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Kalkınmanın gereği madenciliktir!

Onur AYDIN
onur@madencilik-turkiye.com

İnsanoğlu
madencilikte 

geliştikçe
çağ

atlamıştır

Öncelikle tüm okuyucularımıza sağlıklı, 
huzurlu ve bol kazançlı bir yeni yıl diliyorum. 
Sektörel gelişmeler bazında sıkıntılı bir yıl 
geçirdiğimiz söylenebilir. 2008-2009 ekonomik 
krizinin etkileri 2010’da atılmaya çalışılırken, bir 
yandan da madencilik mevzuatında yaşanan sı-
kıntıların çözülmeye çalışıldığı bir yıl oldu 2010. 
Yıl ortasında, yapılan değişikliklerle birlikte 
yürürlüğe giren yeni Kanun ve yıl sonuna doğ-
ru yürürlüğe giren kanunu uygulama yönetme-
liği, geçmişte yaşanan bazı sorunları çözerken 
sektörü yeni zorluklarla da karşı karşıya bıraktı. 
Tüm zorluklara rağmen yine de geleceğe 
umutla bakmak gerekiyor. Umuyorum ki 2011 
yılı herkes için, yaşanan sorunların rahatlıkla 
aşılabileceği bir yıl olur. 

2010 yılında yaşanan son gelişme de, 
Bergama - Ovacık Altın Madeni’nde oynanan 
oyunların benzerinin yaşandığı Manisa - Çaldağ 
Nikel Madeni’nde, projenin sahibi European 
Nickel şirketinin yatırımlarını durdurma kararı 
alması oldu. Şirketin yayınladığı habere göre 
Çaldağ’da izinlerin verilmesinde yaşanan gecik-
meler, şirketin faaliyet göstermesini engelle-
diği için yatırımlar şuan Filipinler’deki başka 
bir projeye kaydırılmış durumda. Şu aşamada 
Çaldağ’daki teknik ekip de Filipinler’e gönde-
rilecek. Şirket, eğer önümüzdeki dönemlerde 
izinlerle ilgili bir gelişme olursa, Filipinler’deki 
projenin de durumuna göre, Çaldağ’da yeniden 
faaliyet gösterme konusunu değerlendirecek. 

Peki bir şirket, portföyünde yer alan, en çok 
önem verdiği projesinden neden vazgeçer? Ya 
da biz 300 milyon USD’lik bir yatırımı neden 
heba ederiz? Böyle bir yatırımın gerek mevzuat 
ve bürokrasi, gerek çevreci geçinen gruplar 
tarafından zora sokulması, kalkınmamız için 
çok büyük engeldir. Bu noktada, “Gediz Havzası 
Hiroşima gibi olacak!” diye Türk halkını yanıltan 
kişiler acaba şuan hayatlarından memnunlar 
mı? Turgutlu ve çevresindeki halkın ekmeğini 
ellerinden alan bu kişiler rahat uyku uyuyabili-
yorlar mı? Bu soruları sormadan geçemiyorum!

Gelişen dünyada teknolojiye, yeniliklere 
ve değişime mahkumuz. Bu mahkumiyetin 
yanında ülke olarak gelişmemizin ve büyüme-
mizin tek çaresi de madenciliktir. İnsanlık tarihi 
madencilikle başlamış, tarih öncesi çağlar ma-
dencilikle şekillenmiştir. Yani insanoğlu maden-
cilikte geliştikçe çağ atlamıştır. Bu durum günü-
müzde de devam etmektedir. Bugün kapısında 
beklediğimiz ülke topluluğunun temelinde bile 
madencilik faaliyetleri yatmaktadır. En gelişmiş 
ülkeler, bu gelişmişliklerini maden üretimlerine 
borçludurlar. Bu yüzden ülke olarak madencili-
ğe gereken önemi vermeli, gelişmenin önünü 
açmalıyız. Kalkınmanın gereği madenciliktir!





Türkiye’den Haberler
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European Nickel Çaldağ’da rest çekti
European Nickel PLC, yaşanan orman 

izni sıkıntısı nedeniyle, orman izni alınana 
kadar yatırımlarını Çaldağ Projesi yerine 
Filipinler’de yer alan Acoje Nikel Laterit 
Projesi’ne kaydıracağını duyurdu. Firma, 
orman iznini alamadığından dolayı 
projeye finansman sağlayamamasını ve 
Türkiye’de ilgili kuruluşlarla gerekli işbir-
liğini sağlayamamasını gerekçe gösterdi. 
Orman yetkililerinin, sürecin işlediğini, 
izinin yeniden verileceğini belirtmelerine 
rağmen uzun süredir izin alınamaması 
şirketin bu kararı almasında etkili olduğu 
öğrenildi. Eğer yakın gelecekte izin 
alınabilirse şirket yönetim kurulu Acoje 
Projesi’nin de ışığında, Çaldağ’a yatırım 
kararını yeniden değerlendirecek. 

Duyuruyu yorumlayan şirketin genel Aralık 2010

müdürü Robert GREGORY, “Bize güven-
ce verilmesine rağmen, izin alınmasında 
yaşanan gecikme nedeniyle Çaldağ gibi 
önemli ölçekte, daha büyük ve uzun 
ömürlü olma potansiyeli olduğuna 
inandığımız Acoje projesine yatırım 
yapma kararı alındı. Son durumun ne 
olacağını bilmeden iznin alınmasını bek-
leyemezdik. Yönetim kurulumuz, çaba 
ve kaynaklarımızın Acoje için sarfedil-
mesinin şirketimiz için daha iyi olacağını 
düşünmektedirler. 

Yapılan duyuruda Çaldağ’da çalışan 
teknik ekibin de Filipinler’e kaydırılacağı 
öğrenilirken şirket ülkemizde 300 mil-
yon USD’nin üzerinde yatırım yapmayı 
planlamaktaydı.

Karatay Üniversitesinden bor atağı
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay 

Üniversitesi, özel sektörün desteğiy-
le “Kompozit Nano Malzeme Üretim 
Laboratuvarı”nı kuruyor. Kuruluş aşama-
sında yabancı yatırımcılardan da yatırım 
teklifi alan ve gelecek yılın mayıs ayında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde, 
katma değeri yüksek ürünlerin geliştiril-
mesi için sanayi ile üniversite arasında 
işbirliğinin sağlanması planlanıyor.

Karatay Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali OKATAN Aralık 2010

üniversitelerinin yakın zamanda, 
nanoteknoloji tabanlı bor ürünleriyle 
dikkatleri çeken NNT firmasının da 
desteğiyle, Orta Doğu’nun en büyük 
“Nanoteknoloji Kompozit Malzeme 
Üretim Merkezi”ne kavuşacağını bildir-
di. Okatan merkezde, özellikle borun 
nanoteknoloji ile işlenmesiyle sanayi 
için yüksek katma değerli ürünler ge-
liştirilmesine katkı verecek çalışmaların 
yapılacağını söyledi.

Madenlere çevre düzenlemesi
Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre 

Yönetimi Genel Müdürlüğü, maden 
işletmelerinin kuruluşundan kapanış 
sonrasına kadar geçen süreçte çevreye 
zarar vermesini önleyecek bir proje 
başlattı. Projenin ilk aşamasının ihale-
sini kazanan Fransa ve İtalya ile Avrupa 
Birliği ve Türkiye taraflarının imzaladığı 
sözleşme ile “Maden Atıklarının Yöne-
timi Projesi” başlatıldı. Çevre Yönetimi 
Genel Müdürlüğünün yürüteceği proje 
üç aşamada ve toplam 36 ayda tamam-
lanacak. 

Türkiye tarafında Maden Tetkik 
Arama Kurumu (MTA) ve Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü’nün (MİGEM) de 
katılacağı projenin ilk aşaması “Eşleş-

Aralık 2010

tirme” olacak. Eşleştirme için yapılan 
ihaleyi Fransa’nın madenle ilgili kamu 
kurumu olan Bureau de Recherche 
Géologique et Minière (BRGM) büyük 
ortak, İtalya’nın çevre ile ilgili yetkili 
kuruluşu Fondazione Minoprio küçük 
ortak olarak kazandı. Eşleştirme’de 
AB’nin 2006/21/EC sayılı Maden Atıkları 
Direktifi’nin ulusal mevzuata kazandı-
rılması sağlanacak. Finansal garanti, 
denetim - izleme, atık azaltılması, geri 
kazanımı ve arıtımı konularında klavuz-
ların hazırlanmasını içerecek olan eşleş-
tirme, atık bertaraf tesislerinin inşaası 
için temel gereksinimlerin belirlenmesi 
ve maden atıklarının karakterizasyonu-
nun yapılmasını da sağlayacak.

Projenin ikinci bileşeni olan “Teknik 
Yardım”da, kapatılmış ve terkedilmiş 
maden atık sahaları için risk temelli me-
todoloji hazırlanacak. Aktif, kapatılmış 
ve terkedilmiş maden atık sahalarının 
envanteri ile maden atık sahalarının 
rehabilitasyonu için örnek iki plan da 
hazırlanacak. Projenin üçüncü bileşe-
ni olan “Tedarik” kısmında ise Çevre 
ve Orman Bakanlığı Çevre Referans 
Laboratuarı, MTA Genel Müdürlüğü’nün 
Laboratuarı ve MİGEM’in altyapısı güç-
lendirilecek.

4 milyon 5 yüz bin EUR’ya malolacak 
projenin finansmanının büyük bölümü 
AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 
(IPA) tarafından karşılanacak.

Bayındır Madencilik çinko 
üretimine başlıyor

Bayındır Madencilik A.Ş.nin İMKB’ye 
gönderdiği haberde, İzmir’in Bayındır 
ilçesinde yer alan sahada 2011 yılı-
nın Ocak ayında üretime başlanacağı 
duyuruldu. Yapılan duyuruda şirket, 17 
Aralık 2010 tarihinde, ana ortağı İhlas 
Madencilik A.Ş.nin iştiraklerinden Mir 
Madenciliğin sahibi olduğu, İzmir ili, Ba-
yındır ilçesinde  yer alan çinko - kurşun 
sahasının rödovans karşılığında işletil-
mesine ilişkin olarak, Mir Madencilik 
ile sözleşme imzaladı. İlgili sözleşmeye 
göre şirket, üreteceği çinko cevherin-
den satış bedelinin KDV hariç % 7’sini 
nakden ve def’aten veya çıkan cevherin 
% 7’si oranında maden cevheri teslimi 
şeklinde Mir Madencilik’e aylık dönemler 
halinde ödemeler yapacaktır. Ayrıca her 
yıl sonunda yapmış olduğu satış tutarı 
üzerinden Maden Kanunu gereği resmi 
dairelere ödenecek payları tahakkuk et-
tirecek ve Mir Madencilik’e ödeyecektir. 
Bayındır Madencilik söz konusu sahada 
fiilen çinko üretimine 2011 yılı Ocak 
ayı başından itibaren başlayacağını da 
duyuruya ekledi. İhlas Holding, Bayındır 
Madencilik A.Ş.nin de ortağı konumunda 
bulunuyor. 

Aralık 2010





Trabzon Madenciliğin manyezit 
tesisi faaliyete başladı

Cihan Şirketler Grubunun bir kuruluşu 
olan Trabzon Madencilik ve Metal Sanayi, 
Erzurum – Aşkale’de 2007’de üretime 
açtığı Kromit Zenginleştirme Tesisi’nin 
ardından şimdi de Sinter Manyezit Üre-
tim Tesisi’ni devreye aldı. Şirket özellikle 
Doğu Anadolu Bölgesindeki (Erzurum-
Erzincan) manyezit cevherlerini değer-
lendirmek amacıyla kurduğu ve doğal 
manyezitten sinter manyezit üretecek 
bu tesisin yatırımına 2006 yılı ortalarında 
başlamıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında faa-
liyete geçen ve yıllık 100 bin ton üretim 
kapasitesine sahip olan tesiste üretilecek 
sinter manyezitin Rusya, Ukrayna, Ro-
manya, Yunanistan ve İran gibi ülkelere 
ihracatı hedefleniyor. Tesiste manyezit 
cevheri konsantre edildikten sonra 
döner fırında 1800 - 2000 °C sıcaklıklarda 
sinter manyezit üretilecek. Sinter manye-
zit, bazik refrakter tuğla ve harçların ana 
ham maddesi olup bazik refrakter tuğla 
ve harçlar, demir - çelik, çimento, kireç, 
cam, bakır ve diğer endüstri fırınlarında 
ısıya ve korozyona dayanıklı malzeme 
olarak kullanılmaktadır.

Aralık 2010

LiuGong ve SANY’den 100 milyon USD’lik yatırım
22 - 27 Kasım 2010 tarihleri arasında 

Çin’de gerçekleştirilen İnşaat Makinaları, 
Malzemeleri, Makine, Madencilik ve İş 
Makinaları, Yapı Araçları ve Ekipmanları 
(BAUMA) Fuarı’na Türkiye İş Makinaları 
Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği’nin 
(İMDER) öncülüğünde katılan 12 Türk 
firması ile makine sektörünün temsil-
cileri, Çin’den yatırımla döndü. Fuarda Aralık 2010

ülkemize LIUGONG firması tarafından 
40 milyon USD’lik, SANY firması tarafın-
dan ise 60 milyon USD’lik yatırım kararı 
alındı. Fuarı yaklaşık 400 Türk ziyaret 
ederken, organizasyon çerçevesinde 
İMDER’in öncülüğünde “Türk Makina 
Sektörü ve Yatırımlar Diyarı Türkiye” 
konulu bir toplantı da gerçekleştirildi.

MMO’dan yeni Maden Kanunu üzerine forum
Maden Mühendisleri Odası tarafından 

“Maden Kanunu ve Madencilik Faaliyetleri 
Uygulama Yönetmeliği‘nin Madencilik 
Sektörüne Etkileri “ konulu forum 11 
Aralık  2010 tarihinde oda üyelerinin, 
bakanlık ve sektör temsilcilerinin geniş 
katılımıyla Oda Genel Merkezinde ger-
çekleştirildi. Oda Genel Sekreteri Nahit 
ARI‘nın başkanlığında düzenlenen fo-

Aralık 2010

rumda, MMO Yasa, Tüzük, Yönetmelikler 
Çalışma Gurubu Başkanı Asım KUTLUA-
TA, MMO Hukuk Müşaviri Volkan KAYA 
ve MİGEM adına Ayhan AYKUT birer 
sunum yapmışlardır. Yapılan sunumların 
ardından katılımcıların soru, görüş ve 
önerilerinin ele alınmasıyla noktalanan 
forumun katılımcılar tarafından oldukça 
faydalı bulunduğu öğrenildi. Aralık 2010

ALSz Test İstasyonu yeniden 
yapılandırılıyor 

Türkiye Taş Kömürü Kurumu ALSz Test 
İstasyonu’nun vereceği sertifikaların ülke-
mizde ve Avrupa’da geçerliliğini sağlamak 
üzere yeniden yapılanması çalışmaları 
kapsamında Alman PTB Enstitüsü ile 
işbirliği yapılıyor. İşbirliği kapsamında 
PTB Alevsızdırmazlık Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Uwe KLAUSMEYER’in konuşmacı 
olarak katıldığı iki günlük bir seminer 
düzenlendi. Kurum içinden ve dışından 
katılımın yüksek olduğu seminerde ALSz 
Test İstasyonu’nun dünü, bugünü ve 
hedefleri anlatılarak katılımcılara Uwe 
KLAUSMEYER tarafından ”ATEX Direktifi 
Türkiye Uygulamaları “ konusunda bilgi 
verildi. Seminerin ikinci gününde ise aynı 
sunum Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
(ZKÜ)’nde yapılarak ZKÜ, TTK (ALSz), PTB 
arasında ileride yapılacak işbirliği için ilk 
adımlar atılarak Mayıs 2011’de bir çalıştay 
yapılması kararlaştırılmıştır.

Mediterranean, Yusufeli Projesi’nin satışından vazgeçildiğini 
duyurdu

Mediterranean Resources Ltd. (MNR), 
Eylül 2010’da yayınladığı haberde, 
Artvin’de bulunan Yusufeli Projesi’nin 
satışı için bir ön anlaşma (MOU - Memo-
randum Of Understanding) imzalandı-
ğını açıklamıştı. Türkiye’nin önde gelen 
madencilik firmalarından birisi olan ve 
adı açıklanmayan bir şirket ile anlaşmaya 
varıldığını bildiren MNR, Aralık ayında 
yayınladığı yeni haberle birlikte, alıcı 
şirketin enerji alanında yatırım yapma 
kararı aldığını ve bu yüzden Yusufeli 
Projesi’ni almaktan vazgeçtiğini bildirdi-
ğini duyurdu. 

MNR aynı duyuruda projeyi geliştirme 
faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi. Bu 
kapsamda SRK Consulting (Kanada) tara-
fından projedeki Taç ve Çorak sahalarında 
ön ekonomik değerlendirme çalışması Aralık 2010

yürütülüyor. İki saha için uygun proses 
tasarımını oluşturabilmek için yürütülen 
metalurjik test programı ve açık ocak 
optimizasyon tasarımı tamamlandı. De-
taylı maliyet analizi ise halen devam et-
mektedir. Tüm bu konularla ilgili detaylı 
bir NI 43-101 raporunun 2011 başların-
da yayınlanması beklenmektedir. 

Maden şirketleri enerjide de aktif
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.ye (TEDAŞ) 

bağlı Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.nin özel-
leştirme ihalesini 2 milyar 75 milyon USD 
teklif vererek Yıldızlar SSS Holding kazandı. 
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Adana, 
Gaziantep, Hatay, Mersin, Osmaniye, Kilis 
illerini kapsayan 2,6 milyon aboneye sahip 

Aralık 2010

olduğu öğrenildi. Bir diğer ihale olan Ak-
deniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin özelleştir-
me ihalesini ise 1 milyar 165 milyon USD 
ile Park Holding aldı. Bu bölgede ise 1,5 
milyon abone bulunduğu biliniyor. 
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İTÜ’den “Madencilikte Yeni Teknolojiler” Semineri
İTÜ Maden Mühendisliği Bölümünde 

25-26 Kasım 2010 tarihlerinde düzen-
lenen “Madencilikte Yeni Teknolojiler” 
semineri sektör çalışanları tarafından 
ilgiyle takip edildi. Seminerde, tünel 
açma ile madenlerde mekanize kazı ile 
ilgili yeni gelişmeler ve bu alanda elde 
edilen deneyimler katılımcılarla paylaşı-
lırken, madencilikte bilgisayar destekli 
tasarım ve uygulamalar üzerinde de 
durulmuş, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin Aralık 2010

temel konularından birisi olan ergono-
mi konusu detaylı olarak irdelenmiştir. 
Üretim faaliyetleri ile ilgili olarak çevreye 
uygun patlatma tasarımları, sondajcılık-
ta optimum matkap seçimi ve perfor-
mans analizi ve jeoistatistiksel hesapla-
ma yöntemleri seminerde işlenen diğer 
konulardan olmuşlardır. 

Seminer esnasında İTÜ Maden 
Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları 
gezilmiş ve katılımcılara kısaca labo-

ratuvarlarda yapılan deneylerle ilgili 
bilgi verilmiştir. İTÜ Maden Fakültesi 
Maden Mühendisliği Bölümü tarafından 
düzenlenen seminer, sektör çalışanları 
ile Fakülte hocalarının fikir alışverişinde 
bulunmalarına yardımcı olmuştur.

Gönderen 
Hakkı Elbir

Maden Mühendisi

Ülkemizde yeni bir şirket: Cloncurry Metals Limited
Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı 

sermayeli firmalara bir yenisi daha eklen-
di. Cloncurry Metals Limited isimli şirket, 
Fronteer Gold’dan devraldığı sahalar 
ile ülkemizde faaliyet gösteren yaban-
cı firmalar arasına katıldı. Avustralyalı 
Cloncurry, Fronteer’ın Aktarma ve İspir 
projelerinin tüm haklarını devralırken 
Yunt Dağ Projesi’ne de ortak oldu. Üç 
projeden de oldukça ümitli olduğunu 

Aralık 2010

belirten şirket Yunt Dağı Projesi’nin son-
daja hazır aşamada olduğunu bildirdi. 
Aktarma, Balıkesir ilinin 12 km kuzeyba-
tısında yer alırken, Yunt Dağı İzmir’in 50 
km kuzeyine, İspir Projesi ise Trabzon’un 
125 km Güneydoğusunda yer almak-
tadır. Cloncurry’nin Türkiye’den başka 
Meksika ve Avustralya - Queensland’de 
altın, gümüş, bakır, molibden projeleri 
bulunuyor. 

Alacakaya Mermer, Fırat 
Üniversitesine yatırım yapıyor

Fırat Meclisi Derneği girişimiyle 
başlatılan çalışma ile Fırat Üniversitesi 
bünyesinde maden fakültesi kurulması 
çalışmalarına başlandı. Yapılan girişimde 
fakülte binasının yapımını Elazığ’lı şirket 
Alacakaya Mermer üstlendi. Fırat Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi BİNGÖL, ocak 
veya şubat aylarında bölümü kuracakla-
rını, gelecek yıl da maden mühendisliği 
bölümüne öğrenci alacaklarını söyledi.

Aralık 2010

Edirne’de hazin iş kazası 
Edirne ili Uzunköprü ilçesi Yağmur-

ca köyünde bulunan özel bir şirkete ait 
kapalı kömür işletmesinde, galeri sür-
me ve kömür üretim işinde görev yap-
makta olan maden mühendisi Mehmet 
Topaloğlu 27.12.2010 günü geçirdiği 
iş kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. 
Kazanın madenden çıkışta, nakliye 
sırasında meydana geldiği öğrenilirken 
Topaloğlu memleketi Giresun, Tirebo-
lu, Şirinköy’de defnedilmiştir. 

Aralık 2010

Erkanlı, 2011’de 25 milyon 
USD yatırım öngörüyor

Erkanlı Şirketler Grubu iştiraklerinden 
Erksan Madencilik, Marmara ve Doğu 
Anadolu bölgelerinde kurşun, çinko ve 
nikel madenleri aldığını ve bu madenlere 
2011 yılı içerisinde 25 milyon USD yatırım 
öngördüklerini bildirdi. Yapılacak yatırım-
ların ardından işletmelerde ilk etapta 200 
kişiye istihdam sağlanacak. Yıllık cirosunun 
80 milyon USD olduğu öğrenilen şirketin 
hedefi, aylık 3 bin ton kurşun ve çinko cev-
heri, 7 bin ton nikel cevheri ihraç etmek.

Aralık 2010





Yabancıların madenlerimize ilgisi TBMM’de sorgulandı
CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza 

ÖZTÜRK’ün, yabancı sermayeli maden 
şirketlerinin ülkemizdeki durumları hak-
kındaki soru önergesini yanıtlayan Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ, 
yabancı sermayeli şirketlerce fiili olarak 
üretim yapılan ruhsat sahalarının sayısı 
2004 yılında 162, 2005 yılında 163, 2006 
yılında 219, 2007 yılında 285, 2008 yılında 
276 ve 2009 yılında 280 olduğunu ifade 
etti.

Bakan Yıldız, MİGEM kayıtlarında ülke 
çapında 28.763 arama ruhsatı, 12.045 
işletme ruhsatı ve 91 ön işletme ruhsatı 
olmak üzere toplam 40.899 adet maden 
ruhsatı bulunduğunu, kamu şirketlerine 
ait de toplam 649 adet ruhsat sahası 
bulunduğunu bildirdi. Aralık 2010

Yıldız, yabancı sermayeli/ortaklı ola-
rak kurulduğu ticaret sicil kayıtlarında 
belirtilen şirketler tarafından MİGEM’den 
1128 arama ruhsatı, 726 işletme ruhsatı 
ve 14 ön işletme ruhsatı olmak üzere 
toplam 1868 adet maden ruhsatı alındı-
ğını söyledi. Yıldız ayrıca bu ruhsatların 
alan olarak, Türkiye’deki toplam ruhsat 
alanının % 6,7’si, sayı olarak ise % 5’ine 
tekabül ettiğini açıkladı. Yıldız “Bu 
şirketlere ait arama ruhsatları sayı olarak 
ülke genelinde verilen toplam arama 
ruhsatlarının % 3,9’u, alan olarak % 5,5’i; 
işletme ruhsatları ise sayı olarak ülkemiz 
genelinde verilen toplam işletme ruh-
satlarının yüzde 6’sı, alan olarak yüzde 
9,3’üdür.” dedi. 

Turk Power’dan Konya’ya 
termik santral

New York merkezli Türk - Amerikan 
danışmanlık ve operasyon şirketi olan 
Turk Power Corp., Konya’da 500 MW kapa-
siteli termik santral kurmak için sözleşme 
imzaladığını duyurdu. Konya’daki proje 
alanındaki kömür rezervlerinin 152 mil-
yon ton olduğu ve yaklaşık 40 yıl boyunca 
santralin ihtiyacını karşılayacağı belirtildi. 
Edinilen bilgiye göre maden sahasında 
yapılacak çalışmaları ise North American 
Coal Corp. yürütecek. Projenin toplam 
yatırım tutarının 1,26 milyar USD olduğu 
belirtiliyor. Proje, termik santrali besleye-
cek linyit kömürü madeninin işletmesini 
de kapsıyor.

Aralık 2010

Eti Maden, toryum sahası için ihaleye çıktı
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür-

lüğü, Eskişehir - Sivrihisar ilçesi sınırları 
içerisinde yer alan İR.3360 sayılı tor-
yum sahasının, toryum ve nadir toprak 
elementlerinin (NTE) işletilmesi için, özel 
sektöre rödovansa vermek suretiyle veya 
ortaklık şeklinde çalışmak üzere ihaleye 
çıktı. 20 - 31 Aralık tarihlerinde rande-
vulu görüşmeler şeklinde yapılan ihale 
Ankara’da gerçekleştirilirken, dergimiz 
yayına hazırlandığı sırada henüz ihale 
sonucu açıklanmamıştı. 

Sahada 80’li yıllarda MTA tarafından 
yapılan arama çalışmaları sonucunda      

Aralık 2010

% 37,44 CaF2, % 31,04 BaSO4, % 3,14 NTE 
(nadir toprak elementleri) ve % 0,2 ThO2 

tenörlü kompleks cevher rezervi tespit 
edildi. Toryum sahasında bugün için bili-
nen rezervden üretilebilecek yaklaşık 4 
bin ton toryum oksit bulunmakta. Ancak 
yatağın kompleks olması nedeniyle tor-
yum, kalsit, florit, barit ve NTE açısından 
birlikte değerlendirilmesi yapılacak. 

1990 yılında MTA Genel Müdürlüğü 
tarafından Eti Maden’e devredilen sahada 
MTA’nın buluculuk hakkı bulunmakta. 
Ayrıca 2840 sayılı, Yasa gereği sahanın 
herhangi bir şahsa veya kuruluşa devri 

de mümkün değil. Ancak, ortaklık, rödo-
vans ve kira şeklinde işletilebilecek.

Cevherin prosesinde önce kalsit, barit 
ve floritin cevherden ayrılması, daha sonra 
toryumun ayrılması ile NTE elde edilecek. 
Elde edilecek toryum Maden Kanununa 
göre sadece devlete verilebilecek ya da 
Bakanlar Kurulunun belirleyeceği bir yere 
satılabilecek. Bu arada Türkiye Atom Ener-
jisi Kurumu (TAEK) ile yapılan görüşme 
sonucunda, söz konusu kurumun 4 - 5 
bin ton toryum oksidi depolayabileceği, 
ancak bunun da bir depolama maliyetinin 
olduğu belirtildi. 

Kurtalan Çimento’ya 75 
milyonluk yatırım

Limak Holding bünyesinde yer alan, 
Siirt - Kurtalan’da kurulu bulunan Kurta-
lan Çimento Fabrikası, üretim kapasite-
sini iki katına çıkarmak için gerekli ÇED 
belgesini aldı. Gelişme üzerine fabrikaya 
75 milyon USD’lik yatırım yapma kararı 
alan Limak Çimento Grubu, yeni yatırımla 
birlikte bölgede 500 kişiye daha istihdam 
sağlanacağını açıkladı. Limak Çimento 
Grubu bölgede mevcut 4 entegre çimen-
to fabrikası ve 2 öğütme - paketleme 
tesisi ile faaliyet gösteriyor. Yeni yatırımla 
birlikte grubun Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde kurulu çimento 
üretim kapasitesi yılda 8 milyon 200 bin 
tona ulaşacak.

Aralık 2010

Taksim’de Dünya Madenciler Günü kutlaması
4 Aralık Dünya Madenciler Günü, sek-

tör temsilcilerinin katıldığı bir etkinlikle 
İstanbul - Taksim’de kutlandı. Kutlamaya 
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, 
Türkiye Madenciler Derneği, Maden 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Yurt 
Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Agre-
ga Üreticileri Birliği, Seramik Cam ve 
Çimento Hammadde Üreticileri Derneği, 
Genç Maden İşletmecileri Derneği, İTÜ 
Maden Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi 
Maden Mühendisliği Bölümü temsilcileri 
katıldı. Madencilik Sektörü Başkanlar 
Konseyi Birliği Başkanı İsmet KASAPOĞ-
LU, yaptığı konuşmada “Bugün, 4 Aralık 
Dünya Madenciler Günü. Bugün, çok 

Aralık 2010

eski bir yaşanmışlıktan doğmuştur. Barba-
ra, dünya güzeli genç bir kızdır. İnançları 
yüzünden cezalandırılır ve terk edilmiş bir 
maden ocağına kapatılır. Genç kızın kade-
ri, hayatları yer altında geçen madenciler-
le örtüşür. Madenciler de onu, kendi-
leri için ‘kurtarıcı bir melek’ kabul edip 
“Azize” ilan eder. İşte bugün, Santa Azize 
Barbara’nın doğum günüdür. İnançları 
ve kökenleri ne olursa olsun tüm dünya 
madencileri bu günü, yüzyıllardır bayram 
olarak kutlamaktadır. Biz de hayatlarını 
riske ederek toplumun daha iyi şartlarda 
yaşamasını sağlayan madencilerimizin 
bayramını kutluyor ve onlara minnet ve 
şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi. 

12





Maden ve konsantreleri ilk  defa CLP tüzüğü ile 
sınıflandırılıyor!

1272/2008 sayılı CLP Tüzüğü (Clas-
sification, Labelling and Packaging of 
Substances and Mixtures / Maddele-
rin ve Karışımların Sınıflandırılması, 
Etiketlenmesi ve Ambalajlanması) 20 
Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş-
tir. Söz konusu CLP Tüzüğü kapsamın-
da, AB içerisinde maden cevherleri ve 
konsantrelerinin üretimini / ithalatını 
yapan firmalar, ilk defa, ürettikleri bu 
ürünler için CLP Tüzüğü usul ve esas-
larına göre sınıflandırma değerlendir-
mesini yapma ve 3 Ocak 2011 tarihine 
kadar Avrupa Kimyasallar Ajansı’na 
tehlike sınıflandırmalarını “bildirim 
yükümlülüğü” ile karşı karşıya kal-
mıştır. Bu kapsamda maden ve metal 
sektörünün ana proseslerinden olan 
madenlerin işlenmesi ve konsantrele-
rinin elde edilmesi esnasındaki işlem-
ler sırasında kimyasal tehlikelerin ve 
risklerin yönetilmesi, maden sektörü-
nü kimyasallara bir bakış açısı geliştir-
meye zorladı. Tehlikeli metal bileşik-
leri içeren maden ve konsantrelerinin 
üretimi, taşınması ve depolanması 
esnasındaki risklerin yönetimi için 
tehlike sınıflandırması (fizikokimyasal, 
insan sağlığı ve çevre sağlığı tehlike 
kategorilerinde) ve etiketleme büyük 
önem teşkil etmektedir. 

REACH Tüzüğü kapsamında eğer 
kimyasal olarak değiştirilmemişlerse 
mineraller, cevherler, cevher konsant-

releri kayıttan muaf tutul-
muştu. Ancak maden ve 
konsantrelerinde sınıflan-
dırmaya neden olan mi-
nerallerin bulunması, ma-
den ve konsantrelerinin 
CLP Tüzüğü kapsamında 
sınıflandırılmasını zorun-
lu hale getirdi. Bu yönde 
yapılan çalışmalarda, sı-
nıflandırmaya neden olan 
minerallerin As, Co, Cu, 
Ni, Pb, Sb mineralleri ol-
duğu, onun dışında insan 
sağlığı üzerindeki zararlı 
etkilerin solunabilir kristal 
silika ve asbest ile geldiği, 
fizikokimyasal tehlike sı-
nıf ve kategorilerinin ise 
“pyrrhotite” mineralinden 

geldiği belirlenmiştir. Bu noktada ma-
den ve konsantrelerinin mineralojik, 
element bazlı ve kimyasal olarak analizi 
önem arz etmektedir.

Diğer taraftan CLP Tüzüğü, bu sek-
tördeki firmalara ayrıca oluşturulan 
yeni sınıflandırmalarla ve CLP Tüzüğü 
kapsamında kullanılmaya başlanacak 
yeni piktogramlarla, etiket ve güvenlik 
bilgi formlarında revizyonu zorunlu kıl-
maktadır.

CLP Tüzüğü kapsamında maden 
cevheri ve konsantreleri için yapılması 
gereken tehlike değerlendirmesi için 
Eurometaux (European Association of 
Metals) ve Arche tarafından geliştirilen, 
metallerin mineralojik yapısına göre ve 
komposizyon yüzdelerine dayalı, CLP 
Tüzüğü kapsamındaki son kurallarla 
geliştirilmiş web erişimli bir sınıflandır-
ma aracı olan MeClas (www.meclas.eu), 
yıllık olarak ödenmesi gereken lisans 
ücreti karşılığında kullanılabilir ve Av-
rupa Birliğinde kurulmuş tehlike değer-
lendirmesinde uzmanlaşmış organizas-
yonlardan yardım alınabilir.  

Bu çerçevede, ülkemizden AB’ye 
yapılacak maden ve konsantreleri ih-
racatında, ihracatçı firmalarımızın CLP 
Tüzüğü’nün öngördüğü şartları yerine 
getirmeleri gerekmektedir. Uyum sü-
recinde CLP Tüzüğü hakkında detaylı 
bilgi için aşağıda iletişim bilgileri bulu-
nan, Birliğimizin REACH ve CLP Yardım 
Masası ile temasa geçilebilir.

REACH ve CLP Yardım Masası:
Tel: 0 212 454 06 33 / 0 212 454 06 31

Mehmet ZEREN
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı 
Birlikleri Genel Sekreteri 
immib@immib.org.tr

Koza doğaya yeniden 
kazandırma çalışmalarında 
iddialı

Koza Altın İşletmeleri, altın madenciliği 
hakkında ortaya atılan asılsız iddialara, 
gerçekleştirdiği temel çalışmalarla yanıt 
veriyor. Şirket, altın madenciliği ile çevre 
kavramlarının rahatlıkla bir arada yürü-
tülebileceğini göstermek, insan ve çevre 
sağlığı açısından herhangi bir olumsuzluğa 
neden olunmadığını kanıtlamak amacıyla, 
sürdürülebilir madencilik kriterleri çerçe-
vesinde yer alan maden kapatma planı 
kapsamında madencilik faaliyeti biten tüm 
alanlarda doğaya yeniden kazandırma 
faaliyetlerine başladı. 

Koza, Balıkesir’in Havran ilçesine bağlı 
Büyükdere ve Küçükdere’de yer alan Hav-
ran Altın Madeni’nde Kasım 2006 - Mart 
2010 tarihleri arasında açık ocak faaliyeti 
ile cevher üretimi gerçekleştirmişti. Bu 
kapsamda Küçükdere’de 3,5 milyon m3 
kazı yapılarak 1 milyon 700 bin ton cevher 
Ovacık Altın Madeni tesislerine taşınıp 
dore külçe haline getirilmiş, madencilik 
yapılan bu alanların dolgu çalışmaları ise 
Kasım 2010 tarihinde tamamlanmıştır. 
Sahalarda doğaya yeniden kazandırma 
faaliyetleri, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, 
maden işletilmeye başlamadan önce pro-
jelendirilmiş, proje Çevre ve Orman Bakan-
lığı tarafından onaylanmış ve işletmenin 
başlamasıyla birlikte projenin de uygulan-
masına başlanmıştır. Cevher üretiminin 
bitmesi ile doğaya yeniden kazandırma 
faaliyetleri hızlandırılarak şirket mülkiye-
tindeki sahaya 2.000 adet zeytin fidanı 
dikilmiş, Orman İşletme Müdürlüğü’ne 
ait sahalar ise Edremit Orman İşletme 
Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Bu alanlara 
da proje kapsamında toplam 16.000 adet 
fıstık çamı ve kızılçam fidanı dikileceği 
öğrenildi.

Aralık 2010

Önce

Sonra
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Çevreci çalışanlarından Spektra’ya anlamlı hediye
Türkiye’nin en büyük maden sondajı 

şirketi Spektra Jeotek A.Ş. kuruluşunun 
25. yılında çalışanlarından çok güzel ve 
anlamlı bir hediye aldı. Ankara merkez çalı-
şanları ile aileleri Ankara - İstanbul otobanı 
Susuz mevkiinde 400 fidan dikerek 25. Yıl 
hatıra ormanı oluşturdu. Güneşli havanın 
da eşlik ettiği dikimde merkez çalışanları, 
Ankara’da bulunamayan 250 arazi çalışanı 
adına da ağaç dikti.

 Spektra’ya hazırlanan bu sürpriz orga-
nizasyon Kurucu Genel Müdür A. Levent 
OKAY’ı ve ailesini çok duygulandırdı. 
Bugünlere çalışanlarla beraber gelindiğini 
kaydeden A. Levent OKAY hem bugüne 
kadarki katkıları, hem de verdikleri bu 

Karadon’da kuyu onarılmaya 
başlandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon 
Müessesesinde geçtiğimiz Mayıs ayında 
yaşanan grizu patlaması nedeniyle 30 
madenci hayatını kaybetmiş, 28’inin cese-
di yer altından çıkarılırken 2 madencinin 
cesedi yaklaşık 8 aydır bulunamamıştı. 
Hasarlı servis kuyusunun onarılması ve 
cesetlerin çıkarılması amacıyla yapılan 
uluslararası ihaleyi kazanan Çinli firmanın 
yetkilileri en sonunda ülkemize gelerek 
çalışmaya başladı. 26 Kasım’da yer teslimi 
yapılarak onarıma başlanan kuyudaki 
madencilerin cesetlerinin 45 gün içinde 
çıkarılması beklenirken, toplamda 150 
gün içerisinde tüm onarım işinin ta-
mamlanacağı bildirildi. Kuyuda 19 kişilik 
bir ekibin çalıştığı belirtilirken yılbaşı 
itibariyle kuyudan 100 ton hurda ve 2 bin 
metreküp suyun çıkarıldığı öğrenildi.

Aralık 2010
Aralık 2010

Çinli firmaların gözü Türk kömüründe
Çinli Huishang Group yetkilileri, 

Türkiye’den kömür ithalatı yapmak iste-
diklerini, bu kapsamda ilk etapta 130 mil-
yon USD yatırım yapmayı planladıklarını 
açıkladı. Şirket müdürü Roy GE, DEİK (Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu)’nun İstanbul’da 
düzenlediği bir toplantıda, “Global kömür 

tedarik ağımızı genişletmek amacıyla 
Türkiye’ye ilk etapta 130 milyon USD 
yatırım planlıyoruz. Daha fazla yatırım 
yapmamız için Türk kömürünün kalitesi 
ve miktarı tetikleyici olabilir.” dedi. Firma 
şuan da Türk ortak arayışı içinde.

Aralık 2010

Aralık 2010

Anatolia, Çöpler Altın Madeni’nde ilk altını döktü 
Anatolia Minerals, Erzincan İliç’deki 

Çöpler Madeni’nde 22 Aralık tarihinde ilk 
altını döktü. Madenden çıkacak işlenmemiş 
cevher miktarının artması, kırıcı ve yığma 
sistemlerinin devreye girmesi ile birlikte 
altın üretiminin artması bekleniyor. % 80’i 
kırma ve yığma sistemlerinden gelecek 
cevher ile birlikte üretilecek ilk ticari dökü-
mün 2011 yılının ortalarında gerçekleşmesi 
ve yılın geri kalanında ise üretimin artması 
hedefleniyor. Şu anda, ortalama 2,30 g/t 

tenörlü 171.000 ton işlenmemiş cevher 
kırıcı sistem girişinde ve ortalama 1,07 g/t 
tenörlü 1,35 milyon ton altın liç tesisinde 
depolanmış durumda. 

Çöpler Projesi % 95 Anatolia Mine-
rals, % 5 Lidya Madencilik (Eski adıyla 
Çalık Madencilik) ortaklığıyla işletilecek. 
Birincil plan 1,3 milyon ons altını, endüstri 
standartlarının altında sabit bir maliyetle 
işlemek. Şirketin yıllık üretim beklentisi 
175,000 ons altın seviyelerinde.

güzel hediye için çalışanlara teşekkür 
etti. Ayrıca bu hediyenin sosyal 
sorumluluk açısından da 
büyük önemi oldu-
ğunu ifade 
etti.
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Dünyadan Haberler
Nautilus, Solwara-1 için ortağını yakında açıklayacak

Kanada ve Avustralya borsalarında 
işlem gören ve geçtiğimiz sayılarda 
röportaj ve proje tanıtımına yer verdiği-
miz Nautilus Minerals firması, Papua Yeni 
Gine’deki, deniz seviyesinin 1600 metre 
altında üretim yapmayı hedefleyen proje-
si için aradığı ortağı bulduğunu açıkladı. 
Şirket CEO’su Steve ROGERS’ın söylediği-
ne göre, Solwara-1 Projesi için 2009 yılın-
dan bu yana yapılan görüşmelerde son 
aşamaya gelindi ve görüşmeler sonunda 
liste iki şirkete kadar düştü. Görüşmelerin 
en geç bir- iki ay içerisinde sonuçlanaca-
ğı söylenenler arasında. İlk derin deniz 

Aralık 2010

madenciliği projesini hayata geçirmeye 
çalışan şirketin, üretime başlamadan 
önce üretim iznini alması gerekiyor. Yeni 
ortaklık anlaşması tamamlanmadan bu 
izinlerin de tamamlanacağı ve Papua 
Yeni Gine’deki Madencilik Bakanı’nın 
değişmesinin bu süreci bir miktar 
uzattığı belirtildi. Ülkemizde de faaliyet 
gösteren Kanada firması Teck Resources 
ve Anglo American şirketin en yüksek 
hissedarı konumundalar. Nautilus’un 
verdiği bilgiye göre Solwara-1 
Projesi’nde 80.000 t/y bakır ve 150.000 
oz/y‘dan 200.000 oz/y’a kadar da altın 
üretimi olacak. Konu ile ilgili olarak Na-
utilus İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri 
Başkan Yardımcısı Scott TREBILCOCK 
ile yapılan röportajı 9. sayımızda, derin 
- deniz madenciliği üzerine yazılmış 
“ Hidrotermal Ağızlar ve Bunlra Bağlı 
Mineral Rezervleri” adlı makalemizi de 
10. sayımızda bulabilirsiniz.

Rio Tinto’dan inovatif yatırımlar
Kanadalı şirket Rio Tinto, Aralık ayı 

başında, küresel büyüme programı 
kapsamında Kanada’daki yeraltı maden-
ciliği araştırma merkezi olması hedef-
lenen Centre for Excellence in Mining 
Innovation’a 10,1 milyon CAD yatırım 
yapacağını açıkladı. Yatırım sonrasın-
da, bu merkezde hızlı maden inşaası 
ve derin madencilikte zemin kontrolü 
konularında araştırmalar yapılacak. 
İnovasyondan sorumlu Rio Tinto yetkilisi 
John MCGAGH’ın yaptığı bir açıklamaya 
göre bu yatırım dünyadaki uzmanları bir 
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araya getirip, karşılıklı faydalı ortak-
lıklar kurup teknoloji geliştirerek, Rio 
Tinto’nun gelecekteki ihtiyaçlarına çö-
zümler üretmek için yapıldı. Şirket 5 yıl 
boyunca dünyanın değişik bölgelerinde 
5 ayrı araştırma merkezini tamamlamak 
niyetinde.

Şirket ayrıca 758 milyon USD’yi de, 
Kanada’daki aluminyum izabe tesis-
lerinin, üretim verimini arttırmak için 
modernizasyon ve genişletme çalış-
malarına ayırmayı planlıyor. Yatırım 
Quebec’teki AP60 tesisinin ilk aşama-

sının tamamlanması için kullanılacak. 
İhtiyaca göre tasarım teknolojisinin son 
nesli ürünü olan AP60 tesisinin pota 
başı metal çıktısı mevcut izabe tesisle-
rinden %40 fazla olacak. Rio Tinto ayrıca 
300 milyon USD’lik bir yatırımı da British 
Columbia’daki 2,5 milyar USD’lik Kitimat 
İzabe Tesisi için gözden çıkarmış durum-
da. Kitimat izabe tesisi için tasarlanmış 
proje ile birlikte tesisin enerjisi hidroe-
lektrik ile sağlanacak ve  Rio Tinto Alcan 
hissedarı AP Teknoloji tesisin emisyon 
yoğunluğu değerlerini % 50 azaltacak.

Şili Madencilik Odası bakır fiyatlarından 2 - 3 yıl daha ümitli
Şili Madencilik Odası Başkanı Miguel 

Angel DURAN’ın yaptığı açıklamaya 
göre, Çin’in talebi ile birlikte, 1. derece 
ithal bakır fiyatları, önümüzdeki iki – üç 
yıl içinde de yüksek seyretmeye devam 
edecek. 1 aya yakın süredir grevde olan 
Collahuassi Bakır Madeni bile yıllık üre-
tim hedefine ulaşmış durumda. Xstrata 

Aralık 2010

ve Anglo American’ın sahip olduğu 
maden dünya’nın 3. büyük bakır üreti-
cisi ve küresel bakır ihtiyacının yaklaşık 
% 3,3’ünü karşılayabilecek üretim 
rakamlarına sahip. USD’nin değer 
kaybetmesi ve Çin’in lokomotifliğindeki 
talep yoğunluğu nedeniyle, geçtiği-
miz günlerde bakır fiyatlarında ciddi 

yükselmeler yaşanmıştı. Başkan Duran’ın 
tek endişesi ise, yükselen taleplere cevap 
veremeyen dünya bakır üretiminin, 
önümüzdeki dönemlerde ekonomik bir 
hammadde olmaktan çıkabilecek bakır 
yerine aluminyum gibi daha ucuz alter-
natif metallerin piyasada değer görmeye 
başlaması ihtimali.
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Inmet, Las Cruces Madeni’ni satın aldı
Ülkemizde de bir işletmesi bulunan To-

ronto merkezli Inmet Mining, İspanya’daki 
Las Cruces madeninin sahip olmadığı 
% 30’luk kısmını 552 milyon USD’ye 
satın alarak, madenin tüm hisselerinin 
sahibi oldu. Şirket, Leucadia National 
Corporation’a 150 milyon USD nakit ve 
330 milyon USD değerinde Inmet hissesi 
verecek. Ayrıca Leucadia’nın geçen sene 
taahhüt ettiği garanti harcama borcu olan 
72 milyon USD de silinmiş olacak. Inmet 
CEO’su Jochen TILK, bu sayede Las Cruces 
madenindeki hak sahipliğini sağlamlaştır-
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dıklarını ve dünya standartlarındaki bu 
projeden üretilecek bakır ile hisseleri-
nin, hisse sahiplerini daha da memnun 
edecek noktalara geleceğini düşündü-
ğünü belirtti. 2009’un Haziran ayında 
üretime başlayan maden, Inmet’in 
büyüme planlarının önemli bir parçası 
olarak değerlendirilmekteydi fakat ilk 
yılki rakamlar beklentilerin altında kal-
mıştı. Şirketin ülkemizde, Finlandiya’da, 
Panama’da madenleri ve Papua Yeni 
Gine’deki Ok Tedi madeninde hissesi 
bulunmakta.

Ruanda, mineral endüstrisine 
daha fazla yatırım bekliyor

Ruanda Hükümeti, komşu ülke 
Kongo’daki madencilik yasağı sonrası, ülke-
sindeki mineral endüstrisine daha fazla yatı-
rım bekliyor. Kongo, 9 Eylül 2010 tarihinden 
beri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Maniema 
eyaletlerinde, mafya gruplarının gaspları-
nın önüne geçmek amacıyla, madencilik 
faaliyetlerini askıya almıştı. Yasak ile birlikte, 
Ruanda’daki madencilik şirketlerinin üre-
timleri arttı ve maden açmakla ilgilenen 
madencilerin sayısı artış gösterdi. Ruanda 
Hükümeti jeolojik veriler üzerinde çalışıp 
veri sağlayarak, ülkeye yapılacak yatırımları 
arttırmayı planlıyor. 

1990 yılında yaşanan ve 1 milyon 
kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan 
soykırım sonrası ekonomik sıkıntısını hala 
daha tam olarak atlatamamış ülke, uluslar 
arası yatırımcıları madencilik yapması için 
ülkelerine çekmekte kararlı.
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Afganistan, altın madenciliği 
anlaşmasını onayladı

Afganistan Hükümeti, ülkenin kuzeyin-
deki dağların altında yer almakta olan bir 
projede altın çıkarılmasına izin verdi. Yet-
kililer tarafından yapılan açıklamaya göre 
bu madencilik projesi, Afganistan’da altın 
üretimi yapılacak ilk özel madencilik pro-
jesi olacak. Birleşik Devletler ve Birleşik 
Krallık’tan 10 şirket, Baghlan eyaletindeki 
bu proje için 50 milyon USD’yi gözden 
çıkardılar. Bu projenin Afganistan’ın eko-
nomik bağımsızlığı ve ülkedeki yabancı 
yatırımlar için bir dönüm noktası olacağı 
düşünülüyor.
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Meksikalı şirket Fresnillo, gümüş madenciliğinde zirveyi hedefliyor
Meksikalı madencilik şirketi Fres-

nillo, yerel madenlerinde yapacakları 
ciddi genişletme planlarıyla, 2011’de 
dünyanın bir numaralı gümüş üreticisi 
konumuna gelmeyi hedefliyor. Şirketin 
Başkanı Jaime LOMELI ve Finans Kurulu 
Başkanı Mario ARREGUIN, Fresnillo’nun 
büyüme hedefleri ile birlikte Meksika’nın 
2011’de, Peru’nun bir numaralı gü-
müş üreticisi konumuna geçeceklerini 
söyledi. Fresnillo’nun tüm işletmeleri 
Meksika’da bulunmakta. Şirketin bah-
settiği, Meksika’nın merkezinde yer alan 
Saucito Geliştirme Projesi hayata geçerse 
Fresnillo, gümüş üretimini 2011’de yıllık 
42 – 43 milyon onsa (küresel üretimin % 
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6’sı) çıkarmayı hedefliyor. BHP Billiton’un 
diğer metal üretimlerinden elde ettiği 
yan ürün gümüş, Fresnillo’nun üreti-
minden fazla olsa da Fresnillo, en fazla 
gümüş madenini elinde bulunduran 
şirket olarak yatırımlarına yön veriyor. 
Gümüş fiyatlarının New York borsasında 
29,24 USD/ons’a ulaşmasının ardından 
cesaretlenen şirket, rezerv genişletme 
çalışmalarına ve Peru’da potansiyeli yük-
sek başka sahalarda aramalar yapmayı 
hedeflemiş durumda. 3. çeyrek rapo-
runa göre şirket, yıllık hedefi olan 41,1 
milyon ons gümüş 340.000 ons altın 
üretim rakamlarına ulaşmak yolunda 
emin adımlarla ilerlemekte.

Japon bilim insanları ilk yapay nadir metal - palladyum tipi alaşımı üretti 
Japon bilim insanları, başka yapay nadir 

metallerin üretimine de ön ayak olabilecek 
nano - işleme teknolojisini geliştirdiklerini 
söylediler. Yaptıkları açıklamaya göre dün-
yadaki ilk yapay nadir metal - palladyum 
benzeri bir alaşımı üretmeyi başardılar. Bu 
sayede Japonya dış ülkelere olan palad-
yum bağımlılığını kırmak istiyor. Kyoto 
Üniversitesi organik kimya profesörlerin-
den Hiroshi KITAGAWA tarafından yöneti-
len çalışmalarda, nano-işleme teknolojisi 
kullanılarak eşit oranda rodyum ve gümüş Aralık 2010

içeren su çözeltileri ısıtılarak dumana dö-
nüştürülmüş ve ısıtılmış alkol ile yavaşça 
karıştırılarak, yeni alaşımın parçacıkları 
oluşturulmuştur. Her bir parçacığın çapı 
10 nanometredir ve iki metalin atom-
ları homojen olarak karışmıştır. Bu yeni 
alaşım, hidrojen saklama yeteneğine 
sahiptir. Paladyum da yüksek oranlarda 
hidrojen depolayabilmekte ve katalizör 
olarak araç egzostlarında kullanılmakta-
dır. Rodyum ve gümüş ayrı ayrı hidrojen 
tutabilme yeteneğine sahip olsalar da 

yeni karışımın, palladyumun yarısı kadar 
absorbsiyon yapabildiği söylenenler 
arasındadır. 

Bu gelişmeye dünyanın önde gelen 
şirketleri tarafından kuşku ile yaklaşılma-
sına rağmen, geçtiğimiz aylarda Çin’in 
Japonya’ya koyduğu nadir toprak elementi 
ihracatı ambargosu sonrası yapılan yo-
ğun çalışmalar sonucunda nadir toprak 
elementleri üretimindeki bu yeni gelişme, 
tüm dünyada merak uyandırmakta.





Paladin, Fronteer Gold’dan 
uranyum hisseleri satın alacak

TSX ve ASX’de işlem gören uranyum 
üreticisi Paladin Energy, Vancouver mer-
kezli Fronteer Gold’un bir alt kuruluşunun 
uranyum hisselerini alma konusunda an-
laştı. Bu sayede şirket portfolyosuna Ka-
nada merkezli projeleri de eklemiş olacak. 
Geçtiğimiz ay Uranium Ore ve madendeki 
hisse sahibi ARMZ şirketi, Tanzanya’da 
faaliyet gösteren Mantra Resources’ı satın 
alma planlarını borsaya duyurmuştu. 
Uranyum spot fiyatı geçtiğimiz üç ay için-
de % 40 değer kazanırken, nükleer santral 
üreticileri ve işletmecileri, küresel olarak 
çalışmakta olan ve planlanmış bir çok 
tesis için ham madde ihtiyaçlarını karşıla-
yabileceklerinden emin olmak istiyorlar. 
Paladin yaptığı açıklamaya göre 260,87 
milyon CAD’a eşdeğer 52,1 milyon Fron-
teer hissesinin sahibi olacak. Paladin’in 
ortak olduğu projeler, Newfoundland ve 
Labrador’da bulunan Merkez Mineral Ku-
şağı (Central Mineral Belt - CMB)’nda yer 
almakta ve 67,12 milyon pound uranyum 
görünür rezervi bulunan Michelin yatağı 
da anlaşmaya dahil edilmiş durumda.
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Avustralya kömür endüstrisi sele yenik düştü

Ocak 2011

nedenlerden dolayı üretim yapamıyorlar. 
Rio Tinto yetkilileri tarafından yapılan açık-
lamada, sert muson yağmurları nedeniyle 
yollar ve tren rayları kullanım dışı kaldı ve 
madencilik operasyonları büyük sekteye 
uğradı. Sel sularının çekilmesinin en az 
bir ay süreceği ve bu sürede ikinci bir sel 
felaketinin yaşanması ihtimali nedeniyle 
üretimlerin tekrar ne zaman başlayabile-
ceği de merak konusu.

Xstrata’da 1,36 milyar USD’lik kömür yatırımı ve görev değişimi
Xstrata, New South Wales, Avustralya’daki 

Upper Hunter Valley sınırları içerisinde 
yer alan Ravensworth North açık kömür 
madeni genişletme çalışmaları için 1,36 
milyar USD yatırım yapmayı planlıyor. 
26 yıllık maden ömrüne sahip olacak 
madenin yıllık 8 milyon tonluk üretime 
ulaşacağı ve termal ve yarı  yumuşak kok 
kömürünü ihraç edeceği bildirildi. Ruhsat 
onaylarının ardından inşaanın 2011 yılının 
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başlarında başlaması bekleniyor. Tem-
muz 2012’de de ilk üretimin yapılacağı 
verilen bilgiler arasında. Şirket ayrıca 
Queensland’de yaşanan sel felaketi 
nedeniyle, Queensland Premier Afet 
Çağrı Merkezi’ne (Queensland Premier’s 
Disaster Relief Appeal), depremzedeler 
yararına 1 milyon AUD bağış yapaca-
ğını açıkladı. Yabancı medya’da çıkan 
haberlere göre şirket yönetim kurulu 

başkanı Willy STROTHOTTE’nin değişmesi 
de gündemde. Xstrata’nın % 35’ine sahip  
İsviçreli Glencore International şirketi 
yönetim kurulu başkanlığını da yürüten 
Strothotte’nin yerine, Glencore ile ilişkisi 
olmayan bir başkan seçilmesi gerektiği 
konusunda, önceki dönemde birçok 
Xstrata yatırımcısı görüş bildirmişlerdi.

Merkezi Queensland olan Avustralya 
kömür endüstrisi, yüzölçümü Fransa ve 
Almanya’yı kaplayacak büyüklükteki ve 
200.000 kişiyi etkileyen sel felaketi nede-
niyle durma noktasına geldi. Avustralya’nın 
doğu kıyısında yer alan Queensland eyaleti, 
çelik üretiminde önemli bir bileşen olan 
dünya kok kömürü ihtiyacının 2/3’ünü 
karşılamaktadır. Son 150 yılın en büyük ya-
ğışının yaşandığı eyalette Rio Tinto, Xstrata, 
Vale ve Macarthur 
Coal, mücbir sebeple-
re dayanarak, kömür 
ithalatı kontratlarına 
uyamadıklarını ve 
bu durumun şirket 
kontrolü dışında geliş-
tiğini belirttiler. Sonuç 
olarak yıllık üretim 
kapasitesi en az 80 
milyon ton olan ma-
denler (Avustralya’nın 
geçtiğimiz sene 
yaptığı kömür ithala-
tının % 30’u), mücbir 





Maden Kanunu ve Yönetmeliği Uygulama 
Semineri (YMGv)

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı (YMGV) tarafından 25-
26 Kasım tarihlerinde, Ankara TKİ Genel Müdürlüğü Konferans 
Salonunda “Değiştirilen Maden Kanunu ve Yönetmelik Uygu-
lamaları” konulu bir seminer düzenlenmiştir. YMGV kuruluş 
amaçları doğrultusunda düzenlenen seminer daha çok idari ve 
teknik personele hitap etmiştir. Seminerde, çalışma alanlarında 
sunumlar yapan ve katılımcıların sorularını yanıtlayan uzman-
lar tarafından, Kanun ve Uygulama Yönetmeliği’ndeki pek çok 
madde teker teker irdelenerek maddeler, önceki uygulamalar 
ile kıyaslanmış, olumlu/olumsuz ne gibi değişiklikler yapıldığı 
anlatılmıştır. Seminer boyunca katılımcılar tarafından yoğun 
şekilde sorulan soruların çeşitliliği, kanunda ve uygulamada 
pek çok maddenin anlaşılmasının güç olduğu düşüncesini akla 
getirmiştir.

Seminere özel sektörün ilgisi yoğun olurken TKİ ve TTK gibi 
kamu kuruluşlarından gelenlerin de yoğun olarak soru sorması 
seminerin ilginç taraflarından birisiydi. Bu durum katılımcılar 
tarafından, kamu çalışanlarının bile mevzuatı anlamakta güç-
lük çektiği şeklinde yorumlandı.

MİGEM Genel Müdürü Mehmet Hamdi YILDIRIM’ın konuş-
masıyla başlayan eğitim semineri MİGEM Hukuk İşleri Koordi-
natörlüğü Şube Müdürü Yüksel CANKURTARAN’ın sunumu ile 
devam etti. İlk günün tamamında yaptığı sunumlar ve sorulan 
sorulara verdiği yanıtlar ile katılımcıları bilgilendiren Cankurta-
ran merak edilen pek çok konuya açıklık getirdi. Cankurtaran’a 
göre MİGEM, Kanun değişikliğinden önce zaten uygulanmakta 
olan pek çok konuyu düzenleyerek yönetmelikte yer almasını 
sağlamıştır.

Seminerin ikinci günü Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED Genel 
Müdürü Fevzi İŞBİLİR, ÇED Genel Müdürlüğü olarak her türlü 
iletişime ve diyaloğa açık olduklarını belirterek başladığı su-
numuna madenciliğin çevresel etkileri konusunda dünyanın 
her yerinde çıkar çatışmalarının bulunduğunu, bu çatışmala-
rın ülkemizde de sürdüğünü söyleyerek konuşmasına devam 
etti. İşbilir, “Yıllar önce Bergama’da altın madenciliği faaliyetleri 
üzerine yapılan provokatif çalışmalar bugün de Çaldağ Nikel 
işletmesi için sürüyor” diyerek bunların dışında ÇED Genel Mü-
dürlüğü olarak bazı madencilik faaliyetlerinden de rahatsız ol-

duklarını belirtti. TKİ’nin bazı açık ocak işletmelerinden ve Ka-
rayolları Genel Müdürlüğünün bazı taş ocağı işletmelerindeki 
çalışmalardan rahatsızlık duyduklarını ifade ederek Kamu çatı-
sı altında olunsa bile hiçbir kurum ve kuruluşun çevreye zarar 
veremeyeceğinin altını çizdi. İşbilir’e göre Çevre Bakanlığı asla 
üretime karşı değil. Beklenen tek şey çevreye duyarlı olarak 
üretim yapılması… İşbilir, bugüne kadar yapılan duyarsız fa-
aliyetler nedeniyle “Doğaya Yeniden Kazandırma Yönetmeliği” 
çıktığını hatırlattı. 

İşbilir sözlerini “Maden sektörünün en önemli sıkıntısı ka-
muoyunda kendini ifade edememesidir. Örneğin Çaldağ Nikel 
İşletmesi için her gün “safsata” niteliğinde haberler yapılıyor. 
Sektör buna neredeyse sesini çıkarmıyor. Sektör temsilcileri 
medyada yer almıyor. Sektör, kendi farkındalığını yaratmalıdır!” 
şeklinde noktaladı.

İşbilir’in ardından Orman Genel Müdürlüğü, Maden İşle-
ri Şube Müdürü İzzettin YURTOĞLU bir sunum gerçekleştirdi. 
Alınan her kararın Orman Genel Müdürlüğünün web sitesin-
de yayınlandığını, kısa bir süre içinde de Orman Kadastro Bilgi 
Sistemi’nin devreye alınacağını, bu sayede e-imza/mobil imza 
ile pek çok işlemin online olarak yapılabileceğini anlattı. Yur-
toğlu, “Orman Kanunu’nun 16. Maddesine göre kısıtlı alanlar-
daki izinler Bakan onayına tabii tutuldu ve süreç uzadı.” dedi. 

Yurtoğlu izleyicilerden gelen “Alınan herhangi bir iznin ipta-
li nedeniyle orman izni de iptal ediliyor. Bu durum madencileri 
mağdur ediyor. Bu durumda ne yapılabilir?” sorusuna “Eğer ana 
izinlerden birisi iptal edilirse orman izni de iptal ediliyor. Ama 
tali izinlerden birisinin iptali durumunda orman izni iptal edil-
mez. Aksi bir durumda yargı yolu açıktır.” şeklinde yanıt verdi.

Bir diğer izleyiciden gelen önemli bir soru ise ülkemizdeki 
madencilik faaliyetlerinin geleceği ile yakından ilgiliydi. Mev-
cut arazi tapusu da kendisine ait olan 12 ha maden sahasını 
25 yıl önce, işlettikten sonra ağaçlandırarak doğaya yeniden 
kazandıran bir madenci, şuan ormana dönüşen bu alanda 1 
milyon adet ağaç bulunduğunu ve şimdi bu araziyi ne yapa-
cağını sordu. Yurtoğlu’nun yanıtı ya bu arazinin devlete bedel-
siz olarak devredilebileceği ya da arazi sahibi tarafından özel 
orman olarak işletilebileceği şeklindeydi. Madenciler ise ma-
dencilik faaliyeti biterek ormanlaştırılan bu tip arazilerin devlet 
tarafından bedeli karşılığında olarak geri alınmasını isteyerek 
tepkilerini dile getirdiler.

Sonraki sunum ÇED Genel Müdürlüğü yetkililerinden Oğuz 
GÜNER tarafından gerçekleştirildi. Güner esprili ve eleştirel bir 
şekilde sürdürdüğü sunumunun başında batı illerimizde sahil 
şeridindeki betonlaşmaya dikkat çekerek Zeytin Kanunu’nun 
bu gibi durumlarda neden dikkate alınmadığını merak ettiğini 
söyleyerek sözlerine başladı. Madenciliğin çevreye geçici etki-
lerinin bulunduğunu ve bunların önlenebilir/telafi edilebilir et-
kiler olduğunu ancak son zamanlarda mevzuata “görsel kirlilik“ 
adı altında bir tanım konulmaya çalışıldığından bahsetti. Gü-
ner, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama olmadığının 
altını çizdi. “Duble yollarda araba sürerken keyif alıyoruz ama 
yolda bir taş ocağı görünce görüntü kirliliğinden şikayet ediyo-
ruz. Duble yolun nasıl yapıldığı unutulmamalı.” dedi. 

Güner’in dikkat çektiği bir diğer konu ise ülkemizdeki or-

Oğuz GÜNER - ÇED Genel Müdürlüğü 



manlık alanların yalnızca 10 binde 4’ünde 
madencilik yapıldığı idi. Bu kadar düşük 
bir orana rağmen bu kadar ses çıkması-
nın düşündürücü olduğunu belirtti. 

Sektörün üzerindeki izin yüküne de 
değinen Güner, “Madencilik sektöründe-
ki izin prosedürü başka hiçbir sektörde 
bulunmamaktadır.” dedi. Sektörün gele-
ceği ile ilgili yapılan çalışmalara değinen 
Güner, Avrupa Birliği uyum sürecinde 
sektörle ilişkili mevcut 20 mevzuatın bir-
birinin içerisine alınarak sayılarının azal-
tılacağını ve sektörün bir nebze olsun 
rahatlatılacağını söyledi. Maden aramacı-
lığının bazı safhalarında ÇED istendiğini 
ve bunun yanlış bir uygulama olduğu-
nu belirten Güner bu durumun 2011’de 
yeniden düzenleneceğini ve aramaların 
ÇED’den muaf tutulacağını söyledi.  Gü-
ner, 2015’ten sonra maden işletmelerin-
den risk değerlendirmesi ve sosyal etki 
değerlendirmesi isteneceğini, çalışılan 
sahalarda sosyal sorumluluk gereklilik-
lerinin yerine getirilip getirilmediğine 
dikkat edileceğini de ifade etti. “Bununla 
ilgili pilot uygulama Bakü - Tiflis - Ceyhan 
Boru Hattı Projesi’nde uygulanmış olup 
önümüzdeki yıllarda madenciliğe de uy-
gulanacak” dedi.

Güner, kurumunun çalışmaları kapsa-
mında bazı küçük istatistikler de verdi: 
“12 yıllık süre içerisindeki ÇED raporları 
incelendiğinde bunların % 57,8’i maden-
cilik sektörüne ait. Bu miktarın % 36’sını 
kum - çakıl ocakları, % 22’sini taş ocak-

ları oluşturuyor. Sanayi hammaddeleri 
% 22, metal madenciliği % 1,3, enerji 
hammaddeleri % 1,8, kıymetli madenler 
ise % 0,3’lük yer kaplıyor. Bu rakamlara 
bakıldığında ülkemizde gerçek anlam-
da madencilik yapılmadığını söylemek 
mümkündür.” dedi.

Güner, “Çevre mühendisleri maden 
sektöründen ve bu sektördeki görevle-
rinden bihaber olarak mezun oluyorlar. 
Çevre mühendislerine maden sektörün-
de daha aktif yer verilmeli. Ayrıca Kanun 
ve yönetmeliği bazı mühendislik dalla-
rına iş yaratma amacıyla kullanıyoruz. 
Mevzuatlar bu şekilde kullanılmamalı-
dır. Ve işletmelerin çevreye yatırım ya-
pabilmesi için önce para kazanması ge-
rekmektedir. Henüz para kazanmadan, 
işletmeden mali yük getirecek çeşitli 
isteklerde bulunuluyor. İşletme para ka-
zansın ki çevreye ve topluma yatırım ya-
pabilsin.” dedi. 

Zeytin Kanunu’na da değinen Güner, 
zeytinlik alana 3 km mesafede madenci-
lik faaliyeti yapılamamasının hatalı bu-
lunduğunu söyledi. Bu kanun yüzünden 
işletme çevresine zeytin ağacı diken 
firmaları ileride zorlukların beklediğini 
vurguladı. 

Güner, esprili diliyle yaptığı sunu-
muyla semineri keyifli bir şekilde son-
landırdı. Mevzuatta yapılan kapsamlı 
değişikliklerden dolayı seminere katı-
lanlar, YMGV’nın düzenlediği eğitimden 
oldukça memnun kaldı.

Seminere özel sektörün ilgisi yoğun oldu.  Soldan Sağa: Serdar Cem BOZTAŞ (B&S Yat. A.Ş.), Didehan TALUM (Di Müh.), 
Cemil AKÇA (Aldridge Min.), Sinem TEKKEOĞLU (Pontid Mad.), Onur Raşit ÜNALDI (Tüprag)



Yeni Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği’nin 
Madencilik Sektörüne Yansımaları (jMO)

Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi tarafından 28 
Aralık 2010’da Ankara’da “Maden Kanunu’nda Yapılan Değişik-
liklerin ve Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 
Maden Sektörüne Yansımaları” konulu bir seminer gerçek-
leştirildi. Açılışına MİGEM Genel Müdürü Mehmet Hamdi 
YILDIRIM’ın da katıldığı seminerde Maden Kanunu’nda yapı-
lan değişikliklerin ardından jeoloji mühendislerinin madenci-
lik faaliyetlerindeki durumu ve mevzuatla ilgili diğer pek çok 
konu tartışıldı. Diğer mühendislik disiplinlerinin mensupları 
tarafından da ilgi ile takip edilen etkinliğin özellikle jeoloji 
mühendislerince memnuniyetle karşılandığı görüldü.

Açılış konuşmasını yapan JMO Başkanı Dündar ÇAĞLAN, 
madenlerin insanlık için gerekliliğinden, madenlerin aranıp 
bulunmasında jeologların ve jeoloji biliminin öneminden, 
JMO’nun yasa ve yönetmeliğin hazırlanması sırasındaki yak-
laşımlarından bahsetti. Yeni kanun ve yönetmeliği özetle yo-
rumlayarak olumlu ve olumsuz yönlerine değindi. 

Çağlan’ın ardından söz alan Maden İşleri Genel Müdü-
rü Mehmet Hamdi YILDIRIM, JMO’nun ilk kez Maden Kanu-
nu ve uygulamaları hakkında bir seminer düzenlediğini ve 
bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Yıldırım, “Ma-
den Kanunu’nda yapılan değişikliklerle birlikte, maden sek-
törünün en önemli disiplini olan jeoloji bilimi ve bu bilimin 
uygulayıcıları jeologlar madenciliğin içine çekildi.” dedi. Yıl-
dırım, madencilik faaliyetlerinin multidisipliner bir sisteme 
sahip olduğunu söyleyerek bu sistem içindeki kurum ve ku-
ruluşların olması gerektiği gibi çalışmadığından bahsetti. Bu 
noktada kendi kurumunu da eleştiren Yıldırım, zaman zaman 
MİGEM’in de kendi alanı dışındaki konularda çalışabildiği-
ni söyledi. Eski kanunu Maden Kanunu değil “Maden Ocağı 
Kanunu” olarak adlandıran Yıldırım bahsettiği multidisipliner 
yapının eski kanunla oluşturulamayacağı ve bu yüzden ka-
nunda değişiklikler yapıldığını anlattı. “Eski kanunda arama-
lar konusunda bir çalışma yokken yeni kanunda aramalara ve 
jeolojiye önem verildi. Aramaya önem verilince ortaya “rezerv 
güvenilirliği” kavramı çıktı. Rezerv güvenilirliği konusu, yıllar 
sonra kurulacak tesisi bile etkiliyor. Dolayısıyla jeoloji mühen-
disliği madencilikte kilit meslek dalıdır. Jeoloji mühendisleri 
tüm sistemi kökünden etkiliyor.” dedi.

Yıldırım, risk sermayesi konusundan da bahsederek yeni 
kanunda belirli rakamlarda harcamaların şart koşulduğunu 
hatırlattı. Bu zorunlu harcamalar ile daha çok madenin keşfe-
dileceği, daha güvenilir rezervlere sahip olunacağını belirtti.

Yıldırım, “Rezerv raporlarının hangi süreçlerden geçeceği 
konusunda bir sistem kurulması üzerinde çalışılıyor. Rezerv 
raporları qualified person (qp) / competent person (cp) (uz-
man kişi) tarafından onaylanacak. Bu yüzden dünya standart-
larında qp/cp’lerimizi yetiştirmek zorundayız. Bu sistemde 
qp tarafından onaylanan rapora finansman bulmakta sıkıntı 
çekilmiyor. Yine qp tarafından onaylı bir rezerve sahip şirket 
kolaylıkla borsaya girebiliyor veya devletten destek alabiliyor. 
Rezerv güvenilirliği sisteminde bankacılar ve borsacılar da 
yer alacak. Üniversiteler, odalar ve kamu kuruluşları da siste-
me dahil olacak.” şeklinde konuştu. Yıldırım daha sonra “JORC, 
CRIRSCO gibi kendi ulusal kodumuza sahip olmalıyız. Maden 

analizi yapan laboratuvarlarımız akredite olmalı. Uluslarara-
sı standartlara uygun raporlama yapabilen yani profesyonel 
mühendislik/danışmanlık firmalarımız olmalı. Bu firmalarda 
jeoloji, maden jeofizik, çevre ve diğer mesleklerden mühen-
disler bulunmalı. Yeni kanunda atılan adımlar önemli ancak 
önümüzde daha alınacak çok yol var.” şeklinde devam etti.

Yıldırım, kamu kuruluşlarının geçmişte yaptığı madencilik 
faaliyetlerine de değindi. MTA, ETİBANK gibi kurumların çok 
önemli işler yaptığını ancak bunları bir türlü ileriye götüre-
mediğimizden şikayet etti. “Aynı dönemde enerji ve gaz piya-
salarında da çeşitli faaliyetler sürdürüldü ve şuan bu sektörler 
oldukça gelişti. Ancak madenciliği aynı şekilde geliştireme-
dik.” diyerek sözlerini noktaladı. 

Seminerde daha sonra sırasıyla MİGEM Hukuk İşleri Ko-
ordinatörlüğü Şube Müdürü Yüksel CANKURTARAN, MİGEM 
Arama Ruhsatları Şube Müdürü Eyüp YADİGAR, JMO Maden-
cilik Komisyonu Başkanı Selahattin YILDIRIM, MİGEM Çevre ve 
Maden Kaynakları Şube Müdürü Nusret GÜNGÖR ve JMO Yö-
netim Kurulu Üyesi Aliye Yılmaz GÜLER maden kanunundaki 
gelişmeler ve jeoloji mühendislerinin kanundaki yeri konula-
rında birer sunum yaparak semineri tamamladılar. 

Seminer sonunda Jeoloji Mühendisleri Odası’nın ve jeolo-
ji mühendislerinin, Maden Kanunu ve madencilik faaliyetleri 
içerisinde daha aktif olarak yer alacak olması, başta MİGEM 
Genel Müdürü olmak üzere maden camiasınca olumlu bir ge-
lişme olarak karşılanmıştır. 

Dündar ÇAĞLAN - JMO Yönetim Kurulu Başkanı
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İTÜ, ODTÜ ve Hacettepe’de 
Arizona Üniversitesi Tanıtımları

19. Uluslararası jeofizik Kongre 
ve Sergisi

Arizona Üniversitesi Maden ve Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü araştırmacıların-
dan, MISOM Laboratuarı Araştırma Takımı 
lideri ve dergimiz yazarlarından M. Musta-
fa Kahraman, İTÜ, ODTÜ ve Hacettepe’de 
öğrenim görmekte olan yerbilimleri öğ-
rencilerine, Arizona Üniversitesi’ndeki 
lisansüstü eğitim imkanlarını ve halen 
çalışmalarını yürüt-
tüğü MISOM (Mi-
ning Information 
Systems and Opera-
tions Management) 
araştırma laboratu-
varını tanıttı. Kahra-
man, geçmiş yıllar-
da ve halen Arizona 
Üniversitesi’nde ça-
lışmalarını sürdüren 
Türk öğrencilerin 
Amerika’da çeşitli 
başarılara imza at-
tıklarını, üniversite 
bölüm yöneticileri-

nin bu öğrencilerden memnun kaldık-
larını ve başarılı Türk öğrencileri okulla-
rında görmek istediklerini dile getirdi. 
Üç üniversitede farklı gün ve saatlerde 
gerçekleştirilen etkinliklerde özellikle 
MISOM laboratuarı olarak hizmet veri-
len, ülkemize göre devasa ölçekli proje-
ler oldukça ilgi çekti.

Jeofizik Mühendisleri Odası’nın düzen-
lediği 19. Uluslararası Jeofizik Kongre ve 
Sergisi, 23 - 26 Kasım 2010 tarihleri arasında 
Ankara’da düzenlendi. Jeofizik araştırmalar 
ve bunların uygulamaları konusunda yapı-
lan güncel çalışmaların tanıtılarak tartışıldı-
ğı kongrede 132 sözlü, 44 de poster sunum 
yapıldı. Ayrıca sergi alanlarında da konu ile 
ilgili pek çok özel şirket, kamu kurumu ve 
üniversite tanıtım yaptılar. Daha çok enerji 

konusuna odaklanılan, ilk gün düzenle-
nen “Nükleer Enerji” konulu panele çeşitli 
siyasi partilerden milletvekilleri de katıla-
rak konu hakkındaki görüşlerini dinleyi-
cilerle paylaştılar. MİGEM Genel Müdürü 
M. Hamdi YILDIRIM’ın da bir konuşma 
yaptığı ilk günün ardından kongre teknik 
sunumlarla devam etti. Kongreye maden 
şirketleri ve çalışanlarının gösterdiği ilgi-
nin oldukça az olduğu görüldü.

M. Mustafa KAHRAMAN

Metin ALTAY - Jeofizik Müh. Odası Yönetim Kurulu Başkanı



Bunker ve Silo Tıkanmalarına Kesin Çözüm 
Sunan Sistem Türkiye’de

Silo ve 
bunkerlerde 

kesintisiz
 akışı 

garanti eden
 tek sistem

Maden, çimento ve termik santral kömür 
bunkerlerinde üretim aşamasında karşılaşılan 
en büyük sorunlardan birisi, silo ve bunkerlerde 
meydana gelen tıkanmalardır. Üretilen cevherin 
nemli olması ile bunker duvarlarında yapışa-
rak başlayan tıkanma problemleri, bunkerlerin 
yararlı hacmini daraltarak üretim kapasitesinin 
azalmasına ve sonrasında bunker içerisinde mal-
zemenin köprü oluşturmak sureti ile bunkerin 
tamamen tıkanarak üretimin durmasına sebep 
olur.  Silo ve bunkerlerde kronik bir sıkıntı hali-
ne gelen bu problemleri esas alarak geliştirilen 
“Silo-Flow” aygıtı bu problemler için mükemmel 
bir çözüm sunmaktadır. 

25 Yıl Kullanım Ömrü

Yüksek basınç darbe sistemi patentine sahip 
yegane ürün olan “Silo-Flow”, 200 bara (3000 
psi) kadar sıkıştırılmış havayı ani olarak bunker 
içerisine atarak, yüksek enerjili şok dalgaları ile 
birlikte yüksek basınçta hava dalgaları meydana 
getirir. Bu sayede bunker içerisinde oluşan tur-
bulent akım sayesinde bunker içerisinde mal-
zemenin yapışmasını engeller, kesintisiz akış 
sağlar ve bunkere bir bütün olarak etki ederek 
homojen malzeme akışı sağlar. 

Yavuz DAĞCI 
Ürün Müdürü
Mapek Makine ve Sanayi Ltd. Şti. 
yavuz.dagci@mapek.com

Patlaçlarla yapılan şoklamaların aksine çok 
küçük bir hacimdeki havayı yüksek basınçta 
sıkıştıran “Silo-Flow” sistemi, sıradan patlaçlara 
kıyasla 50 kat daha etkilidir.  Bu sayede bunker-
lerde yalnızca bir veya birkaç adet kullanılması 
yeterlidir. En zor ve yapışkan malzemelerde dahi 
etkinliğini kanıtlamış olan bu ürün her malzeme 
yapısı için uygundur. Yalnızca sıkıştırılmış hava 
kullanan “Silo-Flow”  sistemi bu sayede enerji ta-
sarrufu sağlayan çevre dostu bir üründür.  

Endüstri kuruluşlarının geniş çapta ihtiyacını 
karşılamak için “Silo-Flow” sistemi farklı çaplarda 
çelik ve beton bunkerlerde rahatlıkla kullanıla-
bilmektedir.  Tamamen mekanik olan “Silo-Flow” 
aygıtı bu sayede son derece düşük bakım mali-
yetleri ile uzun yıllar sorunsuz çalışmaktadır. 

 

“Silo-Flow” sistemi endüstri kuruluşlarında 
birçok aşamada malzeme akış problemlerine 
kesin çözüm sunmakta, her bunker ve malze-
me yapısı için rahatlıkla kullanılmakta, uzaktan 
otomasyon sayesinde anında müdahale imkânı 
sunmakta ve düşük enerji ve bakım maliyetleri 
ile uzun yıllar güvenli bir şekilde kullanılmasına 
imkân sağlamaktadır. 

Yüksek basınç darbe sistemleri konusunda 
uzmanlaşmış “Flow Industries” firması 
tarafından geliştirilmiş olan “Silo-Flow” 

sistemi, Türkiye’de çimento fabrikaları bunker-
lerinde kullanılmaya başlanmıştır. 

Silo-Flow Sistem İçeriği
Silo-Flow aygıtı (SFD) »
Kontrol paneli »
Yüksek basınç kompresörü »
Yüksek basınç hava tankı »

Tam otomasyon kurulumu ile kontrol ve kumandası artık çok daha kolay
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Dünyadaki Büyük Madencilerin Tercihi

Başta Avustralya ve Brezilya’da olmak 
üzere maden cevheri bunkerlerinde de 
kullanılan ve dünyanın birçok yerinde 
kullanılmaya başlanan “Silo-Flow” siste-
mi, maden sektörü akış problemleri için 
değişmez çözüm yöntemi haline gelme-
ye başlamıştır. 

Türkiye’de çimento fabrikalarında 
2010 yılı başında “Silo-Flow” denemeleri-
ne başlanmış, bu denemeler neticesinde 
Ankara’daki Set Çimento bunkerlerinde 
toplam 8 adet “Silo-Flow” aygıtının anah-
tar teslim olarak montajı yapılmış ve ba-
şarıyla kullanılmaya başlanmıştır. 

Çimento Fabrikası Örnek Çalışması

Çoğu fabrikada olduğu gibi Set Ankara 
Çimento fabrikasının da üretim aşama-
sında en büyük sıkıntısı yapışkan olan 
killi malzemenin bunker duvarlarına ya-
pışması ve bunun sonucunda akışkan-
lığın tamamen kesilmesi problemiydi. 
Özellikle, kullanılan kilin nem oranın           
% 25’in üzerine çıkması kilin yapışkanlı-
ğını daha da artırıyordu ve bunker içeri-
sinde malzemeyi akıtmak imkansız hale 
gelmişti. 

Fabrika, bu sorunu aşmak için killi mal-
zemeyi, daha az yapışkan olan taşlı kalker 
ile karıştırarak bunkerlerinde akışkanlığı 
sağlamaya çalışıyordu. Ancak kilin nem 
oranının fazla olması sebebi ile iki ayrı 
malzemenin karışarak bunkerlerde akışı 
sırasında sürekli olarak kesintiler yaşanı-
yor ve killi malzemenin bunker duvarla-
rına yapışması üretimi durduruyor veya 

düşürüyordu. Bunlara ek olarak bunker 
içerisinde iki malzemenin akışı sırasında 
taşlı olan kalker, bunker içerisinde ön-
celikli akıyor; kil ise bunker duvarlarına 
yapışarak segregasyona sebep oluyor-
du. Akışı sağlamak için kil ve kalkerin 
birlikte zorunlu olarak kullanılması ho-
mojen akışı engelliyor, bu da malzeme 
kalitesinde değişikliğe sebep oluyordu. 

Yeni teknolojiyi takip eden çimen-
to fabrikası, bunkerlerinde “Silo-Flow” 
sistemini denemeye karar vermiş ve 60 
gün boyunca en çok sıkıntı yaşadıkları 
bunkerlerinde sistem kurulumu gerçek-
leştirilerek denemelere başlanmıştır.  

İlk aşamada karışım olarak akan mal-
zemede homojen, kesintisiz akışı elde 
eden fabrika sonrasında kil ve kalkeri 
ayrı bunkerlerden akıtarak “Silo-Flow” 
sistemi sayesinde hem segregasyonu 
engellemiş hem de malzemenin oransal 
olarak karışımını sabit tutarak standart 
sapmanın düşmesini sağlamıştır. Özel-
likle killi olan malzemenin tek başına 
bunkerde akmasının imkânsız oldu-
ğunu düşünen fabrika yetkilileri “Silo-
Flow” sistemi sayesinde hem kesintisiz 
hem de homojen malzeme akışını elde 
etmiş ve kendileri için kronik bir sorun 
olan malzeme akışına kesin ve kolay bir 
çözüm bulmuşlardır. 

Fabrikada kil ve kalker bunkerlerine 
toplam 8 adet “Silo-Flow” sistemi, anah-
tar teslim tam otomasyon kurulumu 
yapılmıştır. Sistem kurulumu sonrasın-
da fabrika yetkilileri için malzeme akış 
problemi kesin olarak çözülmüş, oto-
masyon sistemi ve kolay kullanımı saye-
sinde büyük rahatlık sağlamıştır. 
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Baş Yukarı Sondaj Kavramı

Mekanik baş yukarı kazı işlerinin ilk dönem-
lerinde farklı yaklaşımlar izlenmiş ve çeşitli 
durumlara göre farklı sistemler geliştirilmiştir. 
Bunlardan en başarılı olanı ise baş yukarı sondaj 
yöntemi olarak bilinmektedir. Günümüzde baş 
yukarı sondaj, mekanik baş yukarı kazı işlerinde 
dünya standardı olarak kabul edilmektedir ve 
“Atlas Copco Robbins” adı bu teknikle birlikte 
anılmaktadır.

Baş Yukarı Sondaj İşlemi

Baş yukarı sondajda makine Şekil 1’de gösteril-
diği üzere yüzeye ya da birleştirilecek olan iki 
seviyeden üstte olanın üzerine kurulur. Daha 
sonra, sondaj dizisini oluşturan silindirik sondaj 
boru parçalarına takılan delici uç yardımıyla alt-
taki seviyeye kadar küçük bir kılavuz delik açılır. 
Kılavuz delik açıldıktan sonra, alttaki seviyede 
kılavuz deliğinkinden büyük çapa sahip bir tara-
ma ve genişletme başlığı sondaj dizisine takılır. 
Tarama ve genişletme başlığı yardımıyla küçük 
kılavuz deliğine üst seviyedeki makineye kadar 
tarama ve genişletme başlığı çekilir (kuyu geniş-
letilir). Tarama ve genişletme başlığının deldiği 
malzemeler alt seviyeye düşer ve uygun bir yön-
tem kullanılarak bertaraf edilir.

Maden ve 
inşaat 

tünellerinde 
baş yukarı 

sondajların 
açılması 

kolaylaştı

Uygulamalar

Baş yukarı sondaj makineleri 0,6 - 6,0 m çapın-
da ve 1.000 m’ye kadar uzunluktaki deliklerin 
mevcut olduğu madencilik ve inşaat projelerin-
de kullanılmaktadır. Baş yukarı sondajların bazı 
kullanım alanları şunlardır:

Madencilik: Materyal taşıma, havalandırma, 
insan taşıma, maden oluşturma.

İnşaat İşleri: Cebri su boruları ve denge ba-
caları, su yönlendirme ve geri alma, petrol, ba-
sınçlı gaz ve nükleer atık depolama, karayolu 
ve demiryolu tünel havalandırmaları, sel suyu 
depolama ve tahliye sistemleri, boru, hortum 
ve kablo erişimi, balık çiftlikleri için su giriş ve 
çıkışları.

Yatay ve Dar Açılı Baş Yukarı Sondaj

Standart baş yukarı sondaj makineleri dik açı-
dan yatay olarak 45° açıya kadar delme işlemi 
yapabilmektedir. 45°’den yataya yapılacak del-
me işlemleri için birkaç aksesuarla birlikte, Şekil 
2’de görüldüğü gibi, standart makine üzerinde 
ufak değişiklikler yapılmıştır.

Diğer Dikey Sondaj Yöntemleri

Baş yukarı sondaja ek olarak başka mekanik baş 
yukarı ve kuyu kazma yöntemleri de geliştiril-
miştir. Bu yöntemler: Boxhole sondaj, iç kuyu 
açma, aşağı tarama ve genişletme, delik açma, 
BorPak’tır.

Boxhole Sondaj

Üst seviyeye erişim olmadığında ya da kısıtlı ol-
duğunda seviyeleri birbirine bağlayan kuyuyu 
kazmak için bu yöntemden faydalanılır. Bu yön-
temde makine alt seviyeye kurulur ve yukarıya 
doğru tam çaplı bir delik açılır.

Şekil.1. Baş yukarı sondaj işlemi

Şekil.2. Dar açılı baş yukarı sondaj

Bahadır Ergener 
RDT/GDE Ürün Müdürü 
Atlas Copco CMT Türkiye 
bahadir.ergener@tr.atlascopco.com
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Baş yukarı sondaj kavramı, normal maden-
cilik dilinden biraz farklı bir terminoloji 
içerir. Baş yukarı delme olarak da bilinen 

baş yukarı sondaj kavramı, dikey veya eğik bir 
kuyunun yahut iki veya daha fazla seviye arasın-
daki yükseklik farkının mekanik olarak delinme-
si, tarama ve genişletilmesi veya buralarda son-
daj açılması işlemidir. Tüm seviyeler yeraltında 
olabileceği gibi bir seviyenin yüzeyde olması da 
söz konusudur.



Yukarı delme esnasında 
sondaj dizisine periyodik ola-
rak stabilizatörler eklenerek 
titreşim ve eğilme gerilimi 
azaltılır. Delinen materyaller 
yerçekimi ile delikten aşağı 
taşınarak makinede yönleri 
değişir ve böylece alt seviye-
de dışarı atılır. Boxhole son-
daj, Şekil 3 içinde görüldüğü 
üzere, önceden delinmiş bir 
kılavuz deliği ile ya da bu de-
lik olmadan tamamlanabilir.

İç Kuyu Açma

Söz konusu kuyunun üst se-
viyesine erişim mevcutken 
ancak alt seviyesine erişim 
olmadığında ya da kısıtlı ol-
duğunda, iç kuyu açma yön-
teminden faydalanılır. Bu 
yöntem sayesinde, yukarıda-
ki makineye sondaj dizisi ile 
bağlanan bir aşağı tarama 

ve genişletme sistemi kullanılarak, üst se-
viyeden aşağıya doğru kuyu kazılır. Şekil 
4’teki gibi tarama ve genişletme başlığına 
mandreline ağırlık eklenir. Ağırlık yığınının 
üstünde ve altında bulunan stabilizatörler 
sayesinde dikey sondaj yapılır. Kuyudaki 
materyalleri dışarı çıkarmak için genellikle 
ters sirkülasyon sistemi ya da vakum siste-
mi kullanılır.

Aşağı Tarama ve Genişletme

Aşağı tarama ve genişletme, standart bir kılavuz delikle başlar 
ve daha sonra bu delik, Şekil 5’te gösterildiği gibi üst seviye-
den alt seviyeye doğru tarama ve genişletme ile nihai kuyu 
çapına ulaşana kadar genişletilir. Geleneksel olarak yapılan kı-

Şekil.2. Dar açılı baş yukarı sondaj

Şekil.3. Boxhole sondaj

lavuz kuyu tarama ve genişletme ve son-
rasında aşağı arama ve genişletme işle-
mi ile daha büyük çaplara ulaşılabilir.

Tarama ve genişletme esnasında 
delinen materyal, yerçekimi ile kılavuz 
delikten ya da taranan ve genişletilen 
delikten aşağı doğru iner ve alt seviyede 
atılır. Yeterli aşağı tarama ve genişletme 
itme gücünü ve torkunu elde etmek için 
aşağı tarama ve genişletme başlığına, 
dönmeyen bir tutucu ve itme sistemi ile 
sondaj dizisinin tahrikini sağladığı tork 
çoğaltan bir şanzıman takılmıştır. Üst ve 
alt stabilizatörler uygun bir şekilde kerti-
ğin kesilmesini sağlar ve sondaj dizisindeki titreşimleri azaltır.

Kılavuz Aşağı - Tarama ve Genişletme Başlığı Aşağı

Delik açma olarak da bilinen bu yöntem, mevcut bir kılavuz 
deliğini küçük çaplı bir rayba ile genişletmek amacıyla kullanı-
lır. Bu işlem kılavuz deliği açma işlemine benzerdir. Aradaki tek 
fark kılavuz ucu yerine küçük bir tarama ve genişletme başlı-
ğının kullanılmasıdır. Küçük rayba, 
delmeyi yönlendirmesi için mev-
cut kılavuz deliğinden faydalanır. 
Tarama ve genişletme başlığının 
arkasındaki delme dizisinde kul-
lanılan stabilizatörler, tarama ve 
genişletme başlığının eğilmesini 
önler.

Kılavuz aşağı – rayba aşağı delik 
açma yöntemi, Şekil 6’da olduğu 
gibi standart tarama ve genişlet-
me sistemi kullanılamaz durumda 
olduğu zaman kullanılabilir.

BorPak

BorPak sistemi, iç kuyu açma 
amaçlı olarak kullanılır. Kılavuzlu 
sondaj makinesi, güç ünitesi, fırlatma tüpü / taşıyıcı grubu, 
taşıyıcı ve operatör konsolundan oluşmaktadır. BorPak, mik-
rotünel makinesi gibi çalışır ve çukuru delmekle kalmayıp 
bu esnada yükselir. Kazılan materyal makinenin göbeğinden 
geçerek kuyudan aşağı doğru düşer ve fırlatma tüpünden ta-
şıyıcıya getirilir. Devrim niteliğindeki bu makine 30 dereceye 
kadar açılarda 3,9 - 6,6 ft (1,2 - 2,0 m) delikler açabilme özelli-
ğine sahiptir. BorPak, tıpkı bir baş yukarı sondaj makinesi gibi 
hızlı olmasının yanında delici serisine olan ihtiyacı da ortadan 
kaldırır. Bunun yanında kuyu tırmanıcının hareket esnekliğini 
de barındırır. BorPak özellikle esneklik ve hareket imkanı ön-
celikli olduğunda veya yapılan iş bir dizi kısa kuyu açılmasını 
gerektirdiğinde başarılı sonuçlar verir. 

Şekil.4. İç kuyu açma

Şekil.5. Aşağı raybalama

Şekil.6. Kılavuz aşağı, rayba aşağı
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“Türkiye’nin Sondaj Kimyasalı”

BOR-BEN, 
ürünlerini 

uluslararası 
akredite 

laboratuarlarında 
test ettirmekte 
ve kalite onayı 

almaktadır

BOR-BEN, sondaj çamuru kimyasalları konu-
sunda yurt içi ve yurt dışında eğitim almış ma-
den, jeoloji ve petrol mühendisleri ile sürdürdü-
ğü Ar-Ge çalışmaları sonucunda çok geniş bir 
ürün yelpazesine sahiptir. BOR-BEN, Ar-Ge ça-
lışmalarını kendi sondaj çamuru laboratuarında 
ve ODTÜ laboratuarlarında, konusunda eğitim 
almış mühendisleri aracılığıyla yürütmektedir. 
Bu çalışmalar ile en kaliteli ürünü, en uygun ko-
şullarla kullanıcılara sunmayı hedeflemektedir.

BOR-BEN’in Ankara’da bulunan sondaj ça-
muru kimyasalı stoğu, Türkiye’de konusunda en 
büyük ve en çok çeşitli ürün yelpazesine sahip 
stok olma özelliğine sahiptir.  BOR-BEN, kuyu 
dengeleyici, filtrasyon kontrolü sağlayıcı, filtre 
keki yapıcı, dizi yağlayıcı, kil çözücü, köpük ya-
pıcı, çamur ağırlığı arttırıcı gibi sondaj çamuru 
için gerekli bütün ürünleri POLY-MUD, PAC-R, 
BOR-BEN BENTONİT, HIGH-GEL, TORK-LUBE,    
PENETROL, STIFF FOAM, BOR-BEN BARİT ve 
HAZIR ÇAMUR gibi adlar altında kullanıcılarına 
sunmaktadır.

BOR-BEN bünyesinde bulunan satış mühen-
disleri sahada uygulamalar yapmakta ve hem 
ürünlerin doğru ve güvenli kullanımını sağla-
makta hem de kullanıcıların sondaj çamuru ile 
ilgili sorularına yerinde, uygulamalı olarak ce-
vap vermektedirler.

Erdoğan ARPACI  
petrol ve Doğal Gaz Yük. Müh.
Satış Müdürü
Mapek Makine ve Sanayi Ltd. Şti. 
erdogan.arpaci@mapek.com

Mapek Makine’nin yan kuruluşlarından 
olan BOR-BEN, özellikle maden, su ve 
endüstri sondajları için sondaj çamuru 

kimyasalı konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. 
Mapek Makine’nin sondaj sektöründeki 20 yıllık 
tecrübesinden de yararlanarak Türkiye’de özellik-
le maden, su ve endüstri sondajları için kullanıla-
bilecek ürünler belirleyen ve kullanıcılara sunan 
BOR-BEN, ürünlerini kendi laboratuarlarında ve 
uluslararası akredite laboratuarlarda test et-
tirmekte ve kalite onayı almaktadır. BOR-BEN, 
kullanıcılarına sunduğu ürünlerin büyük çoğun-
luğunu yurt dışında özel olarak ürettirmektedir.

Dünyada Bir İlk : 
Her Türlü Formasyon İçin Tek Ürün

HAZIR ÇAMUR (READY MUD) yaklaşık 8 ay sü-
ren Ar-Ge çalışmaları sonucunda BOR-BEN mü-
hendisleri tarafından geliştirilmiş ve dünyada 
benzeri olmayan patentli bir üründür. Türkiye’de 
üretilen ve her türlü formasyon için tek bir ürün 
kullanmak amacıyla yola çıkılarak geliştirilen 
HAZIR ÇAMUR (READY MUD), onlarca çamur 
kimyasalının yaptığı işi tek 
başına yapmaktadır. 

1 m3 suya 25 kg            
BOR-BEN BENTONIT ve 
yalnızca 1 paket (4,8 kg) 
HAZIR ÇAMUR (READY 
MUD) katılarak Ph’dan 
sertlik ayarına, filtrasyon 
kontrolünden, kuyu den-
gesi ve dizinin yağlan-
masına kadar sondaj için gerekli hemen hemen 
bütün fonksiyonlar yerine getirilir. Sondajda 
nakliye, stoklama ve kullanım kolaylığı sağlayan 
HAZIR ÇAMUR (READY MUD) Kasım 2010 tarihin-
de piyasaya sunulmuştur.

% 97 Saflık ile Tam Performans

Su kaybı kontrol katkısı olan 
BOR-BEN PAC-R, doğal selü-
lozik bir polimerdir ve kuyu-
daki yıkılmaları önler, sağlam 
filtre keki yapar, karot yüzde-
sini arttırır, tijlerin titreşimini 
azaltır ve istenilen vizkozite 
değerine ulaşılmasını sağlar. 
BOR-BEN PAC-R % 97 saflıkta 

olup Türkiye piyasasında en yüksek saflıkta olan 
PAC-R’dir. İçerisinde kum, bentonit vb. gibi kat-
kı maddeleri bulundurmadığı için muadillerine 
oranla daha az kullanım oranlarında bile çok 
daha yüksek performans sağlar ve sadece PAC’ 
dan almak istediğiniz sonucu alırsınız. Diğer 
dolgu maddelerinin dizinize ve sondaj çamuru-
nuza zarar vermesini önlersiniz.

Sondaj Çamuru Kimyasalları
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Türkiye’nin 
konusunda en 

büyük ve en 
çok çeşitli ürün 

yelpazesine 
sahip stoğu

Ekipmanlarınızın Kullanım Ömrünü Uzatır

Sondaj uygulamalarında tijlerin, muhafaza bo-
rularının ve matkabın yağlanmasını sağlayarak 
oluşan sürtünmeleri minimuma indiren, yüksek 
kaliteli ve çevre dostu bir ürün olan TORK LUBE, 
ayrıca PAC’ınızın karışımını da kolaylaştırarak 
PAC ve diğer sondaj kimyasal ürünlerinizde 
maksimum verimi sağlamanızı sağlar ve ekip-
manlarınızın kullanım ömrünü uzatır. 

Türkiye’nin İlk Sondaj Çamuru Polimeri

Etkin bir kil / şeyl dengeleyicisi olan POLY MUD, 
sürdürülen Ar-Ge çalışmalarının bir sonucu 
olarak yurt dışında ürettirilmiş ve kullanıcılara 
sunulmuştur. Moleküler bağın uzunluğu saye-
sinde, muadillerine oranla daha az kullanım 
oranlarında bile çok etkili olan POLY MUD, kuyu-
nun yıkılmasını / çökmesini önler, kuyu denge-
sini sağlar, kesilen kırıntıları askıda tutarak mat-
kabın her defasında yeni formasyona değmesini 
sağlar ve delme hızını arttırır. www.mapek.com
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Maden sahaları 
gibi lastik 

tüketiminin 
yoğun olduğu 
işletmelerde 

kaplama 
imdadımıza 

yetişmektedir

Maden İşletmelerinde Lastik Yönetimi

İş gücünün araç parkına dayalı olduğu tüm 
işletmelerde akaryakıttan sonraki en büyük 
gider lastiktir. Sarf malzemesi sayılmasına 

karşın aslında ömrü tamamıyla bize bağlıdır. 
Konu OTR, yani yol dışı hizmet lastikleri oldu-
ğunda maliyetlerimizi minimize etmek için lastik 
yönetimi ön plana çıkmaktadır. Lastik yönetimi, 
satın alma sürecinden başlayarak lastiklerimizin 
depolanması, montajı, bilinçli kullanımı, kap-
lanması ve hurdaya ayrılmasına kadar geçen 
süreci kapsar. Bu süreç doğrudan işletmemizin 
lastik maliyetlerini etkiler. Madencilik Türkiye’de 
yayınlanacak olan yazı dizimizde sizlere, maden 
işletmelerinde lastik yönetimi, lastik kaplama ve 
lastik seçimi, lastikler için koruyucu önlemler, 
lastik tamir limitleri hakkında bilgiler vereceğiz.

Ali Kemal PIÇAKÇI
Kardeşler Rot Balans Kaplama
kpicakci@krb.com.tr

Lastiğin doğuşu ve satın alınmasından başla-
yarak depolanması, montajı, kullanımı, kaplan-
ması ve hurdaya ayrılmasına kadar geçen süreç 
maden işletmeleri için çok önemlidir. Satın alır-
ken azımsanmayacak bir bedel ödediğimiz las-
tiğimizden maksimum ömrü almak için lastiği-
mizin tüm ömrünü takip etmeliyiz. Satın alırken 
çalışma şartlarımıza uygun olan TRA normunda 
(L-3, L-4, L-5) ve ihtiyaç duyduğumuz kabiliyette 
(çekiş, manevra) bir desen seçmeliyiz. İyi bir kar-

kas seçimi yaparak lastiğimizin kaplanabilirliğine 
yatırım yapmış oluruz. Lastik maliyetinin yüksek 
olduğu günümüzde, maden sahaları gibi lastik 
tüketiminin yoğun olduğu işletmelerde kaplama 
imdadımıza yetişmektedir. Doğru bir kaplama 
seçimi ile şartlarla orantılı olarak yeni lastiğin % 
50 ömründen 1’e 1 ömrüne kadar performans 
alınabilir. Fiyat performans oranına bakıldığında 
maden sahaları için kaplama olmazsa olmazdır. 

Her lastik her çalışma koşulunda aynı ya da 
yakın performans sergileyemez. Yol dışı hizmet 
lastikleri satın alırken ve kaplatırken dikkat et-
memiz gereken en önemli unsur çalışma şartla-
rımıza uygunluğudur. Yer altı uygulamalarında 
smooth (silik) desen L-5 normunda lastikler kul-
lanılırken, kömür besleyen bir loader L-3 nor-
munda bir lastik kullanmaktadır. Kum zeminler-
de çalışan makineler için L-3 normunda bir lastik 
ideal gibi görünmesine karşın silis kumunda ça-
lışan bir makine için aynı şeyi söyleyemeyiz. Sa-
hamızın şartlarını, zorluklarını bizden iyi kimse 
bilemez. Çalışma şartlarımızı gözeterek yaptığı-
mız tercihler bizi satın alırken kara geçirir.

Söz konusu maden sahaları olduğunda lasti-
ğimizi bekleyen en büyük tehlikelerden biri de 
kesilmeler ve batıklardır. Gerek operatörün dik-

katsizliğinden gerekse çalışılan mal-
zemenin kesiciliğinin yüksek olmasın-
dan dolayı yeni aldığımız bir lastiğimiz 
ilk günden kullanılmaz hale gelebilir. 
Mümkün olduğunca malzemeyi, sa-
hayı ve makineyi bilen bir operatörle 
çalışmak bu riski bizler için en aza in-
dirger. Fakat ne kadar dikkat edersek 
edelim kesik ve batıklar kaçınılmazdır. 
Bu durumda doğru ürünlerle ve doğru 
bir yöntemle yapılan tamir bizim en 
büyük kurtarıcımızdır. Lastik kaplama 



sektörü tamir ile bir bütündür. Kesilen, 
kopan veya batık alan bölge uygun mal-
zemeler ile temizlenip, yama takviyesi 
yapılıp, kauçuk doldurulup, basınçlı ka-
zanda pişirilerek eski formuna kavuşa-
bilir. 

Lastiğimizin ömrünü etkileyen en 
önemli faktörlerden biri de hava basın-
cıdır. Lastiğe formunu veren içindeki 
havadır. Havanın az olması yük taşıma 
kapasitemizi düşürür ve lastiğimize zarar 
verir. Her zaman uygun hava basıncını 
öğrenip lastik havalarımızı önerilen sevi-
yeye ayarlamalıyız ve periyodik aralıklar-
la kontrol etmeliyiz. 

İş makinesi lastikleri tamamıyla uy-
gulamaya yönelik ürünlerdir. Aynı ebat 
ve marka bir lastik, aynı koşullarda farklı 
makinelerde değişik performans sergile-
yebilir ya da aynı makinede aynı şartlarda 
farklı performans alınabilir. Bu durumda 
operatörün etkisi ön plandadır. Benzer 
sahada çalışan benzer makinelerde de 
aynı lastiklerde değişik performans gö-
rülebilir. 

Yol dışı hizmet lastikleri söz konusu 
olduğunda uygulamamıza yönelik se-
çimler yapmak durumundayızdır. Birçok 
lastik ve kaplama markası, tipi ve deseni 
mevcuttur ve pazarda çok değişik fiyat 
aralıklarında yer bulmaktadırlar. Lastiğin 
yapıldığı ana maddeler petrol ve kauçuk-
tur. Bunların fiyatları tüm dünyada sürek-
li artmaktadır. Hammaddedeki bu artış 
doğru orantılı olarak lastiğe yansımak-
tadır. İşletmemizin satın alma maliyetini 
minimize etmek adına çoğu zaman lasti-
ğin ya da kaplamanın özelliklerini gözet-
meksin sadece fiyatına odaklanıp alımı-

mızı gerçekleştiririz. Böyle bir durumda 
acaba gerçekten kar mı etmiş oluruz? 
Acaba bu değişik fiyat aralığındaki 
ürünlerden hangisini seçmeliyiz? 

İşletmemizin gerçekten satın alma 
maliyetlerini düşürmek istiyorsak asıl 
odaklanmamız gereken, ilk satın alma 
maliyetinden daha çok işletim maliyeti-
dir. Örneğin, makinemizin ihtiyacı olan 
lastik için önümüzde iki seçeneğimiz 
olsun. Birincisi A firmasının ürünü ve 
fiyatı 10 birim, ikincisi ise B firmasının 
ürünü ve fiyatı 6 birim. Biz seçimimizi 
ilk satın alma maliyetimizi gözeterek B 
firmasından yana yapalım. B firmasının 
ürünü sahamızda 2000 saat performans 
sergiledi ve ekonomik ömrünü tamam-
ladı. Eğer A firmasının ürünü seçseydik 
ve ürün 4000 saat performans sergile-
seydi, aynı sürede B ürününden 2 kere 
alım yapmamız gerekecekti ve işletim 
maliyetimiz 2 birim daha fazla olacak-
tı. Aynı sürede 2 kere lastik değiştirdi-
ğimizden makinemiz 1 defa fazla lastik 
değişimi için operasyonundan alıkona-
caktır. Lastik değişimi için personelimiz 
de işinden alıkonacaktır.

İyi bir karkas seçimi, kaplamaya 
yapılmış bir yatırımdır. A firmasının 
ürününün kaplanabilirliğinin yüksek 
olduğunu hesapladığımızda ve diğer 
iş kayıplarını da düşündüğümüzde as-
lında ilk satın alma maliyetini gözete-
rek yaptığımız ucuz alımlar gerçekten 
bizim için karlı olmadığını görebiliriz. 

Yol dışı hizmet lastikleri tamamıyla 
uygulamaya yönelik ürünlerdir ve an-
cak doğru seçimlerle lastik yönetimi-
mizde başarıyı yakalayabiliriz.
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Aldridge’den Madenciliğe Yenilikçi ve Şeffaf 
Yaklaşımlar

Halka karşı 
madencilik 
yapamayız! 

Ancak
halkın yanında 

madencilik 
yapabiliriz

Madencilik Türkiye (MT): Öncelikle Aldrid-
ge Mineral Madenciliği kısaca tanıtır mısınız?

Serdar AKÇA (SA): Aldridge Mineral Ma-
dencilik, 1993 yılında Kanada’da kurulmuş, 
Toronto Stock Exchange Venture’a kote bir şir-
kettir. Türkiye’deki faaliyetlerinin başlangıcı ise 
2004’dür. Şirketin 2010 yılına kadar yöneticileri 
Kanadalı ve Almanlardan oluşuyordu. 2010 yılı-
nın başında şirketin yönetim kurulu başkanı Ja-
cob WILLOUGHBY oldu. Kendisi şu an Toronto’da. 
Onun getirdiği bir yenilenme politikasıyla diğer 
dört yönetici de değişti. 2010 öncesinden tek 
yönetici Martin OCZLON kaldı. Şuan Martin 
OCZLON hariç tüm yöneticiler Kanada’da, Mar-
tin OCZLON ise Almanya’da bulunuyor. Şirket 
Toronto Stock Exchange (TSX)’e geçiş aşama-
sında. Yani Aldridge, önümüzdeki dönemlerde 
Venture’dan çıkarak tamamen TSX’e geçiş yap-
mak niyetinde. 

(MT): Ayrıca Almanya’da Frankfurt 
Borsası’nda da işlem görüyorsunuz?

Ülkemizde son yıllarda maden aramacı-
lığına gösterilen ilgi artmakta, buna paralel 
olarak pek çok maden arama şirketi de faali-
yetlerini sürdürmektedir. Bu şirketlerden bir 
tanesi de Kanada menşeili Aldridge Mineral 
Madencilik’tir. Aldridge’in ülkemizde yürüt-
tüğü faaliyetleri üzerine, Aldridge Minerals 
Türkiye Genel Müdürü Serdar AKÇA ile soh-
bet ettik. Serdar Bey, şirketi ile ilgili tüm ko-
nulardaki sorularımızı şeffaflıkla yanıtladı. 

(SA): Eski üç Alman yöneticiden dolayı şir-
ket Frankfurt Borsası’nda işlem görüyordu. Yö-
netimdeki değişikliklerden sonra da Frankfurt 
Borsası’nda işlem görmeye devam edecek. Ama 
işlemlerde yoğunluk Kanada’da olacak. 

(MT): Şirketinizde kaç kişi istihdam ediyor-
sunuz? 

(SA): Şirketimizde daimi olarak 13 kişi istih-
dam etmekteyiz. Bunlardan bir tanesi yine da-
imi olarak 2005 yılından beri Yenipazar Projesi 
kapsamında Yozgat’ta istihdam edilmektedir. 
Proje çalışmaları için dönemsel olarak çalışan 
sayımız 30’u bulmaktadır. Dönemsel istihdam 
edilen bu kişiler genel olarak projeye en yakın 
yerleşim birimi olan Eğlence köyünden sağlan-
maktadır. Projemiz ilerledikçe bu çalışanların da 
daimi olması kaçınılmaz olacaktır. 

(MT): Kadronuzu genişletmeyi düşünüyor 
musunuz? Ayrıca stajyer öğrenci kabul ediyor 
musunuz? 

(SA): Staj başvuruları hep oldu ancak proje-
lerimiz erken dönemlerde olduğu için şu ana 
kadar stajyer çalıştırmadık. Ancak projelerimiz 
hızla ilerliyor dolayısıyla daimi kadromuzun ge-
nişlemesi ve bununla birlikte stajyer kabulü de 
mutlaka olacaktır.

(MT): Projelerinize geçmek istiyoruz. Amiral 
gemisi pozisyonundaki projeniz olan Yozgat-
Yenipazar Altın ve Baz Metal Projesi’ni başlan-
gıçtan bugüne özetler misiniz?

(SA): Yenipazar Projesi’ni belli bir bütçe har-
camasını öngörerek (farm in) Anatolia Minerals 
Development Şirketi’nden aldık. Anatolia’ya 5 
yıl içinde 7 milyon USD harcamayı taahhüt et-
miştik. 5 yıl süresince bu rakamı fazlasıyla geçtik 
ve verilen tüm taahhütleri yerine getirdik. 2005 
yılında yapılan anlaşma ile ruhsatların tamamı-
nı devraldık. Şuan Anatolia’nın projede % 6 kar 
payı var. 165 milyon USD ciroyu geçtikten sonra 
bu oran % 10’a çıkıyor. Anatolia ile Aldridge ara-
sındaki bağ bu şekilde devam edecek.

Yenipazar Projesi, Rio Tinto ile Anatolia 
Minerals’ın ortak çalıştığı bir projeydi. Rio Tinto 
projelere çok büyük ölçekli baktığı için genel-
likle sondaj aralıklarını geniş tutar. Yenipazar’da 
da Anatolia ile birlikte sondajları geniş aralıklar-
la yapmışlar. Yaptıkları 9 sondajın 4 tanesinde 
mineralizasyon kesmişler. Diğer sondajlar ise 
mineralizasyonu sıyırmış. Dolayısıyla bu saha-
da mineralizasyonu ilk kesen Anatolia olmuş-
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tur. Bu sahaya çok güvendikleri halde, o dönemde burası için 
yeterli bütçeye sahip olmadıklarından dolayı projeyi biz dev-
raldık. Biz de mevcut sondajların arasına tamamlayıcı (infill) 
sondajlar yapmak suretiyle çalışmalara başladık. Elimizde ne 
olduğunu görmek istedik. Yaptığımız sondajlarda sürekli mi-
neralizasyon kestik. 80 metre aralıklarla yaptığımız bu grid 
sondajlarda sonuç alamadığımız bölümlerde başka yönlere 
yönelerek tamamlayıcı sondajları genişlettik. 2006 yılında bu 
çalışmayla ilk etapta NI 43-101 raporuna göre 7 milyon ton-
luk bir rezerv belirledik. Şu anki sonuçlara göre bu 7 milyon 
tonluk rezervde değerler (grade) daha yüksekti. O zaman biz 
sahanın kuzey bölümünü deliyorduk. Güneyde bir dere ya-
tağı vardı. O bölgede bir fay olduğunu ve faydan sonrasında 
mineralizasyon olmadığını düşünüyorduk. Bu bölgede yapı-
lan jeofizik çalışmalar mineralizasyon olmadığını düşündü-
ğümüz güney bölgesinde bize bazı işaretler verdi. Akabinde 
sahanın güneyinde 400 metre aralıklarla, cevherin doğrultusu 
boyunca sondajlar yaptık ve hepsinde cevher kestik. İlk aşa-
mada cevherleşmenin 600 - 700 metrelik bir uzanımı olduğu 
düşünülürken güneyde yapılan yeni keşifle uzunlamasına 1,7 
km cevher gövdesini tespit ettik. Cevherleşmenin eni yaklaşık 
300 metre civarında, kalınlığı ise ortalama 30 metredir. Düşük 
tenörlü ve açık işletmeye uygun bir cevher yapısı bulunuyor. 
Cevher yer yer yüzeye yaklaşırken zaman zaman da dibe dalı-
yor. Tıpkı bir antiklinal-senklinal yapısı gibi... Yüzeye yaklaştığı 
yerlerde örtü kalınlığı 30 - 40 metrelerde iken, derindeki kısım-
larda örtü tabakası 150 - 160 metrelerde bulunuyor. Güney-
den ve kuzeyden iki ayrı şekilde açılarak açık işletmeye müsait 
bir yapı çıkıyor kaşımıza. 

P&E Mining Consultants Inc.in hazırlamış olduğu son NI 43-
101 raporuna göre tespit edilen rezerv bilgileri ise 25.040.000 
ton muhtemel (indicated) rezerv içerisinde 1,09 gr/ton Au, 32,8 
gr/ton Ag, % 0,32 Cu, % 1,12 Pb, % 1,47 Zn ve 3.141.000 ton 
mümkün (inferred) rezerv içerisinde 0,78 gr/ton Au, 22,3 gr/
ton Ag, % 0,29 Cu, % 1,68 Pb, % 0,88 Zn şeklindedir. Bu rezerv 
tespiti, karotlu ve ters sirkülasyon (RC) olmak üzere toplam 
332 adet kuyuda 46.000 metreden fazla sondaj ile yapılmıştır. 

Kalkopirit ve diğer sülfitlerin görüldüğü karot numunesi - Yenipazar







Yenipazardaki cevherleşme tipi Volkanojenik Masif Sülfit (VMS) 
olarak adlandırılmaktadır. Ancak sonradan yüksek ısı ve düşük ba-
sınç metamorfizması geçirmiş, dolayısıyla cevherin kristal boyutları 
büyümüş durumda. Kristal boyutları büyürken sülfürler agregatlar 
şeklinde toplanmış. Sülfür agregatında pirit, sfalerit, galenit ve kal-
kopiriti birlikte bulabiliyorsunuz. Tabi bunları birbirinden ayırmak 
gerekiyor. Bu agregatlar 0,1 – 1,5 mm arasındaki büyüklüklerde. 
Dolayısıyla oldukça büyükler. Bunları kırıp öğüttüğünüzde yaklaşık 
% 80 oranında ve 50 mikron civarında serbestleşiyorlar. 

Sahadaki bakır minerali % 90 olarak kalkopirit. Oksitlerin geçiş 
zonlarında (transition zones) kalkopiritle birlikte kovellin ve kalko-
zin de bulunuyor. Çok az miktarda da bornit gözleniyor. Ana çinko 
minerali sfalerit, oksitleri çok az gözlenmekle birlikte tek kurşun 
minerali de galenit. Dolayısıyla tamamen sülfürlü cevherlerden 
bahsediyoruz. Oksitli kısımda sfalerit ve galeniti hemen hemen hiç 
gözlemiyoruz. Az miktarda seruzit ve sfaleritin bazı oksitli türleri var. 
Kalkopiritin oksitlerinden sadece malakit görüyoruz.

Yüzeydeki oksitli kısım toplam cevherin % 10’undan biraz daha 
az bir miktarını oluşturuyor. % 90’dan fazlası sülfürlü cevherdir. Ok-
sitli kısımlarda tonda 5 - 10 gr ve daha fazlası gibi bazı altın zen-
ginleşmeleri de görülüyor. Bunun için ayrıca bir metalurjik çalışma 
öngörülebilir. Tabi bu çalışma oksitler içinde tespit edilecek altın 
rezervinin miktarına bağlı olarak yapılabilir. Sanırız oksitlerdeki altın 
100 bin onsun altında çıkacaktır ama bu ayrıca değerlendirilebilir. 

(MT): Beş tür cevherden bahsediyoruz (Au, Ag, Pb, Zn, Cu). 
Üretim yöntemi hakkında bilgi verir misiniz?

(SA): Tenörler düşük olduğu için metalurjik yöntem olarak 
şunu öngördük: Önce gravite zenginleştirmesi yapılacak. Ge-
leneksel madenciler bu tip yatakları direkt olarak flotasyona 
beslemekle değerlendirirler. Ancak gravite çok daha ucuz bir 
yöntem ve büyük yatırım gerektirmiyor. Enerji maliyetlerini de 
fazla arttırmıyor. Sallantılı masalarda % 90 civarında mikaları 
ayırabileceğiz. Geriye bazı silikatlar ve sülfürler kalacak. Daha 
sonra sülfürlü mineralleri de öğütmeye alacağız. Öğütmede ilk 
planda kırıcı kullanılacak. Kristal boyutu büyük olduğundan kı-
rıcılar mineralleri etkili bir şekilde serbestleştirebiliyor. Yani sfa-
lerit, galenit ve kalkopiritin büyük miktarı kırıcılarda serbestle-
şecek. Yaklaşık 38 mikron aralığında olan bir kısmı ise daha ince 
bir öğütmeye girmek zorunda. Bu yöntem için testler şu anda 
yapılıyor. Flotasyon testleri graviteyle zenginleştirilmiş cevher 
üzerinde yapılıyor. Gravitede cevher % 35 - 40 oranında zen-
ginleşiyor. Yani zenginleştirmeye % 0,3 oranında giren bakır % 
0,5, % 1,5 giren çinko % 2 çıkıyor. Bu şekilde cevher flotasyona 
daha zenginleşmiş olarak giriyor. 

Altın minerallerinin çoğu kalkopiritle gelen bir parajenezin 
içerisine oturmuş durumda. Yani kalkopirit konsantresini aldı-
ğımız zaman altının da % 90’ını almış oluyoruz. Aynısı gümüş 
için de geçerlidir. Gümüşü de galenitlerle birlikte % 95 oranında 
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almış oluyoruz. Yapılan birincil testler bize bu sonuçları veriyor. 
Dolayısıyla üç tip konsantre üretmeyi düşünüyoruz. Bakır, kur-
şun ve çinko… Böyle olunca altın ve gümüş, bakır ve kurşun 
alıcıları tarafından bilinçli olarak satın alınacak ve ücreti prim 
olarak ödenecek. İzabe tesislerinde bu konsantreler içindeki 
değerli metaller % 95 - 98 oranında kazanılabiliyor. 

Bu yüzden biz Yenipazar’da herhangi bir altın işletme tesisi 
kurmayıp, bildiğimiz klasik konsantre cevher üretimi yapaca-
ğız. Yapılacak metalurjik testlere göre de oksitler içerisinde-
ki 100 bin onstan az olduğu tahmin edilen altın cevheri için 
küçük bir çalışma yapılabilir. Bu durum fizibilite aşamasında 
ortaya çıkacak.

Sahada toplamda 1 milyon onsun üzerinde metal altın ol-
duğunu düşünüyoruz. Altın eşleniği olarak devam edersek 
yani kurşun, çinko ve bakırı da altın eşleniği gibi düşünürsek 
3,5 milyon ons altın eşleniği metal var bu sahada. 

(MT): Daha erken ancak öngörülen işletme tarihi nedir? 
(SA):  Şuan için kesin bir tarih vermek mümkün değil ama 

ön fizibilite için bazı çalışmalar yapıldı. Komple fizibilite çalış-
masına 2011’in ilk çeyreğinde başlamayı düşünüyoruz. Bu ça-
lışma mühendislikten, ayrıntılı ÇED’e tüm detayları içerecektir. 

Bu ana fizibilite çalışmasının süresi için 18 - 24 ay-
lık bir çalışma öngörüyoruz. Ancak yaşanabilecek 
olası problemlerden dolayı bu süreç biraz daha 
uzayabilir. Fizibilite bittikten sonra yatırım kararı 
alınması süreci var. Bunun da 6 ay kadar sürmesi 
beklenmekte. Şu durumda her şey yolunda gider-
se işletme için ilk çalışma 2013’ün ilk çeyreğinde 
başlayabilir. İlk çalışma olarak inşaatın başlaması, 
örtü tabakasının açılması vs. sayılabilir. Bunlar için 
de minimum 2 - 3 sene geçebilir. Çünkü işletme 
için sipariş edilen malzemeler hemen getirilip 
kurulamıyor. Dolayısıyla bu sahada üretime geçi-
lebilmesi için gereken minimum süre 5 yıl olarak 
düşünülebilir. Ama başta da belirttiğim gibi kesin 
bir zaman vermek şu aşamada doğru olmaz. 

(MT): Oldukça planlı ve programlı, ayların 
hesap edildiği, miligramlık analizlere dayalı bir madencilik 
sistemini bize anlatıyorsunuz. Bu çalışma şeklinin, özellikle 
yerli madencilere örnek olmasını diliyoruz. Çünkü karadü-
zen madencilikle bugüne kadar bir yerlere gelinemedi. Yü-
zeyden alınan birkaç numune ve yapılan birkaç gözlem ile 
maden buldum demek ve yatırım yapmak sadece o kişilere / 
şirketlere zarar vermektedir. 

Peki Yenipazar projenizde yöre halkı ile ilişkileriniz şu 
aşamada nasıl? Biraz da halkla ilişkiler konusuna ve varsa 
sosyal yatırımlarınıza değinmek isteriz. 

(SA): Aldridge olarak yöre halkı ile iletişime çok önem veri-
yoruz. Yerel halkın projemizde bizimle hem fikir olması bizim 
için çok önemli. Bu konuda çeşitli araştırmalar yapmaktayız. 
Şuan çok erken bir aşamada olmamıza rağmen sahamıza en 
yakın köye (Eğlence köyü) çeşitli yardımlar da yapmaktayız. 
En basit örnek olarak Eğlence köyüne yaptığımız kanalizasyon 
sistemini verebilirim. Şuan civarda kanalizasyon sistemi olan 
tek köy bu köydür. Şuan kapatılıp başka bir köye taşınan köy 
okuluna da yardımlarımız olmuştu. Projemizin geleceği henüz 
net olmasa bile bunlar gibi köyün ufak tefek ihtiyaçlarını her 
zaman gördük. Bu konuda da yöre halkı hiç sıkılmadan bize 
gelir, derdini anlatır. Hatta çoğu zaman direkt olarak bana 
telefonla ulaşırlar. Sorununu anlatır, bizde elimizden geleni 
yaparız. Bizim inancımız şu şekilde: Halka karşı madencilik ya-
pamayız! Ancak halkın yanında madencilik yapabiliriz. Şuan 
bu bölgede, çevre köyler dahil olmak üzere projemiz çok fazla 
destekleniyor. Yerel yönetim ve valilik de destekliyor. Zaten 
bölge düşük gelir seviyesine sahip. Halk projemizi kendile-
ri için büyük bir avantaj olarak görüyor. Maden açıldığında 
bölgenin kalkınacağına inanıyorlar. Bu konuda haklılar çünkü 
bölgede yapılan tarım faaliyetleri genellikle düşük gelir geti-
ren buğday gibi üretimlere dayanıyor. Ayrıca toprak kalitesi 
çok iyi değil. Haliyle sürekli bir dışa göç durumu söz konusu. 
Özellikle genç kesim köylerini terk edip büyük şehirlere göç 
etmiş durumda. Köy halkının da bizim de inancımız, buraya 
işletmemizi açmamızla birlikte bu göçü tersine çevirebilece-
ğimiz yönünde. Halkın isteği, büyükşehirlerde zorlandıklarını 
düşündükleri çocuklarının, bu işletmenin faaliyete geçmesiyle 
birlikte kendi topraklarında çalışabilmesi.

Yenipazar Projesi’nde kurulmuş şaft kulesi

Şaft içinden bir görünüm
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(MT): Henüz yatırım kararı bile alınmamışken sosyal so-
rumluluk çalışmaları yapmanız son derece sevindirici ve 
örnek bir davranış. Çünkü bu ülkenin bu tip çalışmalara ih-
tiyacı var.  

Diğer bir projenize geçmek istiyoruz. Artvin – Derinköy- 
Epitermal Altın Projenizi başka bir firmaya verdiğiniz bilini-
yor (farm out). Projedeki son durum nedir?

(SA): Derinköy’de, yapılan sözleşme çerçevesinde European 
Goldfields (EG) çalışıyor. Projenin fizibilitesi sonuna kadar tüm 
masraflarını EG karşılayacak. Eğer anlaşmanın tüm yükümlü-
lüklerini yerine getirirseler bizim bu sahada yalnızca NSR (Net 
Smelter Return) yani belli bir ortaklık hakkımız kalacak. Şu ana 
kadar jeoloji ve jeokimya çalışmaları ve 5 adet sondaj yapıldı-
ğını biliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla sondaj ya-
pacaklar. Çalışmalar ile ilgili diğer detayları bizim belirtmemiz 
doğru olmaz. 

(MT): Altın dışında nikel madenciliği ile de ilgilendiğinizi 
biliyoruz. Nikelde, Kütahya ve Uşak il sınırında yer alan Mu-
ratdağ Nikel Laterit Projesi’nde ilk sondajı 2008’de yaptınız. 
Bu projenin detaylarını öğrenebilir miyiz?

(SA): 2009’da yaşanan global ekonomik kriz herkes gibi bizi 
de etkiledi. Ancak biz bu krize dayandık. Personelimizi işten çı-
karmadan çalışmalarımıza elimizden geldiğince devam ettik. 
Ancak bütçemiz sınırlı kaldığı için bu sahada, 2008’in üzerine 
fazla bir çalışma yapamadık. 2010 bütçemiz de krizin etkisiyle 
kısıtlı kaldığı için bunun büyük kısmını Yenipazar’a kullandık.  

Nikel için çok umutlu bu sahaya sahibiz. Sahada 8 km2’nin 
üzerinde bir alanda nikel laterit görülüyor. Çaldağ Nikel saha-
sında nikel laterit alanı 10 km2 civarında diye düşünüyorum. 
Orada işletme izni alınan bölümün de yaklaşık 4 km2 olduğu 
düşünülürse projemiz gerçekten umut vaat ediyor. 2011 yı-
lında bu proje için bütçe alarak çalışmalarımıza hız vermeyi 
planlıyoruz. 

Şunu da belirtmek istiyorum, 2008’de yaptığımız sondaj-
larda çok problem yaşadık. Nikel lateritin sondajı çok zordur. 
Özellikle çok ince taneli götit minerallerini kaçırdığınız zaman 
nikelin değeri çok düşüyor. RC’yi kuru yapmak gerekiyor. Ka-
rotlu sondajda triple wireline ya da split core barrell kullanıp 
numunenin suyla temasını mümkün olduğunca kesmeniz ge-
rekiyor. RC de çok güçlü bir kompresör gerekiyor. Dolayısıyla 
çeşitli sorunlar yaşadık sondajlarda. Daha önce yapılan son-
dajlar, 30 civarında kuyuda yapılmıştı. Sonuçlar web sitemizde 
mevcuttur. Yukarıda bahsedilen problemlerden dolayı 2 - 3 ta-
nesi hariç çok iyi sonuçlar gözükmüyor. Sonuçlara göre % 0,7 
- 0,8 değerde pek çok zonlarımız var ama yaşanan sorunlardan 
dolayı belki de bu zonlarda değerler çok daha yüksek. Eğer bu 
değerler % 1’in üzerine çıkarsa liç edilebilir bir materyal ortaya 
çıkacaktır. Kafamızdaki bu soru işaretini önümüzdeki sene ya-
pacağımız çalışmalarla ve sondajlarla gidermeyi planlıyoruz. 

(MT): Bu projeler dışında başka faaliyetleriniz var mı? De-
ğerli ve baz metaller dışında diğer madenlerle de ilgilenme-
yi düşünüyor musunuz?

(SA): Çeşitli sahalarda arama çalışmalarımız devam ediyor. 
Bunlarda aşama kaydedildiğinde gerekli duyurularımızı yapa-

cağız. Değerli ve baz metaller dışında bir çalışma sahamız şu 
anda yok. 

(MT): Aldridge Minerals ülkemizdeki başarılı çalışma-
larından sonra Papua Yeni Gine’de de arama lisansı aldı. 
Aldridge’in PYG için planları nedir?

(SA): Öncelikle belirtmek isterim ki PYG’deki çalışmalar 
Türkiye’den bağımsız bir şekilde yürütülüyor. Aldridge Mine-
rals, ülkemizdeki faaliyetlerinin haricinde PYG’de de faaliyet 
göstermeye başladı. Özet bilgi vermek gerekirse lisans ala-
nında çok geniş ölçekte toprak ve kaya örneklemeleri yapıl-
dı. Sonuçlar şuan raporlanıyor. Bunlar yakında web sitemizde 
de duyurulacaktır. Alınan ilk sonuçlar umut vadediyor. Şu an 
Fransız bir jeolog bu projede çalışmaları yürütüyor. Rapor-
lamalar Kanada’daki merkezimize yapılıyor. Onlar da zamanı 
geldiğinde sonuçları haber bülteni olarak web sitesinde yayın-
layacaklar. 

(MT): PYG’deki bu sahanın dünya ölçeğinde bir saha ol-
duğundan bahsediyorsunuz. Bunun yerli mühendisleriniz 
için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Aldridge’in 
çalışma sisteminde rotasyon var mı? Yerli mühendislerin bu 
sahaya gönderilmesi mümkün olabilir mi?

(SA): Bir mühendisimizi bu sahaya gönderdik. Ancak burası 
çok özel bir bölge. Bizim alıştığımız şartlarda bir çalışma orta-
mı bulunmuyor orada. Örneğin araçla ulaşım mümkün değil. 
Çoğu zaman helikopterle ulaşım sağlanıyor. O da eğer hava 
koşulları izin verirse. O bölgede belirli yağmur ve fırtına dö-
nemleri var. Hava koşullarından dolayı sadece bazı sezonlarda 
çalışma yapılabiliyor. Bu zorlu koşullardan dolayı gönderdi-
ğimiz mühendis, bir hafta boyunca uğraşıp, araziye ulaşama-
yacağına kanaat getirerek geri dönmek zorunda kaldı. Şuan 
orada çalışan ekip, oranın yerel halkı kadar o zorlu koşullara 
alışkın bir ekip olduğu için çalışmaları yürütebiliyor. 

(MT): Biraz daha genel konulara geçmek istiyoruz. Ald-
ridge Minerals bugüne kadar ülkemizde aramalara ne kadar 
harcama yaptı? 

(SA): Şuan bunun detayına inmek zor ama kabaca bilgi ve-
reyim. Yenipazar Projesi için Anatolia Minerals’a taahhüt edilen 
7 milyon USD’lik harcama fazlasıyla yapıldı. Bugüne kadar 8 - 9 
milyon USD harcama yaptığımızı rahatlıkla söyleyebilirim.

(MT): Peki bundan sonraki yatırım planlarınız hakkında 
da bilgi alabilir miyiz?

(SA): Yenipazar Projesi’nin fizibilitesi için yaklaşık 10 mil-
yon USD harcama öngörüyoruz. Ayrıca Kanada’daki yeni yö-
netimimiz yıllık 2 - 3 milyon USD arama (exploration) bütçesi 
öngörüyor. Biz şu anda bir arama şirketiyiz. Arama konusunda 
elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İlerisi için 
de amacımız Yenipazar’ı üretime geçirebilmektir.

(MT): Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi ülkemizde maden ara-
malarına maalesef çok fazla bütçe ayrılmıyor. Sayılı birkaç 
şirket tarafından ciddi şekilde maden aramacılığı yapılabi-
liyor. Ülkemizdeki en önemli sorunlardan bir tanesi de bu. 
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Maden potansiyelimiz yüksek ancak aramalara ayrılan risk 
sermayesi düşük olunca potansiyeli net olarak ortaya çıka-
ramıyoruz. 

(SA): Bakın Meksika’da yaklaşık 2000 civarında maden şir-
keti var. Milyar dolarları geçen bir arama potansiyeli mevcut. 
Ve bu sayede birçok yeni rezerv bulundu. Ancak biz arama 
rakamlarımızı milyon dolarlarla sayabiliyoruz. Bugüne kadar 
ülkemizde faaliyet gösteren yabancı şirketler ülkedeki şartlar 
el verdiğince aramalara yatırım yapabildiler. Günümüzde yeni 
yeni yerli şirketlerin de aramalara ilgisi artmaya başladı. 

Madenciliği yapmanın bir prosedürü vardır. Bunun yerlisi 
yabancısı yok. Aramadan işletmeye o prosedürü doğru düz-
gün bir şekilde takip edebilecek maden şirketleri lazım bu ül-
keye. Kazmayı vur, madeni al götür devri kapandı. Aramalara 
para yatırılması ve o paranın riske edilmesi gerekiyor. Maden 
bulursunuz ya da bulamazsınız, eğer bu harcamayı yapmaz-
sanız olmaz. Bir Cominco (şuanki Teck Resources) örneği var 
elimizde. 1987 yılından beri ülkemizde onlarca milyon doları 
risk sermayesi olarak maden arama projelerinde harcadı. Şu 
an üretimde olan bir sahası da yok ama arama yapmış, çeşitli 
sahalar bulmuş ve bunları ülke ekonomisine kazandırmış bir 
firma. Çalışmalarına devam ediyor. Örnek vermemin sebebi bu 
işlerin ne kadar uzun soluklu olabileceğidir. Para harcıyoruz 
hemen sonuç alalım düşüncesi doğru değildir. Büyük ölçekte 
madencilik, yıllarca sürecek emeğin ve harcanacak paraların 
karşılığında olabiliyor. Bunu birilerinin yapması lazım. Maale-
sef yerli yatırımcıların büyük bölümü bu riske girmiyor. Koza, 
3S gibi şirketlerle birlikte riske giren sayısı çok az.

Yenipazar’da 3,5 milyon ons altın eşdeğeri serveti yani gün-
cel fiyatıyla 4,5 - 5 milyar USD’yi ülke ekonomisine katmak için 
bugüne kadar 7 - 8 milyon USD para harcadık. Üzerine 10 mil-
yon USD fizibilite ön gördük. Bunlar tamamen riske edilen pa-
ralar. Çünkü bir aşamada bir şekilde takılırsanız ya da fizibili-
teye göre proje uygulanabilir olmazsa, harcadığınız para boşa 
gider. Örnekleri mevcut. European Nickel, Çaldağ’ı açabilecek 
mi belli değil. Cerattepe’yi bulmak için büyük paralar harcan-
dı. Ancak ruhsat iptal edildi. Orası hala dava konusu. Maden-
cilikte maalesef önünüze ne çıkacağı belli değil. O yüzden risk 
sermayesi çok önemli. 

(MT): Yurtdışı ile sürekli iletişim halindesiniz. Yurtdışın-
daki kişi ve firmaların ülkemize bakışı nasıl? Maden sektörü 
hakkında düşünceleri nedir?

(SA): Yapılan görüşmelerde konu en çok izinlerdeki gecik-
melere geliyor. Son zamanlarda özellikle yoğunlaşılan konu 
Çaldağ’daki nikel madeninin açılamaması konusu. Diğer konu-
lar Kışladağ gibi işletmelere zaman zaman açılan davalar, Ce-
rattepe ruhsatının iptali ve bu gibi konularda sürekli açılabile-
cek davalar şeklinde sıralanabilir. Çaldağ’daki yatırım duracak 
mı, Kışladağ’da üretim yine durur mu gibi konular yatırımcı-
ların her zaman gündeminde. Bunlar madencilik sektörümüz 
için olumsuz örnekler. 

(MT): Görüldüğü gibi ülkemizde yaşanan her türlü olum-
suzluk tüm dünyada anında duyuluyor. Yaşanan sıkıntılar 
çok ciddi. 

Peki kendisini geliştirmek isteyen yerli şirketlere önerile-
riniz nelerdir? 

(SA): Yerli şirketlere önerim Kanada, Avustralya, Amerika, 
Güney Afrika, İngiltere’deki maden şirketlerini her açıdan takip 
etmeliler. Kanada ve Avustralya özellikle takip edilmeli. Bu ülke-
lerde çok küçük şirketler yine küçük altın madenlerini işletmek-
teler. Bu şirketler incelenmeli.

Borsaya açılmak önemli. Borsa risk sermayesini bulabilmek 
için bir araçtır. Dürüst bir şekilde projelerinizi yatırımcının önüne 
koyar, riske ortak olmalarını istersiniz. Borsaya girebilmek içinse 
belirli standartları uygulamak zorundasınız. Yani kolay bir iş de-
ğil bu. 

Şirketler bugün harcanan parayı yarın geri dönecek diye bek-
lememeliler. Bunu düşünerek hareket etmeliler. Madencilik ucuz 
bir iş değil. Ucuz düşünen bu işe hiç girmeyecek. Ucuz maden-
cilik var. Yüzeyde kromu bulursunuz, 3 - 5 bin ton cevheri alır sa-
tarsınız. Kısa vadeli bir kazanç elde edersiniz. Ama kalıcı olmaz. 

Diğer madencilik alanlarını bilemem ama ülkemizde metal 
madenciliğinin geliştirilmesi gerekiyor. Birkaç altın madeni dı-
şında büyük madenlerimizi oluşturamadık henüz. Metalik ma-
denlerdeki potansiyelin büyüklüğüne inanıyorum. MTA bunun 
önünü açmış. Bizlerin bunu geliştirmesi gerekiyor. 

(MT): Maden Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve uygu-
lama yönetmeliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni yö-
netmelik yaşanan sorunları giderecek mi? 

(SA): Kanun ve yönetmeliğin dünya mevzuatına ve çoğu 
ülke kanunlarına göre kolay yönleri de var zor yönleri de… 
Ancak bana göre şuan zor yönleri arttı. Bazı izinleri alabilmek 
gerçekten çok zorlaştı. Bizler izinler konusunun daha kolaylaş-
tırılmasını beklerken işler daha da zorlaştı. Yerli yabancı hemen 
herkesin anlamasının güç olduğu yeni durumlar söz konusu. 
Kanunun önceki versiyonunda bazı şeyler oturmuştu. Yeni 
kanun hazırlanırken keşke yalnızca iptal edilen maddeler de-
ğiştirilseydi de gerisine dokunulmasaydı. Değişikliğin kapsamı 
geniş tutulduğu için şuan karşımıza bambaşka mevzuatlar çı-
kıyor. Bir yandan da uzun yıllardır elinde ruhsat tutan kişilerin 
bu ruhsatları ya çalışması gerekecek ya da devlete iade etmesi 
gerekecek olması da sevindirici bir gelişme. Ama herkese do-
kunan noktalar mevcut olduğu için davalar açılıp yine madde-
lerin iptali yoluna gidilebilir. Bu iptaller yüzünden geçtiğimiz 
iki sene boyunca çok sıkıntılar yaşadık. Bunlardan dolayı yeni 
ruhsatlar ihaleye çıkamıyor. Yeni davalardan dolayı yine yeni 
ruhsatlar alamazsak bu çok ciddi sıkıntı olur. Böyle olunca eli-
mizdeki projelerden başka proje geliştiremiyoruz. 

Genel olarak durumu pek olumlu görmüyorum. Eski kanun 
pek geliştirilemedi. Yeni kanunda olumsuz yönler olumlulara 
göre ağır basıyor. 

(MT): Serdar Bey, bizim sorularımız bu kadar. Verdiğiniz 
samimi ve detaylı yanıtlar için okuyucularımız adına size 
teşekkür ediyoruz.  

(SA): Ben de sizlere teşekkür ederim.
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Bakırçay Havzası Linyit Kömürü Üretiminin 
Çevresel Etkisi

Çevreyle 
barışık 

madencilik, 
sürdürülebilir 

madencilik 
için çok 

önemlidir

Bu çalışmada, Soma’da kömür çıkarım alanla-
rı ile termik santralin faaliyetlerinin, kentin fiziki 
çevresine yansımalarının yol açtığı sorunların 
ortaya konmasının yanında, Soma’nın geleceği 
konusunda şu ana kadar neler yapıldığı ve ya-
pılabileceğinden bahsedilmektedir. Soma kent 
yerleşimi ve çevresindeki mevcut arazi kullanım 
modeli ve süreci, bunların yol açtığı sorunlar, 
Soma’nın kent halkının beklentileri dikkate alı-

Yeraltı zenginliklerimizin modern haya-
tın kullanımına sunulması amacıyla yapılan 
üretim ve cevher zenginleştirme çalışmaları 
sırasında meydana gelen doğanın dengesini 
bozucu, çevreyi kirletici etkinlikler, Madenci-
lik Faaliyetleri Uygulama ve ÇED (Çevre Etki 
Değerlendirmesi) yönetmeliklerinde düzen-
lenmiştir. Bu etkinlikler ilgili yönetmeliklerde 
çevre ile uyumlu hale getirilerek, madencilik 
faaliyetinde bulunulan alanın, faaliyet süre-
since ve sonrasında projesine uygun olarak, 
can ve mal emniyeti sağlanarak arazinin ye-
niden doğaya kazandırılması, madencilik 
faaliyetleri kapsamına alınarak zorunlu hale 
gelmiştir. 

Linyit kömürünü ülke ekonomisine kazan-
dırmak ve enerji hammadde ihtiyacını kar-
şılamak amacıyla, Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu (TKİ) ve diğer özel şirketlerle birlikte 
Bakırçay Havzası’nda, 1913 yılından bu yana 
üretim yapılmaktadır. TKİ’nin Türkiye linyit 
üretimindeki % 70’e varan payının yaklaşık 
dörtte biri Ege Linyitleri İşletmesi Müessese-
since (ELİ) üretilmektedir. Son yıllarda yapılan 
araştırmalar sonucu bu havzada 650 milyon 
tonun üzerinde linyit varlığı tespit edilmiştir.
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ivrinyilmaz@hotmail.com 
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narak daha yaşanabilir ve sağlıklı bir yer olması, 
yaşam kalitesinin artırılması için mevcut ortam 
koşullarının iyi analiz edilmesi, sonrasında da 
rehabilitasyona gidilmesi ayrı bir önem arz et-
mektedir.

Bakırçay ve Soma

Batı Anadolu’nun büyük akarsularından biri 
olan Bakırçay, doğuda Kırkağaç - Akhisar ovaları 
ile batıda Kınık ovası arasında dar bir vadi ke-
siminden geçer. Soma kent merkezi bu kesim-
de, güneydeki dağlık alanın eteğinde, Bakırçay 
yatağına doğru uzanan bir birikinti konisi üze-
rinde kurulmuştur (Şekil 1). İlçe günümüzde, 
kuzeydeki tepelik alana ve vadi tabanı boyunca 
batıya doğru hızla genişlemektedir.

Özellikle 1960 sonrasında artan kömür çıka-
rımı, elektrik enerjisi üretimi ve buna bağlı iş 
sektörlerinin oluşturduğu istihdam olanakları 
nedeniyle ülkenin hemen her yerinden göç alan 
Soma, bugün toplam nüfusu 70.000’i geçen, % 
83’ü bulan kentleşme oranı ve yabancısının yer-
lisinden fazla olduğu bir nüfus profili ile bağlı 
olduğu Manisa ili içinde, diğer ilçelere göre 
sosyo-ekonomik göstergeleri itibariyle dikkat 
çeken bir yerleşkedir. Kentin ekonomik ve sos-
yal hayatını şekillendiren temel unsurlar Termik 
Santral, Ege Linyitleri İşletmesine ait kömür 
çıkarım alanları ve buna bağlı olarak gelişen 

Şekil.1. Bakırçay Havzası Yer Gösteri Haritası

Kömür, enerji kaynaklarının başında gelen 
bir oluşumdur. Türkiye’deki kömür rezerv-
lerinin büyük kısmı düşük kalitelidir. Nüfu-

sun hızla arttığı göz önüne alınarak, kullanımında 
çok dikkatli olunması, düşük kaliteli rezervlerin 
zenginleştirilmesi ve kayıpların en alt düzeye 
indirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de petrol 
rezervlerinin de sınırlı olduğu ve üretimin, ihtiya-
cımızın ancak çok küçük bir bölümünü karşıladığı 
bilinmektedir. İthal edilen petrolün ekonomiye 
getirdiği yükün ağır olduğu da bir gerçektir. Do-
ğal gaz üretiminin az olması ve ulaştırılmasındaki 
güçlükler de Türkiye’deki yeraltı enerji kaynakla-
rından yararlanmayı zorunlu kılmaktadır. 
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nakliyecilik, ticaret gibi yan sektörlerdir. Uzun yıllar boyunca 
üretim halinde olan ELİ’de, 2010 yılı sonu itibariyle açık işlet-
meye uygun 200 milyon ton, yeraltı işletmesine uygun 450 
milyon ton rezerv belirlenmiştir. Yıllık üretim miktarı ortalama 
7 milyon ton ile bugünlere gelen işletmenin daha yaklaşık 90 
- 100 yıl yurdumuza hizmet vermeye devam edeceği düşünül-
mektedir. Açık işletme kömür üretimi yapılabilmesi için 2009 
yılında 61 milyon m3 dekapaj gerçekleştirilmiştir. 2009 yılı iti-
bariyle 1 ton tüvenan kömür için yapılan dekapaj 7.75 m3’tür. 
ELİ’ de çalışan personel sayısı 2.125’tir. Bölgedeki ELİ ruhsat 
sahalarında rödovans ile çalışan özel sektör yeraltı ocaklarında 
çalışan toplam işçi sayısı 8.000 civarındadır. 

Kuzeyde Deniş, güneyde Merkez - Işıklar - Eynez Kömür 
Havzaları’nın çevresindeki Sarıkaya, Darkale, Dereköy, Adilköy, 
Yırca, K.Işıklar, Eynez ve Deniş gibi köyler (Şekil 1) hızla nüfus 
kaybetmektedir. Bunun en önemli nedeni termik santral ve 
ELİ sayesinde bölgede sağlanan iş olanaklarıdır. Bu durum da 
göstermektedir ki kente ivedilikle çevre açısından yeni düzen-
lemeler getirilmesi gerekmektedir.

Bölgedeki Çevre Sorunları

Bakırçay Havzası yurdumuzun en büyük linyit rezervlerine sa-
hip iki bölgesinden birisidir. Bu rezervlerin kullanılmaya başlan-
masına paralel olarak çevre problemleri de ortaya çıkmıştır. Böl-
geyi en fazla etkileyen çevre problemi hava kirliliğidir. Bunun 
en belirgin kaynağı termik santrallerde, düşük kaliteli 6 - 8 mil-
yon ton kömürün elektrik enerjisi üretiminde değerlendirilmek 
amacıyla yakılmasıdır. 

Bu kömürlerin yanması sonucu oluşan CO, SO2, NOX gibi kir-
leticiler atmosfere verilmektedir. Santral bacalarında ise sadece 
partikül maddeleri tutabilen elektrostatik filtreler bulunmakta-
dır. Diğer kirleticilerin kontrolsüz bir biçimde atmosfere veril-
mesi ve elektrostatik filtrelerin zaman zaman iyi çalışmaması 
bölgedeki hava kirliliğinin boyutlarını artırmaktadır. Hava kir-
liliğinin diğer kaynakları arasında santral bacalarında tutulan 
tozların depolandığı kül barajları, özellikle kış aylarında evlerde 
ısıtma amacıyla yakılan yakıtlar, açık ocak işletmeleri, kömürle-
rin taşınma işlemleri ve kaplamasız yollar sayılabilir (Şekil 2).

Su kirliliği açısından en büyük problem, Bakırçay Ovası’nda 
tarımsal sulamada kullanılan Bakırçay’ın aşırı kirlenmiş olması-
dır. Bu nedenle çay, sulama suyu özelliğini kaybetmekte ve ta-
rımda verim kaybına neden olmaktadır. Burada başlıca kirletici 
kaynağı olan kömür yıkama tesislerinin atık suları, çok yüksek 
miktarlarda kömür tozları içermesi nedeniyle çayın siyah renk 
almasına neden olmaktadır (Şekil 3). Kirliliğe neden olan diğer 
kaynaklar, termik santrallerin atık suları ve arıtılmadan deşarj 
edilen şehir kanalizasyon sularıdır.

Şekil.2. Bir Özel Sektör Kömür İşletmesi Tesisinin Çevreye Etkileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünün 
1991 yılında yapmış olduğu hava kalitesi ölçümlerine göre 
hava kirliğinde rüzgar yönü önemli bir etkendir. Soma’da, 
özellikle de santralin bulunduğu vadi kesiminde egemen 
rüzgârlar birinci derecede kuzeybatıdan güneydoğuya doğru 
esmektedir. İkinci derecede rüzgârlar ise eşit şekilde güney ve 
güney doğu yönlerinden gelmektedir. Bakırçay Havzası’nda, 
kükürtdioksit (SO2) ve tozluluk için aynı olan uzun vade sınır 
değerleri (150 mg/m3), üniversitenin ölçüm sonuçlarına göre 
Turgutalp hariç diğer 5 istasyonda, her iki kriter içinde aşıl-
maktadır. Bu istasyonlardaki SO2 değerleri 202 ile 324 mg/m3 
arasında, tozluluk değerleri ise 165 ile 223 arasında değişmek-

tedir. Yönetmelikte verilen SO2 ve havada 
bulunan partikül maddeler için hedef sı-
nır değerler 60 mg/m3 dür. Bu çalışmada 
ölçülen azot oksitlerin (NOX) değerleri, 
verilen sınır değerlerin altındadır. Fakat 
bu ölçümler, her ölçüm gününde bir kez 
10 - 30 dakikada yapılan ölçümlerdir. 
Hava kirliliği açısından hassas olan bu 
bölgede ölçümlerin periyodik olarak, sü-
rekli yapılması gerekmektedir. 

Kömür havzaları çevresinde gözlenen 
ekolojik bozulma ve kirlenme, özellikle 
kış aylarında etkisi artan hava kirliliği, 
yol, su, kanalizasyon gibi alt yapı sorun-
ları, çöp ve sosyo-kültürel tesislerin ye-
tersizliği şeklinde sıralanmaktadır.

Şekil.3. Bakırçay ve Termik Santraldan bir görünüm
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Bölgede Çevresel Etkilerin Azaltılmasına Yönelik Önlemler

Bölgeye damgasını vurmuş olan Soma Elektrik Üretim A.Ş. 
(SEAŞ)’nin ve ELİ Müessesesinin çevreye verdikleri etkileri, 
zaman ilerledikçe azaltarak düzeltme yoluna girdikleri göz-
lemlenmektedir. ELİ Müessese Müdürlüğü tarafından kömür 
yıkama (lavvar) ve torbalama tesisleri kurulmadan ÇED (Çev-
resel Etki Değerlendirmesi) yönetmeliği doğrultusunda proje 
tanıtım dosyalarının hazırlanması ve bu doğrultuda tesislerin 
kurulması, çevrecilik adına bölgede olumlu bir adımdır. Buna 
ek olarak ELİ tarafından Çevre ve Orman Bakanlığı Genelgesi 
doğrultusunda tüvenan kömürlerin yıkanarak zenginleştiril-
mesi ve parça kömürün torbalanarak piyasaya arz edilmesi 
sağlanmaktadır.

Linyit kömürü kullanıma sunulmadan önce, kömürün yapısı 
ve karakteristiğine bağlı olarak, kül ve rutubeti uzaklaştırarak 
ısıl değerini yükseltmek, kükürdü uzaklaştırarak tüketimi sıra-
sında hasıl olan çevre kirliliği ve korozyonu önlemek, tüketime 
uygun parça büyüklüğüne getirerek kullanım kolaylığını sağla-
mak için ve üretim sırasında kömürle birlikte bulunan yabancı 
maddelerin arındırılması amacıyla elle ayıklama, yıkama, bri-
ketleme ve kurutma işlemleri uygulanmaktadır.

Linyite dayalı bir termik santralin çevreye vereceği zararın 
en aza indirilebilmesi için, öncelikle yer seçimi aşamasında 
ekolojik faktörler dikkate alınmalı ve bir ÇED çalışması yapıl-
malıdır. Soma’da yerel meteorolojik koşullar ve santralin tasarım 
parametreleri göz önüne alınarak, yöredeki hava kalitesi değer-
lerinin, belirlenen standart değerlerin altında kalmasını sağlaya-
cak yükseklikte baca inşa edilerek önlenmeye çalışılan çevresel 
etkiler, son yıllarda sınırlar ötesi taşınım ve asit yağmurları ne-
deniyle kaynakta kirletici gazların tutulması yolu ile önlenmeye 
başlanmıştır. SEAŞ tarafından, 1. ve 2. ünitelerin elektro filtreleri 
yenilenerek santrallerden yayılan partikül miktarının azaltılması-
na yönelik iyileştirme çalışmaları da yapılmıştır.

Kömür Yıkama Tesisleri (Lavvar)

Kömürün yapısından kaynaklanan nedenlerle yüksek killi kö-
mürler olabileceği gibi, üretim sırasında kömüre karışan kömür 
dışı kil, taş gibi kayaçlar nedeniyle kül miktarı artmakta ve dola-
yısıyla kalori düşmektedir. Bu kül yapıcı maddelerin kömürden 
en kolay temizlenebileni üretim sırasında karışan yan kayaçlar-
dır. Bu yan kayaçların miktarı az ve tane büyüklüğü iri ise 
elle ayıklama yoluyla, miktarı fazla ve tane boyutları irili 
ufaklı ise yıkama ile temizlenmesi uygun ve ekonomik 
olmaktadır. Ağır mayi tankında kömürlerin yüzdürüle-
rek yıkanması için kullanılacak su, yoğunluğu 5,175 g/
cm3 olan manyetit (Fe3O4) eklenerek uygun olan 1,50 g/
cm3 yoğunluğa yükseltilir. Manyetitin geri kazanımı ise 
manyetik seperatörler vasıtasıyla yapılır. Yıkama sırasın-
da oluşan ve içinde kil, marn, taş ve kömür tozu bulunan 
kirli su daha sonra çöktürme tankında arıtımdan geçiri-
lerek tekrar devreye verilir. 

Hacettepe Üniversitesi tarafından 2003 yılında, 
Deniş–1 sektöründeki kömürlerin lavvarda yıkanabilir-
liği ile ilgili yapılan projede olumlu sonuç elde edilmiş, 
buna bağlı olarak Deniş’te ağır mayi ortamda çalışan 
ve +18 mm’lik kömürün zenginleştirileceği iri devre kö-
mür yıkama tesisi kurulmuştur. Bu tesiste yılda yaklaşık 
1.000.000 ton tüvanan kömürün yıkanması hedeflen-
mektedir. 1 ton kömürün yıkanması için 0,5 m3 su kul-

lanılmaktadır. Bu tesisten elde edilen kömürün yaklaşık % 10 – 
20’lik miks ile % 50’lik kısmı olan –18 toz kömür termik santrale 
verilmekte ve elde edilen yaklaşık % 25 – 35 +18 parça kömür 
torbalanarak piyasaya sunulmaktadır. Kömür torbalama tesisi 
silo, eleme, kırma ve otomatik 25 kg’lık hacimsel torbalama sis-
teminden oluşmaktadır. 

Tüvenan kömürde bulunan küçük taş, toprak, kil ve –18 mm 
kömürlerin su ile yıkanması sonrasında elde edilen şlamın suyu 
alındıktan sonra kalorisi 1.500 kcal. civarındadır. Yıkama işle-
minden elde edilen şlamın % 95’i çöktürme tankında (tikiner) 
geri kazanılarak sisteme geri beslenmektedir. % 5’i (1.000.000 
x 0,05 = 50.000 m3/yıl) ise şlam havuzuna borular vasıtasıyla 
pompalanmaktadır. Şlam havuzlarından elde edilen %15 ora-
nındaki (50.000 x 0,15 = 7.500 m3/yıl) toz kömür alınarak termik 
santrale verilmektedir. % 85 oranındaki su da (50.000 x 0,85 = 
42.500 m3/yıl) belirli miktar ve seviyeye ulaştıkça alınarak tek-
rar tesise verilecektir. Şlam havuzlarının hacimleri 425.000 m3 
ve 95.000 m3’tür. Bu, şlam için gerekli hacmi rahatlıkla karşıla-
maktadır. Şlam havuzları yeraltı suyunu etkilemeyecek şekilde 
tabanı ve yan yüzeyleri sıkıştırılmış, geçirimsiz kil tabakasıyla 
kaplanmaktadır. Böylece kirli suların yeraltı sularına ve çevreye 
zarar vermesi önlenmektedir. Ayrıca kömürün yıkama yoluyla 
kalorisi yükseltilerek ülke ekonomisine katkı sağlanırken, içe-
risindeki zararlı maddelerden arındırılarak havayı kirletmesi 
önlenmektedir.

Bölgede Ağaçlandırma Çalışmaları

Bakırçay Havzası’nda, Sarıkaya, Kısrakdere bölümleri ile Eynez 
bölümünün tamamında yapılan dekapaj çalışmaları, uzun vadeli 
planlara göre devam etmektedir. Dolayısıyla, döküm sahalarının 
tamamı kullanılmaktadır ve önümüzdeki yıllarda da kullanılma-
ya devam edilecektir. Bu planlamaya göre çalışmaların biteceği 
alanlarda, zamanı geldikçe ağaçlandırma çalışmaları sürecektir.

Sarıkaya bölümünde döküm çalışmaları tamamlanmış olup, 
“Deveboynu” olarak da bilinen 189,7 hektarlık alan Orman Ge-
nel Müdürlüğüne (OGM) iade edilmiştir. OGM ile ELİ Müessese-
sinin ortak çalışmaları sonunda 189,7 hektarlık alanın tamamı 
ağaçlandırılmıştır. Ayrıca Sarıkaya bölümünün Atabacası, Di-
namit Ambarı mevkileri ile farklı yerlerdeki işletme çalışmaları 
tamamlanmış kısımlarda 77,5 hektarlık alanın ağaçlandırılması 
yapılmıştır (Şekil 4).

Şekil.4. ELİ Sarıkaya Bölgesinde Ağaçlandırma Çalışmaları
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Deniş bölümünde, Batı Harman-
ları olarak tanımlanan alanda dö-
küm çalışmaları tamamlanmış ve bu 
kısımdaki ormanlık alanlar da iade 
edilmiştir. Bu alana kızılçam, yalan-
cı akasya ve fıstık çamı olmak üzere 
toplam 146.000 adet ağaç dikilmiştir 
(Şekil 5).

Ağaçlandırma işlemi Orman Ge-
nel Müdürlüğü tarafından, terasla-
ma ve hazırlık çalışmaları ELİ tara-
fından yürütülmüştür. Bu sektörde 
açık ocak çalışmaları devam etmekte 
olup, kısa vadede terk edilecek alan 
olmadığından ağaçlandırılabilecek 
alan yoktur. ELİ Müessesesi ile Or-
man Genel Müdürlüğünün yapmış 
olduğu ortak çalışmalar sonucu 
1990 – 2010 yılları arasında yapılan 
rekültivasyon çalışmalarının tamamı 
Çizelge 1 ve 2’de verilmiştir.

Şekil.5. ELİ Deniş Bölgesinde Ağaçlandırma Çalışmaları

Çizelge.1. ELİ Müessesesi 1990-2003 Yılları Arası Rekültivasyon Çalışmaları

Sıra 
No

Dikim Yeri Oluşumu Yılı
Alan 

(Dekar)
Dikilen Cinsler

Toplam
Y.Akasya Kızıl Çam Fıstık Çamı Mavi Selvi Diğer

1 Soma - Cenkyeri Çatal 
Ahlat

Yer E.L.İ.’nin, Yer hazırlığı E.L.İ. 
Dikim - Bakım Orman İdaresi

1990 500,0 20.000 785 20.785

 2 Soma - Turgutalp 
Sosyal Tesisleri

Yer E.L.İ.’nin, Dikim - Bakım E.L.İ. 
tarafından yapıldı

1996 50,0 4.500 1.000 5.500

3 Soma - Atabacası Dikim - Bakım E.L.İ. tarafından 
yapıldı Orman İdaresine devredildi

1996 300,0 10.000 3.000 13.000

4 Soma - Sarıkaya Eski 
Dinamit Deposu

Yer E.L.İ.’nin ve Orman İdaresinin. 
Dikim - Bakım E.L.İ. tarafından

1997 
- 

1998

180,0 26.000 26.000

5 Soma - Kısrakdere 
Doğu

Yer E.L.İ.’nin, Dikim - Bakım E.L.İ. 
tarafından yapıldı

2000 50,0 3.000 3.000

6 Soma - Cenkyeri 
Atölyeler (Bergama 
Yolu Kenarı)

Yer E.L.İ.’nin, Dikim - Bakım E.L.İ. 
tarafından yapıldı

2000 35,0 3.000 3.000

7 Deniş Batı Harmanları Yer E.L.İ.’nin ve Orman İdaresinin. 
Dikim arazisi E.L.İ.’ce hazırlandı. 
Dikim, bakım, onarım Orman 
İdaresince yapıldı

1999 
- 

2000

1434,0 130.000 13.000 3.000 146.000

8 Soma - Sarıkaya 
Deveboynu

Yer E.L.İ.’ce Orman İdaresine devir. 
Dikim arazisi E.L.İ.’ce hazırlandı. 
Dikim, bakım, onarım Orman 
İdaresince yapıldı

2003 1360,0 95.000 55.000 150.000

Toplam
(1990-31.12.2003 Arası)

3909,0 235.000 71.000 59.500 0 1.785 367.285

Çizelge.2. ELİ Müessesesi 2004-2010 Yılları Arası Rekültivasyon Çalışmaları

Sıra 
No

Dikim Yeri Oluşumu Yılı
Alan 

(Dekar)
Dikilen Cinsler

Toplam
Y.Akasya Kızıl Çam Fıstık Çamı Mavi Selvi Diğer

1 E.L.İ. Turgualp Sosyal 
Tesisleri, havuz etrafı

Yer E.L.İ.’nin, Dikim - Bakım E.L.İ. 
tarafından yapıldı

2004 
- 

2005

170,0 6.500 2.500 2.200 11.200

 2 Cenkyeri Sosyal 
Tesisleri

Yer E.L.İ.’nin, Dikim - Bakım E.L.İ. 
tarafından yapıldı

2006 11,0 1.600 400 2.000

3 Soma Sarıkaya - Orta 
İstasyon Vadisi ve 
Eski Dinamit Deposu 
Etekleri

Dikim - Bakım E.L.İ. tarafından 
yapıldı Orman İdaresine devredildi

2006 
- 

2007

590,0 39.500 18.900 19.200 3.400 19.600 100.600

4 E.L.İ. Sosyal Tesisleri, 
İdari binalar, Atelyeler 
çevresi

Yer E.L.İ.’nin ve Orman İdaresinin. 
Dikim - Bakım E.L.İ. tarafından

2004 
- 

2009

1400,0 1.000 5.000 3.500 215.500 225.000

5 G. Kısrakdere Manisa 
Vali. ve İl Çev. Or. 
Md. Prtkl

Yer E.L.İ.’nin, Dikim - Bakım E.L.İ. 
tarafından yapıldı

2008 
- 

2009

2924,0 123.300 303.600 1.200 26.500 780 455.380

6 Cenkyeri Atelyeler Yer E.L.İ.’nin, Dikim - Bakım E.L.İ. 
tarafından yapıldı

2009 12,0 200 885 1.085

Toplam
(01.01.2004-31.03.2010 Arası)

5107,0 163.800 322.500 33.500 36.500 238.965 795.265

Alan 
(Dekar)

Dikilen Cinsler
Toplam

Y.Akasya Kızıl Çam Fıstık Çamı Mavi Selvi Diğer

Ağaçlandırma Genel Toplamı 9016,0 398.000 393.500 93.000 36.500 240.750 1.162.550

5554



Üçüncü kategori atık yağlardaki ağır metaller ise verilen sı-
nır değerlerin üzerindedir. Klorür ile toplam halojenler 2000 
ppm, PCB ise 50 ppm üzerindedir. Rafinasyona uygun olma-
yan, yakıt olarak kullanılması insan ve çevre sağlığı açısından 
risk yaratan ve lisanslı tehlikeli atık yakma tesislerinde yakıla-
rak zararsız hale getirilmesi gereken atık yağlardır.

ELİ Müessesesi iş yerlerinde kullanılan iş makinelerinden ve 
ağır iş kamyonlarından hidrolik, diferansiyel, şanzıman, motor 
atık yağları çıkmaktadır. Bursa TÜBİTAK Test ve Analiz Labora-
tuarında, atık yağların kontrolü yönetmeliği gereğince analiz-
leri yaptırılan yağların kategorileri; şanzıman atık yağları, hid-
rolik atık yağları, diferansiyel atık yağları 2. kategori ve motor 
atık yağları 3. kategori olarak belirlenmiştir.

İşyerlerinde oluşan atık yağlar bu sonuçlara göre toplan-
makta ve depolanmaktadır. Depolarda toplanan 2. ve 3. kate-

gori atık yağlar lisanslı taşıyıcı firmalar ile nihai bertaraf nok-
tasına taşınmaktadır. 2. kategori olanlar çimento, kireç, tuğla 
fabrikalarına verilmekte; 3. kategori olanlar ise İzmit İZAYDAŞ 
Tehlikeli Atık Bertaraf tesisine verilmektedir. 

Bakır, demir, alüminyum gibi metaller, plastikler, kullanılmış 
lastikler, kullanılmış aküler toplanarak Makine Kimya Endüstri-
si Kurumuna verilmektedir.

Yönetmelik gereğince bertaraf edilmekte olan atık yağların 
doğaya karışarak suya, toprağa ve dolayısıyla diğer canlılara 
zarar vermesinin önüne geçilerek ülke ekonomisine katkıda 
bulunulması sağlanılmaktadır.

Bakırçay Havzası’nda Çevresel Etki Çalışmaları

Bakırçay Havzası’nda çevrecilik adına 08.08.2006 tarihinde 
Bakırçay Havzası Çevre ve Altyapı Hizmetleri Birliği (BHB) ku-
rulmuş olup, Birliğin merkezi İzmir İli, Bergama ilçesindedir. 
Birliğin faaliyetleri İzmir ve Manisa ili sınırları içerisinden ge-
çen Bakırçay Nehri Havzası’nda bulunan, İzmir iline bağlı Kınık, 
Bergama, Dikili ilçeleriyle, Manisa iline bağlı Soma ve Kırkağaç 
ilçeleri mülki sınırlarını kapsamakta olup çalışma süresi sınır-
sızdır. Birliğin amacı:

a) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak havza ba-
zında çevrenin, tarım alanlarının ve su kaynaklarının kalitesi-
nin korunmasını sağlayacak yönetim programını oluşturmak,

b) Bakırçay Havzası’nda ortaya çıkan çevre sorunlarından 
katı atık alanları ile ilgili olarak, düzenli çöp depolama alanları 
oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak,

c) Yukarıda belirtilen çalışma konuları ile ilgili olarak yetki 
ve sorumlulukların farklı kuruluşlarda olmasının önlenmesi, 
havza yönetim birimlerinin havza ile ilgili gerekli olan veri ve 
bilgilerin derlenmesi, işlenmesi amacıyla veri toplama merkezi 
ile ölçme, izleme sistemlerinin kurulmasını sağlamak,

d) Bakırçay Havzası’nda evsel ve endüstriyel atık su kaynak-
larının oluşturduğu kirliliğin giderilmesi ve evsel nitelikli katı 
atıkların düzenli depolanmasını sağlayacak alanların devreye 
alınması için hazırlanacak projeler ile yapılacak çalışmalara 
kaynak sağlamak amacıyla yapılacak yatırım maliyetlerini kar-
şılayacak kredi kuruluşları ile işbirliği yapmaktır. Belediyelerin 
Birliğe kaynak aktarması sonucu hazırlanacak projeler ile Av-
rupa Birliği ve diğer fonlardan dış finansman sağlamaktır.

Madencilikte Çevresel Etki Çalışmalarının Dünyadaki ve 
Türkiye’deki Örneklerinin Bölgeye Uygulanabilirliği 

Bugün, yasal bir zorunluluk olsun ya da olmasın çevre koruma, 
özellikle modern ülkelerde, madencilik ya da kömür çıkarımı-
nın bütünleşmiş bir parçası olarak kabul edilmekte ve birlikte 
planlanmaktadır.

Almanya, İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya’da yürürlük-
te olan kömür madenciliği ile ilgili uygulamaların bazıları aşa-
ğıdaki gibi özetlenebilir:

Maden sahalarındaki yerleşim alanlarının yer değiştir- »
melerinin 10 - 15 yıl öncesinden planlanması ve planlamada 
sosyal yapının, komşulukların, iş ilişkilerinin, finansal destekle, 
mümkün olduğunca aynı kalmasının sağlanması,

Ocaklardan pompalanan drenaj sularının içme suyu te- »
mininde, termik santralin soğutma suyu ihtiyacının karşılan-
masında, diğer sanayi dallarında kullanılmak üzere, doğal su 
kaynaklarının yeniden beslenmesinde ya da kurak mevsimler-
de oluşan tozluluğu önlemede değerlendirilmesi,

Kömürü alınan alanların doldurularak tarımsal amaçlı kulla- »

Atık Yağlar, Metal ve Plastik Atıklar

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nin amacı, atık yağların 
çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden geçici olarak de-
polanmasını, taşınmasını, bertaraf edilmesini sağlamaktır. Yö-
netmelik gereğince atık yağ taşımacılığı yapmak isteyen araç 
sahibi firmaların valilikten, atık yağ geri kazanım tesisi kur-
mak, işletmek isteyenlerin ise ilgili bakanlıktan lisans belgesi 
almaları gerekmektedir.

Atık yağların sınıflandırılmasına göre birinci kategori atık 
yağlardaki PCB, toplam halojen ve ağır metal gibi kirleticiler 
Çizelge 3’de verilen sınır değerlerin altındadır. Bu kategorideki 
atık yağlar rafinasyon ve rejenerasyon yolu ile geri kazanıma 
veya Bakanlıktan lisans almış tesislerde ilave yakıt olarak kul-
lanıma uygun atık yağlardır. İkinci kategori atık yağlardaki ağır 
metaller Çizelge 3’de verilen sınır değerlerin altındadır. Klorür 
ile toplam halojenler 200 - 2000 ppm, PCB ise 10 - 50 ppm ara-
sındadır. Bu kategorideki atık yağlar Bakanlıktan lisans almış 
tesislerde ilave yakıt olarak kullanıma uygun atık yağlardır. 

Kirleticiler
1.kategori atık yağ 

müsaade edilen
sınır değerleri

2.kategori atık yağ 
müsaade edilen
sınır değerleri

3.kategori atık yağ
müsaade edilen
sınır değerleri

  Arsenik < 5 ppm Max.  5 ppm > 5 ppm

  Kadmiyum < 2 ppm Max.  2 ppm > 2 ppm

  Krom < 10 ppm Max.  10 ppm > 10 ppm

  Klorür Max. 200 ppm Max.  2000 ppm > 2000 ppm

  Kurşun < 100 ppm Max.  100 ppm > 100 ppm

  Toplam Halojenler Max. 200 ppm Max.  2000 ppm > 2000 ppm

  Poliklorlubifeniller    
(PCB)(1)

Max. 10 ppm Max.   50 ppm > 50 ppm

  Parlama Noktası Min. 38 C Min.  38 C -

Çizelge.3. Atık yağ sınır değerleri 
(1) PCB ölçümleri Bakanlığın uygun bulması halinde sektörel bazda yapılabilir.





nıma uygun hale ya da ağaçlandırılma alanına dönüştürülmesi,
Açık ocak kömür çıkarımı sırasında ve kömürün zengin- »

leştirilmesi (eleme - boyutlandırma - yıkama / flotasyon) so-
nunda çıkan atık malzemenin (çamurun / şlam) yeraltı ocakla-
rında ortaya çıkan boşlukların doldurulması ya da çatlakların 
kapatılmasında çimento olarak kullanılması,

Kömür yıkama ünitelerinden çıkan atık suyun dinlendir- »
me sonrasında tekrar tesiste kullanımının sağlanması. 

Kömür çıkarım işleminde, çevreyi doğrudan etkileyen, de-
ğiştiren açık ocak sistemini ilk kullanan İngiltere, söz konusu 
üretim sonrasında alanın onarım ve düzenlenmesi çalışmala-
rını kanunlarına dâhil eden de ilk ülkedir. Bununla ilgili ola-
rak 1930’larda kurduğu Açık Ocak Kömür Üretimi Kurumu ve 
1940’larda onaylanan Kömür Endüstrisinin Ulusallaştırılma-
sı Kanunu çerçevesinde bu işlemleri yürütmeye başlamıştır. 
Çalışmaların takibi için oluşturulan birimin öncelikli görevi 
NUM-Ulusal Maden İşçileri Birliği’nin desteği ile kalifiye kömür 
işçisi eğitimi, üretim tekniklerinin geliştirilmesi, yerleşim so-
runlarının çözümlenmesi ve kullanım sonrası restorasyon ça-
lışmalarının denetimi olarak belirlenmiştir. 1958’de çıkarılan 
Açık Ocak Kömür Kanunu da kömür endüstrisinin yapılanmış 
pratikleri ve kömür çıkarım süreçlerinin etkileri çerçevesin-
de şekillendirilmiştir. Bunu izleyen dönemde 1975’te kömür 
üretiminin planlanması gündeme gelmiş ve Kömür Endüstri-
si Kanunu sözü edilen planlama sürecinde arama, kazı, har-
manlama, kazı sonunda çıkan hafriyatın pazarlanması, zen-
ginleştirme çalışması yapılan kömürün atık malzemesinin 
değerlendirilmesi, kömürün nakliyesi, kullanımı tamamlanmış 
alanların iyileştirme çalışmaları ve rehabilitasyonu aşamala-
rının bütününü içermektedir. Başlangıçta İngiltere’de de açık 
ocak işletmeleri kendi çevresinde, bugün bizde yaşanan çev-
re sorunlarına yol açmıştır ve sözü edilen planlama sürecinin 
işlerlik kazanması 1980’leri bulmuştur. En önemli kömür üre-
ticilerinden Almanya’da ise ilk kez 1920’de Ruhr Havzası için 
çıkarılan, bölgesel nitelikli çerçevesi genişletilerek 1962’de 
yeniden yürürlüğe giren Bölgesel Planlama Kanunu ile bu gibi 
alanlarda atıkların depolanması ve arazi kullanım politikasına 
ilişkin süreç kanun hükmüne bağlanmıştır. Kömür sahalarında 
kullanım sırasında ve sonrasında arazinin ıslahı kontrol altına 
alındığından bu kanun son derece önemlidir. Ayrıca 1980’de 
çıkarılan Federal Maden Kanunu ile de maden sahalarında 
faaliyete geçmeden önce kazıdan rehabilitasyona uzanan bir 
planın yapılması ve ilgili kurumlardan bu plana onay alınması 
zorunlu hale getirilmiştir. Buradaki kanunun en dikkat çeken 
yanı, söz konusu planın uygulanıp uygulanmadığının eyalet-
lerdeki Maden İdaresi tarafından denetleniyor olmasıdır.

Avustralya’da da maden ya da kömür sahalarında süren faa-
liyet ve sonrası için 1968’den bu yana çevre korumacı çalışma-
lar vardır ve mevzuatlar, alanların yeniden düzenlenmesini zo-
runlu hale getirmektedir. İlki 1904 yılında çıkarılan ve 1973’de 
revize edilen Madencilik Kanunu’nda “Madencilik faaliyeti 

sona erdiğinde açık ocaklar yeniden düzenlenir” hükmünün 
yer alması önemlidir. Ancak söz konusu uygulamalar eyaletler 
arasında farklılık göstermektedir. Örneğin, Queensland ve Batı 
Avustralya eyaletinde uygulanan maden kanununda, faaliyet 
sırası ve sonrasında çevre koruma ve kullanımı tamamlanmış 
alanlarda rehabilitasyon zorunlu iken diğer eyaletlerde yeni-
den düzenleme ile ilgili bir mevzuat yoktur.

Maden sahalarının kullanımı esnasına ve sonrasına ait çevre 
korumacı ve yeniden düzenleme ilkelerinin en iyi uygulandığı 
ülkelerin başında şüphesiz Kanada gelmektedir. Nitekim 1961, 
1965, 1970, 1973 ve 1975’de farklı eyaletlerde ayrı ayrı çıkarı-
lan madencilik kanunlarında öncelik maden/kömür alanların-
da iyileştirme, yeniden düzenleme, atıkların değerlendirilmesi 
ve pazarlanması konularına verilmiştir.

Türkiye’de mevcut rezervlerin % 75’i kamu sektöründe, 
kalan % 25 özel sektörün kontrolündedir. Linyit üretiminin % 
90’ı kamu sektörüne % 10’u özel sektöre aittir. Bu nedenle söz 
konusu alanların işletilmesinin ardından, bozulan alanların re-
habilitasyon çalışmaları ve organizasyonu konusunda, mevcut 
sistem içinde kamuya önemli görevler düşmektedir.

Ülkemizde, kömür çıkarım alanları sınırlı yerlerde olup, 
çıkarım sürecinin çevresel etkileri ve özel önlem gerektiren 
alanlara ilişkin çalışmalar ve düzenlemeler, mevcut kanun ve 
yönetmelikler çerçevesinde yapılmaktadır. Ülkemizde kömür 
madenciliğini etkileyen çevre korumacı mevzuatların gelişimi-
ni aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.

İlk olarak 1930’da yürürlüğe giren Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu’na dayanılarak çıkarılan Gayri Sıhhi Müesseseler 
Yönetmeliği’nde işletmeler, yerleşim alanlarına verilebilecek 
zararın önem derecesine göre üç kademeye ayrılmış ve ma-
den sahaları birinci derece gayri sıhhi müesseseler kapsamına 
alınmıştır. Bu da madencilik faaliyetlerinin yerleşim alanlarına 
yakın olamayacağı, ayrıca işletme etrafında bir sağlık koruma 
kuşağının bulundurulmasını zorunlu hale getirmiştir.

1956’da yürürlüğe giren 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16. 
maddesi, imtiyazlı alacakların maden sahalarında işe başlama-
dan önce çalışma alanlarını Orman İdaresine bildirmesini ve 
ormana zarar gelebilecek durumlarda yine bu birimin bildire-
ceği önlemleri almasını zorunlu kılmaktadır. 1973’de yürürlüğe 
giren Su Ürünleri Tüzüğü’nün Ek - 5. maddesinde, iç sulara ve 
denizlerdeki istihsal yerlerine dökülmesi yasak olan maddeler 
sıralanmış ve aşılmaması gereken değerleri belirtilmiştir. 

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 28. maddesinde de çevreyi 
kirleten ve çevreye zarar verenleri, neden oldukları kirlenme 
ve bozulmadan doğan zararlardan sorumlu bulurken, genel 
hükümlere göre tazminat sorumluluğunu saklı tutmaktadır. 
Bunun yanında, 1986’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürür-
lüğe giren Gürültü Kontrol Yönetmeliği’nde madencilik faali-
yetlerinde kullanılan iş makineleri ve ekipmanları da gürültü 
kaynakları listesine alınmış, 1988’de onaylanan Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliği’nde de maden sanayi kolunda, kömür 
üretim ve nakli, atık suların çevredeki derelere verilmeden 
önce yerine getirilmesi gereken deşarj standartları belirtilmiş-
tir. Fakat yönetmeliklerin hiçbirinde, bu süreçleri denetleye-
cek mekanizma tanımlanmamıştır.

Bakırçay Havzası Birliğinin Çevre Düzeni Planı Çalışmaları 
ve Soma Belediyesinin çalışmaları sonucunda Soma ilçesi için 
uygun görülen teklifler;

1- Söz konusu planla ilgili raporun anlatımı sırasında ilçe-
nin mevcut planlı alanının 615 hektar, mevcut nüfusun 67.620 
kişi ve mevcut yoğunluğu 110 kişi/ha’dır. Maden yatakları ne-
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deniyle kent sürekli dışarıdan göç almaktadır. Kentin 2025 yılı 
hesaplanan projeksiyon nüfusu yaklaşık 94.000’dir. Bu nüfus 
için gerekli alan da 857 ha olacaktır. Bunun için planlanacak 
156 ha alana daha ihtiyaç bulunmaktadır. 

2- Bakırçay, kenti doğudan batıya doğru ikiye bölmekte-
dir. Bu fiziki eşik kentin kuzey ve güneyinin farklı gelişmesine 
sebep olmaktadır. Bu sebeple Soma Belediyesi’nce Bakırçay 
Havzası’nın bulunduğu kısımda bir ilave imar planı çalışması-
na başlanılmış, DSİ ve İl Tarım Müdürlüğünden gerekli izinler 
alınarak Bakırçay’ın taşkın alanları tekrar inceletilmiş ve gerek-
li meclis kararları alınarak planlama aşamasına geçilmiştir.

3- Kent her ne kadar maden yataklarıyla göz önünde olsa da 
Bakırçay Havzası’nın tarım üzerine etkileri de unutulmamalıdır. 
Özellikle son yıllarda tarıma dayalı üretim yapan üreticilere de-
polama alanı konusunda çok sık başvurular bulunmaktadır. Söz 
konusu çevre düzeni planında bunun değerlendirilmesi yapıl-
malı ve kentin çevresinde tarımsal amaçlı bir depolama alanı 
ayrılmalıdır.

4- Kentin can damarı kömür yatakları ve maden ocaklarıdır. 
Bu sebeple özellikle kentin giriş ve çıkışlarında görüntü kirli-
liği, toz oluşturan ve düzensiz gelişen kömür tesislerinin bir 
alanda toplanması, bu doğrultudaki taleplerin karşılanması 
için de kentin kömür torbalama ve depolama işlemlerinin ya-
pılacağı bir alana ihtiyaç vardır.

5- Kentteki kaçak yapılaşmayı önlemek için düşük gelirli-
lerin konut sahibi olmasının teşvik edilmesi için meclis kararı 
alınarak çalışmalara başlanmıştır.

6- İlçemizde günde 100 ton evsel katı atık çıkmaktadır. İl-
çede gün geçtikçe artan nüfus, yeni oluşacak organize sanayi 
bölgesi ve tarımsal sanayi kuruluşlarının artacağı da düşü-
nüldüğünde bu katı atıkların ayrıştırılması ve depolanması 
için düzenli bir sahaya ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Bakırçay 
Havzası’nda bulunan Soma Belediyesi, Kırkağaç Belediyesi ve 
Belde Belediyeleri ile birlikte yeni bir düzenli katı atık depola-
ma sahasına ihtiyaç bulunmaktadır.

7- Soma ilçesi ve Turgutalp kasabasının evsel atık suları arı-
tılmadan Bakırçay’a deşarj edilmektedir. Bir an önce bu evsel 
atık suların arıtılması için arıtma tesisi kurulmalıdır.

8- Somada kullanılan içme sularının da kalitesinin artırılma-
sı için arıtılması gerekmektedir.

9- Soma’da bulunan özel firmalara ait kömür yıkama tesisle-
ri, atık sularını arıtarak deşarj etmelidir.

10- Zeytin ve süt ürünleri işletmeleri de atık suları için arıt-
ma tesisi kurmalıdır.

Sonuç ve Öneriler

Yapılan bu çalışmaların sonuçları ve yörede yapılan çok sayı-
daki ziyaret, gözlem ve değerlendirmeler sonucunda Soma’da 
kömür üretimi, nakli, kullanımı ve özellikle de termik santral-
lerde elektrik üretimi sırasındaki yoğun aktivitelerin, büyük 

ölçüde çevre tahribini de beraberinde getirdiğini göstermek-
tedir. Kömürün üretim aşamasında, kömürün çıkarımı ile bo-
zulan arazilerde yapılacak iyileştirme çalışmaları üretim süreci 
ile aynı zamanda planlanmalı ve yapılmalıdır. Özellikle verimli 
arazilerde kazı sırasında toprak üst tabakası sıyrılarak ayrı bir 
yerde depolanmalı, arazinin yeniden kazanılması sırasında da 
toprağın en üst tabakasına serilmelidir. Bu sayede toprağın 
geri kazanımı daha ekonomik ve en az zaman kaybı ile ger-
çekleşecektir. 

Yapılan ölçümler sonucu yöredeki hava kirliliğinin En-
düstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği’nde verilen gerek uzun vade, gerek kısa vade sınır 
değerlerini aşması, burada hava kirliliğinin çok ciddi boyutla-
ra ulaştığını göstermektedir. Genelde yerleşim bölgelerinde 
kış ve yaz aylarında hava kalitelerinde farklılıklar olmaktadır. 
Bunun nedeni yaz aylarında konutlarda ısıtma olmaması ve 
bu nedenle buralardan hava kirleticilerin çıkmamasıdır. Oysa 
Soma’da kış ve yaz ayları arasında farklılık yoktur. Yaz aylarında 
yapılan ölçümlerin bazılarında kış değerlerinden daha yüksek 
kirlilikler bulunmuştur. Buradan yöredeki hava kirliliğinin en 
büyük kaynağının termik santraller olduğu sonucu açıkça gö-
rülmektedir.

Çok büyük miktarlarda kömürün yakıldığı termik santral-
lerde kükürt dioksit gazları için hiçbir kontrol ünitesinin bu-
lunmaması, mevcut toz kontrol ünitelerinin bazı zamanlar ye-
terli verimde çalışmaması kirliliğin boyutlarını arttırmaktadır. 
Bu kapsamda da baca gazı kükürt arıtma tesisleri kurulmalı 
partikül maddeleri tutan elektrostatik filtrelerin maksimum 
verimde ve sürekli olarak çalışması sağlanmalıdır. Evlerde yük-
sek kaliteli ve ısıl değeri yüksek, kükürt ve kül içeriği düşük 
kömürler yakılmalıdır. Kömürlerin çıkarılması, taşınması ve 
depolanmasında gerekli hassasiyet gösterilerek, rüzgârla toz-
luluk oluşması önlenmelidir.

Santrallerin en çukur olan Bakırçay Vadisi’nde kurulması, 
nefes alıp veren bir kişinin yarattığı hava hareketlerine benze-
yen yerel hava akımları dolayısıyla dumanların batı-doğu yön-
lerinde gidip - gelmesine yol açmaktadır. Kuzey ve güneydeki 
yüksek tepeleri aşamayan bu dumanlar, rüzgâr hafif olduğun-
da, her iki yönde birikip kalmakta, rüzgâr kuvvetli ise Bergama 
veya Kırkağaç / Akhisar ovasına doğru sürüklenmektedir. 

Soma’da doğal peyzajın bozulması yönündeki sorunların 
çözümünde dikkate değer bir başka konu da kömür çıkarımı 
ve termik santralin faaliyeti sırasında açığa çıkan atıkların nasıl 
değerlendirildiği ya da değerlendirilebileceği konusudur. Bi-
lindiği gibi, termik santral küllerinin işlenerek tarımsal üretim-
de, toprak ıslahında ya da inşaat sektöründe katkı malzemesi 
olarak kullanımı bilimsel araştırmalarla da yerini bulan uygula-
malardır. Sözü edilen uygulamaların, Soma için olabilirliğinin 
araştırılması; hem atık kömür ve küllerden kaynaklanan zara-
rın en aza indirgenmesi, hem de sektöre yeni bir gelir kaynağı 
oluşturması açısından önemlidir.
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Maden Kapatma ve Doğaya Yeniden Kazan-
dırmanın, Madenciliğin Aşamalarındaki Rolü

Daha önce de vurgulandığı gibi maden kapatma 
ve doğaya yeniden kazandırma planlaması, ma-
denciliğin tüm aşamalarında yapılan ve uygula-
nan bir plandır. Madenciliğin aşamaları; arama, 
fizibilite, tasarım, hazırlık, işletme ve kapatma 
olarak gruplanabilir. Maden kapatma ve doğaya 
yeniden kazandırma planı her aşamanın içinde 
ve bu aşamalarla entegre olmuş bir şekilde uy-
gulanmalıdır. Planın ayrıntı düzeyi ve ana odak 
noktası madencilik aşamasına göre değişmekte-
dir. Başarılı bir madencilik uygulaması için ma-
den işletmesi yönetiminin, bu planın madenci-
liğin başından beri yapılması ve uygulanmasını 
sağlaması gerekmektedir. Madencilik faaliyetle-
ri birbirini izlemekte ve her aşamasında maden 
kapatma ve doğaya yeniden kazandırma planı 
ile etkileşmektedir. Bu nedenle arama çalışma-
larında yapılacak olan başlangıç veri toplama 
çalışmaları ve paydaş katılımları hiç de göz ardı 
edilmeyecek kadar önemlidir. Ayrıca madenci-
lik çalışmalarının başından beri planlanmış bir 
kapatma ve doğaya yeniden kazandırma planı 
olası alternatiflerin arasından en uygun olanla-
rın seçimini sağlayacağından daha düşük mali-
yetlerle uygulanabilecektir.

Bilindiği üzere arama çalışmaları madencili-
ğin ilk aşamasıdır ve madenin işletilip işletilme-
yeceği bile henüz bilinmemektedir. Ancak bu 
aşamada bile arama çalışmaları nedeniyle bir 
takım çevresel ve sosyal etkiler meydana gelir. 
Bunların başlıcaları, arama alanına yapılan yol-
lar, sondaj sahası, oluşan atıklar ve kamuoyun-
da oluşan endişe ve beklentilerdir. Bu aşamada 
başarılı olan bir paydaş katılım, aramanın başa-
rılı olması ve madenin işletilmesine başlanması 

durumunda madencilik şirketinin kazanımları-
nı artıracak niteliktedir. Bazı durumlarda arazi 
sahipleri ve/veya yöre halkının izni gerekebilir. 
Bu aşamada doğru yapılan bir halkla ilişkiler 
çalışması gelecekte yörede kurulacak ilişkilerin 
temelini teşkil edecektir. Arama aşamasında ya-
pılacak kapatma planı temel olarak şunları içer-
melidir:

Uygun paydaş katılımı planı yapmak için  »
paydaşların belirlenmesi ve analiz edilmesi, 
sosyo-ekonomik durum tespiti yapılarak sosyal 
etki analizinin gerçekleştirilmesi ve yörede ya-
şayanlarla etkileşimli çalışmalar yapılması,

Yöre halkı ve paydaşlarla madencilik hak- »
kında ön konuşmalar yapılarak, gelecekte çev-
re ve kaynak etki değerlendirilmesinde dikkat 
edilmesi gereken konuların belirlenmesi,

Başlangıç çevresel durum tespiti verilerinin  »
toplanması (yeraltı ve yerüstü su kayaklarınının 
yeri, miktarı ve kalitesi, toprak tipleri ve bitki çe-
şitleri, meteorolojik veriler),

Pasa malzemesi ve cevherin asit kaya dre- »
najı yaratacak yapıda olup olmadığının belirlen-
mesi,

Yerel paydaşlar, yöneticiler ve halkla bağ- »
lantıların kurulması,

Halihazır arazi kullanımı ve mülkiyet bilgi- »
lerinin toplanması.

Bir maden rezervi belirlendikten sonra ikinci 
aşama olan fizibilitede, rezervin karlı bir şekilde 
çıkarılıp çıkarılmayacağı saptanır. Dolayısıyla bu 
aşamada gerekli olabilecek çevresel iyileştirme-
ler ve uzun vadede ortaya çıkabilecek yüküm-
lülüklerin fizibilite hesaplarına yansıtılması ge-
rekir. Fizibilite çalışmasında göz önüne alınması 
gereken temel kapatma ve doğaya yeniden ka-
zandırma planlaması parametreleri şunlardır: 

Ortaya çıkabilecek potansiyel arazi tahri- »

Maden Kapatma planlaması ve Doğaya Yeniden 
Kazandırmanın Temel İlkeleri (Bölüm 2)
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batının büyüklüğü,
Flora, fauna, yüzey ve yeraltı sularının çevresel hassasiyet  »

derecesi,
Atık ve pasanın miktarı ve karakteristikleri, »
Ocakta ve diğer tesislerde kullanılacak suyun yönetimi, »
Kapatma için uyulması gereken kanun ve yönetmelikler, »
Doğaya yeniden kazandırmanın gerekleri ve maliyeti, »
Sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik için geliştirilecek  »

sosyal programların maliyeti.
Maden tasarımı, çevresel, sosyal ve kanuni kısıtlamaları da 

gözeterek en az maliyetle maden çıkarmayı hedefler şekilde 
yapılmalıdır. Tasarımda aslında maden mühendislerinin lider-
liğinde, birçok disiplinden uzmanlığa ihtiyaç duyulmaktadır. 
Maden tasarımı ve planlaması aşamasında verilen kararların 
uzun vadede önemli sonuçları olduğundan risk tayinine dayalı 
bir yaklaşım geliştirilmesi ve maden kapatma ve doğaya yeni-
den kazandırma faaliyetleri göz önüne alınmalıdır.

Maden sahasındaki ilk gözle görünür değişiklikler hazırlık 
aşamasında yapıldığından ve bu aşamada bölgeye önemli bir 
işgücü akışı olduğundan, madencilik faaliyetleri nedeniyle 
hem olumsuz hem de olumlu etkiler gözlenebilir. Bu aşamada 
hazırlık çalışmalarını yapan ekibin, yapılan çalışmaların, ma-
den kapatma ve doğaya yeniden kazandırma çalışmalarına et-
kisi olduğunu bilmeleri önemli bir konudur. Madenler hazırlık 
aşamasında bile kapanabileceğinden, hazırlık çalışmalarının, 
arazi tahribatını en az düzeyde tutacak şekilde uygulanması 
gereklidir. Ayrıca yerel halk bu aşamada madencilik faaliyet-
lerini hala onaylamamış olabilir ve bununla ilgili çalışmaların 
yapılması da gerekli olabilir. Bu nedenle hazırlık çalışmaların-
da verilen kararların uzun vadede çevreye, arazi kullanımına, 
halk sağlığı ve güvenliğine önemli etkilerinin olacağına bağlı 
olarak çalışmalar yürütülmelidir. Söz gelimi, iyi tasarlanmamış 
atık barajları, gelecekte uzun süreli kaçaklara sebep olarak 
yeraltı suyunu kirletebilir ve kirlenen yeraltı sularının temiz-
lenmesinin maliyeti atık havuzunun iyi tasarlanmasından çok 
daha yüksektir. Benzer hazırlık çalışmaları sırasında yapılan 
kötü erozyon kontrolü, su kaynaklarına yağmurlarla yüksek 
miktarda sediman taşınmasına neden olacaktır. Hazırlık aşa-

masında arazideki toprak tabakalarının düzgün şekilde belir-
lenerek gelecekte doğaya yeniden kazandırma sırasında kul-
lanılmak üzere sıyrılarak korunması önemli maliyet azalmaları 
sağlayabilir.

İşletme aşaması, doğaya yeniden kazandırma çalışmalarının 
başladığı ve en yoğun şekilde yapıldığı aşamadır. Madencilik 
faaliyeti bir alanda 10 ila 50 yıl gibi uzun bir zaman sürecinde 
gerçekleştiğinden, doğaya yeniden kazandırma çalışmalarının 
hemen başlaması, ortaya çıkabilecek birçok olumsuz etkiyi de 
en aza indirecek nitelik taşımaktadır. Madencilik faaliyetinin 
getirdiği dinamik şartlar nedeni ile başta yapılan bir kapatma 
ve doğaya yeniden kazandırma planının, madenin ömrü bo-
yunca geçerliliğinin olmayacağı nedeni ile değişen koşullara 
göre yapılan planların sürekli güncellenmesi gerekmektedir. 
Güncellenen maden kapatma planlarının işletme sırasında 
uygulanıyor olması şarttır. İşletme aşaması da kendi içinde üç 
fazda incelenebilir: 

Faz I: Hazırlıktan hemen sonra başlayan ve açık ocak ma-
denciliğinde başlangıç dekapajlarının yapıldığı zamana denk 
gelir. 

Faz II: Madencilik operasyonlarının rutin olduğu ve arazide 
değişimlerin çoğunluğunun gerçekleştiği zamandır. 

Faz III: Rezervin ömrünün bitiminden önceki zamandır ve 
genellikle rezerv ömrünün son beş yılına karşılık gelir.

Faz I’deki maden kapatma ve doğaya yeniden kazandır-
ma planı uygulamasında şunlar yapılır:

1. Halihazır durumun tespitini yapabilmek, maden kapat-
ma ve doğaya yeniden kazandırmanın amaçlarını ve hedefle-
rini saptayabilmek için gerekli olan sosyal ve çevresel verilerin 
toplanması. Bu aşamada toplanacak veri türüne göre, çevre ve 
ziraat mühendisliği, biyoloji, sosyoloji, bölgesel planlama vb. 
disiplinlerden oluşan bir uzman grubunun çalışması kaçınıl-
mazdır.

2. Toprak, pasa, cevher ve cevher hazırlama atıklarının ayrın-
tılı karakterizasyonu. Bu çalışma doğaya yeniden kazandırma 
çalışmalarında uygulanacak olan bitkilendirme programında 
bitki yetişme potansiyelin belirlenmesi ve su kalitesinde orta-
ya çıkacak olumsuz etkilerin önceden kestirimi için önemlidir.



3. Toprak, pasa, cevher ve cevher hazırlama atıklarının ne-
reye depolanacağının belirlenmesi. Bu yer seçimi gelecekte 
yapılacak olan doğaya yeniden kazandırma çalışmalarının et-
kinliği ve su kaynaklarının korunması açısından kritiktir.

4. Uzun vadeli ve sürekli güncellenerek uygulanan bir ma-
den kapatma ve doğaya yeniden kazandırma planının amaç-
larının tüm maden çalışanlarınca anlaşılması için eğitim ve 
uygulama çalışmaları. Bu aşamada madende yapılan uygula-
maların gelecekte kapatma ve doğaya yeniden kazandırma 
için bir hazırlık teşkil ettiğinin mantığı, ilgili birimlerde çalı-
şanlar ve yöneticilere anlatılmalıdır.

5. Madencilik çalışmaları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık 
ve güvenlik problemlerinin analiz edilmesi. 

6. Maden kapatma ve doğaya yeniden kazandırma çalışma-
ları için yeterli finansal kaynağın ayrılması.

Faz II’deki maden kapatma ve doğaya yeniden kazandır-
ma planı uygulamasında şunlar yapılır:

1. Maden kapatma ve doğaya yeniden kazandırma planının 
ayrıntılandırılması. Hazırlanan plan, madenin ömrü boyunca 
yaşayan bir plan olduğundan bu aşamada planın en ayrıntılı 
şekilde geliştirilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir. Ayrıca 
bu aşamada plan uygulamaya da geçtiğinden gerekli güncel-
lemeler sürekli yapılır. Planın ayrıntılandırılması için gerek-
li tüm veriler ve uygulamalar Faz I’de elde edilmiş olmalıdır. 
Planın ayrıntılandırılması maden ocağının her bölümü (cevher 
hazırlama tesisleri, yeraltı ocakları için kuyu ve ilgili ekipmalar, 
atölyeler ve hidrokarbon depolama alanları, pasa sahası, su va 
atık barajları, açık ocak açıklığı, yeraltı ocakları için maden gi-
rişleri, yollar ve diğer yerüstü altyapıları, konaklama tesisleri) 
için ayrı ayrı yapılmalıdır.

2. Belirlenen her maden ocağı birimi için gereklerin sapta-

narak her birim için hazırlanan kapatma ve doğaya yeniden 
hazırlama planının bütün plana entegrasyonu. Bu aşamada, 
her maden ocağı birimi için potansiyel olarak tahrip edilen 
alan, ortaya çıkabilecek çevresel tehlikeler, yasal mevzuat ve 
yükümlülükler, kapatma ve doğaya yeniden kazandırma al-
ternatifleri, kısa ve uzun vadeli kirlenme kaynakları, atıkların 
yönetimi, paydaşlarca uzlaşılmış, arazi kullanımı ve buna ula-
şılması için gerekli arazi düzenleme çalışması, erozyon kontro-
lu, drenaj planması, doğaya yeniden kazandırmanın izlenmesi, 
su, toprak ve hava kirliliğinin izlenmesi, bitkilendirme, bakım 
ve izleme ile tüm bu faktörlerin maliyeti dikkate alınmalıdır.

3. Maden kapatma ve doğaya yeniden kazandırma komite-
sinin oluşturulması. Bu komitenin amacı kapatma ve doğaya 
yeniden kazandırma konusunda danışmanlık yapmak, tüm 
paydaşların kapatma ve doğaya yeniden kazandırma çalışma-
larına katkıda bulunması için stratejiler geliştirmek ve farklı 
paydaşlarla uzun vadeli kapatma hedef ve amaçlarını sapta-
maktır.

4. Kapatma ve doğaya yeniden kazandırma alternatiflerinin 
belirlenmesi. Her madenin kendine has özellikleri nedeni ile 
genel geçer bir kapatma ve doğaya yeniden kazandırma ça-
lışması tasarlamak imkansız olduğundan kapatma ve doğaya 
yeniden kazandırma alternatifleri de madene özel olacaktır. 
Ayrıca alternatiflerin maden özelinde çalışıp çalışmayacağı 
uzun deneme ve araştırmalar gerektirdiğinden her maden için 
bu çalışmaların yapılıp madenin ömrünün sonuna doğru en 
uygun olanının belirlenmesi için olası alternatifler bu aşama-
da değerlendirilir.

5. Giderek artan doğaya yeniden kazandırma. Bu aşamada en 
yoğun doğaya yeniden kazandırma çalışmaları yapılır. Böylece 
madenin ömrünün bitiminde ve sonrasında yapılacak doğaya 
yeniden kazandırma çalışmalarının maliyeti azaltılır. Ayrıca gide-
rek artan doğaya yeniden kazandırma, başarılı bir doğaya yeni-
den kazandırma için gerekli olacak denemelerin yapılarak en uy-
gunun seçilmesini, paydaşlar ve çalışanlara verilen taahütlerin 
yerine getirildiğinin gösterilmesi bakımından da önemlidir.

6. Kapatma ve doğaya yeniden kazandırma çalışmalarının 
izlenmesi. İzleme yapılan çalışmaların başarısını ve paydaşlar-
la belirlenen hedef ve amaçlara ulaşıldığının gösterilmesi ba-
kımından önemlidir.

7. Madenin ömrü boyunca kapatma ve doğaya yeniden 
kazandırma stratejilerinin gözden geçirilmesi. Bu gözden ge-
çirme, yapılan çalışmaların uygun olup olmadığının, önemli 
problemlerin neler olduğunun ve yasal ve toplumsal yüküm-
lülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesi için 
önemlidir. İşletmelerde maden kapatma ve doğaya yeniden 
kazandırma çalışmalarının yıllık olarak gözden geçirilerek ra-
porlanması rutin bir iş haline gelmelidir. Bu raporda, yıllık tah-
rip edilen alanların istatistikleri, geçmiş yılda yapılan doğaya 
yeniden kazandırma çalışmaları ve önümüzdeki yıl yapılacak-
lar belirtilmelidir.

Faz III’deki maden kapatma ve doğaya yeniden kazandır-
ma planı uygulamasında şunlar yapılır:

1. Kapatma planının sonlandırılması. Bu aşamada, gerekli 
olacak söküm çalışmalarının ve ekibinin belirlenmesi, doğaya 
yeniden kazandırmanın sonlandırılması ve izlenmesi, güven-





likle ilgili hususların gözden geçirilmesi ve kapatma sırasında 
görev alacak personelin belirlenmesi gerekir.

2. Çevresel konularda ortaya çıkacak yükümlülüklerin en 
aza indirilmesi.

3. Satılacak ya da transfer edilecek malların değerlerinin 
belirlenmesi.

4. Yıkılacak bina ve tesislerin yıkım planının yapılması.
5. İnsan kaynaklarının yönetimi.
6. Kapatma planının uygulanması.
İşletme faaliyetlerinde yer alan Faz III’deki faaliyetlere ek 

olarak doğaya yeniden kazandırma çalışmalarının izlenmesi 
ve maden alanı terk edildikten sonra da ortalama 5 yıl bir süre 
ile alandaki toprak ve su kirliliği izlemelerinin devam etmesi 
bu aşamanın temel faaliyetlerini oluşturur.

Maden Kapatma ve Doğaya Yeniden Kazandırmanın Fi-
nansal Boyutları

Maden kapatma ve doğaya yeniden kazandırma için yeterli 
finansal kaynak bulunması, planın başarıya ulaşmasının en 
önemli faktörlerinden biridir. Kapatma maliyetinin hesaplan-
ması her ne kadar madencilik yapan firmanın sorumluluğu 
olsa da, bu maliyet için uygun mali mekanizmaların geliştiril-
mesi devletin görevidir. Bu mekanizmalar, güven fonları, te-
minat senetleri/mektupları ya da sigortalama gibi araçlarla ya 
da bunların kombinasyonları ile sağlanabilir. Bu konuda ülke-
mizde henüz bir yasal düzenleme olmamasına rağmen bilim 
adamları tarafından yapılan çalışmalar mevcuttur.

Maden kapatma ve doğaya yeniden kazandırma maliyeti-
nin hesaplanması kadar bu maliyetlerin fizibilite hesaplarına 
nasıl yansıtılacağı da önemlidir ve ülkemiz için üstünde çalışıl-
ması gereken bir konudur.

Ayrıca maden kapatma ve doğaya yeniden kazandırmanın 
madencilik yapan firma tarafından yapılamaması durumunda 
devletin bu işi bizzat yapması için mali mekanizmalar geliştir-
mesi, madencilik sektörünün sürdürülebililirliği ve kamuoyun-
daki güven duygusunun oluşturulması bakımından da kritik 
öneme sahiptir.

Geçmişte maden kapatma maliyetleri, maden sahasında 
tahrip edilen alanın doğaya yeniden kazandırılması için yapı-
lan harcamaların birim alan cinsinden hesaplanmasından iba-
ret iken günümüzde bu yaklaşım geçerli değildir. Kapatma ve 
doğaya yeniden kazandırmanın maliyeti, hazırlanan plan üs-
tünden hesaplanmalıdır. Çünkü bu maliyet tüm kapatma faa-
liyetlerini içerir ve doğaya yeniden kazandırma bunun sadece 
bir maliyet kalemidir. Ayrıca maden işletmesinin iflas etmesi 
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ya da kapatmayı gerçekleştirememesi durumunda, devletin 
bu işlemi doğaya yeniden kazandırma, kirliğin izlenmesi ve 
iyileştirilmesi, asit kaya drenajının iyileştirilmesi, bina ve ekip-
manların tahliyesi vb. faaliyetleri kapsayacak şekilde yapabil-
mesini karşılayacak şekilde maliyetler belirlenmelidir. 

Sonuç ve Öneriler

Günümüzde değişen çevre ve sürdürülebilirlik değerleri ile 
madencilik sektörünün devamlılığının sağlanması için maden 
kapatma ve doğaya yeniden kazandırma planlamasının tüm 
madencilik çalışmaları içinde ve madenciliğin temel faaliyetle-
ri arasında yer alması zorunludur. Ülkemizde bu zorunluluğu 
sağlayacak hem yasal altyapı yeteri kadar oluşmamış hem de 
madencilik sektöründeki uygulamalar, konuyu yeteri özen ve 
ilgi ile benimsememiştir. Gerek 14/12/2007 Tarihli ve 26730 Sa-
yılı Remi Gazete’de yayımlanan “Madencilik Faaliyetleri ile Bo-
zulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği”, 
gerekse 23/01/2010 Tarihli ve 27471 Sayılı Resmi Gazete’de re-
vize edilerek tekrar yayımlanan “Madencilik Faaliyetleri ile Bo-
zulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” 
sözkonusu bütünsel bakışı sağlayacak nitelikte hazırlanmamış-
tır. Özellikle yönetmelikte, maden kapatma ve doğaya yeniden 
kazandırma çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olan finansal 
düzenlemelerin yapılmamış olması bir başka temel eksikliktir.

Öte yandan madencilik faaliyetlerine karşı kamuoyunda gi-
derek artan olumsuz imajın ve güven eksikliğinin giderilmesi 
için zaman kaybetmeden söz konusu yetersizliklerin gideril-
mesi gerekmektedir. Tüm bunların yanında ülkemizde işle-
tilmesi biterek terk edilmiş ve doğaya yeniden kazandırması 
yapılmamış pek çok maden ocağı bulunmaktadır. Bu ocakların 
da zaman kaybedilmeden devletçe doğaya yeniden kazandı-
rılmalarının yapılması gerekmektedir. Bu uygulamalar örnek 
uygulamalar olarak hem kamuoyuna hem de madencilik sek-
törünün bilgisine sunulmalıdır.

Maden işletmeleri, maden kapatma ve doğaya yeniden ka-
zandırma çalışmalarını sadece madencilik faaliyetleri bittikten 
sonra yapılan ağaçlandırma çalışmaları olarak görmemeli, ma-
aliyetlerini en aza indirmek için bu faaliyetlere madencilik fa-
aliyetleri sırasında başlamalıdırlar. Ayrıca maden kapatma ve 
doğaya yeniden kazandırmanın madencilik sırasında yapılma-
sı ile ortaya çıkan maliyetler işletme giderlerinde göz önüne 
alınmalı ve işletmenin karlılığı bu değerlere göre hesaplan-
malıdır. Sonuç olarak madencilik firmaları maden kapatma ve 
doğaya yeniden kazandırmayı madencilere yüklenmiş bir yük 
olarak görmemeli, sektörün sürdürülebilirliği için olmazsa ol-
mazlardan olan bir faaliyet olarak ele almalıdırlar.
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Birçok ülkede
başarılı 

otomasyon 
araştırmaları 

olmasına
rağmen 

otomasyonun 
madencilikte 

tam anlamıyla 
kullanımı 

sağlanamamıştır

Maden Kurtarma Operasyonlarında 
Otomasyon ve Robotik

İstanbul’da 11 - 14 Ekim tarihlerinde düzenle-
nen Pittsburgh Kömür Konferansı sebebiyle 
Ekim ayı içerisinde Türkiye’ye gelme imkanı 

bulduk. Bu konferansın yanı sıra İstanbul ve 
Ankara’da sektörden bir çok özel firma ve yetkin 
kuruluşla görüşme ve bilgi alışverişinde bulun-
ma imkanımız da oldu. Özellikle Ankara’daki 
ziyaretlerimizi gerçekleştirmemizde bizlerden 
yardımlarını esirgemeyen Madencilik Türkiye 
Dergisi ekibine teşekkür etmek isteriz. Türkiye 
ziyaretimiz sırasında gerek kamu kuruluşlarıyla, 
gerekse özel sektörden firmalarla yaptığımız 
görüşmelerde, oldukça gelecek vaat eden bir 
maden sektörünün sinyallerini aldığımızı söy-
lemek mümkündür. Ziyaretlerimiz sonucu ülke 
madenciliğinin gelişime ne kadar açık olduğunu 
ve sektörün inovasyon ve süreklilik için ne kadar 
azimli olduğunu yakından gördük. Bu noktada, 
ilerleyen dönemlerde, Madencilik Türkiye eki-
biyle birlikte sektöre katkıda bulunacağımız 
noktalar üzerinde çalışmalara başladığımızı 
söyleyebiliriz. 

Doç. Dr. Sean DESSUREAULT
Arizona Üniversitesi
sdessure@email.arizona.edu 

M. Mustafa KAHRAMAN
Arizona Üniversitesi
kahraman@email.arizona.edu

Yeni Zelanda - Pike River’da gerçekleşen bir 
başka büyük yeraltı kömür madeni faciası sonra-
sında, Madencilik Türkiye Dergisi’ndeki köşemiz-
de, bu sayı için üzerine yoğunlaştığımız konu olan 
“Teknolojinin Getireceği Maddi Kazançlar” yerine, 
“Teknolojinin Kurtaracağı Hayatlar” üzerine odak-
lanmaya karar verdik. Öncelikle konuyla yakın-
dan ilgili olduğundan geçmişimden bahsetmek 
istiyorum.

90’lı yıllardan bu yana birçok maden otomas-
yon projesinde yer aldım. Aslında araştırmalarımı 
ve şirketimi esinlendiren temel neden “Geçen 

bunca zamana, yapılan çalışmalara ve onca yatı-
rıma rağmen, otomasyonun madencilikte neden 
başarısız olduğunu ve bu endüstride oluşturacağı 
devrim niteliğindeki değişimi nasıl ve hangi yön-
temlerin tetikleyebileceğini” araştırmaktı. Oto-
masyonu basit olarak tarif etmek gerekirse; robot 
bilimi, yapay zeka ve merkezileştirilmiş kontrol 
uygulamalarının birlikte kullanıldığı proseslerdir 
diyebiliriz. Otomasyon, bilginin ve makinelerin 
yüksek kaliteli bir ürünü üretmesi için etkin bir 
yönetim ve çeşitli algoritmalar aracılığıyla insan-
ların koordine edildiği, modern üretim uygula-
maları olarak tanımlanabilir. 90’lı yıllarda “Maden 
Otomasyonu Programı”nda (MAP) çalışma, bura-
daki anahtar noktaları öğrenme ve bu sistemleri 
ara kat göçertmeli yöntemler üzerinde başarıyla 
uygulama fırsatım oldu. Bu Ar-Ge programı bel-
ki de bu alanda yapılmış en iyi ve başarılı yatırım 
olmasına rağmen, teknolojisi endüstride pratiğe 
geçmedi. Bu konuda Kanada, İsveç ve Avustralya 
gibi maden teknolojisinde ileri birçok diğer ülke-
de de başarılı otomasyon araştırmaları olmasına 
rağmen, bu çalışmalardan hiçbiri otomasyonun 
tam anlamıyla madencilikte kullanımında köklü 
bir değişim sağlamamıştır. Bu geniş anlamda ka-
bul görememe, yüksek lisans ve doktoramı oto-
masyonun eksik olan parçaları üzerine yapmam 
için beni teşvik etti. 

Otomasyonun üretim endüstrilerindeki kulla-
nımı üzerine bugüne kadar yaptığım çalışmalarda, 
bu yöntemin bu endüstrilerdeki başarısının arka-
sında, sistemin kontrolünün tamamen sağlanmış 
olmasının yattığı net bir şekilde ortaya çıkmış 
oldu. Madenlerle kıyaslandığında fabrikalar, pro-
sesleri çok daha sağlam bir şekilde kontrol etmek-
tedirler. Fabrikaların kontrol konusunda bu kadar 
başarılı olması, sistem ve endüstri mühendislikle-
rinin gelişmesi ve başarılı uygulamaları sayesinde 
olmuştur. İş prosesleri sadece bilgi ve verilerden 
oluşmayıp, çalışanlar, organizasyon ve çoğu en-
düstriyel uygulamada makineleri de kapsamak-
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tadır. Robot teknolojilerinin fabrikalardaki tüm sistemlerin etkin 
bir parçası haline gelmesiyle, fabrikaların kontrolü ve üretim çok 
ciddi değişikliklere uğradı. Madencilikte de bu adımın atlanılma-
ması gerekmektedir. Bu sebeple 90’lı yıllardan bu yana MISOM 
Laboratuvarı ve danışmanlık şirketim modern madenciliğin bir 
sonraki adımı olan “Otomasyonu” madencilikte etkin kılabilmek 
için maden proseslerinde kontrolün güçlendirilmesi, iş zekası ve 
verimliliğin arttırılması üzerine odaklanmaktadır.

2002 yılında ABD’ye araştırmacı bir akademisyen olarak ta-
şındığımda otomasyonun, Avustralya, Kanada gibi diğer maden 
ülkelerine kıyasla, Amerikan şirketlerinin pek de öncelikleri ara-
sında olmadığını fark ettim. Bu ilgisizlik 2006 yılında Phelps Dod-
ge firmasından bazı Ar-Ge yöneticilerinin, açık ocak nakliyesinin 
otomasyonu için kuracakları bir ekip için benimle irtibata geç-
melerine kadar sürdü. Firmanın yapmak istediği, açık ocakların-
da var olan kamyon filolarının otomasyonunun sağlanması için 
teknoloji geliştirilmesiydi. Phelps Dodge’taki yöneticiler, benim 
bilgi teknolojileri üzerine yaptığım önceki çalışmalarımdan etki-
lenmiş ve otomasyon uygulamalarının madencilikte neden ba-
şarısız olduğuna dair sunmuş olduğum tezlerimi de göz önün-
de bulundurarak, bu hataların tekrarlanmamaları için benim de 
takımda bulunmamı istemişlerdi. Bu süreçte üç yıldan fazla bir 
süre birçok büyük projede proje yöneticisi, üst düzey teknoloji 
danışmanı, maden planlama yöneticisi gibi birçok değişik görev-
de bulundum. Her ne kadar projenin detayları gizlilik politikası 
sebebiyle burada paylaşılamayacak olsa da sonuç olarak gerekli 
teknoloji geliştirilmiş ve bir sonraki adım olan iş akışının yeniden 
tasarımı, iş yeri kültürü ve diğer gerekli değişiklikler üzerinde ça-
lışmalarımıza başlamıştık. Ancak 2008’in son çeyreğindeki eko-
nomik kriz bu araştırmaların sonu olmuş, bütün araştırmalar iptal 
edilmiş ve çalışanlar farklı alanlara atanmışlardır (Phelps Dodge 
da bu süreçte başka bir şirket tarafından satın alınmıştır).

Bu tecrübelerin her ikisi de benim, robot biliminin ulaştığı 
son noktayı görmemi sağlamış oldu. Araçların otomasyonu ge-

nellikle, farklı amaçlar için geliştirilmiş teknoloji bileşenlerinin 
birleştirilmesiyle yapılmaktadır. Örneğin 90’larda ve yine 2000’li 
yıllardaki bu projelerde Amerikan askeri teknolojileri, hareketsiz 
navigasyon birimlerinden (inertial) alınarak iletişim için kullanıl-
mıştır. Bu projeler, maden proseslerinin daha verimli ve güvenli 
çalışabilmesi için otomasyonun kullanılmasına odaklanmıştır.

Çekirdek yönetim takımı Arizona – Tucson’da bulunan açık 
ocak otomasyon projesi süresince, taşeron firmanın yer aldığı 
Utah ile Arizona arasında mekik dokumamız gerekti. Ağustos 
2007’de yapılan bir ziyaret sırasında, Utah’ın kuzeybatısında yer 
alan Crandall Canyon Madeni’nde yaşanan trajedinin haberini 
aldık. Göçük sebebiyle altı maden isçisi yeraltı kömür madenin-
de mahsur kalmış, onları kurtarmaya giden kurtarma ekibinden 
üç kişi hayatını kaybetmiş, altısı da yaralanmıştı. Açıkçası o dö-
nemde, üzerinde çalışmış olduğumuz bakır madeni otomasyon 
projesi ile kömür madeni arasında bir ilişki görememiştim.

2010 yılının Nisan ayında Batı Virjinya’da bulunan Upper Big 
Branch kömür madeninde de grizu sebebiyle 29 maden isçisi ha-
yatını kaybetti. Önceki kurtarma çalışmalarında olduğu gibi kur-
tarma ekibi yine hayatlarını riske etmek pahasına, belki bir hayat 
kurtarmak veya en azından hayatını kaybedenlere ulaşmak için 
defaten tehlike bölgesine girmişlerdir. O günlerde haber bül-
tenlerini izlerken kendime su soruyu sordum: “Neden kurtarma 
ekibinin hayatları riske ediliyor? Neden onların yerine robotlar 
kullanılmıyor?”. Kaza bölgesindeki çok kötü görüş mesafelerin-
de bile sensörlerle donatılmış robotlar, insanlara göre çok daha 
kolay bir şekilde yasayanlara veya hayatını kaybeden madenci-
lere ulaşabilirdi. 90’lı yıllardan bu yana robotik alanında birinci 
elden edindiğim tecrübeler sonucunda, askeri amaçla kullanıl-
makta olan mevcut kapasiteyle, robot kurtarma ekiplerine ye-
tecek teknolojinin ABD’de bulunduğunu hep varsaydım. Upper 
Big Branch trajedisi sonrasında robotların kömür madenlerinde 
kullanılması alanındaki boşluğun doldurulması gerektiğine kuv-
vetle inanıyorum. Araştırmaya mevcut maden kurtarma robot-
larıyla başladığımızda, bulduğumuz tek örnek, bugüne kadar 
başarı sağlayamamış, modifiye edilerek madenlere uyarlanmış 
bir bomba imha robotuydu. Son dönemde yeni Ar-Ge projeleri 
başlatılmış olsa da, odaklanılan konu maden kurtarma operas-
yonu veya IT tasarımı gibi bütüncül bir yaklaşım yerine salt tek-
noloji üzerinedir. Elbette ki bu durum anlaşılabilirdir. Çünkü bu 
kadar karmaşık ve örgütsel bir proje, bir firma, hatta bir devlet 
için bile oldukça ağır gelebilir. Bunun yanı sıra hiç bir firma iste-
yerek, kaza önleme yerine kaza sonrası kurtarmaya yatırım yap-
mak istemeyecektir. Geçmişte çalıştığım projeler her ne kadar 10 
milyon USD’nin üzerinde değerlerde olsalar da, bir konsorsiyum-
dan oluşan (devlet, büyük maden şirketi ve maden teknolojisi 
satıcıları) bizim sistemimiz, kendi amortizasyonunu sağlamıştır.
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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 zekası 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 zekası 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.

Aralık 2009 ile Temmuz 2010 arasındaki sekiz aylık süreç-
te Türkiye de Mustafakemalpaşa, Dursunbey, Karadon ve 
Küçükdoğanca’da meydana gelen kazalarla sarsıldı. Toplamda 
65’ten fazla insan hayatını kaybetti ve kurtarma operasyonların-
da birçok defa kurtarma ekibi çalışanları da riske edildi, zehirlen-
di veya zarar gördü.

Ağustos 2010’a geldiğimizde ise bu defa dünyanın gözü Şili 
- Copiapo’ya, Carola - Agustina madeninde mahsur kalan 33 
madenciye döndü. Bu kazada mahsur kalanlar için küresel bir 
destek geldi ve tüm maden endüstrisi bir şekilde yardım için se-
ferber oldu. Uluslararası medya ve dünya, Şililerin önderliğinde 
teknik olarak karmaşık ve yüksek koordinasyon gerektiren bir 
çalışmada endüstrimizin başarılı bir işbirliğine şahit oldu.

Son olarak Kasım 2010’da, bu defa dünyanın başka bir köşe-
sinde yer alan Yeni Zelanda - Pike River Madeni’nde, muhteme-
len bir grizu patlaması sonucu 29 madenci yeraltında mahsur 
kaldı ve çok büyük ihtimalle hayatlarını kaybettiler. İlk patla-
madan bir kaç gün sonra Yeni Zelanda ve Avustralya’daki ulusal 
medya kanalları röportaj için benimle iletişime geçtiler. Çünkü 
kurtarma ekibi madene giriş için robot kullanmaya hazırlanıyor-
du. Madenlerde kurtarma için tasarlanmamış bu robotların hep-
si maalesef başarısız oldu. Robotların bu başarısızlığı sonucun-
da oluşan ikinci ve büyük bir patlamadan sonra kararlı maden 
kurtarma ekiplerinin cesaretleri ve bekleyen insanların umutları 
kırılmış oldu. Bunun sonucunda ilk patlamadan 5 gün sonra kur-
tarma çalışmaları durdurulmak zorunda kalındı. Yine bunca kü-
resel çabaya rağmen kömür madeni kazaları sonrası kurtarma-
lara robotların bir faydası sağlanamadı. Bu alanda birçok engel 
halen mevcut ancak aşılamayacak değil.

Kömür üreten firmalar genellikle küçük ölçekli firmalardır. 
Büyük kömür firması sayısının az olmasına rağmen yine de bu 
firmalar, daha önce otomasyon projelerinde çalışmış olduğum 
firmalar kadar büyük ve finansal olarak da güçlü değiller. Bunun 
dışında bu büyük firmalardan hiçbiri de öne çıkıp, çok büyük 
miktarlarda mali yatırımı kaza önleme yerine kaza sonrası kur-

tarmaya yapmak istemeyecektir. Ancak sektörde böyle bir ihtiya-
cın olduğu da aşikardır. Bu tür kazalar kurbanların yakınları için 
yıkıcı ve endüstrimiz için utanç kaynağıdır. Bu noktada maden 
endüstrisinde, kariyerinin ilk 15 senesini otomasyonu öğrenme, 
planlama, yönetme ve uygulamaya adamış ben dahil her kesi-
me bir anlamda sorumluluk düşmektedir. Bugüne kadar çalışmış 
olduğum otomasyon ve robotik projelerinin hiçbiri kurtarma 
çalışmalarına odaklanmadı. Bu noktada kendimi yeterince aktif 
olmamakla da suçladığımı söyleyebilirim.

Daha önceden de burada yazıldığı gibi hiç bir firma, kurtar-
ma ekibinin otomasyonu gibi bir sorumluluğu politik ve mali 
gerekçelerle tek başına almak istemeyecektir. Hükümetlerin 
firmalara robot teknolojisi konusunda baskı yapmak veya kendi 
başına böyle bir işi üstlenmek için kaynakları olmayabilir. Ancak 
hükümetler ve şirketler aynı şekilde vatandaşlarını / çalışanlarını 
kaybettikleri bu utanç kaynağı kazalardan kaçınmak istemek-
te, kömürü ve hatta madenciliği kınayan çevreleri haklı çıkar-
mak istememektedirler. Bu sebeple bu durumu aşabilmek için 
uluslararası bir konsorsiyum gerekmektedir. Bu konsorsiyumda 
dünyanın en çok kömür üreten ülkeleri olan ABD, Avustralya, 
Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Çin ve elbette ki bu kazalardan 
muzdarip Türkiye’nin yanı sıra kömür şirketleri de bu alanda baş-
latılacak “Robotik Kurtarma Sistemi”ni geliştirme, uygulama ve 
bakım - onarım alanlarında destekleyebilirler. Böyle bir ortak-
lığın bağımsız ve kendini sürdürebilecek bir güce sahip olma-
sı gerekecektir. Nihai olarak üretilen bu robotik sistem, ihtiyacı 
olan herhangi bir başka madene nakledilip, kurulabilir ve aynı 
gün içerisinde, olaydan bir kaç saat sonra kullanılabilir olması 
gerekmektedir.

Konsorsiyumlar işe sağlam bir vizyonla başlar. Bu vizyonun 
yapının ortaklarına aktarılması, iş birliği, sürdürülebilir bir ama-
cı olmalıdır. Bu konsorsiyumun amacı madencilerin hayatlarını 
kurtarmak olacaktır. Kendi adıma ben ve ekibim bu noktada so-
rumluluk almaya ve birikimlerimizi paylaşmaya hazırız.





Maden Hukuku
5995 sayılı Yasa’nın getirdikleri-4Av. Cemal  YEŞİLYURT

hukuk@madencilik-turkiye.com

3213 sayılı Yasa’nın 5995 sayılı Yasa ile de-
ğişik 13’üncü maddesinin ilk fıkrasıyla; ‘Ruhsat 
teminatı 3 kattan fazla artırılmış ve en düşük 
ruhsat teminatının 10.000 TL’den az olmayaca-
ğı’ hükme bağlanmıştır. Aynı fıkra ile Çevre ile 
Uyum Teminatı (ÇUT) da ilk kez Maden Yasası’na 
girmiştir.

Ruhsat teminatlarının 3 kattan fazla artırıl-
masına ve en düşük ruhsat teminatının 10.000 
TL olmasına, 5995 sayılı Yasa’nın gerekçesinde 
yer verilmemiştir. Kanımızca bu miktarlar çok 

yüksektir. 3213 sayılı Yasa’nın son 
şeklinin beş maddesinde, temi-
nat iradından on kez söz edildiği 
de göz önüne alındığında, ruhsat 
sahibi teminat iradı konusunda, 
dikenli bir tarlada çıplak ayak ge-
zer durumdadır.

Teminat Maden Yasası’nda, 
madencilik faaliyetlerinde kanun 
hükümlerine ve tekniğe uygun 
çalışmayı temin amacı ile alınan 
nakit para, süre yönünden sınır-
sız banka ve özel finans kurumu 
teminat mektubu, devlet bono-
su ve tahvili olarak alınan geçici 
ödeme olarak tanımlanmıştır. 
Hukuki tanımı da, belirli bir hu-
kuksal durumu sağlamak için 
verilen güvence anlamındadır 
ve kural olarak bir kez alınması 
esastır. Bu tanımlardan yola çı-
kıldığında, her yıl alınır olmasıy-
la ÇUT’un, bir teminattan ziyade 
vergi kavramına daha yakın oldu-

ğu ortaya çıkmaktadır.
ÇUT, 5995 sayılı Yasa ile Maden Yasası’na ilk 

kez girmiştir. Yasa’daki hükmü, “Arama döne-
mi üretim izni ve üretim için işletme izni talep 
edildiğinde çevre ile uyum teminatı alınır. Bu 
teminat, özel kanunlarında belirtilen hükümler 
hariç yıllık işletme ruhsat harç bedeli kadar, her 
yıl haziran ayının son günü mesai saati bitimine 
kadar yatırılır. Bu teminatın süresi sonuna kadar 
yatırılmaması halinde ruhsat teminatı irad kay-
dedilir. Faaliyet sonrası sahanın çevre ile uyum-
lu hale getirilmesini müteakip, çevre ile uyum 
teminatı iade edilir.” şeklindedir. 

Kısaca, üretim için talep yapıldığında talep 
tarihinde, üretim yapılan sahalarda da her yıl 
haziran ayının son günü mesai saati bitimine 
kadar ÇUT yatırılacaktır. Bir başka ifade ile de 
üretim yapan ruhsatlardan yılda bir kez ÇUT alı-
nacaktır.

5995 sayılı Yasa 24 Haziran 2010 günü yü-
rürlüğe girmiştir. Maddede “haziran ayının son 
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günü, mesai bitimi” denildiğine göre üretim ya-
pılan her ruhsatta, Yasa’nın yürürlüğe girmesin-
den itibaren 6 günlük sürede (24 - 30 Haziran 
arası) bu teminat yatırılmak zorundadır. Zira, 
ÇUT’un süresinde yatırılmaması halinde bu 
kez ruhsat teminatının irad kaydedileceği, aynı 
maddede yaptırım olarak yer almıştır. 

Yasa maddesindeki, “haziran ayının son 
günü mesai saati bitimi” ifadesinin yaptırımı, 
06.11.2010 gün 27751 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Madencilik Faaliyetleri Uygulama 
Yönetmeliği’nin geçici 12. maddesiyle süre uza-
tımı getirilerek önlenmiştir. Yönetmelik madde-
sine göre 30 Haziran 2010 günü mesai bitimi-
ne kadar yatırılması gereken ÇUT’un 2010 yılı 
sonuna kadar yatırılabileceği öngörülmüştür. 
Yasa’da yer alan “haziran ayının son günü mesai 
saati bitimi” ifadesi de böylece Yönetmelik’le 
delinmiş olmaktadır. Esasen 6 günlük sürede 
maddi bir külfet getiren böyle yeni bir kuralın 
uygulaması zordu. “Yasa’nın yürürlüğe girdiği 
tarihten sonraki yıldan başlamak üzere” denil-
seydi, uygulaması daha kolay olurdu. Yasa’nın 
getirdiği yükümlülüğü süresinde yerine getir-
meyen ruhsat sahiplerine Yönetmelik düzenle-
mesi ile bir af getirilmiş olmaktadır. Tamamen 
iyi niyetli yapılan düzenlemenin Yasa’ya uygun 
düştüğünü söylemek zordur.

ÇUT’un bu şekilde alınmasının fazla bir yara-
rı olmayacağı kanaatindeyiz. Ruhsatta üretim, 
alan, üretilen maden ve konum dikkate alın-
madan, her ruhsattan aynı teminat miktarının 
alınması hatadır. Simav’da 1 hektarlık alanda 
feldispat üreten bir ruhsat sahibi ile sahasın-
da çok büyük üretimler gerçekleştiren başka 
bir ruhsat sahibinin aynı teminatı ödemesi, bu 
fikrimizi desteklemektedir. Kaldı ki, 14.06.2007 
gün 26730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin 
Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği’nin 
13. maddesinde: “Doğaya yeniden kazandırma 
çalışmasına, faaliyetin başlaması ile birlikte baş-
lanmaması veya doğaya yeniden kazandırma 
çalışmasının, faaliyet alanının kapatılması ve 
arazinin terk edilmesi aşamasında planda be-
lirtilen hükümlere göre sonuçlandırılmaması 
ya da doğaya yeniden kazandırma planlarına 
ve taahhütlerine uygun olarak yapılmadığının İl 
Çevre ve Orman Müdürlüğünce tespit edilmesi 
durumunda ve bu Yönetmeliğe diğer aykırılıklar 
halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda öngörü-
len idari yaptırımlar uygulanır” denilmektedir. 

ÇUT’un süresinde ödenmemesi halinde, ruh-
sat teminatının irad kaydedilmesi öngörülmek-
tedir. Böyle bir ihmal durumunda 1 hektarlık 
ruhsat sahibi 10.000 TL teminat iradı cezasına 
maruz kalacakken, 5.000 hektarlık ruhsat sahibi-
nin ödemesi gereken tutar, 163.470 TL’dir. Aynı 
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fiile ödenecek ceza arasında eşitsizlik ilk bakışta göze çarp-
maktadır. Eğer böyle bir yaptırım konulacak ise neden ÇUT’un 
irad kaydedilmesi öngörülmemiş de ruhsat teminatının iradı 
düşünülmüştür?

İşin başka bir boyutu da ÇUT’un süresinde ödenmemesi ha-
linde irad kaydedilen teminatın genel bütçeye gelir kaydedil-
mesidir. Çevrenin korunması amacı güdülüyorsa, bu konuda 
irad kaydedilen teminatın ÇUT hesabına aktarılması gerekir. 

5995 sayılı Yasa’nın 8’inci maddesiyle 3213 sayılı Maden 
Yasası’nın 14’üncü maddesine değişiklikler getirildiği gibi bir-
çok fıkra da eklenmiştir. Devlet hakkı, maden gruplarına göre 
farklılıklar arz etmektedir. Bazı grup madenlerde üretilen ma-
denin yurt içinde ve kendi tesisinde üretilmesi halinde indi-
rimler yer almaktadır.

“Üretilen madenlerden alınacak Devlet hakkı, I. Grup ve V. 
Grup madenler ile mıcır, kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol 
gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddelerinde ocak 
başı satış tutarının % 4’ü, diğer grup madenlerde % 2’sidir.” 
şeklinde yer alan ifade, 5995 sayılı Yasa ile “Tüvenan madenin, 
herhangi bir zenginleştirme işlemine tabi tutulduktan veya 
bir prosesten geçirildikten sonra satış fiyatının oluştuğu du-
rumlarda ocak başı satış fiyatı, madenin ocakta üretiminden 
ilk satışının yapıldığı aşamaya kadar oluşan nakliye, zenginleş-
tirme ve varsa farklı prosese ait kullanılan tesis ve ekipmanın 
amortismanı dahil giderler çıkarılarak oluşan fiyattır” şeklini 
almıştır.   

Değişiklikle bazı hallerde, tüvenan halden mamul hale 
getirilen maden üzerinden Devlet hakkı alınacaktır. Böylece, 
ürettiği madeni işleyerek yüksek fiyatla satan daha çok Devlet 
hakkı ödeyecektir. 

Bir örnek vermek gerekirse, kalsit madenini ocaktan çıkar-
dıktan sonra öğüten ve bu şekli ile satışa sunan, öğütülmüş 
haldeki kalsit madeni fiyatı üzerinden Devlet hakkı ödeyecek-
tir. Yani ruhsat sahibinin ham cevheri işlemesi daha çok Devlet 
hakkı ödemesine neden olmaktadır. 

14’üncü maddenin 8. fıkrasında “Altın, gümüş ve platin 
madenleri, bu madde ile getirilen herhangi bir özel indirim-
den istifade edemez. Ayrıca, diğer madenlerden bu madde 
kapsamında belirtilen özel indirimlerden istifade edenler, bu 
Yasa’nın 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen teşvik-
lerden yararlanamaz” denilmektedir. II. Grup (b) bendi maden-
lerden, mermeri yurt içinde kendi tesisinde işleyerek uç ürün 
haline getiren ruhsat sahibi, % 2 olan Devlet hakkını % 1 olarak 
ödeyecek, bu indirimden sonra, 9’uncu maddedeki, “Ürettiği 
madeni yurt içinde ve kendi tesisinde işleyip ek katma değer 
sağlayanlardan, bu tesislerde üretimde değerlendirilen ma-
den miktarı için Devlet hakkının % 50’si alınmaz” hükmünden 
ise yararlanamayacaktır.  

Ruhsat sahibince yatırılan Devlet hakkının % 50’si özel ida-
re payı, % 30’u Hazine hesabı, % 20’si genel bütçeye özel gelir 
ve Bakanlık bütçesine ödenek şeklinde paylaştırılmışken yeni 
Yasa ile Devlet hakkının % 25’i özel idare payı, % 25’i ruhsatın 
bulunduğu bölgeyle sınırlı olarak altyapı yatırımlarında kulla-
nılmak üzere ilgili ilçe veya ilçelerin Köylere Hizmet Götürme 
Birlikleri hesabına, % 50’si ise Hazine hesabına, yatırılacaktır. 

Yapılan değişiklikle özel idare payı, % 50’den yüzde % 25’e 
indirilmiş, Hazine payı da % 30’dan % 50’ye çıkarılmıştır. Genel 
bütçeye özel gelir ve Bakanlık bütçesine ödenek olan % 20’lik 
pay ise kaldırılmıştır.

Bakanlık, Devlet hakkının uygun ve doğru bir şekilde hesap 
ve beyan edilmesine ilişkin tüm hususları, 01.06.1989 günlü 

ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yemin-
li Mali Müşavirlik Yasası uyarınca, yeminli mali müşavirlerin 
onayına tabi tutabilecektir. Yeminli mali müşavirler yaptıkları 
tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı 
olmak üzere, kayba uğratılan Devlet hakkından ve kesilecek 
cezalardan ruhsat sahibi ile birlikte müştereken ve müteselsi-
len sorumlu olacaklardır.

İlk müracaat ve ruhsatlandırma işlemlerini düzenleyen 
16’ncı maddenin ilk fıkrasıyla; daha önce sadece I. Grup ma-
denler için doğrudan işletme ruhsatı verileceği kuralına, II. 
Grup (a) bendi madenler de ilave edilmiştir. 

Anılan maddenin ikinci fıkrasının son şekli Anayasa’ya aykı-
rı olduğu gibi Maden Yasası ile de çelişki içindedir.   

Anayasamızın 168’inci maddesinde: “Tabii servetler ve kay-
nakların Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, bunların 
aranması ve işletilmesi hakkının da Devlete ait bulunduğu, 
Devletin bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzel kişilere 
devredebileceği, hangi tabii servet ve kaynağın arama ve iş-
letmesinin Devletin gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya 
doğrudan gerçek ve tüzelkişiler eliyle yapılmasının, Yasa’nın 
açık iznine bağlı bulunduğu, bu durumda gerçek ve tüzelki-
şilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, 
denetim usul ve esasları ve müeyyidelerin yasada gösterilece-
ği, hükmü ile Maden Yasasının 4’üncü maddesinde; Madenler 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde bulundukları 
arzın mülkiyetine tabi değildir.” kuralı yer alır.

Maden Yasası’nın 2’nci maddesinde madenlerin ne olduğu 
tanımlanmış, aynı maddede I. Grup madenler de sayılmıştır. 
Bu itibarla, I Grup (a)’da yer alan maddelerin maden olduğu 
konusunda kuşku yoktur. Bu maddelerin özel mülkiyette ol-
ması halinde ihale edilemeyeceği, mülk sahibinin kendi mülki-
yetinde ruhsat talep etmesi halinde ise bir bedel alınmayaca-
ğı, ancak ve ancak mülkiyet sahibinin izninin alınması halinde 
üçüncü kişilere ruhsat verilebileceği hükümleri Anayasa’ya 
açıkça aykırıdır.

  Yapılan düzenleme ile I Grup (a) madenler Devletin hüküm 
ve tasarrufu altından çıkarılıp, mülkiyet sahibinin tasarrufu al-
tına sokulmuştur.

Yürürlükten kaldırılan Taşocakları Nizamnamesi’nin 2’nci 
maddesinde yer alan “Taş ocağı maddelerinin hangi çeşit ara-
zide çıkar ise açma ve işletme hakkının o arazi sahibine ait 
olduğu” hükmü 5177 ve 5995 sayılı Yasalarla Maden Yasası’na 
girmiştir. Kuralın bu şekliyle uygulanması sonucunda oluşacak 
bir ihtilafta, konunun yargıya intikali ve Anayasa’ya aykırılık id-
diasında, söz konusu maddenin iptale uğrayacağı kaçınılmaz 
görülmektedir. 

Madenlerin Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulundu-
ğu, 1961 Anayasası ile ilk defa düzenleme konusu yapılmıştır. 
1961 Anayasası’nın 130’uncu maddesinde, “Tabii servetler ve 
kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların 
aranması hakkı Devlete aittir. Arama ve işletmenin Devletin 
özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğruya 
özel teşebbüs eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır” 
denilmektedir. 1982 Anayasası’nın 168’inci maddesi 1961 
Anayasası’nda bulunan düzenlemenin teyidinden ibarettir.

Taşocakları Nizamnamesi’nin 2’nci maddesindeki düzenle-
me ise, madenlerin Devletin hüküm ve tasarrufu altında oldu-
ğunu ilk kez vurgulayan 1961 Anayasası’ndan öncedir ve söz 
konusu maddenin Anayasa’ya aykırılığı konusunda bir dava 
açılmamıştır. Ancak, söz konusu Nizamname hükmünü Maden 
Yasası’na monte etmek, bugünkü Anayasa hükmüne açık aykı-
rılık oluşturmaktadır.



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

cM
E Group31.Ara.10 Altın 1422,60 29,67 1097,10 USD / tr. oz

31.Ara.10 Gümüş 30,93 83,56 16,85 USD / tr. oz
31.Ara.10 Platinyum 1773,00 20,37 1473,00 USD / tr. oz
31.Ara.10 Rodyum 2580,00 -3,01 2660,00 USD / tr. oz
31.Ara.10 Palladyum 805,00 96,82 409,00 USD / tr. oz

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

London M
etal

Exchange31.Ara.10 Aluminyum 2449,50 25,62 1950,00 USD / ton
31.Ara.10 Bakır 9575,00 31,27 7294,00 USD / ton
31.Ara.10 Çinko 2422,00 -4,91 2547,00 USD / ton
31.Ara.10 Kalay 26705,00 59,53 16740,00 USD / ton
31.Ara.10 Kurşun 2558,00 6,76 2396,00 USD / ton
31.Ara.10 Nikel 24110,00 27,90 18850,00 USD / ton

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

NorthernM
iner

31.Ara.10 Antimuan 10100,00 75,65 5750,00 USD / ton
31.Ara.10 Bizmut 9,49 22,45 7,75 USD / lb.
31.Ara.10 Civa 1850,00 236,36 550,00 USD / şişe
31.Ara.10 İridyum 773,33 88,62 410,00 USD / tr. oz
31.Ara.10 Kadmiyum 1,86 9,41 1,70 USD / lb.
31.Ara.10 Kobalt 16,00 -20,00 20,00 USD / lb.
31.Ara.10 Magnezyum 3083,33 12,12 2750,00 USD / ton
31.Ara.10 Manganez 3250,00 22,64 2650,00 USD / ton
31.Ara.10 Molibden 15,90 43,24 11,10 USD / lb.
31.Ara.10 Rutenyum 175,00 7,69 162,50 USD / tr. oz
31.Ara.10 Selenyum 42,00 50,00 28,00 USD / lb.
31.Ara.10 Tantal 39,50 0,00 39,50 USD / lb.
31.Ara.10 Tungsten 296,25 0,00 14685,00 USD / ton
31.Ara.10 Uranyum 61,50 36,67 45,00 USD / lb.
31.Ara.10 Vanadyum 6,25 -3,85 6,50 USD / lb.

TARİH METAL YER SON FİYAT BİRİM

ferroAlloyNet.com

31.Ara.10 Krom cevheri (CIF) 46 - 48% Konsantre Türkiye 365-380 USD / DMT
31.Ara.10 Krom cevheri (CIF) 40% - 42% parça Türkiye 360-375 USD / DMT
31.Ara.10 Krom cevheri (CIF) 38% - 40% parça Türkiye 320-335 USD / DMT
31.Ara.10 Manganez cevheri (CIF) 42% - 44% parça Türkiye 6,8-6,9 USD / DMTU

Temel Maden fiyatları

HİSSE
KAPANIŞ % 

DEĞİŞİM
ŞİRKET ADI

31.12.09 31.12.10
ADANA 2,78 5,66 103,60 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ADBGR 1,61 3,46 114,91 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ADNAC 0,29 0,87 200,00 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
AFYON 67,40 193 186,35 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
AKCNS 6,65 7,76 16,69 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
ALKIM 6,24 7,66 22,76 ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.
ANACM 1,88 3,45 83,51 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
ASLAN 82,00 580 607,32 LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
BOLUC 1,53 1,7 11,11 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
BSOKE 1,23 1,74 41,46 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
BTCIM 6,08 7,74 27,30 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİM. SAN. A.Ş.
BUCIM 4,67 5,04 7,92 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
CIMSA 7,07 10,35 46,39 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
CMBTN 19,10 43,2 126,18 ÇİMBETON HZRB.PRE.Y.ELEM.SAN.TİC.A.Ş.
CMENT 12,00 9,12 -24,00 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FAB. T.A.Ş.
DENCM 3,42 21,3 522,81 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
EGSER 1,00 2,51 151,00 EGE SERAMİK A.Ş.
EREGL 4,50 5,36 19,11 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş.

İMKB’de İşlem Gören Madencilikle İlişkili Şirketler
HİSSE

KAPANIŞ % 
DEĞİŞİM

ŞİRKET ADI
31.12.09 31.12.10

GOLTS 40,15 72 79,33 GÖLTAŞ GÖLLER BÖL.ÇİM.SAN.TİC. A.Ş.
HZNDR 2,94 3,6 22,45 HAZNEDAR ATEŞ TUĞLA SANAYİİ A.Ş.
IZMDC 2,26 3,74 65,49 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
IZOCM 22,34 42,5 90,24 İZOCAM A.Ş.
KONYA 72,37 265 266,17 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
KOZAA 4,82 4,84 0,41 KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.
KOZAL 34,75 20,8 -40,14 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
KRDMA 0,81 1,23 51,85 KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KRDMB 0,82 1,33 62,20 KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KRDMD 0,64 0,77 20,31 KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KUTPO 2,53 2,54 0,40 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.
MRDIN 6,02 8,08 34,22 MARDİN ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.
NUHCM 10,07 13,25 31,58 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
PRKTE 2,84 3,89 36,97 PARK ELK. MAD. TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.
SARKY 2,63 4,05 53,99 SARKUYSAN ELEK. BAKIR SAN. TİC. A.Ş.

SISE 1,80 2,89 60,56 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
TRKCM 1,79 3,25 81,56 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.
UNYEC 3,12 4,56 46,15 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
USAK 1,20 2,13 77,50 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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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 - 19 Ocak Delme ve patlatma Avrupa (Drill & Blast Europe) Stockholm, İsveç / Organizasyon: IQPC / E-Posta: enquire@iqpc.co.uk / URL: www.drillandblasteurope.com

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

25 - 26 Ocak
Türkiye Bölgesel Madencilik, Metal & Madenler zirvesi Polar Renaissance Hotel, İstanbul, Türkiye / Organizasyon: EBY Summits / E-Posta: info@ebysumits.com / 
URL: www.ebysummits.com/events.asp?recID=97

6 - 9 Şubat
37. Yıllık patlayıcı ve patlatma 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

22 - 23 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 Şubat
Sondaj Akışkanları ve Kesme Yönetimi Asya 2011 (Drilling fluids and cuttings Management Asia 2011) Bangkok, Tayland / Organizasyon: Center for Energy Sustainability and 
Economics / E-Posta: drillingfluids@arcmediaglobal.com / URL: www.arcmediaglobal.com

M
ar

t -
 N

isa
n ‘

11

2 - 3 Mart
2011 Dünya Yeraltı Madenciliği Konferansı: Yeraltı Madenciliğine Yeni Bir Yaklaşım (2011 World Underground Mining conference: The New Horizon of Underground 
Mining) Beijing, Çin / Organizasyon: ARA Conference / E-Posta: 17th-dialogue@araworldwide.com / URL: www.undergound-mining.org

8 - 9 Mart Madencilikte Çevre Yönetimi 2011 (Environmental Management in Mining 2011) Perth, Avusturalya / Organizasyon: IQPC / E-Posta: enquire@iqpc.com.au / URL: www.environmentalmining.com.au

8 - 9 Mart Madencilikte ve Aramalarda GıS 2011 (GıS in Mining and Exploration 2011) Brisbane, Avusturalya / Organizasyon: IQPC / E-Posta: enquire@iqpc.com.au / URL: www.gisinmining.com.au

15 - 16 Mart
Maden İşletmesi Otomasyonu ve İletişim 2011 (Mine Site Automation and communication 2011) Brisbane, Avusturalya / Organizasyon: IQPC / E-Posta: enquire@iqpc.com.au / 
URL: www.mineautomation.com.au

23 - 26 Mart 17.Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri fuarı İzmir Türkiye / Organizasyon: İZFAŞ / E-Posta: ziyaret@izmirfair.com.tr / URL: marble.izfas.com.tr

29 - 30 Mart Kömür İşleme Optimizasyonu 2011 (coal proccesing Optimization 2011) Perth, Avusturalya / Organizasyon: IQPC / E-Posta: enquire@iqpc.com.au / URL: www.coalprocessing.com.au

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

18 - 20 Nisan Delme ve patlatma 2011 (Drill and Blast 2011) Brisbane, Avusturalya / Organizasyon: IQPC / E-Posta: enquire@iqpc.com.au / URL: www.drillandblastevent.com.au

20 - 24 Nisan
KOMATEK (12.Uluslararası İş ve İnşaat, Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas fuarı ) 2011 Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, Türkiye / Organizasyon: Sada Fuarcılık / 
E-Posta: info@komatek.sada.com.tr / URL: www.sada.com.tr

25 - 29 Nisan 64. Türkiye jeoloji Kurultayı Ankara, Türkiye / Organizasyon: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası / URL: www.jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/

27 - 28 Nisan
Evrensel Krom cevheri forumu 2011 (Global chrome Ore forum 2011) Dubai, Birleşmiş Arap Emirlikleri / Organizasyon: Auro Mining & Environmental Consulting Pvt. Ltd. / 
E-Posta: soumya.p@auro-consulting.com / URL: www.globalchromeoreforum.com
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5 - 7 Mayıs Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri fuarı MıNEX İzmir, Türkiye / Organizasyon: İZFAŞ, TMMOB / E-Posta: fuarlar@izmirfair.com.tr / URL: minex.izfas.com.tr

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

9 - 11 Mayıs
13. jeomekanikte Bilgisayar Yöntemleri ve İlerlemeleri Uluslararası Birliği Uluslararası Konferansı (13th ınternational conference of the ınternational Association for 
computer Methods and Advances in Geomechanics) Melbourne, Avustralya / Organizasyon: IACMAG / URL: http://www.iacmag2011.com/ E-Posta: info@iacmag2011.com

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

13 - 14 Mayıs
Mineral Mühendisliğinde Alınan Kararlara Risk Tabanlı Yaklaşımlar (Risk-Based Approaches to Major Decisions in Minerals Engineering, Risk’11) Falmouth, İngiltere / 
Organizasyon: MEI / E-Posta: bwills@min-end.com / URL: www.min-eng.com/risk11

17 - 19 Mayıs
Dünya Madencilik Yatırımları Kongresi (World Mining ınvestment congress) Londra, İngiltere / Organizasyon: Terrapinn / E-Posta: enquiry.uk@terrapinn.com / 
URL: www.terrapinn.com/2011/mining

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

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

14 - 15 Haziran Madenler ve para Beijing (Mines and Money Beijing) Beijing, Çin / Organizasyon: Aspermont UK / E-Posta: eileen.smith@aspermontuk.com / URL: www.minesandmoney.com/beijing

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

19 - 25 Haziran
11. Multidisipliner Bilimsel jeo - Konferansı ve fuarı (jeoloji Ölçümleri & Madencilik Ekoloji Yönetimi) (11th ınternational Multidisciplinary Scientific Geo-conference and Expo - 
SGEM 2011 (Surveying Geology & Mining Ecology Management)) Varna, Bulgaristan / Organizasyon: BAN, ASCR, LAS, PAS, RAS, SAS, NASU, ASI / E-Posta: sgem@sgem.org / URL: www.sgem.org

23 - 24 Haziran fiziksel Ayırma ‘11 (physical Separation ‘11) Falmouth, İngiltere / Organizasyon: MEI / E-Posta: bwills@min-eng.com / URL: www.min-eng.com/physicalseparation11

26 - 29 Haziran Avrupa Metalurji Konferansı EMc 2011 (European Metallurgical conference EMc 2011) Düsseldorf, Almanya / Organizasyon: GDMB e.V. / E-Posta: emc@gdmb.de / URL: www.emc.gdmb.de

26 Haz. - 1 Tem. EUROcLAY 2011 Antalya, Türkiye / Organizasyon: ESGA / URL: www.euroclay2011.org
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6 - 8 Temmuz
6. Uluslararası Bakır Hidrometalurji Semineri (6th ınternational Seminar on copper Hydrometallurgy - Hydrocopper 2011) Vina del Mar, Şili / Organizasyon: GECAMIN / E-Posta: 
hydrocopper@hydrocopper.cl / URL: www.hydrocopper.cl

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

18 - 21 Eylül
Maden Kapatma 2011 (Mine closure 2011: connecting Mine closure practitioners Around the World) Alberta, Kanada / Organizasyon: Golder Associates / E-Posta: les_
sawatsky@golder.com / www.mineclosure2011.com

18-21 Ekim 12. Uluslararası Kaya Mekaniği Kongresi (12th ınternational congress on Rock Mechanics) Beijing, Çin / Organizasyon: ISRM / URL: http://www.isrm2011.com / E-Posta: secretariat@isrm2011.com

27 - 30 Ekim
Natural Stone 2011: 8.Uluslararası Mermer, Doğal Taş Ürünleri ve Teknolojileri fuarı  İstanbul, Türkiye / Organizasyon: CNR Expo E-Posta:  info@cnrnaturalstoneturkey.com / 
URL: www.cnrnaturalstoneturkey.com

9 - 11 Kasım
4. Uluslararası Madencilikte Stratejik ve Taktiksel Yaklaşımlar Semineri (fourth ınternational Seminar on Strategic versus Tactical Approaches in Mining) Perth, 
Avusturalya / Organizasyon: ACG / E-Posta: acginfo@acg.uwa.edu.au / URL: www.strategic2011.com
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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 - 19 Ocak Delme ve patlatma Avrupa (Drill & Blast Europe) Stockholm, İsveç / Organizasyon: IQPC / E-Posta: enquire@iqpc.co.uk / URL: www.drillandblasteurope.com

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

25 - 26 Ocak
Türkiye Bölgesel Madencilik, Metal & Madenler zirvesi Polar Renaissance Hotel, İstanbul, Türkiye / Organizasyon: EBY Summits / E-Posta: info@ebysumits.com / 
URL: www.ebysummits.com/events.asp?recID=97

6 - 9 Şubat
37. Yıllık patlayıcı ve patlatma 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

22 - 23 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 Şubat
Sondaj Akışkanları ve Kesme Yönetimi Asya 2011 (Drilling fluids and cuttings Management Asia 2011) Bangkok, Tayland / Organizasyon: Center for Energy Sustainability and 
Economics / E-Posta: drillingfluids@arcmediaglobal.com / URL: www.arcmediaglobal.com
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2 - 3 Mart
2011 Dünya Yeraltı Madenciliği Konferansı: Yeraltı Madenciliğine Yeni Bir Yaklaşım (2011 World Underground Mining conference: The New Horizon of Underground 
Mining) Beijing, Çin / Organizasyon: ARA Conference / E-Posta: 17th-dialogue@araworldwide.com / URL: www.undergound-mining.org

8 - 9 Mart Madencilikte Çevre Yönetimi 2011 (Environmental Management in Mining 2011) Perth, Avusturalya / Organizasyon: IQPC / E-Posta: enquire@iqpc.com.au / URL: www.environmentalmining.com.au

8 - 9 Mart Madencilikte ve Aramalarda GıS 2011 (GıS in Mining and Exploration 2011) Brisbane, Avusturalya / Organizasyon: IQPC / E-Posta: enquire@iqpc.com.au / URL: www.gisinmining.com.au

15 - 16 Mart
Maden İşletmesi Otomasyonu ve İletişim 2011 (Mine Site Automation and communication 2011) Brisbane, Avusturalya / Organizasyon: IQPC / E-Posta: enquire@iqpc.com.au / 
URL: www.mineautomation.com.au

23 - 26 Mart 17.Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri fuarı İzmir Türkiye / Organizasyon: İZFAŞ / E-Posta: ziyaret@izmirfair.com.tr / URL: marble.izfas.com.tr

29 - 30 Mart Kömür İşleme Optimizasyonu 2011 (coal proccesing Optimization 2011) Perth, Avusturalya / Organizasyon: IQPC / E-Posta: enquire@iqpc.com.au / URL: www.coalprocessing.com.au

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

18 - 20 Nisan Delme ve patlatma 2011 (Drill and Blast 2011) Brisbane, Avusturalya / Organizasyon: IQPC / E-Posta: enquire@iqpc.com.au / URL: www.drillandblastevent.com.au

20 - 24 Nisan
KOMATEK (12.Uluslararası İş ve İnşaat, Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas fuarı ) 2011 Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, Türkiye / Organizasyon: Sada Fuarcılık / 
E-Posta: info@komatek.sada.com.tr / URL: www.sada.com.tr

25 - 29 Nisan 64. Türkiye jeoloji Kurultayı Ankara, Türkiye / Organizasyon: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası / URL: www.jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/

27 - 28 Nisan
Evrensel Krom cevheri forumu 2011 (Global chrome Ore forum 2011) Dubai, Birleşmiş Arap Emirlikleri / Organizasyon: Auro Mining & Environmental Consulting Pvt. Ltd. / 
E-Posta: soumya.p@auro-consulting.com / URL: www.globalchromeoreforum.com
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5 - 7 Mayıs Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri fuarı MıNEX İzmir, Türkiye / Organizasyon: İZFAŞ, TMMOB / E-Posta: fuarlar@izmirfair.com.tr / URL: minex.izfas.com.tr

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

9 - 11 Mayıs
13. jeomekanikte Bilgisayar Yöntemleri ve İlerlemeleri Uluslararası Birliği Uluslararası Konferansı (13th ınternational conference of the ınternational Association for 
computer Methods and Advances in Geomechanics) Melbourne, Avustralya / Organizasyon: IACMAG / URL: http://www.iacmag2011.com/ E-Posta: info@iacmag2011.com

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

13 - 14 Mayıs
Mineral Mühendisliğinde Alınan Kararlara Risk Tabanlı Yaklaşımlar (Risk-Based Approaches to Major Decisions in Minerals Engineering, Risk’11) Falmouth, İngiltere / 
Organizasyon: MEI / E-Posta: bwills@min-end.com / URL: www.min-eng.com/risk11

17 - 19 Mayıs
Dünya Madencilik Yatırımları Kongresi (World Mining ınvestment congress) Londra, İngiltere / Organizasyon: Terrapinn / E-Posta: enquiry.uk@terrapinn.com / 
URL: www.terrapinn.com/2011/mining

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

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

14 - 15 Haziran Madenler ve para Beijing (Mines and Money Beijing) Beijing, Çin / Organizasyon: Aspermont UK / E-Posta: eileen.smith@aspermontuk.com / URL: www.minesandmoney.com/beijing

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

19 - 25 Haziran
11. Multidisipliner Bilimsel jeo - Konferansı ve fuarı (jeoloji Ölçümleri & Madencilik Ekoloji Yönetimi) (11th ınternational Multidisciplinary Scientific Geo-conference and Expo - 
SGEM 2011 (Surveying Geology & Mining Ecology Management)) Varna, Bulgaristan / Organizasyon: BAN, ASCR, LAS, PAS, RAS, SAS, NASU, ASI / E-Posta: sgem@sgem.org / URL: www.sgem.org

23 - 24 Haziran fiziksel Ayırma ‘11 (physical Separation ‘11) Falmouth, İngiltere / Organizasyon: MEI / E-Posta: bwills@min-eng.com / URL: www.min-eng.com/physicalseparation11

26 - 29 Haziran Avrupa Metalurji Konferansı EMc 2011 (European Metallurgical conference EMc 2011) Düsseldorf, Almanya / Organizasyon: GDMB e.V. / E-Posta: emc@gdmb.de / URL: www.emc.gdmb.de

26 Haz. - 1 Tem. EUROcLAY 2011 Antalya, Türkiye / Organizasyon: ESGA / URL: www.euroclay2011.org

Te
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 - 
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 ‘1

1

6 - 8 Temmuz
6. Uluslararası Bakır Hidrometalurji Semineri (6th ınternational Seminar on copper Hydrometallurgy - Hydrocopper 2011) Vina del Mar, Şili / Organizasyon: GECAMIN / E-Posta: 
hydrocopper@hydrocopper.cl / URL: www.hydrocopper.cl

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

18 - 21 Eylül
Maden Kapatma 2011 (Mine closure 2011: connecting Mine closure practitioners Around the World) Alberta, Kanada / Organizasyon: Golder Associates / E-Posta: les_
sawatsky@golder.com / www.mineclosure2011.com

18-21 Ekim 12. Uluslararası Kaya Mekaniği Kongresi (12th ınternational congress on Rock Mechanics) Beijing, Çin / Organizasyon: ISRM / URL: http://www.isrm2011.com / E-Posta: secretariat@isrm2011.com

27 - 30 Ekim
Natural Stone 2011: 8.Uluslararası Mermer, Doğal Taş Ürünleri ve Teknolojileri fuarı  İstanbul, Türkiye / Organizasyon: CNR Expo E-Posta:  info@cnrnaturalstoneturkey.com / 
URL: www.cnrnaturalstoneturkey.com

9 - 11 Kasım
4. Uluslararası Madencilikte Stratejik ve Taktiksel Yaklaşımlar Semineri (fourth ınternational Seminar on Strategic versus Tactical Approaches in Mining) Perth, 
Avusturalya / Organizasyon: ACG / E-Posta: acginfo@acg.uwa.edu.au / URL: www.strategic2011.com

22. Dünya Madencilik 
Kongresi'nden Çağrı

Madencilik Sektörünün Değerli Men-

supları,

 

22. Dünya Madencilik Kongresi (ki ken-

di alanında en büyüktür) 11-16 Eylül 2011 

tarihlerinde İstanbul'da toplanacaktır. Bu 

kongrenin, en az daha öncekiler kadar 

başarılı ve yüksek katılımlı olması başlıca 

amacımızdır. Böyle bir başarıya sizlerin 

katkısı ve desteği olmadan ulaşmamız 

mümkün değildir. Başarının birinci adımı 

ise çok sayıda iyi hazırlanmış tebliğe sahip 

olmaktır. Bu sebeple, sektördeki tecrübe-

lerinizi içeren ve uygulamalarınızı yan-

sıtan ingilizce hazırlanmış tebliğlerinizi 

bekliyoruz. Gerek tebliğ yazmak ve yolla-

mak, gerekse daha fazla bilgi almak için   

www.wmc-expo2011.com   adresinden 

yararlanabilirsiniz.

Prof. Dr. Şinasi Eskikaya
22. Dünya Madencilik Kongresi

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel

Komiteler Başkanı

Ankara, Turkey 

Geology / Mining 
Engineer

Gemcom is the largest global supplier of specialised mining productivity software and services solutions, and together with our partner in Turkey, 
Jeodijital, we are now delivering software and technical consulting solutions across the Turkish mining industry.  Due to planned expansion of our activities 
we are now looking for an experienced Geologist or Mining Engineer, reporting to the Gemcom Principal Consultant - to work with us in Turkey to deliver 
business opportunities and undertake solutions consulting activities. 

Develop strategies and implement a business plan to penetrate the mining /  »
geological  market 

Identify Consulting and or Software opportunities that deliver client  »
solutions 

Writing of proposals and responding to competitive tenders - Solutions  »
Development: 

Responsible for defining the client needs, overseeing the implementation of  »
the complete project solution 

Plan and supervise work done by team members, direct work involvement in  »
specialist areas 

Responsible for quality assurance on projects  »
Provide mentoring to junior staff to impart technical and product knowledge  »

Applicants must have:
Degree/further qualification (or overseas equivalent) in Geology or Mining  »

Engineering 
Native Turkish language and be fluent (reading and writing) in English »
Proven track record in project management and driving revenues.  »
Ability to initiate and develop relationships with key influencers and decision  »

makers 
Working knowledge of industry standard mining software  »
Exceptional client presentation and communication skills, to interface and  »

enhance relationships with existing clients. 

Interested candidates should send their CV to Alan Carmichael, VP Gemcom Software Europe Limited
acarmichael@gemcomsoftware.com or to Hayati Koyuncu, PhD, Managing Director, Jeodijital ik@jeodijital.com
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Reklam Rezervasyon 
Madencilik Türkiye Dergisi
Aşağı Öveçler 1042. Cad (Eski 4. Cad.) 
1335. Sok. (Eski 19. Sok.) No:6/8 Çankaya / ANKARA
Tel : 0 (312) 482 1860 (09:30 - 18:00) 
Faks: 0 (312) 482 1861 (09:30 - 18:00)
reklam@madencilik-turkiye.com

Web Sitemizde Siz de Yerinizi Alın!

Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Reklam İndeksi

Seri İlanlar

Sayfa    Firma
67 Adil Özdemir Müh. / adilozdemir.com

39 Aldridge Min. / aldridge-minerals.com

5, 11, 40, 41 Barkom / barkomltd.com

23 Başarsoft / basarsoft.com.tr

17 Çayeli Bakır / inmetmining.com

57 Dal Elektrik / dalelektrik.com

34, 35 Delkom / delkom.com.tr

49 DMT / dmt.de

15 Doğanak / doganak.com

59 Draeger / draeger.com

Sayfa    Firma
13 Enerson Müh. / enersonengineering.com

45 Esit Elektronik / esit.com.tr

25, 27, 29, 53 Gijima / gijimamining.com

3 IDC Sondaj / idc-tr.com

69 İksis / iksisticaret.com

61 İstanbul Altın Rafinerisi / iar.com.tr

37 Jeodijital / jeodijital.com

43 Kardeşler Rot / kardeslerkaplama.com

75 Komatek 2011 / sada.com.tr

21, 51, A. Kapak Mapek / mapek.com

Sayfa    Firma
33 Maxwell / maxwellgeoservices.com

73 Minex 2011 / minex.izfas.com.tr

Ön Kapak İçi Netcad / netcad.com.tr

65 Nik Sistem / nik.com.tr

7 Penamaden / penamaden.com

9 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr

47 Teksomak / teksomak.com



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

3

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




