş-
mesi, toz ve gaz emisyonları, katı atıklar, sıvı atıklar, tehlikeli 
atıklar, proses atıkları, bölgenin sosyo ekonomik yapısında de-
ğişiklikler gibi etkiler ön plana çıkmaktadır. Tabi bu etkilerin 
doğrudan ve dolaylı olarak da irdelenmesi gerekecektir.

Mevcut çevre-proje bileşenleri ve etkiler belirlendikten son-
ra alınması gereken önlemler üzerine çalışmalar başlatılmalı, 
bu aşamada ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınmalıdır. 
Alınacak önlem ile ilgili mevzuatın belirlediği sınır değerlerin 
sağlanması önemlidir.

Önlemlerin belirlenmesiyle birlikte, yapılacak bir çok mo-
delleme çalışması ile havaya, suya, toprağa, bitki ve hayvan 
topluluklarına olabilecek etkiler, olası riskler, acil eylem plan-
ları, alternatif çalışmalar tamamlanmalı ve tüm bu çalışmalar 

ÇED raporunda detaylı bir şekilde ortaya konulmalıdır. 
Madencilik projeleri belirli bir ömrü olan projeler olduğun-

dan ve doğrudan arazi kullanımını içerdiğinden, projenin öm-
rünü tamamlamasından sonra artık yasal olarak da yapılması 
istenen doğaya geri kazanım çalışmaları da çalışmanın önemli 
bir aşamasını oluşturmaktadır.

Çevre konusundaki hassasiyetlerin giderek artması ve bu 
hassasiyetlerin madencilik faaliyetleri üzerinde yoğunlaşmaya 
başlaması nedeni ile yasal düzenlemeler de yapılmaya baş-
lanmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Doğaya Geri 
Kazanım Yönetmeliği, son Maden Kanunu ile madenlerin ka-
patılmasındaki düzenlemeler, Orman Kanunu kapsamında 
orman alanlarının rehabilitasyonu, Toprak Koruma Kanunu 
kapsamında tarım topraklarının korunması, Mera Kanunu 
kapsamında mera alanlarının eski haline geri getirilmesi gibi 
madencilik projelerini doğrudan ilgilendiren mevzuat düzen-
lemeleri halen yürürlüktedir.

Avrupa Birliği uyum çalışmaları çerçevesinde yapılan dü-
zenlemeler doğrultusunda da, bir maden işletmesi kapandık-
tan sonra çevreye zarar vermeye başladığında, ruhsat sahibi 
bu zarardan sorumlu tutulacağı için madenin kapatılmasının 
ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Madenin kapatılmasından sonra ortaya çıkabilecek etkiler 
nelerdir diye düşünecek olursak, doğal olarak artık toz, gü-
rültü, evsel atık, personel kaynaklı atık su gibi etkiler olma-
yacağından bu konularda bir problem olmamaktadır. Ancak, 
madenin yüzey ve yer altı suları ile ilişkisi devam edecek, üre-
timde çıkarılan pasanın, bırakılan ocak basmaklarının hava ve 
suyla teması devam edecek, zenginleştirme yapıldıysa atık-
ların depolandığı atık barajlarının riskleri devam edecek ve 
üretim dönemindeki kontrol ve önlemler maden kapandıktan 
sonra kaldırılacağından bu ilişkiler sonucu çevresel zararlar 
artabilecektir.

İşte bu aşamada, maden kapatma işleminin üretim aşama-
sında planlanması ve üretimin de buna göre şekillendirilmesi 
önem arz etmektedir. Oluşacak pasa malzemesinin ve açık oca-
ğın terk aşamasında alacağı son durumun jeokimyasal çalış-
malarının yapılarak asit üretim veya metal salınım potansiyeli 
olan birimlerin belirlenmesi, pasanın yığılması aşamasında bu 
malzemelerin gerekli önlemler alınarak yığılması, terk edile-
cek ocak içinde bu birimlerin ne şekilde kontrol edileceğinin 
belirlenmesi ve sonuç olarak alandaki tüm suların kapatma 
sonrası kirlenmesinin önlenmesi baştan planlanmalıdır.

Sahanın doğaya geri kazanımı için de bölgedeki flora tür-
lerinin çok iyi bilinmesi ve kapatma aşamasında hangi türlerin 
sahada yeniden dikiminin yapılacağının belirlenmesi, arazinin 
mevcut kullanımına uygun olarak gerekli reklamasyon işlem-
lerinin yapılması da kapatmanın diğer önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır.

Madencilik faaliyetleri için ÇED çalışmaları mutlaka yapıl-
malı, yapılacak bu çalışmalar hem madenin en ekonomik hem 
de çevreye son derece duyarlı şekilde çıkarılmasını ve işletil-
mesini sağlamalıdır. Bu hedefe varmak için de üretim plan-
lamalarını mevcut çevresel duruma bağlı olarak yapmalı ve 
ileride doğabilecek her türlü riski araştırıp, önlemleri baştan 
belirleyerek çalışma yapmanın ne kadar doğru olduğunu bil-
meliyiz.
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Disiplinler Arası Bir Yapı olan Madencilikte 
Eğitimin ve Bilginin Önemi

Teknoloji ve iş yönetimi alanlarında yaşa-
nan gelişmeler, son yirmi yılda, maden 
sektörünü çok farklı noktalara getirdi. 

Daha az ekipman ve daha az iş gücü kullanılarak 
yapılan üretimlerin oranı, geçmişteki üretim-
lerle kıyaslanamayacak kadar arttı. Bir çok ma-
den ekipmanının, boyut olarak mümkün olan 
optimum sınırlarda olması, maden firmalarını 
farklı arayışlara itmeye başladı. Bu noktada ma-
dencilerin, ellerindeki teknolojiyi ve imkanları 
en uygun ve en verimli şekilde kullanmalarının 
önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu noktada 
mesleki eğitimin ve yeni gelişmeleri yakından 
takip etmenin çalışanlara kazandıracağı çok şey 
bulunmaktadır. 

Doğası gereği farklı disiplinlerin bir arada ça-
lıştığı maden işletmeleri, farklı uzmanlıklara sa-
hip çok sayıda çalışanı içinde barındırmaktadır. 
Bir madende, bir taraftan bir fabrika gibi düzen-
li olarak üretim yapılmakta, bir inşaat şantiyesi 
gibi yol veya tünel döşenmekte ve bunların ba-

kımları yapılmakta, bir sanayi sitesi gibi araçla-
rın bakım-onarımları yapılmakta veya bir yerel 
yönetim gibi elektrik ve su temini sağlanmak-
tadır. Bu sebeple, madenler aslında zannedildi-
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ğinden daha karmaşık yapılar olmakla birlikte, 
diğer endüstrilerden tamamen farklı bu operas-
yonların doğru gözlemlenmesi ve değerlendi-
rilmesi rekabetçilik açısından oldukça kritik bir 
rol oynamaktadır. Birbirinden tamamen farklı 
proseslerin ve verilerin entegre edileceği bir üst 
yapının oluşturulması, maden ocaklarında veri-
lerin ayrıntılı incelenmesi, bunların bilgiye dö-
nüştürülmesi ve teknolojinin doğru kullanılması 
ile mümkündür. Üniversitelerde alınan eğitimle 
yetinmek, disiplinler arası bir iş olan maden sek-
töründe çoğunlukla yetersiz kalacaktır. İşletme 
mezunu bir yönetici veya bir maden mühendisi, 
madende karşılaşacakları yüz binlerce verinin 
kullanımı ve analizi konusunda yeterli birikime 
sahip olmadan mezun olmaktadır.

Hali hazırda dünyanın en gelişmiş maden 
ülkeleri olan Avustralya, Kanada ve ABD’de, 
maden sektörünü bekleyen en büyük kriz, iş 
gücünün önümüzdeki dönemde yenilenmesi 
ihtiyacıdır. Bu durum aynı zamanda, uzun yıl-
lar çalışmış personelin birikimlerinin bir çırpıda 
uçup gideceği anlamına gelmektedir. Firmaların 
bu tür sorunlarla karşılaşmadan, bütünleyici 
çözüm yolları için vakit harcamaları gerekmek-
tedir. Bu süreç, gelişmekte olan maden pazarla-
rından birisi olan Türkiye için de, bugün olmasa 
bile yakın gelecekte gündeme gelecektir. Bilgi 
ve tecrübelerin kurum içerisinde kalabilmesi 
için doğru stratejilerin izlenmesi ve önlemlerin 
alınması, şirketlerin geleceği için oldukça büyük 
öneme sahiptir. Bunun için maden firmalarının, 
bu bilgiyi elde tutacak bütüncül çözümler üret-
mesi ve bilginin şirket bünyesinde kalıcı olması-
nı sağlayacak sistemlerin altyapısını oluşturma-
ları gerekmektedir.





Bugün hızla küreselleşen dünya şartları, değişik sektörle-
rin birbirinden faydalanmasını zorunlu hale getirmiştir. Yakın 
geçmişte kurulmuş olan şirketler, farklı disiplinlerden fayda-
lanarak iş akış şemalarını değiştirmişler ve bu sayede çok hız-
lı bir ivme kazanmışlardır. Örneğin, perakende sektöründeki 
Wal-Mart bugün donanım, yazılım, istatistik ve sistem mü-
hendisliği yöntemleri ve iş gücünü doğru kullanması sonucu 
emsallerinden hızla sıyrılarak, dev şirketler arasında zirveye 
oturmuştur. Bir diğer örnek olarak Google, veri madenciliği 
tekniklerini kullanarak, aranılan ürüne göre sayfa kenarların-
daki bannerlerini (reklamlarını) değiştirmekte, reklamı doğru 
müşteriye sunmaktadır. Bunların temelinde, farklı disiplinleri, 
doğru şekilde, kendi sektörüne dönüştürmek ve uygulamak 
bulunmaktadır. Maden sektöründe de bu tür bir inovasyona 
ihtiyaç vardır. Bugün önemli olan, ultra büyüklükte araçların 
kullanıldığı madenlerdeki ekipmanların kapasitesi değil, bu 
makinelerden maksimum faydanın nasıl sağlanacağı ve farklı 
sistemlerin entegrasyonudur. Son 10 yılda bitirmiş olduğu-
muz projelerde, yirmiden fazla madenin verileri bilgiye dönüş-
türülmüş ve entegrasyonları tamamlanmıştır. Halen üzerinde 
çalıştığımız altı projede ise maden mühendisleri, sistem mü-

hendisleri, veritabanı yöneticileri, 
teknikerler, ekonomistler ve bilgi-
sayar mühendisleri gibi tamamen 
farklı disiplinlere sahip uzmanlar 
birlikte çalışmaktadır. Bunca fark-
lı arka plana sahip uzman, diğer 
bir çok sektörde başarıya ulaşmış 
“process reengineering” (proses 
yeniden dizaynı) için çalışmakta-
dır.

Maden ocaklarının ekseriye-
tinde, milyonlarca doların yatırıldığı makinelere ait veriler ve 
teknolojiler, maalesef halen tam verimle kullanılamamaktadır. 
Bu makinelerin verimli kullanılması konusunda atılacak ilk 
adım, bu makinelerin ne yaptığını gerçek zamanlı olarak izle-
yecek sistemleri entegre etmekle mümkündür. Bir ekipmanın 
boşa geçirdiği her dakika maddi zarar demektir. Bir kamyonun 
veya bir dozerin bir vardiya boyunca, nerede, ne kadar zaman 
harcadığını veya bir yeraltı ocağının gaz ölçümlerini takip et-
mek ve yönetmek için bir çok veritabanı sistemleri mevcuttur. 
Ancak makineleri ve benzer teknoloji ürünlerini satan tedarik-
çiler çoğunlukla, asli görevlerinden olan satış sonrasında bu 
verilerin anlaşılması konusunda isteksiz davranmakta ve müş-
terilerin bu konudaki talepleri için ekstra hizmet bedeli talep 

etmektedirler. Aynı firmanın ürettiği makine-
lerin bile verilerinin entegrasyonu kusursuz 
değilken, madenlerde çoğunlukla bir çok farklı 
üreticinin sattığı ekipmanlar bulunmaktadır 
ve bütün sistemin birbiriyle senkronize edil-
mesi gerekmektedir. Ekipman pazarlamacıları 
çoğunlukla bu yeni teknolojileri satarken, ka-
pasiteleri ve işe uygunluklarını gündeme getir-
mekte, iş akışının değişimi veya gerekli destek 
konusunda çok detaylı bilgi sunmamaktadırlar. 
Bu durum, ürünlerin beklenenden daha düşük 
kapasite kullanımlarında kalmalarına sebep 
olmaktadır ve olası optimizasyon girişimlerini 
engellemektedir.

Madenlerin halen büyük çoğunluğunda 
veriler MS Excel gibi hesap tablolarıyla yöne-
tilmektedir. Ancak bu durum çoğu zaman sür-
dürülebilir değildir. Örneğin, halen araştırma 
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projelerini sürdürdüğümüz ve ürün geliştirmekte olduğumuz 
ABD ve dünyanın en büyük maden şirketlerinde bile bazı de-
partmanlarda bu tür uygulamalara rastlamaktayız. Bu depart-
manlarda yüzlerce megabayt büyüklüğünde excel dosyaları, 
bazen yüzden fazla hesap çizelgesini içerisinde bulundurmak-
tadır. Böyle bir dosyayı oluşturan kişinin ilerde işten ayrılması 
veya emekli olması ciddi bir sorun yaratacaktır. Bunun yanı 
sıra büyük veri tabloları söz konusu olduğunda veya paramet-
relerden birinin değişmesi veya çıkarılması durumunda çoğu 
kez bütün formüller ve çizelgeler kullanılamaz hale gelmek-
tedir. Sonucunda da mühendislerin bu hesap çizelgeleri için 
normalden çok daha fazla zaman harcamaları gerekmektedir. 
Mühendisler ortaya çıkan verileri analiz etmek yerine, veri-
leri düzenlemek, ve kontrol etmek zorunda kalmaktadırlar. 
Halbuki bugün, verilerin çok daha merkezi olarak yönetildiği 
ve entegre edildiği bir veritabanına dayalı sistemlerde, OLAP 
küpleri yardımıyla milyonlarca veri kaydını bünyesinde bu-
lunduran bir tablodan istenilen rapor, bir kaç saniyede, son 
verileri de yansıtacak şekilde elde edilebilinmektedir. Ayrıca 
veri madenciliği gibi istatistiki yöntemlerle de, maden verimi-
ni veya üretkenliğini arttıran-azaltan sebepler çok kolaylıkla 

analiz edilebilmektedir.
Türkiye’de çoğunlukla, lisans eğitimi sonrasında mesleki 

öğrenimin bittiği şeklinde bir yanılgı bulunmaktadır. Bilakis 
lisans sonrasında öğrenim çok daha farklı alanlarda sürmek-
tedir ve birçok defa tecrübeyle kazanılmaktadır. Firmalar ve 
bireyler bu konuda girişimci olmamaları halinde piyasada re-
kabet şanslarını kaybedecekler veya kârlılıklarından feragat 
etmeleri gerekecektir. Bu noktada bireylere düşen görev, iş 
yerinde öğrenilen ve edinilen tecrübelerin yanında teknoloji-
nin kullanımı konusunda yayınları takip etmek, mesleki eğitim 
seminerlerine ve birikimlerini arttıracak organizasyonlara ka-
tılmak, benzer durumdaki meslektaşlarıyla bilgi alışverişinde 
bulunmaktır. Firmalara düşen ise; öncelikle kapsamlı bir tek-
noloji politikası belirlemek, çalışanlarını yenilikler konusunda 
teşvik etmek, meslek içi seminerlere, özel kurslar veya konfe-
ranslar gibi programlara göndermektir. Ancak firmalar bunun 
dışında, elindeki iş gücü ve imkanların sınırlarını göz önüne 
alarak üçüncü şahıslardan, yani konunun uzmanlarından da 
faydalanmalı, konu hakkında çok daha detaylı bilgi ve dene-
yim sahibi firma veya uzmanlardan destek almalıdır. 

Doç. Dr. Sean Dessureault halen Arizona Üniversitesi 
Maden ve Jeoloji Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesidir. 
Lisans eğitimini 1997 Montreal, Mcgill Üniversitesinde ve 
lisansüstü eğitimini British Columbia Üniversitesinde, sırasıyla 
1999’da yüksek lisans ve 2001’de doktora olmak üzere yine 
maden mühendisliği alanında otomasyon, iş akışının yeniden 
tasarımı ve bilgi teknolojileri konularına yoğunlaşarak 
tamamlamıştır. Eğitim hayatı boyunca, Kanada’daki birçok 
maden şirketinde yarı ve tam zamanlı olarak çalışmıştır. 
Danışmanlık şirketi MISOM Consulting Service’te ve 
üniversitedeki araştırmaları maden otomasyonu, veri ambarı 
tasarımı, teknoloji stratejileri, maden kontrol odaları ve iş 

akışının yeniden tasarımıyla (business process redesign, BRP) 
birlikte sürdürülebilir kalkınma üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
Aynı zamanda oldukça tecrübeli maden mühendisleri, 
bilgisayar mühendisleri ve sistem mühendislerinden oluşan, 
maden sektörüne yeraltı ve yerüstü iş zekâsı teknolojileri 
geliştiren ve uygulayan araştırmacılardan oluşan araştırma 
ekibinin ve kurucusu olduğu Arizona Üniversitesi MISOM 
Laboratuarı’nın yöneticiliğini yapmaktadır. Maden Bilişim 
Sistemleri ve İşletme Yönetimi (MISOM- Mining Information 
Systems and Operations Management) Danışmanlık Şirketi 
kurumsal ölçekte teknoloji stratejileriyle birlikte veri ambarları/
iş zekâsı teknolojilerinin kurulması hizmetleri vermektedir. 

M. Mustafa Kahraman Arizona Üniversitesi Maden 
ve Jeoloji Mühendisliği Bölümünde Lisansüstü eğitimini 
sürdürmekte ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 
Lisans eğitimini 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi 
Maden Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Halen 
Arizona Üniversitesi MISOM Laboratuarı bünyesinde Doç Dr. 
Dessureault ile birlikte, öncü maden şirketleri için proses ve 

teknoloji geliştirme & optimizasyon konularında çalışmakta ve 
laboratuvar bünyesinde farklı disiplinlere mensup 12 kişiden 
oluşan IT ve Araştırma Takımının liderliğini yapmaktadır. İlgi 
alanları: madencilikte bilişim sistemleri uygulamaları, maden 
optimizasyonunda veri madenciliği uygulamaları, OLAP 
Küp dizaynı, stratejik maden yönetimi ve maden maliyet ve 
planlama stratejileridir.





Maden Hukuku
5995 sayılı Yasa’nın getirdikleri-2Av. Cemal  YEŞİLYURT

hukuk@madencilik-turkiye.com

Aktarılan kural gereği; 
i - Herhangi bir yatırım yapıl-

mamış I. Grup ruhsatlar.
ii - Mıcır, kaba inşaat, baraj, 

gölet, liman ve yol gibi yapılarda 
kullanılan II-a Grubu ruhsatlar.

iii - Görünür rezervi belirlen-
memiş diğer grup ruhsatlar.

iv - Görünür rezerv alanı belir-
lenmiş ya da işletme iznine bağ-
lanmış sınırların dışında kalan 
kısımlar.

v - Görünür rezervi belirlemek 
için yapılan çalışmalar sonucu 
maden varlığının belgelendiril-
mesi durumunda belgelendirilen 
alan dışındaki kısımlarda, Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü, kamu ya-
tırımları için izin verecektir. 

Yukarıda sıralanan şartları ta-
şımayan, bir başka ifade ile görü-
nür rezervi belli olan ya da işlet-

me izni sınırları içinde kalan kamu yatırımlarına 
izni, Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu 
bakanın başkanlığında oluşturulan Kurul vere-
cektir. 

Önemli bir ayrıntı, Kurul’un kamu yatırımları-
na izin vermesi halinde, faaliyeti kısıtlanan ma-
den ruhsat sahibinin yatırım giderleri, lehine ka-
rar verilen tarafça ödenecektir. Dikkat edileceği 
üzere ödenecek olan sadece yatırım giderleridir. 
Bunun dışında başka bir ödeme yapılmayacak-
tır. 

Ayrıca, maden arama ruhsatının olması ve 
arama ruhsatı döneminde yatırım yapılmaması, 
kamu yatırımlarına engel teşkil etmeyecek, böy-
le bir durumda yatırımcı kurum ya da kuruluş 
için izin şartı da aranmayacaktır.

 3213 sayılı Yasa’nın 5177 sayılı Yasa ile deği-
şik 10’uncu maddesinin 11. Fıkrası: “Bu madde 
hükümlerine aykırı faaliyette bulunulduğunun 

Kamu yararı taşıyan yatırımlar ile madencilik 
faaliyetlerinin çakışması halinde; “Herhangi bir 
yatırım yapılmamış I. Grup madenler, mıcır, kaba 
inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kul-
lanılan her türlü yapı hammaddeleri için verilen 
ruhsatlar ile görünür rezervi belirlenmemiş di-
ğer grup maden ruhsatları için Maden İşleri Ge-
nel Müdürlüğü tarafından izin verileceği” 3213 
sayılı Yasa’nın 5995 sayılı Yasa ile değişik 7’nci 
maddesinin 16. fıkrasında yer almıştır.

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

Hukuk Soru
Cevap Köşesi

tespiti halinde, ruhsat teminatı irad kaydedilerek 
bu alandaki faaliyet durdurulur. Beş yıl içinde üç 
kez bu maddenin ihlali halinde teminatın tama-
mı irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir.” şeklinde 
iken, bu fıkra: “Çevresel etki değerlendirmesi ile 
ilgili karar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, mül-
kiyet izni olmadan veya on üçüncü fıkraya ay-
kırı faaliyette bulunulduğunun tespiti halinde 
ruhsat teminatı irad kaydedilerek bu alandaki 
faaliyet durdurulur. Bu ihlallerin üç yıl içinde üç 
kez yapıldığının tespiti halinde ise teminat irad 
kaydedilerek ruhsat iptal edilir.” halini almıştır.

Bu iki düzenleme arasında farklılıklar bu-
lunmaktadır. İlki, son düzenleme ile maddenin, 
sadece sayılan belge ve izinlerin alınmaması ve 
özel mülkiyet ile kamu hizmeti veya kamu ya-
rarına ayrılmış yerlere belirli mesafelerde ma-
dencilik faaliyeti yapılması halinde uygulanacak 
olmasıdır. İkincisi ise ihlalin üç yıl içinde üç kez 
yapılmasıdır. Üç yıl içinde madde üç kez ihlal 
edildiği zaman, fiilin işlendiği tarihin mi, fiilin 
idarece tespit edildiği tarihin mi yoksa yaptırım 
kararının alındığı tarihin mi esas alınacağı so-
rusu akla gelebilir. Yasa açıkça “aykırı faaliyette 
bulunulduğunun tespiti” dediğine göre tespit 
tarihi esas alınacaktır.   

5995 sayılı Yasa’nın 5’inci maddesiyle 3213 
sayılı Yasa’nın 10’uncu maddesinde değişiklikler 
yapılmış ve fıkralar eklenmiştir.

Mühendisler tarafından Maden İşleri Genel 
Müdürlüğüne veya İl Özel İdaresine sunulan 
proje, rapor ve bilgi formlarında, kayıtlı oldukları 
oda sicil belgesini de beraber vermeleri zorunlu 
hale getirilmektedir. Zorunluluğa uymayanların 
beyanları geçersiz sayılacaktır.

Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunmak 
suretiyle Yasa hükümlerinin uygulanmasını en-
gelleyen ve haksız surette hak iktisabına sebep 
olan teknik elemanlar uyarılacak, üç yıl içinde 
bu beyanların tekrar edilmesi halinde Maden 
Yasa’sı gereğince yapacakları beyanlar bir yıl 
geçersiz sayılacak ve durum bağlı bulundukları 
meslek kuruluşlarına bildirilecektir.

Gerçek dışı ya da yanıltıcı beyanda bulun-
mak, Yasa hükmüne göre bir yaptırım gerek-
tirmemektedir. Bu beyanların yapılmasından 
sonra hem Yasa hükümlerinin uygulanması en-
gelleniyor hem de haksız surette hak iktisabına 
sebep olunuyorsa o zaman beyanlar bir yıl sü-
reyle geçersiz sayılacaktır.

Teknik nezaretçi de madencilik faaliyetlerini 
düzenli olarak denetleyip kayıt altına alacak, 
aksi takdirde uyarılacak, ikinci kez denetim gö-

Geçen sayımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz...
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revini yerine getirmemesi halinde, 10’uncu maddenin 5. fıkra-
sı kendisine uygulanacaktır. Maddenin 5 ve 6. fıkralarında bir 
uyumsuzluk göze çarpmaktadır. 5. fıkrada, “gerçek dışı veya 
yanıltıcı beyanların üç yıl içinde tekrarı” denilirken, 6. fıkrada 
“teknik nezaretçi defterinin düzenli tutulmamasının ikinci kez 
tespit edilmesi halinde” denilmektedir. Böylece teknik neza-
retçinin düzenli defter tutmamasının ikinci tespiti, ilk tespitin 
yapıldığı tarihten dört yıl sonra olursa, beyanları geçersiz sa-
yılmayacaktır. Açık bir ifade ile teknik nezaretçi görevini ihmal 
ettiği için uyarılıp, üç yıldan sonra aynı ihmali tekrarladığında, 
bu düzenlemeye göre yine uyarılmak zorunda kalınacaktır. Ka-
nımızca, 6. fıkrada konunun yaptırımı da beraber düzenlenip, 
6. fıkraya bir atıf yapılmaması uygun olurdu. 

Teknik nezaretçi defterinin ibraz edilmemesi veya teknik 
nezaretçi tarafından nezaretçi defterinin düzenli tutulma-
ması halinde, ruhsat sahibine, on yıl süreli işletme ruhsatları 
için belirlenen işletme ruhsat harcı tutarında idari para cezası 
uygulanacaktır. Defterin ibraz edilmemesi ruhsat sahibinin so-
rumluluğuna girse de defterin düzenli tutulmamasında ruhsat 
sahibinin sorumluluğunun aranması, konunun özü ile bağdaş-
mamaktadır. Faaliyetlerin bilimsel bir metotla yürütülmesinin 
sorumluluğu teknik nezaretçiye ait olduğu düşünüldüğünde, 
defteri düzenli ve usulüne uygun tutmayan nezaretçinin yeri-
ne ruhsat sahibine idari para cezası verilmesinin hakkaniyete 
uygun düştüğünü söylemek zordur. Hükmün uygulanmasında 
teknik nezaretçinin görevi dışından kaynaklanan ve teknik ne-
zaretçiye yükletilemeyen düzensizliklerde ruhsat sahibinin so-
rumluluğuna gidilmelidir. Maddenin gerekçesinde: “faaliyetle-
rin gerçekleştirilmesi esnasında teknik nezaretçilere yüklenen 
denetim ve defter tutma sorumluluğu artırılmış, bu sorum-
luluk ruhsat sahibi ile teknik nezaretçi arasında belli oranda 
paylaştırılmış” denilmesine rağmen sorumluluk Yasa hükmü 
ile sadece ruhsat sahibine yüklenmiştir.

5995 sayılı Yasa’nın 17’nci maddesiyle 3213 sayılı Yasa’ya 
eklenen Ek Madde 8’de: “Ruhsat sahası ile ilgili bir önceki yıla 
ait teknik nezaretçilik ücretinin ödendiğine dair belgelerin her 
yıl nisan ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilmesi zorunlu-
dur. Aksi takdirde Yasa’nın 10’uncu maddesinde yer alan hata 
ve noksanlık kapsamında değerlendirilir.” hükmü ile teknik ne-
zaretçiye ücret güvencesi getirilmiştir. Ücret ödemesinin yapıl-
maması halinde bu durum hata ve noksanlık olarak değerlen-
dirilecek ve ruhsat sahibi uyarılacaktır. Uyarının yapılmasından 
sonra iki ay içinde gerekli ödemenin yapılıp, belgelenmemesi 
halinde ruhsat sahibinin teminatı irad kaydedilecektir. 

 Sırası gelmişken; gerçek dışı beyan, yanıltıcı beyan, Yasa 
hükümlerinin uygulanmasının engellenmesi, haksız surette 
hak iktisabına sebep olmak ifadelerinin de Maden Yasası kap-
samında açıklanmasında fayda görüyoruz.

3213 sayılı Yasa’nın ilk şeklinde, gerçek dışı, yanıltıcı, Yasa 
hükümlerinin icraatını engelleyen, haksız surette hak iktisap 
eden veya hak iktisabına sebep olanlara Yasa’nın 10’uncu 
maddesi yaptırımının uygulanacağı öngörülmüştü. Dikkat 
edildiğinde, sayılan olumsuz durumlardan birinin ihlali, mad-
denin yaptırımını gerektirmekteydi. Ancak, 5177 sayılı Yasa ile 
durum değişmiş, gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunmak 
suretiyle Yasa hükümlerinin uygulanmasını engelleyen ve 

haksız surette hak iktisap edenlere madde yaptırımı uygulanır 
hale getirilmiştir. Ruhsat sahibi ya da teknik eleman gerçek dışı 
veya yanıltıcı beyan verecek, bu beyan sonucu Yasa hükümle-
rinin uygulanması engellendiği gibi haksız surette hak da ikti-
sap edilecektir ki o zaman Yasa’nın 10’uncu maddesi yaptırımı 
uygulanabilsin. Kişisel düşüncem, gerçek dışı veya yanıltıcı be-
yanda bulunmak fiilinden herhangi birini yapmak, tek başına 
bu maddenin ihlali haline getirilmelidir. Aksi halde, maddenin 
lafzından yaptırım uygulanmaz hale gelebilir. Zaten gerçek 
dışı ve yanıltıcı beyan hem Yasa hükümlerinin uygulanmasını 
engeller hem de haksız yere hak iktisabına neden olur.

Gerek 5177 sayılı Yasa, gerekse 5995 sayılı Yasa ile 10’uncu 
maddede yapılan değişiklikler sonucu “Gerçek dışı veya yanıl-
tıcı beyanda bulunmak suretiyle Yasa hükümlerinin uygulan-
masını engelleyen ve haksız surette hak iktisap edenlere 3213 
sayılı Yasa’nın 10’uncu maddesi uygulanır.” hükmü, Yasa’nın 
11’inci maddesiyle de çelişir haldedir. Zira, 11’inci maddenin 
2. fıkrasında “Gerçek dışı ve/veya yanıltıcı beyanda bulunanla-
ra Yasa’nın 10’uncu maddesi uygulanır.” denilmektedir. Böyle-
ce, gerçek dışı veya yanıltıcı beyandan herhangi birini yapana 
10’uncu maddenin uygulanacağı, 11’inci maddede yer alırken, 
10’uncu maddede durum farklıdır.

Yasa’nın 10’uncu maddesinin 8. fıkrasında, haksız yere hak 
iktisabı sayılacak haller sıralanmış ve “haksız yere hak iktisabı-
na imkan veren bu hususlarla ilgili yapılmış beyanların da ger-
çek dışı ve yanıltıcı beyanlar olarak kabul edileceği” düzenle-
mesi yer almıştır. Gerçek dışı ve yanıltıcı beyanları Yasa’da tek 
tek sıralamak olanaksızdır. Bu nedenle, yapılacak düzenleme-
de, gerçek dışı veya yanıltıcı beyana yaptırım uygulamasının 
kural altına alınması ve Yasa’nın 10’uncu maddesi 8. fıkrasının 
Yasa metninden çıkarılması uygun olur.

10’uncu maddenin 9. Fıkrasında, bu maddede belirtilen 
şekilde iktisap edilen hakların geri alınacağı şeklinde bir dü-
zenleme olmakla beraber bu güne kadar hükmün uygulama 
alanı bulduğunu söylemek zordur. Ayrıca uygulanması da ola-
naksızdır. Ne amaçla ve ne için konduğu bu güne kadar belli 
olmayan, ayrıca kafa karıştıran bu fıkraya göre maddenin ihlal 
edilmesi ile iktisap edilen haklar nelerdir? Bu hakların tespiti 
neye göre yapılacaktır? Bu güne kadar maddenin uygulanması 
ile hangi iktisap edilmiş haklar geri alınmıştır? Sorulan bu so-
rulara olumlu yanıt vermek olanaksızdır. 

Maddenin ihlali, ruhsat sahibi açısından; teminatın iradına, 
idari para cezasına, birden fazla ihlal olursa ruhsat iptaline, tek-
nik eleman açısından da; uyarıya, uyarıya rağmen belli sürede 
fiilin yinelenmesi halinde beyanlarının bir yıl süreyle geçersiz 
sayılmasına sebep olur. Bunun dışındaki hakların geri alınması 
mümkün değildir. Maden ruhsat sahibinin ruhsatı iptal edildi 
ve bir yerde iktisap ettiği hakkı geri alındı diyelim, fenni ne-
zaretçinin geçmişte aldığı ücretler de mi geri alınacaktır? Bu 
nedenle, gereksiz olan bu fıkra Yasa metninden çıkarılmalıdır.
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YASAL UYARI : Burada yer alan veriler IMKB resmi kayıtlarına dayanmaktadır. Verilen hisse senedi 
bilgileri herhangi bir alım-satım tavsiyesi değildir. Rakamlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

TARİH METAL SON FİYAT % DEĞİŞİM YIL SONU FİYATI 
(31.12.2009) BİRİM

 New
 York

M
ercantile Exc.

5.Eki.10 Altın 1316,00 19,95 1097,10 USD / tr. oz
5.Eki.10 Gümüş 21,89 29,91 16,85 USD / tr. oz
5.Eki.10 Platinyum 1673,00 13,58 1473,00 USD / tr. oz
5.Eki.10 Rodyum 2430,00 -8,65 2660,00 USD / tr. oz
5.Eki.10 Palladyum 564,00 37,90 409,00 USD / tr. oz

TARİH METAL SON FİYAT % DEĞİŞİM YIL SONU FİYATI 
(31.12.2009) BİRİM

London M
etal

Exchange5.Eki.10 Aluminyum 2191,00 12,36 1950,00 USD / ton
5.Eki.10 Bakır 8085,00 10,84 7294,00 USD / ton
5.Eki.10 Çinko 2205,00 -13,43 2547,00 USD / ton
5.Eki.10 Kalay 24925,00 48,89 16740,00 USD / ton
5.Eki.10 Kurşun 2265,00 -5,47 2396,00 USD / ton
5.Eki.10 Nikel 23830,00 26,42 18850,00 USD / ton

TARİH METAL SON FİYAT % DEĞİŞİM YIL SONU FİYATI 
(31.12.2009) BİRİM

NorthernM
iner

28.Eyl.10 Antimuan 9900,00 72,17 5750,00 USD / ton
28.Eyl.10 Bizmut 9,22 18,97 7,75 USD / lb.
28.Eyl.10 Civa 1216,66 121,21 550,00 USD / şişe
28.Eyl.10 İridyum 705,00 71,95 410,00 USD / tr. oz
28.Eyl.10 Kadmiyum 1,98 16,47 1,70 USD / lb.
28.Eyl.10 Kobalt 20,50 2,50 20,00 USD / lb.
28.Eyl.10 Magnezyum 3000,00 9,09 2750,00 USD / ton
28.Eyl.10 Manganez 3100,00 16,98 2650,00 USD / ton
28.Eyl.10 Molibden 15,10 36,04 11,10 USD / lb.
28.Eyl.10 Rutenyum 175,00 7,69 162,50 USD / tr. oz
28.Eyl.10 Selenyum 41,00 46,43 28,00 USD / lb.
28.Eyl.10 Tantal 39,50 0,00 39,50 USD / lb.
28.Eyl.10 Tungsten 18975,00 29,21 14685,00 USD / ton
28.Eyl.10 Uranyum 48,00 6,67 45,00 USD / lb.
28.Eyl.10 Vanadyum 6,50 0,00 6,50 USD / lb.

TARİH METAL YER SON FİYAT BİRİM

FerroAlloyNet.com

1.Eki.10 Krom cevheri (CIF) 46 - 48% Konsantre Türkiye 335-355 USD / DMT
1.Eki.10 Krom cevheri (CIF) 40% - 42% parça Türkiye 335-355 USD / DMT
1.Eki.10 Krom cevheri (CIF) 38% - 40% parça Türkiye 295-315 USD / DMT
1.Eki.10 Manganez cevheri (CIF) 40% parça Türkiye 7,0-7,1 USD / DMTU

Temel Maden Fiyatları

HİSSE
KAPANIŞ % 

DEĞİŞİM
ŞİRKET ADI

31.12.09 04.10.10
ADANA 2,78 5,15 85,25 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ADBGR 1,61 3,06 90,06 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ADNAC 0,29 0,64 120,69 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
AFYON 67,40 200 196,74 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
AKCNS 6,65 7,65 15,04 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
ALKIM 6,24 8,3 33,01 ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.
ANACM 1,88 2,86 52,13 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
ASLAN 82,00 450 448,78 LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
BOLUC 1,53 1,56 1,96 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
BSOKE 1,23 1,64 33,33 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
BTCIM 6,08 7,65 25,82 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİM. SAN. A.Ş.
BUCIM 4,67 4,68 0,21 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
CIMSA 7,07 10,8 52,76 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
CMBTN 19,10 32 67,54 ÇİMBETON HZRB.PRE.Y.ELEM.SAN.TİC.A.Ş.
CMENT 12,00 8,8 -26,67 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FAB. T.A.Ş.
DENCM 3,42 13,5 294,74 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
EGSER 1,00 1,54 54,00 EGE SERAMİK A.Ş.
EREGL 4,50 5,45 21,11 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş.

İMKB’de İşlem Gören Madencilikle İlişkili Şirketler
HİSSE

KAPANIŞ % 
DEĞİŞİM

ŞİRKET ADI
31.12.09 04.10.10

GOLTS 40,15 65,5 63,14 GÖLTAŞ GÖLLER BÖL.ÇİM.SAN.TİC. A.Ş.
HZNDR 2,94 3,48 18,37 HAZNEDAR ATEŞ TUĞLA SANAYİİ A.Ş.
IZMDC 2,26 2,54 12,39 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
IZOCM 22,34 26,75 19,74 İZOCAM A.Ş.
KONYA 72,37 157 116,94 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
KOZAA 4,82 4,3 -10,79 KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.
KOZAL 34,75 16,7 -51,94 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
KRDMA 0,81 1,1 35,80 KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KRDMB 0,82 1,11 35,37 KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KRDMD 0,64 0,66 3,13 KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KUTPO 2,53 2,49 -1,58 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.
MRDIN 6,02 7,65 27,08 MARDİN ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.
NUHCM 10,07 10,8 7,25 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
PRKTE 2,84 2,6 -8,45 PARK ELK. MAD. TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.
SARKY 2,63 3,72 41,44 SARKUYSAN ELEK. BAKIR SAN. TİC. A.Ş.

SISE 1,80 2,7 50,00 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
TRKCM 1,79 2,9 62,01 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.
UNYEC 3,12 4,5 44,23 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
USAK 1,20 1,98 65,00 UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.

ton = 1000 kilogram
lb: libre = pound = 0,453 kilogram  
tr. oz: (troy ons)=31,1 gram

şişe: 76 pound = 34,47 kilogram
dmt: (dry metric tonne) kuru bazda metrik ton
dmtu: kuru bazda metrik  ton ünite
USD: ABD Doları
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14 – 15 Ekim
MERSEM 7. Türkiye Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi Afyonkarahisar, Türkiye / Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Afyon Kocatepe Üniversitesi / 
E-posta: mersem7@gmail.com / URL: www.mersem.org

19 – 22 Ekim
8. peru Ulusal Madencilik Kongresi (8° Congreso Nacıonal De Mıneria peru) TECSUP - Trujilo, Peru / Organizasyon: Colegio de Ingenieros del Peru - Cap. Ing. Minas / 
E-Posta: info@congresominas.com / URL: www.congresominas.com

21 – 22 Ekim
Arama & Üretim Teknolojileri zirvesi (Exploration & production Technology Summit) Teksas, ABD / Organizasyon: World Trade Group / E-posta: laura.cooper@wtgevents.com / 
URL: www.exproevent.com

24 – 27 Ekim
Bakım Mühendisliği & Maden İşletmecileri Konferansı 2010 (MEMo 2010) Sudbury, Kanada / Organizasyon: Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petro / 
E-posta: cmurphy@cim.org / URL: www.cim.org

26 – 28 Ekim Goldfields Madencilik Fuarı (Goldfields Mining Expo) Kalgoorlie, Avustralya / URL: www.reedminingevents.com.au

Ka
sım
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1 – 5 Kasım Açık ocak optimizasyonu Konferansı (2010 Surface Mine Asset optimization) Milwaukee, ABD / Organizasyon: GBI / URL: www.sm-assetopt2010.com

4 – 5 Kasım
vı. Delme - patlatma Sempozyumu Ankara, Türkiye / Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası / E-posta : delpat@maden.org.tr / 
URL: www.maden.org.tr/etkinlikler/delpat/index.php?etkinlikkod=103

4 – 5 Kasım ıı. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu  Ankara, Türkiye / Organizasyon: MTA / E-posta : jeouzal@mta.gov.tr / URL: www.jeouzal.org

8 – 9 Kasım Çinko zenginleştirme ‘10  (zinc processing ‘10)  Vineyard Hotel, Cape Town, Güney Afrika / E-posta: bwills@min-eng.com / URL: www.min-eng.com

10  – 12 Kasım
ıı. Uluslararası Madencilik Endüstrisinde otomasyon Konfersansı (AutoMining 2010 - ıı ınternational Congress on Automation in the Mining ındustry) Santiago, Şili / 
URL: www.automining2010.com

10 – 12 Kasım proses Mineralojisi ‘10  (process Mineralogy ‘10)  Vineyard Hotel, Cape Town, Güney Afrika / E-posta: bwills@min-eng.com / URL: www.min-eng.com

11 – 14 Kasım Maden Türkiye 2010 Fuarı Tüyap Fuar ve Merkezi E - 5 Karayolu, Gürpınar Kavşağı 34522 Büyükçekmece, İstanbul, Türkiye / Organizasyon: Tüyap / URL: www.madenturkiyefuari.com

13 – 14 Kasım Biyo ve Hidrometalurji 2010 (Bio and Hydrometallurgy 2010) Vineyard Hotel, Cape Town, Western Cape, Güney Afrika / Organizasyon: MEI / E-posta: bwills@min-eng.com / URL: 
www.min-eng.com/biohydromet10

14 – 16 Kasım
ı. Uluslararası Madencilik Endüstrisinde Enerji Yönetimi Konferansı (ENERMıN 2010 - First ınternational Workshop on Energy Management in the Mining ındustry) 
Santiago, Şili / Organizasyon: GECAMIN, SMI, JKMRC / URL: www.enermin2010.com

16 –18 Kasım Çin Madencilik 2010 (China Mining 2010) Kolkata, Hindistan / E-posta: s.bose@cii.in

22 – 25 Kasım
14. Afrika petrol, Gaz, Mineral Ticareti ve Finans Konferansı & Sergisi (14th Africa oil, Gas, Minerals Trade and Finance Conference and Exhibition (UNCTAD 2010)) TBC, 
Sao Tome, Sao Tome ve Principe / Organizasyon: Cubic Globe Ltd / E-Posta: info@cubicglobe.com / URL: www.ogtfafrica.com

23 – 26 Kasım 19. Uluslararası Jeofizik Kongresi ve Sergisi  Ankara, Türkiye / Organizasyon: TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası / E-Posta: info@jeofizik.org.tr / URL: www.jfmokongre.com

23 – 26 Kasım
Maden Kapatılması 2010 (Mine Closure 2010) Santiago, RM, Şili / Organizasyon: Australian Centre for Geomechanics / E-posta: mc@mineclosure2010.com / 
URL: www.mineclosure2010.com

24 Kasım – 15 
Aralık

Hafif Metallerin İndirgenme Teknolojileri Sertifikası Kursu (post Graduate Certificate Course in Light Metals Reduction Technology) Bahreyn / Organizasyon: Auckland 
Üniversitesi / URL: www.engineering.auckland.ac.nz/uoa/home/for/futurepostgraduates/fp-study-options/fp-pgcertlmrtech1

25 – 28 Kasım
Natural Stone 2010 7.Uluslararası Mermer, Doğal Taş Ürünleri ve Teknolojileri CNRExpo, İstanbul/ Organizasyon: CNRExpo / E-posta: info@fuartakip.com / 
URL: www.cnr-naturalstoneturkey.com
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1 - 3 Aralık
Maden planlaması ve Ekipman Seçimi Konferansı (Mine planning & Equipment Selection Conference) Fremantle, Batı Avustralya / Organizasyon: AusIMM / E-Posta: sfinla@
ausimm.com.au / URL: www.ausimm.com

8 - 10 Aralık
Gabon Uluslararası Gaz, petrol ve Mineral Konferansı (Gabon ınternational Gas, oil and Minerals Conference) Libreville, Gabon / Organizasyon: Gabon Cumhuriyeti Hükümeti 
/ E-Posta: gigomgabon@gmail.com / URL: www.gigom-gabon.com

20
11

16 - 18 Ocak
6. Uluslararası Çelik ve Çelik Hammaddeleri Konferansı (6th ınternational Steel and Steel Making Raw Metarials Conference) Yeni Delhi, Hindistan / Organizasyon: Gujarat 
NRE, The Economic Times / E-Posta: contact@globalsteel.in / URL: www.globalsteel.in

18 - 20 Ocak
43.Yıllık Kanada Mineral İşletmecileri Konferansı (43rd Annual CMp Conference) Ottawa, ON, Kanada / Organizasyon: Canadian Institue of Mining (CIM) / E-Posta: jzinck@nrcan.
gc.ca / URL: www.cmpsoc.ca

25 - 26 Ocak
Avrupa Madencilik Forumu 2011 (Europe Mining Forum 2011) Londra, İngiltere / Organizasyon: Fleming Gulf / E-Posta: samir.ahmed@fleminggulf.com / URL: www.fleminggulf.
com/energy/europe/europe-mining-forum-2011

6 - 9 Şubat
37. Yıllık patlayıcı ve patlama Teknikleri Konferansı (37. Annual Explosives and Blasting Tecniques Conference) San Diego, Californiya, ABD / Organizasyon: International 
Society of Explosives Engineers (ISEE) / E-Posta: meetings@isee.org / URL: www.isee.org

10 - 12 Şubat
Enerji & Çevre 2011 (Energy & Environment 2011) Yeni Delhi, Hindistan / Organizasyon: CII (Hindistan Endüstrisi Konfederasyonu) / E-Posta: afganullah@cii.in / URL: www.ietfindia.
in

22 - 24 Mart
11. Çin Uluslararası petrol & petrokimyasal Teknoloji ve Ekipman Fuarı (The 11th China ınternational petroleum & petrochemical Technology and Equipment 
Exhibition) Beijing, Çin / Organizasyon: Beijing Zhenwei Exhibition Co. Ltd / E-Posta: breeze@zhenweiexpo.com / URL: www.cippe.com

10 - 12 Nisan
9. Uluslararası Madencilik Endüstrisi İçin Temiz Teknolojiler Konferansı (9th ınternational Conference on Clean Technologies for the Mining ındustry) Santiago, Şili / 
Organizasyon: UDEC, DIMET, GECAMIN / E-Posta: clean-mining@clean-mining.com / URL: www.clean-mining.com

5-6 Mayıs 3. Maden Makinaları Sempozyumu  İzmir, Türkiye / Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi / URL: http://www.maden.org.tr/etkinlikler/maden_makinalari/

11-13 Mayıs 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi Ankara, Türkiye / Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası / E-Posta: imcet@maden.org.tr / URL: www.imcet.org.tr

21 - 25 Mayıs Kanada Maden Enstitüsü Konferansı (CıM Conferance 2011) Montreal, Kanada / Organizasyon: CIM / E-Posta: mbell@cim.org / URL: www.cim.org/montreal2011

23 - 28 Mayıs
ALTA 2011 Nikel-Kobalt-Bakır, Uranyum & Altın (ALTA 2011 Nickel-Cobalt-Copper, Uranium & Gold) Perth, Avustralya / Organizasyon: ALTA Metallurgical Services / E-Posta: 
alantaylor@altamet.com.au / URL: www.altamet.com.au

14 - 17 Haziran
SDıMı 2011 Mineral Endüstrisindeki Sürdürülebilir Gelişimler (SDıMı 2011 - Sustainable Development in the Minerals ındustry) Aachen, Almanya / Organizasyon: Institute 
of Mining Engineering / E-Posta: aims@bbk1.rwt-aachen.de / URL: www.aims.rwth-aachen.de

2-3 Haziran
4. Madencilik ve Çevre Sempozyumu İzmir, Türkiye / Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası / E-Posta:madencevre@maden.org.tr / URL: www.maden.org.tr/etkinlikler/
mcs/index.php?etkinlikkod=106

11-16 Eylül
22. Dünya Madencilik Kongresi ve Fuarı  İstanbul, Türkiye / Organizasyon: WMC Turkish National Committee, Chamber of Mining Engineers of Turkey / E-Posta: mrkaynar@yahoo.com 
/ URL: www.wmc-expo2011.com



Kırıkkale – Keskin Demir Sahası

1. Cevherleşme zonu: Bu zonda rezerv eş kesit yöntemi uygulanarak 

ve jeofizik ölçümlerinden yararlanılarak hesaplanmıştır. 1. 

cevherleşme zonunda 2 profil hattı mevcuttur ve bu hatların 

arasındaki mesafe ortalama 30 metredir.

1. profil hattındaki Fe’li zon kesit alanı: 2951,7 m2

2. profil hattındaki Fe’li zon kesit alanı: 784,5 m2

Cevher yoğunluğu: 3,5 gr/cm3

Görünür rezerv = [(2951,7 m2 + 784,5 m2) / 2] x 30 m. x 3,5 gr/cm3 

= 196.150,5 ton

2. cevherleşme zonu: Bu zonda hesaplamada kullanılan veriler 

yüzey gözlemlerinden yararlanılarak elde edilmistir.

Cevher zonunun uzunluğu: 120 m.

Cevher zonunun kalınlığı: 2 m.

Cevher zonunun derinliği: 10 m.

Cevher yoğunluğu: 3,5 gr/cm3

Görünür rezerv = 120 x 2 x 10 m. x 3,5 gr/cm3 = 8.400 ton

Her iki zonda açığa çıkarılan toplam görünür rezerv miktarı:

196 150,5 ton + 8 400 ton = 204.550 ton

Bununla birlikte, elde edilen verilerin ve açığa çıkarılan rezervin 

yarma ve sondajlı

aramalarla kesinleştirilmesi ve buna ilave olarak sahadaki cevherin 

ortalama tenörünün

netleştirilmesinde fayda olduğu düşünülmektedir.

2. cevherleşme zonu: Bu zonda hesaplamada kullanılan veriler yüzey 

gözlemlerinden yararlanılarak elde edilmistir.

Cevher zonunun uzunluğu: 120 m.

Cevher zonunun kalınlığı: 2 m.

Cevher zonunun derinliği: 10 m.

Cevher yoğunluğu: 3,5 gr/cm3

Açıklamalar

Ruhsatın Bulunduğu Bölgenin Topoğrafyası

Ruhsatın Bulunduğu Bölgenin Jeolojisi

Sahada tespit edilen mineraller (önem/miktar sırasına göre): 

Manyetit

Tespit edilen değerler: 

204.550 ton görünür rezerv 

Bugüne kadar yapılan çalışmalar:

Haritalama: 1/25.000 Jeolojik, topografik haritalar hazırlandı 

Jeofizik: Jeofizik çalışması yapıldı

Raporlama: Tanıtım dosyası hazırlandı

Sahada geçmiş faaliyetler:

Geçmiş yıllarda küçük çaplı işletme faaliyetlerinde bulunulmuş

Sahada tespit edilen mineraller (önem/miktar sırasına göre): 

Manyetit

Tespit edilen değerler: 

204.550 ton görünür rezerv 

Bugüne kadar yapılan çalışmalar:

Haritalama: 1/25.000 Jeolojik, topografik haritalar hazırlandı 

Jeofizik: Jeofizik çalışması yapıldı

Raporlama: Tanıtım dosyası hazırlandı

Sahada geçmiş faaliyetler:

Geçmiş yıllarda küçük çaplı işletme faaliyetlerinde bulunulmuş

Özet Bilgiler

Madencilik Türkiye Dergisi

Adres: Cevizlidere Mah. 1226. sok 11/2 Çankaya / Ankara

Tel: +90 (312) 472 62 16 Faks: +90 (312) 472 62 17

E-Posta: ruhsat@madencilik-turkiye.com

İletişim
Bu ek bir Madencilik Türkiye Dergisi hizmetidir.

Migem Kayıt Bilgileri

Madencilik Türkiye Dergisi’nin gelecek sayılarıyla birlikte 
maden sahalarının satış ve rödovansı öncesi tanıtımına 
yönelik bir ek yayınlanmaya başlanacaktır. Satılmak ya 

da kiralanmak istenen saha ile ilgili temel bilgiler ve 
haritalar bu ekte tam sayfa olarak yayınlanacak ve ek, 

dergi ile birlikte dağıtılacaktır. 

Ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşınız 
E-Posta: ruhsat@madencilik-turkiye.com

Telefon: 312 4726216

Madencilik Türkiye Dergisi’nden yeni bir hizmet

Maden Sahaları Satışına 
Yönelik  Tanıtım Eki…

Seri İlanlar

info@ilkaconsulting.com 
www.ilkaconsulting.com
Phone: +90 312 213 5159

• Project Management for Government Affairs and Permitting,
• Turnkey Management Of Exploration Projects 
• Public Relation
• Mine Permitting 
• Environmental Services
for Operation Companies active in mining, energy and 
manufacturing industries in Turkey.
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URL: www.maden.org.tr/etkinlikler/delpat/index.php?etkinlikkod=103

4 – 5 Kasım ıı. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu  Ankara, Türkiye / Organizasyon: MTA / E-posta : jeouzal@mta.gov.tr / URL: www.jeouzal.org

8 – 9 Kasım Çinko zenginleştirme ‘10  (zinc processing ‘10)  Vineyard Hotel, Cape Town, Güney Afrika / E-posta: bwills@min-eng.com / URL: www.min-eng.com

10  – 12 Kasım
ıı. Uluslararası Madencilik Endüstrisinde otomasyon Konfersansı (AutoMining 2010 - ıı ınternational Congress on Automation in the Mining ındustry) Santiago, Şili / 
URL: www.automining2010.com

10 – 12 Kasım proses Mineralojisi ‘10  (process Mineralogy ‘10)  Vineyard Hotel, Cape Town, Güney Afrika / E-posta: bwills@min-eng.com / URL: www.min-eng.com

11 – 14 Kasım Maden Türkiye 2010 Fuarı Tüyap Fuar ve Merkezi E - 5 Karayolu, Gürpınar Kavşağı 34522 Büyükçekmece, İstanbul, Türkiye / Organizasyon: Tüyap / URL: www.madenturkiyefuari.com

13 – 14 Kasım Biyo ve Hidrometalurji 2010 (Bio and Hydrometallurgy 2010) Vineyard Hotel, Cape Town, Western Cape, Güney Afrika / Organizasyon: MEI / E-posta: bwills@min-eng.com / URL: 
www.min-eng.com/biohydromet10

14 – 16 Kasım
ı. Uluslararası Madencilik Endüstrisinde Enerji Yönetimi Konferansı (ENERMıN 2010 - First ınternational Workshop on Energy Management in the Mining ındustry) 
Santiago, Şili / Organizasyon: GECAMIN, SMI, JKMRC / URL: www.enermin2010.com

16 –18 Kasım Çin Madencilik 2010 (China Mining 2010) Kolkata, Hindistan / E-posta: s.bose@cii.in

22 – 25 Kasım
14. Afrika petrol, Gaz, Mineral Ticareti ve Finans Konferansı & Sergisi (14th Africa oil, Gas, Minerals Trade and Finance Conference and Exhibition (UNCTAD 2010)) TBC, 
Sao Tome, Sao Tome ve Principe / Organizasyon: Cubic Globe Ltd / E-Posta: info@cubicglobe.com / URL: www.ogtfafrica.com

23 – 26 Kasım 19. Uluslararası Jeofizik Kongresi ve Sergisi  Ankara, Türkiye / Organizasyon: TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası / E-Posta: info@jeofizik.org.tr / URL: www.jfmokongre.com

23 – 26 Kasım
Maden Kapatılması 2010 (Mine Closure 2010) Santiago, RM, Şili / Organizasyon: Australian Centre for Geomechanics / E-posta: mc@mineclosure2010.com / 
URL: www.mineclosure2010.com

24 Kasım – 15 
Aralık

Hafif Metallerin İndirgenme Teknolojileri Sertifikası Kursu (post Graduate Certificate Course in Light Metals Reduction Technology) Bahreyn / Organizasyon: Auckland 
Üniversitesi / URL: www.engineering.auckland.ac.nz/uoa/home/for/futurepostgraduates/fp-study-options/fp-pgcertlmrtech1

25 – 28 Kasım
Natural Stone 2010 7.Uluslararası Mermer, Doğal Taş Ürünleri ve Teknolojileri CNRExpo, İstanbul/ Organizasyon: CNRExpo / E-posta: info@fuartakip.com / 
URL: www.cnr-naturalstoneturkey.com

Ar
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ık 
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0

1 - 3 Aralık
Maden planlaması ve Ekipman Seçimi Konferansı (Mine planning & Equipment Selection Conference) Fremantle, Batı Avustralya / Organizasyon: AusIMM / E-Posta: sfinla@
ausimm.com.au / URL: www.ausimm.com

8 - 10 Aralık
Gabon Uluslararası Gaz, petrol ve Mineral Konferansı (Gabon ınternational Gas, oil and Minerals Conference) Libreville, Gabon / Organizasyon: Gabon Cumhuriyeti Hükümeti 
/ E-Posta: gigomgabon@gmail.com / URL: www.gigom-gabon.com

20
11

16 - 18 Ocak
6. Uluslararası Çelik ve Çelik Hammaddeleri Konferansı (6th ınternational Steel and Steel Making Raw Metarials Conference) Yeni Delhi, Hindistan / Organizasyon: Gujarat 
NRE, The Economic Times / E-Posta: contact@globalsteel.in / URL: www.globalsteel.in

18 - 20 Ocak
43.Yıllık Kanada Mineral İşletmecileri Konferansı (43rd Annual CMp Conference) Ottawa, ON, Kanada / Organizasyon: Canadian Institue of Mining (CIM) / E-Posta: jzinck@nrcan.
gc.ca / URL: www.cmpsoc.ca

25 - 26 Ocak
Avrupa Madencilik Forumu 2011 (Europe Mining Forum 2011) Londra, İngiltere / Organizasyon: Fleming Gulf / E-Posta: samir.ahmed@fleminggulf.com / URL: www.fleminggulf.
com/energy/europe/europe-mining-forum-2011

6 - 9 Şubat
37. Yıllık patlayıcı ve patlama Teknikleri Konferansı (37. Annual Explosives and Blasting Tecniques Conference) San Diego, Californiya, ABD / Organizasyon: International 
Society of Explosives Engineers (ISEE) / E-Posta: meetings@isee.org / URL: www.isee.org

10 - 12 Şubat
Enerji & Çevre 2011 (Energy & Environment 2011) Yeni Delhi, Hindistan / Organizasyon: CII (Hindistan Endüstrisi Konfederasyonu) / E-Posta: afganullah@cii.in / URL: www.ietfindia.
in

22 - 24 Mart
11. Çin Uluslararası petrol & petrokimyasal Teknoloji ve Ekipman Fuarı (The 11th China ınternational petroleum & petrochemical Technology and Equipment 
Exhibition) Beijing, Çin / Organizasyon: Beijing Zhenwei Exhibition Co. Ltd / E-Posta: breeze@zhenweiexpo.com / URL: www.cippe.com

10 - 12 Nisan
9. Uluslararası Madencilik Endüstrisi İçin Temiz Teknolojiler Konferansı (9th ınternational Conference on Clean Technologies for the Mining ındustry) Santiago, Şili / 
Organizasyon: UDEC, DIMET, GECAMIN / E-Posta: clean-mining@clean-mining.com / URL: www.clean-mining.com

5-6 Mayıs 3. Maden Makinaları Sempozyumu  İzmir, Türkiye / Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi / URL: http://www.maden.org.tr/etkinlikler/maden_makinalari/

11-13 Mayıs 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi Ankara, Türkiye / Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası / E-Posta: imcet@maden.org.tr / URL: www.imcet.org.tr

21 - 25 Mayıs Kanada Maden Enstitüsü Konferansı (CıM Conferance 2011) Montreal, Kanada / Organizasyon: CIM / E-Posta: mbell@cim.org / URL: www.cim.org/montreal2011

23 - 28 Mayıs
ALTA 2011 Nikel-Kobalt-Bakır, Uranyum & Altın (ALTA 2011 Nickel-Cobalt-Copper, Uranium & Gold) Perth, Avustralya / Organizasyon: ALTA Metallurgical Services / E-Posta: 
alantaylor@altamet.com.au / URL: www.altamet.com.au

14 - 17 Haziran
SDıMı 2011 Mineral Endüstrisindeki Sürdürülebilir Gelişimler (SDıMı 2011 - Sustainable Development in the Minerals ındustry) Aachen, Almanya / Organizasyon: Institute 
of Mining Engineering / E-Posta: aims@bbk1.rwt-aachen.de / URL: www.aims.rwth-aachen.de

2-3 Haziran
4. Madencilik ve Çevre Sempozyumu İzmir, Türkiye / Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası / E-Posta:madencevre@maden.org.tr / URL: www.maden.org.tr/etkinlikler/
mcs/index.php?etkinlikkod=106

11-16 Eylül
22. Dünya Madencilik Kongresi ve Fuarı  İstanbul, Türkiye / Organizasyon: WMC Turkish National Committee, Chamber of Mining Engineers of Turkey / E-Posta: mrkaynar@yahoo.com 
/ URL: www.wmc-expo2011.com

Reklam Rezervasyon 
Madencilik Türkiye Dergisi
Cevizlidere Mah 1226. Sok. (Eski 14. Sok.) 
Çankaya Apt. 11/2 Çankaya / Ankara 
Tel: 0 (312) 472 62 16   
Faks: 0 (312) 472 62 17   
reklam@madencilik-turkiye.com

Web Sitemizde Siz de Yerinizi Alın!

Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.



Reklam İndeksi
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Yer Bilimleri Uygulamalarında Dünyanın Yer Bilimleri Uygulamalarında Dünyanın Yer Bilimleri Uygulamalarında Dünyanın 
Tercihini Biliyor musunuz?Tercihini Biliyor musunuz?Tercihini Biliyor musunuz?   

KANPANYAMIZI HENÜZ KANPANYAMIZI HENÜZ KANPANYAMIZI HENÜZ 
DUYMADINIZ MI ?DUYMADINIZ MI ?DUYMADINIZ MI ?   

 Masaüstü CBS yazılımı MapInfo Professional 

 Dünyanın tercih ettiği yer bilimleri yazılımı Encom 
Discover & Encom Discover 3D 

 1 yıl boyunca ücretsiz destek ve upgrade 

 MapInfo ve Discover kullanıcı eğitimi (5 gün) 

   

Siz bu dünyaya ne zaman katılıyorsunuz?Siz bu dünyaya ne zaman katılıyorsunuz?Siz bu dünyaya ne zaman katılıyorsunuz?   

Bilgi için:Bilgi için:Bilgi için:   

Tel: 0312 473 70 80 

E-posta: basar@basarsoft.com.tr 

Hepsi DahilHepsi DahilHepsi Dahil   
   

SADECESADECESADECE   
   

9750$ + KDV
9750$ + KDV
9750$ + KDV   
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Vanalar arızalandı. Tesis tamamen durdu.
14 saatlik üretim kaybı var. Yedek parça mevcut
değil. Bu kadarı yeter! Bu tam EBRO ya göre
bir iş. Böylece dünyanın heryerinde acil yardım
ve sürekli sabit kalite alabileceğim.

PTFE contalı  vanalar

Kauçuk contalı aç-kapa
ve kontrol vanaları

Bıçaklı sürgülü vanalar
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Cevizlidere Mah. 1226. (Eski 14.) Sokak 11/2 - Çankaya/ANKARA
O�s: +90-312-472-6216 (10:00 - 18:00) Fax: +90-312-472-6217 (10:00 - 18:00)
www.ideakup.com - info@ideakup.com
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Kisilere ve sirketlere özel web tasarımı
Google Analytics, Adwords, Adsense ve Arama
Motoru Optimizasyonu

Isteğe özel web tabanlı programlama
E-Dergi, Fotoğrafçılık, Multimedya - Tanıtım CDsi

Size Yeni Bir
Idea Lazım




