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Madencilik Türkiye Dergisi’nde yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına; reklam ve 
ilanların sorumluluğu da reklam ve ilan sahiplerine aittir. Dergide yayınlanan yazılar için 
yazarlara ücret ödenmez. Madencilik ile ilişkili tüm alanlarda (maden arama, işletme, jeoloji 
jeofizik, harita, çevre, sondaj, makine, ekipman, iş güvenliği ve işçi sağlığı, teknoloji, yazılım, 
donanım, danışmanlık, finans, sigorta vb.) yazılan yazılar dergide yayınlanabilir. Yazılar özgün 
veya derleme popüler bilim makalesi şeklinde olabilir. Ancak daha önce başka bir yayın 
organında (dergi, kitap, internet vs) yayınlanan yazılar Madencilik Türkiye’de yayınlanmaz. 
Dergide yayınlanan yazılar, Madencilik Türkiye Dergisi’nden  yazılı izin alınmak şartıyla, kaynak 
gösterilerek kullanılabilir.  İzinsiz kullanılan yazılar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Yazılar word formatında, ilgili resimler ve çizimler yazıdan ayrı bir şekilde, yüksek çözünür-
lükte (minimum 300 dpi) jpg, bmp, tiff resim formatlarında gönderilecektir. Yazılar e-posta 
aracılığı ile info@madencilik-turkiye.com adresine veya CD ile yayın idare merkezi adresine 
gönderilebilir. Gerekli görüldüğü takdirde yazılarda düzeltme istenebilir. Bu durumda yazar 
ile iletişime geçilecektir. Posta ile gönderilen yazılar dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın 
yazarına iade edilmez. 

Dergimiz Basın ve Meslek İlkelerine uymayı taahhüt eder.
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Geçtiğimiz sayımızda yine bu köşede “Sektörün Tanıtıma İhtiyacı Var” diyerek, firmaların 
kendi içlerine kapalı bir şekilde çalışmak yerine, şeffaf bir yapıda faaliyetlerini sürdür-
meleri gerektiğini vurgulamıştık. 14. sayımız yayınlandıktan sadece birkaç hafta sonra, 
Kütahya – Eti Gümüş AŞ’ye ait gümüş madeninde bir tehlike yaşandı. Yaşanan olayda, 
üretim atıklarının depolandığı barajlardan, iç bölümde kalan iki tanesi arasındaki su tut-
ma setinin bir bölümü göçtü. Göçük sonrası baraj içerisinde bulunan atık su, en dıştaki 
havuzda birikerek bir taşma tehlikesi yarattı. Yaşanan tehlike sonrasında firma yetkilileri 
tesisteki üretimi durdurarak hızlı bir şekilde, mevcut baraj duvarlarını güçlendirmeye ve 
yedek atık havuzu yapmaya başladılar. Şu an için Çevre Bakanlığı tarafından, maden-
den doğaya herhangi bir sızıntı yaşanmadığı bildirilmektedir. Bakanlık, yaşanan tehlike 
sonrasındaki 10 gün boyunca içme ve kullanma sularında yaptığı siyanür ölçümlerinin 
sonuçlarını 17 Mayıs tarihinde yayınladı. Sonuçlara göre ölçülen siyanür değerleri limit-
lerin altında. Ölçüm sonuçlarıyla birlikte yapılan açıklamaya göre bölgede herhangi bir 
tehlike bulunmuyor. Maden şirketinin yetkilileri de havuzlardan herhangi bir sızıntı ya-
şanmadığını ve durumun kontrol altında tutulduğunu söylüyorlar.

Kütahya’da ciddi bir tehlike atlatıldığını (ya da henüz atlatılma süreci içinde bulunuldu-
ğunu) söyleyebiliriz. Yaşanan olay esnasında çeşitli sivil toplum kuruluşları, bazı meslek 
odaları ve medya, yaptıkları açıklamalarla özellikle yöre halkının paniğe kapılmasına 
neden oldular. Peki paniğin sebebi neydi? Sebebin, maden şirketlerinin, faaliyetleri hak-
kında kamuoyunu yeterince bilgilendirmeyişleri olduğunu söyleyebiliriz. Normal za-
manlarda şirketlerin kamuoyuna düzenli bilgi vermeyişi, yaşanan en ufak olumsuzlukta, 
olayla ilgili çeşitli senaryoların kurgulanmasına neden oluyor. 

İletişim çağında yaşıyoruz ve madencilik faaliyetleri, çeşitli çevreler tarafından çok sıkı 
bir şekilde takip edilmektedir. Sektör içinde yapılacak en ufak bir hata, günümüzün sınır-
sız iletişim imkanları ile anında tüm dünyaya yayılmaktadır. Ayrıca tesislerinin kapılarını 
halka kapalı tutan şirketler, halk arasında dedikoduların üretilmesine sebep olmakta-
dırlar. Peki günümüzün iletişim imkanlarını neden yararımıza kullanmayalım? Neden 
bir tanıtım seferberliği başlatmayalım? Bu noktada iş özellikle maden üreticisi şirketlere 
düşüyor. Şirketlerin zaman kaybetmeden madencilikle ilgili olarak kamuoyunu bilgilen-
dirici faaliyetlere başlamaları önemlidir. Sektörle ilgili dernek, birlik ve odaların da bu tip 
çalışmalar yapması gerekmektedir. Madencilik faaliyetleri hakkında yanlış bilinen olgu-
lar ancak sektörün kendini tanıtması ile düzeltilebilir.

Bu tehlikenin yaşandığı günlerde sektörü ilgilendiren pek çok etkinlik de üst üste gel-
mişti. Etkinliklerde yer aldığımız stantlarımızda, bir yandan Kütahya’dan gelecek son ha-
berleri beklerken diğer taraftan işimizin gereğini yapmakla yani sektörümüzü ve dergi-
mizi, konuyla ilgilenen kişilere tanıtmakla meşguldük. Katıldığımız etkinliklerde gördük 
ki madenciliğe ilgi gösteren kişi sayısı çok fazla. Ama doğru bilgi sahibi insan sayısı çok 
az. Bu durum da yukarıda yazılanların artık gerçekten bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. 

Bunun dışında kendi adımıza yaşadığımız mutluluk verici bir duruma da değinmek is-
tiyorum. Nisan ve Mayıs ayları boyunca katıldığımız altı farklı etkinlikte, sektörün dua-
yenlerinden sektör yöneticilerine, akademisyenlerden kamu çalışanına, sektörde çalışan 
mühendisinden öğrencisine, stantlarımızı ziyaret edip bizlere tebrik ve teşekkürlerini 
ileten kişilerden gördüğümüz yoğun ilgi bizi oldukça memnun etti. Aldığımız olumlu 
dönüşlerden yola çıkarak, Eylül 2009’dan bu yana düzenli olarak yayınladığımız Maden-
cilik Türkiye’nin amacına ulaştığını söyleyebilirim. Sizlerden aldığımız güç ile yolumuza 
devam edip sektöre katkı koymaya devam edeceğiz. Hepinize sonsuz teşekkürler…   
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Mediterranean 
Büyüyor
Mediterranean Resources, yaz ayları için Çeltik Projesi’nde de-
vam eden sondaj programını genişleteceğini açıkladı. Şirket, 
Çeltik sahasında 2008 yılında yapılan yedi, 2009 yılında yapı-
lan beş sondajdan alınan olumlu sonuçlara dayanarak, 2011 
yaz dönemi için 13 noktada sondaj yapacağını duyurdu. İki 
aşamalı yapılacağı bildirilen programda öncelikle ilk yedi nok-
tada, ikinci aşamada diğer altı kuyuda sondaj çalışmaları yürü-
tülecek. Şirket ilk dört sondaj sonuçlarını elde ettikten sonra 
mineral koridoru hakkında tahmin yürütebilmek için fikir sahi-
bi olabilmeyi hedefliyor.
Mediterranean Resources, Aralık 2008’de bölgede yaptığı ke-
şifler ve sondajlar sonucunda, yüzeyden 314 metre derinlikte 
dikkat çekici nitelikte bakır ve altın içeren multimineral yapıda 
bir damar bulunduğunu tespit ettiklerini duyurmuştu.   

Mayıs 2011

Eti Maden, 
Yeni Borik Asit Ünitelerine Kavuştu
Kütahya’nın Emet ilçesinde bulunan ve 2003 yılında devreye 
giren borik asit üretim tesislerinin, piyasa taleplerini karşılaya-
maması üzerine yapılan ikinci ünitesi, Mayıs ayında devreye 
girdi. 100 bin tonluk üretim kapasitesine sahip ikinci üniteye 
ek olarak, 2014 yılında çalışmaya başlayacak olan üçüncü bir 
ünitenin de yapımına devam ediliyor. Üçüncü ünite ile birlikte 
kapasitenin 500 bin tona yükseltilmesi hedefleniyor. Yeni kuru-
lan ünite, yaklaşık 50 milyon USD’ye mal olurken, ilk üniteye ek 
olarak 100’ün üzerinde yeni istihdama olanak sağlanacak.
Bundan yaklaşık iki yıl önce ekonomi piyasalarında yaşanan kriz-
den sonra, bor minerali ve ürünlerinin piyasa hacmi azalmıştı. 
Ancak günümüzde krizin etkilerinin azalması ile birlikte, yaşa-
nan daralma yerini eski yoğunluğa bırakırken, Eti Bor’un açıkla-
masına göre talep miktarlarında geçen yıllara oranla belirgin bir 
artış gözlemlenmiş ve kriz öncesi rakamların sınırına ulaşmıştır.
Dünya bor üretiminin 2010 yılında 3,95 milyon tona yaklaştığı-
nı açıklayan Eti Maden İşletmeleri dünyadaki toplam üretimin 
% 40’ını karşılarken, % 27’lik pay ile dünya devi şirketlerden 
Rio Tinto ikinci sırada yer almaktadır. Kalan % 33’lük üretim ise 
üretici diğer ülkeler tarafından yapılmaktadır. Rio Tinto, Kuzey 
Amerika ile birlikte Sırbistan’daki yataklarda üretim hakkına 
sahip durumdadır. Dünyada bor üretimi yapan ülkeler ise şu 
şekilde sıralanabilir: Türkiye, ABD, Çin, Bolivya, Sırbistan, Arjan-
tin, Peru, Şili, Hindistan, Rusya.
Türkiye’de temel olarak üç bor mineralinde üretim yapılmak-
tadır. Bunlar kolemanit, üleksit, tinkal olup rezerv miktarları ve 
yüzdesel dağılımları yandaki gibidir:   

Mayıs 2011

Chesser Resources’tan

Altın İmza
Türkiye’de altın arama çalışmaları yürüten, Avustralya kökenli 
Chesser Resources, son imzaladığı anlaşma ile projelerine bir 
yenisini ekledi. Ordu ili sınırları içerisinde yer alan Çatak saha-
sı, imzalanan anlaşma ile Chesser Resources’a geçti. Sahanın, 
andezitler içerisinde 7 m’ye ulaşan kalınlıklarda, yer altında 2,2 
km uzunlukta devamlılığı olan birden fazla sayıda damara sa-
hip, yüzey örneklemelerinde 42,6 g/ton’a kadar altın olduğu 
tespit edilen, yapılan geçmiş sondajların projeyi yüreklendirir 
nitelikte olduğu bir maden havzası olduğu düşünülmekte.
Chesser Resources’ın Yönetim Kurulu Başkanı Rick Valenta, 
jeolojik, jeofiziksel araştırmalar ve haritalamalar sonucunda 
yer altında bulunan potansiyelin açığa çıkarılacağını belirtti. 
Devam eden çalışmalar ile yapılacak yeni araştırmaların, mev-
cut portföyün ilerletilmesinde etkili olacağını sözlerine ekledi. 
Çatak, Karadeniz’in önemli yerleşim merkezlerinden biri olan 
Fatsa’nın 70 km güneyinde bulunmaktadır. Şirket proje pla-
nında ilk olarak, jeofiziksel çalışmalar ile yüzey örneklemeleri 
yaparak sahada yeni damarlar bulabilmeyi öngörüyor.   

Mayıs 2011

Türkiye’den Haberler
www.madencilik-turkiye.com

Ülkeler Rezerv (bin ton) Yüzdesel Dağılım (%)

Türkiye         864.500  72                   

Rusya                 100.000 8                   

ABD     80.000 7  

Çin  47.000 4     
Şili 41.000 3
Peru 22.000 2
Bolivya 19.000 2
Sırbistan 16.200 1
Arjantin 9.000 1
İran 1.000 -
Toplam 1.199.700 100

%74

%24

%2

ÜLKEMİZDE BULUNAN 
BOR MİNERALLERİ

Dünyada bulunan bor rezervlerinin önemli bir bölümü ülkemiz-
de bulunmakla beraber, genel rezerv durumu şu şekildedir:

kolemanit

üleksit

tinkal

Mineral
Toplam 

(milyon ton)

Kolemanit         2.257                    

Tinkal           739          

Üleksit      47   

TOPLAM  3.043     
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Red Crescent,
Sivas’a Petmin’i Getirdi
Özellikle ülkemizin doğu illerinde metal arama ve proje geliş-
tirme çalışmaları yürüten Red Crescent Resources, başta Güney 
Afrika olmak üzere çeşitli bölgelerde madencilik faaliyetleri 
yürüten Petmin ile yatırım ortaklığında bulunacağını duyurdu. 
Anlaşma gereği Sivas’ta bulunan bakır projesine Petmin tara-
fından doğrudan yatırım yapılacak
% 75 hissesi RCR Holding’e, % 25 hissesi Gensay’a ait olan RCR 
Quantum Madencilik AŞ’ye ait olan bakır sahasında, anlaşma 
şartları uyarınca yönetim RCR ve Petmin ortaklığı tarafından 
yürütülecek. Sivas Projesi, RCR‘ın Hakkari Çinko Projesi’nin 650 
km kuzey batısında ve Adana Tufanbeyli Çinko Projesi’nin 400 
km kuzey doğusunda bulunmaktadır. 
Sivas yatırımının yanında, Güney Afrika, Kanada ve Liberya’da 
demir cevheri ve antrasit projeleri de bulunan Petmin’in Yö-

netim Kurulu Başkanı Ian Cockeril yaptığı açıklamada, yapılan 
ortaklığın doğru bir adım olmakla birlikte Sivas’ta yürütülecek 
projenin, düşük riskli ve kısa vadede etkili bir kar sağlayacak 
nitelikte olduğunu, bölgede yapılan çalışmalar sonucu yapılan 
değerlendirmelerde cevher damarlarının, yatırım yapılacak 
kriterler ile uyumlu olduğunu belirtti. Cockeril sözlerinde, ya-
pılacak yatırımın şirkete önemli katma değerler sağlayacağına 
inandığını vurguladı.
RCR CEO’su Alan Clegg ise hızlı bir büyüme için yapılan bu an-
laşma ile üç yıl içerisinde büyük yol katedilebileceğini belirtti.
Anlaşma maddeleri uyarınca, yapılan fizibilite çalışmaları ile 
ulaşılacak sonuçların istenilen nitelikleri karşılayamadığı du-
rumda Petmin, anlaşmadan çekilebileceğini belirtiliyor.   

Mayıs 2011

Mazıdağı İhalesi Sonuçlandı
1994 yılından beri atıl durumda bulunan Mardin  
- Mazıdağı Fosfat Tesisleri hakkında açılan 2006 
ve 2007 yıllarındaki ihaleler ilgisizlik nedeni ile 
sonuçlanamazken, üçüncü ihale 14 Şubat 2011 
tarihinde iptal edilmişti. Tüm bu gelişmelerden 
sonra Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca açılan 
son ihale sonucunda Sümer Holding AŞ‘ye ait 
olan Mardin Mazıdağı Fosfat Tesisleri, Cengiz 
Holding ile Ciner Grubu ortaklarının oluşturdu-
ğu, TMC Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 
geçti. Resmi gazetede yayınlanan bilgilere göre 
ihaleye beş şirket katıldı. İhaleye katılan şirketle-
rin teklifleri ve taahhütleri yandaki tabloda gö-
rüldüğü şekildedir. 

Özelleştirme kapsamında:
İhale Şartları Belgesi’nde numaraları belirtilen 23 parsel üze-
rinde yer alan gölet ve müştemilatı ile 4 adet işletme ruhsatı-
nın, 3 adet arama ruhsatının ve buluculuk haklarının, “İşletme 
Hakkının Verilmesi” yöntemi ve Tesis’in kullanımındaki İhale 
Şartları Belgesi ekinde yer alan 188 adet parselden oluşan 
arazilerinin ve bunların üzerindeki binalar, alt yapı tesisleri, 
yer üstü yapıları ve bütünleyici parçaları ile Tesis’in envanterin-
de kayıtlı diğer maddi duran varlıkların “Satış” yöntemi birlikte 
uygulanmak suretiyle “Belirli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile 
özelleştirilmesine ilişkin, ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan 

Metni ve İhale Şartları Belgesi hükümleri çerçevesinde yapılan 
ihale görüşmeleri sonucunda oluşan yatırım, istihdam ve üre-
tim taahhütleri ile fiyat teklifleri birlikte değerlendirilerek karar 
alındığı belirtilmiştir.

Dünyanın ikinci, ülkemizin en büyük fosfat tesisi olan Mardin 
Mazı Dağı tesisleri, yaklaşık 300 milyon TL değerinde olup 60 
km2’lik bir alana kurulmuştur. DİKA’nın (Dicle Kalkınma Ajansı) 
yaptığı çalışmalara dayanarak Genel Sekreter Abdullah Erin ta-
rafından yapılan açıklamada; tesislerde taşınmaya hazır halde 
yaklaşık 3 milyon ton işlenmiş, 35 milyon ton da ham halde 
bulunan fosfat ile birlikte sahada 80 milyon ton fosfat kayası 
rezervi bulunduğu vurgulanarak, ülkede bu tür bir zenginlik 
bulunmasına rağmen işletilmeyerek dış ülkelerden ithal edilen 
fosfat cevherine dikkat çekti.    

Mayıs 2011

Şirket Adı
Fiyat Teklifi 

(USD)
2016 Yılı Sonuna 

Kadar Yatırım (USD)
İstihdam 
(Toplam)

TMC Enerji Yatır.San.ve Tic.A.Ş 28.000.000  149.000.000                   1050

Eti Gümüş AŞ                 34.000.000 67.000.000                   800

Gübre Fabrikaları T.AŞ     35.400.000 57.000.000  605

Dimin Madencilik San.ve Tic.A.Ş 32.000.000 55.000.000     638
Gemlik Gübre Sanayii AŞ 27.050.000 51.000.000 590
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Gümüşhane’ye
Yatırım
Doğan Grubu ve Saray Halı’nın sahibi iş adamı Necati Kurmel’in 
ortaklığı ile Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi içinde kuru-
lan ve bakır, çinko, kurşun işleyecek olan Gümüştaş Maden 
İşletme Tesisi, 22 Nisan günü açıldı. İlk planlamalara göre gün-
lük 400 ton ham cevher işlemesi öngörülen tesis, Haziran ayı 
ortasında faaliyete başlayacak
Fabrikanın kurulmasından önce yöredeki Hazine Mağara 
mevkiinde yaklaşık 4 yıl süren keşif, değerlendirme, sondaj ve 
galeri oluşturma çalışmalarının sonucunda yaklaşık 1.800.000 
ton rezerv bulunduğu tespit edildi. Rezerv tespitinin ardından 
yapımına başlanan tesis, yılda 120.000 ton tüvenan cevhe-
ri işleyecek. Cevher işlemesi sırasında yaklaşık 1.668.500 ton 
pasa açığa çıkacağı ve bunların atık sahalarında depolanacağı 
planlandı. 8 milyon USD’ye mal olan tesiste, içinde bakır, kur-
şun, çinko ile birlikte altın ve gümüş de içeren konsantre elde 
edilecektir.
Gümüştaş Madencilik yetkilileri, 218 dönüm arazi üzerine ku-
rulan fabrikada ilk üretim için, yaklaşık 3 ay üretim yapmaya 
yetecek kadar yani 36.000 ton ham cevherin ocaktan taşın-
dığını belirtti. Üretimin tamamını, Londra borsası aracılığı ile 
yurtdışında satmayı planlayan şirket, başlangıç için 190 kişiye 
istihdam sağlayacağını açıkladı.  

Nisan 2011 KÜMAŞ’tan
Büyüme Atağı
Kütahya - Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren ve Komak adı ile 
bilinen bir tesisi bünyesine alarak adını Bommag olarak değiş-
tiren Kütahya Manyezit İşletmeleri (KÜMAŞ), tesis için 7 milyon 
EUR öderken, mevcut tesisin geliştirilmesi için de 1,5 milyon 
EUR ek yatırım yaptı. Yeni atılımıyla birlikte istihdam sayısının 
50’den100’e çıkacağı tesisle birlikte yılda 40.000 ton üretim ya-
pılmasının hedeflendiği duyuruldu.
Ham manyezit cevherini kırma, eleme ve manyetik ayırım 
yöntemi ile zenginleştirerek, yılda ortalama 500.000 ton ham 
manyeziti işleyen KÜMAŞ, Eskişehir - Kütahya - Bilecik üçgenin-
deki sahalarında 75 milyon ton işlenmemiş manyezit rezervine 
sahip. Ayrıca 50 milyon ton ham dolomit cevherine de sahip 
olan firma yılda 185.000 ton üretim kapasitesinde sinter man-
yezit - dolomit tesisi ile refakter tuğla üretimi yapmaktadır. Fir-
ma aynı zamanda sinter manyezit üretimi için 2012 yılının ilk 
aylarında faaliyete geçecek olan üçüncü fırın yatırımlarını da 
sürdürüyor.
KÜMAŞ, ülkemizde bulunan cam, çimento, demir-çelik, kireç, man-
yezit, dolomit ve diğer bazı endüstrilere hammadde sağlayan, Tür-
kiye ve Doğu Avrupa’nın en büyük üreticilerinden birisidir.  

Mayıs 2011

Anatolia Energy’nin
Uranyum Projesinden Cesaretlendirici Haberler
Avustralya kökenli Anatolia Energy Grubu tarafından, Yozgat 
- Temrezli, Akoluk, Mehmetbeyli köyleri etrafında yapılan ça-
lışmalarda yüksek tenörlü uranyum kaynağı bulunduğu tespit 
edilmişti. Bu durumu derinlemesine incelemek amacı ile böl-
gede yürütülen ikinci faz sondaj programında beş lokasyona 
ait veriler yayınlandı.
Yapılan değerlendirmelerde elde edilen önemli kestirimler 
tabloda görülmektedir.

Kestirimlerden alınan sonuçların değerlendirilmesiyle cevherli 

zonun uzunluğunun 2000 m civarında olduğu ve buna ek ola-
rak 1982 yılında MTA tarafından yapılan araştırmalarda bulu-
nan ve yeni damarın güneydoğusunda olan 400 m uzunlukta 
bir mineral zonu daha bulunduğu belirtilmiştir.
Karotlu sondaj ile alınan örnekler, 35 yıldır dünyanın pek çok 
bölgesinde uranyum analizlerini değerlendiren Uranerz Energy 
Jeofizik Bölümü Başkanı Dr. Bernd Schmeling tarafından yo-
rumlanarak analiz ediliyor. Verilerin deneysel değerlendirmele-
ri ise Avustralya Perth’de bulunan Ammtec Laboratuvarları’nda 
sürdürülürken, asit ve alkali liç işlemleri Mineral Engineering 
Technical Service Pty Ltd (METS) tarafından yönetiliyor.
Temrezli uranyum projesi MTA tarafından 1980 yılında başlatılmış 
ve proje kapsamında toplam 507 kuyuda 74.000 metrelik sondaj 
yapılmıştır. Sahanın çeşitli noktalarında farklı değerlerde uranyum 
değerleri tespit edilmiş ancak proje 1990 yılında durdurulmuştur. 
Proje, son üç yıl içerisinde, daha önce MTA’nın çalıştığı 94 uran-
yum sahasının arama lisansını alan Aldridge Uranyum ve Anatolia 
Energy ortaklığı ile yeniden hayata geçmiştir.  

Mayıs 2011

Lokasyon 
adı

Numune 
boyu (m)

İçerik miktarı 
(ppm)

Derinlik (m)

Tur 1 1 m  650 ppm                   50,4 m

Tur 7 1 m 1.240 ppm 66,3 m

Tur 10 2,4 m 1.650 ppm 27,8 m

Tur 11 2,9 m 760 ppm 82,2 m
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Egeli İhracatçılardan Rekor
Yılın ilk çeyreğinin sona ermesinin ardından açıklanmaya başla-
nan raporlardan sevindirici haberler geliyor. Raporlarda, yaşanan 
ekonomik kriz sonrası madencilik sektörünü de kapsayan geri-
lemenin etkilerinin yavaş yavaş silindiği anlaşılıyor. Ege İhracatçı 
Birlikleri Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, 2011 
Nisan’ında kayıt altına alınan ihracat tutarı, bir önceki yılın Nisan 
ayına oranla % 49’luk bir yükselişle 936 milyon 787 bin USD se-
viyesini görürken; 2011’in ilk çeyreğinde % 55’lik artışla 3 milyar 
802 milyon 441 bin USD’lik ihracat yapan Ege İhracatçı Birlikleri, 
geçtiğimiz bir yıl içerisinde % 45’lik artışla 10 milyar 44 milyon 102 
bin USD gibi rekor bir ihracat sahibi oldu. İhracat rakamları ilk kez 
10 milyar seviyesini geçerek, 10.044.102.000 USD’yi gördü.
Bu rakamlar içerisinde, Ege Demir ve Demir Dışı Metaller İhracat-
çıları Birliği 2011 Nisan ayında 204 milyon 854 bin dolarlık ihracat 
ile birinci olurken, Ege Maden İhracatçıları Birliği 83 milyon 44 bin 
dolarlık rakamı ile sıralamada üçüncülüğe yerleşti.
İMİB’in açıkladığı maden ihracat rakamlarına göre ise:
2010 yılının ilk çeyreğinde toplam 883.475.000 USD olan ihracat 
rakamı 2011 yılında 959.727.000 USD’ye ulaşırken; 2011 Nisan ayı 

rakamı 134.794.000 USD ile 2010’a ait 168.247.000 USD ihracatın-
dan geride kaldı. 2010 ve 2011 yıllarına göre bazı büyük şehirlerin 
ihracat rakamları aşağıdaki gibidir:   

Mayıs 2011

İl Adı

Ocak - Mart

İhracatçı Firma Sayısı İhracat Değeri

2010 2011 2010 2011

ANKARA 2.009 2.123 1.356.956 1.429.173

ADANA 529 579 304.669 402.111
BURSA 1.993 2.133 2.915.493 2.981.733

DİYARBAKIR 73 75 27.887 38.628

GAZİANTEP 740 776 778.786 1.013.894
İSTANBUL 17.062 17.935 11.773.853 14.047.852
İZMİR 2.571 2.677 1.536.563 1.940.786
KAYSERİ 450 485 258.439 343.587
KOCAELİ 698 752 2.036.290 2.983.632
TRABZON 123 129 220.863 260.239
GEN. TOP. 32.430 34.070 25.999.981 31.468.009

Ariana’dan
Yeni Keşif
Ariana Resources, Balıkesir’de bulunan Kızıltepe Altın Projesi 
kapsamında devam eden yüzey örneklemeleri sonucunda 
yeni bir damar keşfinde bulunduklarını duyurdu. ”Gamze” adı 
ile anılan damar sisteminde 10,7 g/tona kadar altın değerle-
ri elde edildiği açıklandı. Daha önce keşfedilen Fidan damar 
sistemiyle birlikte yer alan yeni yapının yaklaşık 1800 m uzun-
luğunda olduğu ve bu yeni keşiflerin, Red Rabbit Projesi’nin 
JORC standartlarında 448.000 ons olan kaynak miktarının ge-
nişlemesini sağlayacağı belirtiliyor.
Şirketin Genel Müdürü Dr. Kerim Şener; bu son keşif ile birlikte 
bölgede bulunan altın potansiyelinin genişleyeceğini belirtir-
ken, araştırmaların önümüzdeki yaz da hızla devam edeceğini, 
Türk ortak Proccea İnşaat  ile ortak girişimin daha da gelişmek-
te olduğunu vurguladı. 
Gamze ve Fidan damarlarından alınan örneklerin analiz so-
nuçlarına göre en yüksek altın değerleri 10,71 ve 8,01 g/ton 
olduğu raporlandı. Değerlerin 1800 metrelik damarlar boyun-
ca tespit edilmesi, yapılacak sondaj çalışmalarına hedef gös-
terdiği bilgilere eklendi. 2011 yaz ayları da dahil olmak üzere 
jeolojik araştırmaların devam edeceği ve ilk üretim için 2012 
yılının hedeflendiği duyuruldu.  

Mayıs 2011

Çöpler’in Altını 
Piyasada
Alacer Gold, Çöpler Altın Projesi’nde devam eden operasyonel 
ve performans değerlendirmelerini tamamlanmasının ardın-
dan ticari altın üretimine başladı. 2010 yılının son üç ayında 
tüvenan cevher istiflemesini başlatan şirket, Aralık ayında ilk 
deneme üretimini gerçekleştirmişti.
CEO Edward Dowling, Çöpler Projesi’nin yılın ilk çeyreğindeki 
performansından oldukça memnun olduklarını belirtirken, is-
tikrarlı bir şekilde devam eden faaliyetlerin üretim için cesaret 
verici olduğunu söyledi.
2011 yılı ilk çeyreğinde ortalama tenörü 1,23 g/ton Au olan 
1,6 milyon ton ham cevher liç için yığınlandı. Yığındaki toplam 
altın miktarı 66.935 ons olarak hesaplandı. İlk çeyrekte 31.450 
ons altın üretilerek satılan Çöpler Projesi’nde, ortalama satış 
fiyatının 1.403 USD/ons olduğu duyuruldu. Sülfitli bölümde 
devam eden geliştirme çalışmaları ile ek olarak 2,25 milyon 
ons altının daha rezervlere ekleneceğini bildiren firma, ilk açık-
lamalarında yaklaşık 1,42 milyon ons rezerv ve yıllık ortalama 
175.000 ons üretim planladığını ilan etmişti.  

Mayıs 2011
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2010 Vergi 
Rekortmenleri 
Belli Oldu
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2010 yılı gelirleri için kurumlar ver-
gisinde ilk yüze giren şirketi belirledi. İlk yüz firma içerisinde 
madencilik faaliyeti bulunan 12 şirketin bulunduğu öğrenildi. 
2009 yılı verilerine göre tahakkuk tutarlarında gözlenen artış 
dikkat çekici olurken sıralamada ilk dörde giren şirketlerde 
herhangi bir değişiklik olmadı.  

Mayıs 2011

2010 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi 

Türkiye Geneli İlk 100'e Giren Madencilik ve
 Madencilikle İlişkili Firmalar

Sıra No Ünvanı Tahakkuk Tutarı (TL)

26 Eti Maden İşletmeleri Gen. Müd. 63.198.684,44

38 Tüprag Metal Madencilik 45.260.010,49

49 Koza Altın İşletmeleri 38.666.763,93

54 Çayeli Bakır İşl. AŞ 32.779.157,91

64 TKİ Kurumu Ege Lin. 27.786.460,82

69 Park Teknik Madencilik 24.806.975,14

73 TKİ Kurumu Seyitömer Lin. 22.706.075,5

74 Habaş Sınai Ve Tıbbi Gazlar İst. 22.495.374,34

80 Mardin Çimento 21.151.187,46

84 Çimsa Çimento San. AŞ 20.263.629,42

85 TKİ Kurumu Güney Ege Lin. 20.141.875,81

89 Soma Elektrik Üretim Ve Tic. 19.367.058,11

Acme 
Yeni Yerinde
1971 yılında kurulan AcmeLabs, 40. yılını kutladığı bugünler-
de sektörün önde gelen saygın laboratuarları arasındaki yerini 
almış bulunuyor. 2007 yılından itibaren Ankara İvedik OSB’de 
de hizmet vermeye başlayan laboratuar, geçtiğimiz Nisan ayı 
ortalarında Hasanoğlan - Elmadağ mevkiindeki 2800 m² kapalı 
alanı bulunan yeni binasına taşındı.  

Mayıs 2011

Kütahya’da 
Tehlike

Eti Gümüş AŞ tarafından işletilen Kütahya  - Gümüşköy Gümüş 
Madeni’nde 7 Mayıs günü, maden atıklarının depolandığı atık 
barajlarında yaşanan çökme, tehlike yarattı. Birbirine sınırı 
olan 4 adet havuzu (padok) bulunan atık alanında, ikinci ha-
vuzla üçüncü havuzun arasındaki setin çökmesi sonucu üst 
kotta bulunan 3 numaralı havuzdaki atık malzemenin bir kıs-
mı, alt kotta bulunan 2 numaralı havuza dolmuştur. 2 numaralı 
havuzda biriken malzemenin bir kısmı da 1 numaralı havuza 
dolmuş ve 1 numaralı havuzda taşma riski meydana gelmiştir.
Yaşanan tehlikenin ardından tesisteki üretim tamamen dur-
durulmuştur. Üretimin durdurulmasının ardından 1 numaralı 
havuzun hemen önüne beşinci bir havuz yapılarak yaşanacak 
bir taşma durumunda atığın biriktirileceği ekstra bir alan oluş-
turulmaya başlanmış, ayrıca 1 numaralı havuzda biriken atık su 
fazlası pompalar vasıtasıyla en üstte yer alan 4 numaralı havu-
za aktarılmıştır. Yapımı süren 5 numaralı havuzda ise gerektiği 
şekilde son teknoloji kaplama ürünlerinin (jeosentetik killer ve 
jeomembranlar) kullanıldığı öğrenilenler arasında. Mayıs ayı 
sonuna kadar yedek havuzun tamamen bitirilmesi planlanıyor.
Ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tara-
fından, bölgedeki su birikintilerinden, içme ve kullanma sula-
rından düzenli olarak numuneler alınarak analiz ettirilmekte 
ve şu ana kadar analizlerde herhangi bir sızıntı işaretine rast-
lanmadığı bildirilmektedir. 
Analiz sonuçlarına Çevre Bakanlığı ve Kütahya Valiliği web si-
telerinden ulaşılabilmektedir.  

Mayıs 2011
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Dünyadan Haberler
www.madencilik-turkiye.com

Nautilus Minerals hisseleri, şirketin madencilik işlemlerini 
yapmasına olanak sağlayacak gemi için bir anlaşma sağladı-
ğını duyurmasının ardından yükselişe geçti. Nautilus Minerals, 
önceki sayılarımızda da detaylarını okuyabileceğiniz gibi, de-
niz altı madenciliğini dünyada ilk olarak gerçekleştirmeyi he-
defleyen, Gazmetall’in % 21, Anglo American % 11,1 ve Teck 

Resources’ın % 6,8 ortaklığı bulunan, Londra Borsasına kote 
bir deniz altı madenciliği firmasıdır.
Papua Yeni Gine’deki Solwara-1 projesi ile dünyanın ilk deniz 
altı madencilik aktivitesini gerçekleştirecek firma ünvanını ya-
kalamak için önünde tek engel olan madencilik faaliyetlerini 
sürdürecek özel geminin temini ve finansmanı da artık firma 
için çözüme ulaşmış durumda. 127 milyon EUR’luk gemi, Al-
man Harren & Partner firması tarafından tasarlanıp inşa edile-
cek. Teslimat, 2013’ün ilk yarısı olarak hedeflenmekte ve gemi, 
% 50,1’i Harren firmasına, % 5’i Papua Yeni Gine’li bir firmaya 
ve kalanı da Nautilus’a ait olacak ortaklık şirketine satılacak. Bu 
gemiyle şirket 1600 metre derinden elde edilecek malzemeyi 
işlemeyi planlıyor.
Nautilus ayrıca 2010 - 2011 denizaltı sondaj programını da ta-
mamladığını duyurdu. Program boyunca Solwara-1 yatağı ve 
Solwara-5 masif sülfit cevherleşmesinde, 99 karotlu sondaj ile 
1475 metre test edildi. Nautilus Minerals CEO’su Steve Rogers 
yaptığı açıklamada alınan verilerin yıl sonuna kadar işlenip 
analizlerin tamamlanacağını bildirdi.  

Nautilus, Offshore Madencilik Gemisi İçin 

Anlaşma İmzaladı Mayıs 2011

Madencilik sektörüne de danışmanlık hizmeti veren CRU 
Group’un bir analistinin bir medya organına verdiği deme-
ce göre, bakır fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle bakır 
üreticisi firmaların üretimlerini arttırması sonucu, 2013 yılında 
üretim fazlası meydana gelecek ve bu durum da fiyatlar üze-
rinde ciddi baskı oluşturacak.
CRU’nun şef danışmanı Christine Meilton’a göre 2015 yı-
lına kadar rafine edilmiş bakır üretimi, Kuzey Amerika ve 
Avustralya’nın üretiminde 2012 ve 2013’de yaşanacak artışla-
rın da etkisiyle, yıllık ortalama % 4,3 büyüme gösterecek. 2013 
yılında büyümenin % 7 olması beklenirken, küresel bakır ihti-
yacının da % 4,5 seviyelerinde olması öngörülüyor.
Fiyatlardaki dalgalanmaların devam edeceğini bekleyen Meil-
ton, bakır fiyatlarının 9000 USD/ton seviyesinin altına düşece-
ğini ama 8000 USD/ton seviyesinden de aşağı inmeyeceğini be-
lirtiyor. Dünya bakır ihtiyacının % 40’ını oluşturan Çin’in ve bazı 
gelişmiş ülkelerin, fiyatların belirlenmesinde yine yüksek bir 
etkisi olacağı ve bu ülkelerdeki yatırımların bakır fiyatlarına yön 
vereceği görüşünde. Bakıra en iyi alternatif olarak fiyatları düşük 
seyreden alüminyum görülse de, enerji iletimi konusunda alü-
minyumun bakırdan çok daha zayıf olduğu bilinmektedir.   

Bakır Üretim Fazlası,
Bakır Fiyatları Üzerinde
Baskı Oluşturuyor Mayıs 2011

20 nükleer santral sahibi Hindistan’ın Kazakistan, Nijer ve 
Namibya’da uranyum madeni satın almak için girişimlerde bu-
lunduğu bir yayın kuruluşu tarafından duyurulmuştu. Uranium 
One CEO’su Chris Sattler da yaptığı açıklamada hükümetlere 
bağlı bir çok şirketin, değişik ülkelerde uzun süreli üretim sağla-
yabileceği yatırımlar yaptığını ve Hindistan Hükümeti’nin sahip 
olduğu bir firmanın da bu yolu izlemesinin süpriz olmayacağını 
söyledi. Bilindiği gibi Çin, Rusya, Güney Kore ve Japonya Hükü-
metleri, uranyum ihtiyaçlarını karşılamak için aynı yola başvur-
muş durumdalar. Fukushima-Daiichi felaketi ardından Japonya 
Başbakanı Nato Kan, daha fazla nükleer reaktör yapmayacakla-
rını açıklayarak, uranyum üretim rakamlarını daha fazla arttır-
mayı düşünmediklerinin de sinyallerini vermiş oldular.
Dünya Nükleer Birliği (World Nuclear Association) verilerine 
göre Hindistan’ın mevcut 20 reaktörünün yanında 4 de yeni 
reaktörün inşaası sürüyor. Hindistan 2020’ye kadar 20.000 MW 
kapasiteye, 2032 yılına kadar da 63.000 MW kapasiteye çıkmayı 
hedefliyor.  

Hindistan’ın da
Uranyum Pazarına 
Girmesi Gündemde 

Mayıs 2011
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Tanzanya’nın en büyük altın üreticisi olan African Barrick Gold 
şirketinin North Mara Madeni, yüzlerce kişinin üretilen altın 
cevherini çalma girişimine sahne oldu. Londra Borsasına kote 
şirket yaptığı açıklamada, yağma girişiminin üretime veya iş-
letmeye hiçbir etkisinin olmadığını duyurdu. Yine şirketten 
yapılan açıklamaya göre yerel silahlar kuşanmış 800’e yakın 
kişi maden sahasına girmeyi başarmış, Tanzanya polisinin de 
yardımıyla geri püskürtülmeleri sağlanmış fakat 7 kişi çıkan ça-
tışmada hayatını kaybetmiş 12 kişi de yaralanmıştır. Bu girişim, 
aynı hafta içindeki üçüncü girişim olarak belirtilmiştir. Yağma 
girişimine sebep olarak da şirketin zayıf halkla ilişkiler çalış-

maları gösterilmektedir. Dört açık işletmeden oluşan madene 
2008 yılında 200 kişi tarafından yapılan baskın sonucunda, 
açık işletmelerden birinde üretim durma noktasına gelmişti. 

Tarime bölgesinde, Victoria Gölü’nün 100 km doğusunda bulu-
nun madenin 2010 yılı altın üretimi 213.000 onz seviyelerinde 
ve bu maden şirketin en büyük 3. madeni konumunda. African 
Barrick Gold, dünyanın en büyük altın üreticisi konumundaki 
Barrick Gold’un bir iştirakidir. Şirket Tanzanyadaki tüm üretim-
lerini arttırıp, şu anki 750.000 onz seviyelerindeki üretimini 1 
milyon onz seviyelerine çıkarmayı hedeflemektedir.  

African Barrick Gold’un
Tanzanya Madenine Yağma 7 Ölümle Sonuçlandı

Mayıs 2011

Yıllardır, dünya gündeminden düşmediği halde önemli adım-
lar atılmayan, savaş ganimetleri olarak da adlandırılan elmas, 
tantal, tungsten ve altının Afrika’daki iç savaşları beslemesini 
durdurmak için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir yasa im-
zaladı. Yasayla bu alımları sınırlandıran ve kesin denetim altına 
alacağını duyuran ülkede, şirketlerin kullanacağı bu cevherleri 
nereden aldıklarını açıklama zorunluluğu getiriliyor. 
Ancak, dünyada yüksek miktarda alım yapan bazı şirketler ve 
o bölgede üretim yapan gruplar bu yasanın bir ambargo ol-
duğunu öne sürerken, dünya devi iki firma Intel ve Apple, di-
ğer bazı büyük firmalar ile birlikte bu yasaya uyma konusunda 
ciddi adımlar atmaya başladılar. Afrikalı satıcıların programın 
önüne geçmek için gözlerini Asya pazarına diktiği de alınan 
bilgiler arasında.   

Afrika‘da Savaş Nedeni
Mineral Alımına
Dur Denecek   

Nisan 2011

Güney Afrika, yönetim hatalarını önlemek ve şeffaflığı artırmak 
için online maden hakları sistemini başlatıyor. Mineral Kaynak-
lar Bakanlığı, uygulamada belge ve şablonları desteklemek 
amacıyla yeni kurallar ve standartlar geliştirdi. Bakanlığın oluş-
turduğu bu sistemin, halka maden hakları ve izinleri hakkında 
bilgi sağlaması hedefleniyor.
Geçen yıl, Madencilik Bakanlığı denetimler ve mevcut aramalar-
da usulsüzlükler nedeni ile kanunların yeniden yapılandırılması 
amacıyla, yeni girişim ve araştırma tekliflerini durdurmuştu.  

Güney Afrika 
Şeffaflaşıyor   

Nisan 2011

Ocak 2011‘de tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Avustral-
ya yaralarını hızla sararken, dünyanın en önemli kömür üretim 
merkezlerinden biri olan Queensland’de bu felaketten fazlaca 
etkilenen bölgelerin başında geliyordu.
Sel felaketinin, maden ocaklarında yarattığı tahribat yılın ilk 
dört ayında Avustralya’nın kömür üretiminin azalmasına neden 
oldu. Uzun bir süredir yüksek kömür ve hammadde talebiyle 
gündemde olan Çin Halk Cumhuriyeti ve ona yeni yeni katılan 
Hindistan’ın piyasaya olan arz baskısı, fiyatların yükselmesine 
neden oluyor. Dünya piyasalarını yakın takip ederek fiyat poli-
tikası geliştiren TTK, yılın ilk günlerinde bir ton cevher için 125 
USD seviyesindeki kömür fiyatlarını 190 USD’ye yükseltti. Eko-
nomi çevrelerince bu artış eğiliminin devam edeceği öngörülü-
yor. Dünyanın dev üreticilerinden BHP ve Rio Tinto‘nun felaket 
sonrasında üretimdeki düşüş açıklamaları ile birlikte dünyanın 
kömür ihtiyacının neredeyse yarısını karşılayan Avustralya’daki 
titreşimler, piyasalarda nasıl bir sarsıntıya neden olacağını açık-
lar nitelikte.  

Avustralya’daki 
Sel Felaketi 
Sonrası Kömür     Nisan 2011
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Meksika’da Kömür Madeni’nde  

Grizu Patlaması:
14 Madenci Hayatını Kaybetti
Meksika’nın Coahuila eyaletindeki bir madende 3 Mayıs günü 
meydana gelen patlama sonrası yerin 60 metre altında ölüme 
yenik düşen 14 madencinin cesedine, patlamadan 6 gün son-
ra ulaşıldı. Patlamada yer yüzeyinde çalışan bir madencinin de 
kolunun kopması alınan bilgiler arasında. Ülke gazetelerinden 
El Universal’de yayınlanan bilgilere göre maden Asociacion de 
Carboneros BINSA’ya ait. Devlet yetkilileri patlama ardından ül-
kedeki madenlerin denetimlerini sıkılaştıracaklarını açıkladılar.
2006 yılında Meksika’nın en kötü kazalarından biri de Grupo 
Mexico’nun Pasta de Conchos kömür madeninde meydana 
gelmişti. Kazada altmış beş madenci hayatını kaybetmiş, ka-
zada hayatını kaybeden madencilerin bazılarının vücutlarına 
ulaşılamamıştı. Bu kaza sonrası şirketler ve sendikalar arasında 
büyük tartışamalar yaşanmıştı. Kazaların günümüzde de de-
vam etmesi, mevcut sorunların hala daha çözülememiş oldu-
ğunu gözler önüne sermekte.  

Mayıs 2011
Mayıs 2011

Rio Tinto ve First Bauxide Corporation ortak girişim anlaşmala-
rını sonlandırdı.
2008 yılında ortak girişim  anlayışı  şeklinde  imzalanan mektup, 
Guyana’nın kuzey bölümünde  bulunan boksit kuşağının, eko-
nomik metalurjik boksit kaynaklarını keşfetmek için dört yıllık 
bir süreyi kapsamak üzere tasarlanmıştı.  
Guyana Endüstriyel Mineraller tarafından, First Bauxide’e 
Essequibo-Demerara’da jeolojik ve jeofizik araştırmalar için 
2007 yılında izin verilmişti.  Essequibo Projesi için yapılan keşif 
verileri tarihleri ile birlikte First Bauxide’a teslim edilirken, First 
Bauxide Yönetim Kurulu Başkanı Yannis Tsitos yaptığı açkılma-
da; şirketin teknik ekibinin şu anda Essequibo üzerinde yapılan 
arama  sonuçlarını gözden geçirmekte olduğunu ve  yönetimin 
yakında projenin  geleceğini  belirleyeceğini,  şirketin ana odak 
noktası olan Bonasika Refrakter Boksit Projesi’nin gelişiminin 
devam ettiğini söyledi.  

Rio Tinto ve First Bauxide 
Ortaklıklarını 
Sonlandırdı

Küresel ekonomik büyüme ve tedarikteki olumlu gelişmeler, 
araştırmacı Johnson Matthey’in “Platin 2011” analizinde, meta-
le olan ihtiyacın % 16 artarak 7,8 milyon onsa ulaşması, platin 
fiyatlarınının yıl bitmeden 2000 USD/ons seviyelerine ulaşabi-
leceği olarak değerlendirildi. Platine olan otomotiv ve endüst-
riyel ihtiyacın artması ve sınırlı sayıda tedarikçi olması, platin 
fiyatlarını 6 aylık dönemde Nisan ayı sonuna kadar ortalama 
1762 USD/ons seviyelerinde tutmasına sebep oldu. Johnson 
Matthey’e göre de önümüzdeki altı aylık dönemde platin, or-
talama 1870 USD/ons seviyelerinde seyredecek. Önemli piya-
salardaki faiz oranlarının düşük kalması ve spekülatif yatırım-
ların platin fiyatlarının yüksek kalmasına olanak sağlayacağı 
öngörülürken diğer yandan petrol fiyatlarının artması ve/veya 
para akışındaki büyük negatif etkiler sonucu fiyatlar aşağı çe-
kilebilir. Bununla birlikte Çin’in güçlü fiziksel alışları, platin fi-
yatlarının 1750 USD/ons seviyesinin altına düşmeyeceğini ga-
ranti eder seviyelerde. Dünya platin tedariki 2010 yılında, 1,84 
milyon onsluk geri dönüşüm miktarı ile birlikte % 0,6 artarak, 
6,06 milyon ons seviyesine ulaşmış durumda.
Paladyum da küresel ihtiyacın rekor düzeye ulaştığı bir dönem 
içerisinde. Geçen yılki paladyum ihtiyacının % 23’lük artış göste-
rerek 9,63 milyon ons seviyesine ulaşması, paladyum fiyatlarının 
da yıl içinde yüksek seyredeceğini göstermekte. Paladyumun da 
otomotiv sektöründe ve yatırım amaçlı olarak kullanıldığı, bu-
nunla birlikte Rusya’nın stoklarından yaptığı satışları arttırması, 
artan ihtiyacın sadece bir bölümünü karşılayabileceği ve fiyatla-
rın bir miktar daha artacağı yönünde değerlendiriliyor.  

Platin 2000 USD/ons 
Sınırını Geçebilir Mayıs 2011

Xstrata Copper,  kuzeybatı Queensland, Avustralya‘da bulunan 
E1 ve Monakoff bakır yatakları için  Exco Resources ile nakit de-
ğeri 175 milyon USD olan bir anlaşma yaptığını duyurdu.
Ernest Henry maden işleme  tesisleri  yakınlarında bulunan  E1 
ve Monakoff, tamamlanmış fizibilite çalışmaları ile açık ocak 
methoduyla işlenen bakır maden kaynakları içermektedir. Bu 
bölgeden üretilen cevher, Ernest Henry tesislerinde işlenmek 
üzere yollanacaktır. Xstrata Copper‘dan Steve de Kruijff  açık-
lamasında; Ernest Henry‘nin açık ocak operasyonlarını kısa za-
manda tamamlanmasının beklendiğini  ve  şu anda manyetit 
özütleme tesisi ile ilişkili firmanın önemli bir yeraltı maden iş-
letme  dönüşüm sürecinde  olduğunu söyledi. Gerekli hükümet 
onaylarına bağlı olarak, işlemlerin  tamamlanmasından sonra, 
2012 yılının ikinci yarısında E1 ve Monakoff bakır projelerinden 
ilk üretimin başlamasını beklediklerini  sözlerine ekledi.
Ernest Henry Minings, kuzeybatı Queensland‘da Cloncurry  
bölgesinin kuzey doğusuna 38 km uzaklıkta 1998 yılında açık 
ocak yöntemiyle üretime başlamıştır.
Xstrata Copper ise  Arjantin, Avustralya, Kanada, Şili, Peru, Filipin-
ler, Papua Yeni Gine ve ABD gibi çeşitli ülkelerde  madencilik ve 
metalurjik işlemler ve geliştirme projeleri yürüten bir firma olup, 
katot bakır ve bakır konsantresi üretiminde dünyada dördüncü 
sırada yeralıp,  2010 yılında 913.500 ton üretim yapmıştır.  

Xstrata, Exco Resources’ın
Bakır İşletmelerini
Almayı Planlıyor Nisan 2011
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MADENBİR İkinci Olağan 
Genel Kurul Toplantısı
Madencilik Müşavir Mühendisleri Birliği Derneğinin (MADEN-
BİR) İkinci Olağan Genel Kurulu, 30 Nisan günü Ankara Park 
Hotel’de gerçekleştirildi. Yoğun bir katılım sağlanan Genel Kurul 
başlangıcında oy birliğiyle Sabri Karahan Genel Kurul Başkanlı-
ğına, Vedat Oygür Genel Kurul Başkan Yardımcılığına ve  Hasan 
Ersin Etlik Yazmanlığa seçilerek Kurul çalışmalarına başlandı. 
Genel Kurul esnasında, belirlenmiş gündem konularının görü-
şülmesinin ardından, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yenel yaptı-
ğı konuşmada, sıkça gündeme gelen bazı konulara değindi. Bu 
kapsamda üzerinde en fazla durulan konu ise Maden Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği’nin hazırlanışı ile ilgili olarak MADENBİR’e 
yapılan ithamlar oldu. Ömer Yenel yaptığı açıklamada, akredite 
olması için çalışılan bu birliğin, MİGEM’in hazırladığı yönetmelik 
ile bir ilişkisi bulunmadığı ve bulunamayacağını savundu. Ak-
redite raporlamanın devlet için değil, sadece yatırımcı, banka 
ve borsanın ihtiyacına yönelik yapılacağını ve MADENBİR’in ça-
lışmalarının devletten bağımsız bir şekilde yürütülmesi gerek-
tiğini söyledi. Hazırlanacak raporlama standartlarının da yine 
devletten bağımsız, MADENBİR bünyesindeki mühendisler ve 
kişiler tarafından hazırlanacağını da sözlerine ekledi.

Yeni dönem çalışma planı ve yeni dönem yönetim kurulu 
seçimlerinin ardından, raporlama standartlarının en kısa za-
manda uygulanabilir ve somut hale getirilebilmesi için ne ge-
rekiyorsa en kısa zamanda yapılması gerektiği vurgulanarak, 
toplantı sona erdi. Yeni dönem Yönetim Kuruluna Ömer Yenel, 
Mehmet Kayadelen, Tandoğan Engin, Uğur Gönülalan, Vedat 
Oygür, Esin Ozgan ve Cem Yüceer seçildiler.    

Nisan 2011

MADENBİR İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı açılış konuşması Ömer Yenel 
tarafından yapıldı.

Metrans Makina’dan 
Pompa Uygulamaları Seminerleri     
Watson Marlow Bredel ve Wilden Pump Türkiye distribütörü ve 
satış sonrası hizmet sağlayıcısı Metrans Makina, 27 Nisan 2011 
günü Radisson SAS İstanbul Bosphorus Hotel’de ve 29 Nisan 
2011 günü Mövenpick Hotel İzmir’de “2011 Pompa Uygulama-
ları” konulu iki seminer düzenledi. Hortum (peristaltik) pompa 
üreticisi olan Hollanda merkezli Watson Marlow Bredel firma-
sından Avrupa Bölge Müdürü Adrian Groeneveld ve Eğitim ve 
Uygulama Müdürü Johannes Meijer, hava tahrikli çift diyafram-
lı pompa üreticisi olan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Wil-
den Pump firmasından da İş Geliştirme Direktörü Habib Diallo 
ile Bölge Direktörü Rainer Wulf seminere konuşmacı olarak 
katıldılar. Seminerlere Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerin-
den gıda, içecek, ilaç, seramik, kimya, boya, arıtma ve maden 
sektörlerinin önde gelen firmaları katılım sağladı ve seminer 
büyük ilgi gördü.
Tüm gün süren seminerlerin ilk bölümünde, hava tahrikli çift 
diyaframlı pompalar anlatılarak kullanım alanları, avantajları 
ve malzeme seçenekleri konularının detaylarına inildi. Hortum 
pompaların anlatıldığı ikinci bölümde de, Bredel teknolojisi, 
bakım periyodunu uzatma, yüksek katı partikül oranlı sıvıların 
transferi gibi konulara değinildi. Seminer katılımcılara tüm pom-
paları yakından tanıma ve inceleme fırsatı da sağlamış oldu.
Seminerlerin kapanış konuşmasında, Metrans Makina Genel 
Müdürü Vedat Kirişçi  “2011 yılında kuruluşumuzun 20. yılını 

kutlarken hedefimiz müşterilerimizin sadece ürün sağlayıcısı 
olmaktan öte, onlarla karşılıklı güven üzerine kurulu iş ortaklığı 
ilişkisi kurmak ve çözüm odaklı hizmet yaklaşımı ile müşterile-
rimizin iş süreçlerine katma değer sağlayan, vazgeçilmez bir 
marka olmaktır. Bu kapsamda ülkemize teknoloji ve bilgi akışı 
sağlayarak müşterilerimizin üretim süreçlerini daha etkin ve 
verimli düzeye çıkarmaya çalışıyoruz.” dedi.
Tüm katılımcılar Watson Marlow Bredel ve Wilden Pump firma-
larının yenilikçi teknolojilerini tanıma fırsatı buldular ve sunum-
ların faydalı ve verimli olduğunun altını çizerek, seminerlerden 
memnun bir şekilde ayrıldılar.    

Nisan 2011

Pompa Uygulamaları Semineri Mövenpick Hotel İzmir

Etkinlik
www.madencilik-turkiye.com



64. Türkiye 
Jeoloji Kurultayı
Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından bu yıl 64.sü düzenlenen Türkiye Je-
oloji Kurultayı, 25 - 29 Nisan 2011 tarihleri arasında Ankara’da MTA Genel 
Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. 64 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen ülke-
mizin tek yer bilimleri etkinliği olan Kurultay, her zaman olduğu gibi üniversite-
ler, kamu kuruluşları ve özel sektör tarafından ilgi gösterildi. Özellikle 27 Nisan 
tarihinde gerçekleştirilen Metalik Maden Yatakları ve Endüstriyel Hammadde-
ler başlıklı oturumlarda yoğun bir dinleyici kitlesine hitap edilmesi dikkat çeki-
ciydi. Geçtiğimiz yıl düzenlenen kurultaya oranla daha düşük katılımcı sayısına 
sahip olduğu gözlemlenen etkinliğin bu yılki ağırlıklı temalarından birisi “İnsan 
ve Toplum İçin Jeoloji” oldu. Kurultayda yer alan sergi alanında ağırlıklı olarak 
yer bilimleri alanında yazılım çözümleri sunan firmalar yer aldılar.

Kurultay Konuları Aşağıdaki Şekilde Belirlendi:

Aktif Tektonik, Depremsellik ve Arkeojeoloji •
Bölgesel Jeoloji  •
Çevre Jeolojisi ve Tıbbi Jeoloji •
Deniz , Göl ve Kıyı Jeolojisi  •
Doğal Afetler Jeolojisi •
Enerji ve Enerji Kaynakları  •
Hidrojeoloji •
İklim - Eski İklim Değişiklikleri  •
Magmatizma ve Magmatik Süreçler •
Metamorfizma ve Metamorfik Süreçler •
Metalik Maden Yatakları ve Endüstriyel Hammaddeler •
Mühendislik Jeolojisi - Jeoteknik  •
Paleontoloji-Biyostratigrafi •
Sedimentoloji ve Sedimenter Süreçler •
Toplum İçin Jeoloji •
Türkiye’de Yer Bilimlerinin Gelişimi  •
Yer Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama  •
Yüzeysel İşlevler ve Jeomorfoloji •    

Nisan 2011

Jeoloji Kurultayı açılışı MTA Sadrettin Alpan Salonu’nda gerçekleştirildi
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22. Uluslararası 
Madencilik Kongresi ve Sergisi
11-13 Mayıs tarihleri arasında Ankara Dedeman Otel’de gerçek-
leştirilen 22. Uluslararası Madencilik Kongresi, 15 ülkeden 500 
delegenin katılımı ve 103 bildirinin sunulması ile tamamlandı. 
24 kurum ve kuruluşun ürün ve hizmetlerini tanıttığı küçük bir 
sergi alanına da sahip olan kongrenin son gününde bir de tek-
nik gezi düzenlendi. 
Kongrenin açılış konuşmalarını sırasıyla ODTÜ Maden Mühen-
disliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Kongre Yürütme Kurulu Başka-
nı Tevfik Güyagüler, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı 
Mehmet Torun, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, Genel Ma-
den İş Sendikası Başkanı Eyüp Odabaş, DİSK Genel Başkan Vekili 
Tayfun Görgün ve Enerji Bakanı Taner Yıldız gerçekleştirdi. 
Bakan Taner Yıldız konuşmasında ilginç konulara değindi. İşlet-
melerde iş güvenliği ve işçi sağlığı konularına uyulmaması ha-

linde, orada çalışan maden mühendisinin o işletmeyi kapatma 
yetkisine sahip olduğunu hatırlattığı bölümde, salondan yük-
selen seslerle, bu yetkinin gerçekte kağıt üzerinde olduğu ve 
uygulamasının neredeyse imkansız olduğu tepkisi ile karşılaştı. 
Bakan Yıldız bu noktada, ister kamuda ister özel sektörde olsun 
maden mühendisinin bu yetkisini gerektiğinde kullanmasının 
gerektiğinin önemle altını çizdi. 
Kendisinden önce yapılan konuşmalarda, Afşin - Elbistan, Çöl-
lolar Kömür sahasında meydana gelen kayma olayı ile ilgili pek 
çok eleştiri alan Enerji Bakanlığını temsilen Taner Yıldız, konuyla 
ilgili çeşitli eleştirilerde bulundu. Bugüne kadar kimsenin, ken-
disine herhangi bir projeyle gelerek göçüğü kaldırma çalışma-
larına yol göstermeye çalışmadığından yakınan Yıldız, kendisi-

nin göçük kaldırma konusunda yaptırdığı çalışmada, göçüğün 
kaldırılması için hesaplanan sürenin 2 yıl olarak tespit edildiğini 
söyledi. Şu an bakanlığın bu süreyi kısaltmak için dünyanın çe-
şitli yerlerinden yüksek teknolojiye sahip kuruluşlarla iletişime 
geçmek üzere çalışmalar yaptığını ve bu süreyi kısaltmak için 
uğraştıklarını anlattı. Bakan konuşması esnasında, Çöllolar ile 
ilgili somut önerisi olanların bakanlığa çekinmeden başvurabi-
leceğini ısrarla sözlerine ekledi.
Yeni kanunun sektöre etkilerine de değinen bakan, arama ruh-
satı başvurularının kanun öncesi döneme göre 8’de 1 oranında 
azaldığını söyleyerek, Kasım 2010 tarihinden bu yana yani yeni 
uygulama yönetmeliğinin yayınlanması sonrasında 696 tane 
ruhsat düzenlendiğini, geçtiğimiz yıl bu rakamın 4878 adet 
olduğunu belirtti. Bu durumun, yalnızca madencilik yapabi-

lecek kapasitede kişi ve kuruluşların ruhsat aldığını 
gösterdiğini söyleyerek, amaçlarına ulaştıklarını ve 
gerçek yatırımcının önünün açıldığını savundu.
Açılış konuşmalarının ardından yapılan çağrılı ko-
nuşmada, “Kuzey Şili’de 33 Madencinin Kurtarılma 
Öyküsü” isimli sunumuyla F. M. Rojas, geçtiğimiz 
aylarda Şili’de yaşanan maden kazası ve sonrasında 
gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları ile ilgili olarak 
bir sunum gerçekleştirdi. 
Verilen öğle arasının ardından kongre programına 
uygun olarak yapılan sunumlardan Prof. Dr. İrfan 
Bayraktar - “Endüstriyel Minerallerin Geleceği”, Sabri 
Karahan - “Krom Madenciliğinde Paradigma Deği-
şiyor”, Suat Deli Balta -  “Sürdürülebilir Kalkınmada 
AB - Türkiye Enerji ve Çevre Politikalarının Rolü” ve 
Tevfik Güyagüler - “Yerli Kömür İle Çalışan Kömür 
Santrallerinin Kömür Rezervleri İle Birlikte Değerlen-
dirilmesi” isimli sunumlar, sektörün geleceği açısın-
dan oldukça önemliydi. 
Kongrenin ikinci gününde gerçekleştirilen panelde 
ise İşletmelerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusu 
ele alındı. Hararetli tartışmalara da sahne olan panel 
ilgi ile takip edildi.  

Mayıs 2011

Madencilik Kongresi Sergi Alanı

Madenlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Paneli, Mehmet Torun (Maden Müh. Odası)
Kasım Özer (Çalışma Bakanlığı), Prof.Dr. Gürhan Fişek (A.Ü. SBF), Tayfun Görgün 

(DİSK), M. Atılgan Sökmen (Türkiye Madenciler Derneği)
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Avustralya Ticaret Ateşeliği,
“Mining Mission to Turkey” Toplantısını Gerçekleştirdi
Avustralya Konsolosluğuna bağlı olarak çalışan Austrade 
(Avustralya Ticaret Ateşeliği) tarafından düzenlenen “Mining 
Mission to Turkey” (Avustralya Madencilik Firmaları Ticari He-
yeti Toplantısı), Avustralyalı firmaların İzmir Soma’daki açık ve 
kapalı kömür madeni ziyaretlerinin ardından 10 Mayıs tarihin-
de, Grand Hyatt Hotel İstanbul’da gerçekleştirildi. Başkonsolos 
Geoffrey Rea’nın kısa süren hoşgeldiniz konuşmasının ardın-
dan, Avustralya Büyükelçisi Ian Biggs konuşmasında Avustral-
ya – Türkiye ilişkilerinden, kendisinin çocukluğundan gelen 
kömür madenciliği geçmişinden, iki ülke arasındaki ticari ve 
siyasi benzerliklerden, kömür ithalatının son durumundan, 
vize alımındaki kolaylıklar ve ziyaretçi sayılarındaki artıştan, 
Avustralya’daki Türk nüfusunun ibadet yerleri ve 3000 kişilik 
okullara sahip olduğundan bahsetti. 

Madenciler Derneği Başkanı Mustafa Sönmez’in ülkemizin so-
runları ve Avustralya ile olan ilişkilerden bahsettiği konuşması-
nın ardından Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi Nijat Gürsoy, ülkemizin, dünya bor rezervinin % 70’ini, ze-
olit rezervinin % 7’sini ve pomza rezervinin % 60’ını elinde bu-
lundurarak, dünyada birinci sırada olduğunu belirtti. Bu mine-
raller ardından nadir toprak elementlerinde % 12, toryumda % 
10, trona’da % 8, profillitte de % 7’lik rakamlarla yine dünyada 
çok önemli bir yerde olduğumuz üzerinde durdu. Yıllık 12 mil-
yar USD olan üretim rakamımızın, 3,7 milyar USD’lik kısmının ih-
raç edildiğini ve yapılacak yatırımların ardından ülkemizin yıllık 
yaklaşık 15 milyar USD’lik ihracat potansiyeli olduğunu belirtti. 
Açılış konuşmaları ardından Avustralyalı şirketler sunumlarını 
gerçekleştirdiler. Öğle yemeği ardından gerçekleştirilen ikili 
görüşmeler sonrası, tüm katılımcı ve ziyaretçilerin beğenisini 
kazanan bu başarılı organizasyon sona erdi. Toplantıya katılan 
firmalar ve iş alanları şu şekildedir: 

acQuire Technology Solutions Pty Ltd • : Jeolojik bilgi yö-
netimi çözümleri
Aran International Pty Ltd • : Maden işletmecileri için mo-
düler dolgu tesisleri temini ve mühendisliği
Coal Services Pty Ltd • : Madencilik sektörü için iş güvenliği 
ve maden kurtarma eğitimi uzmanlığı
Linc Energy Limited • : Enerji projeleri geliştirme ve yeraltı 
kömür gazlaştırma işlemi konusunda uzmanlık
Ludowici • : Titreşimli elekler, besleyiciler, santrifüjler, siklon-
lar ve suya dayanıklı malzemeler
Maptek • : Vulcan, I-Site, MineSuite yazılımları ile birlikte 
profesyönel jeolojik modelleme, maden tasarımı ve maden 
planlama servisleri
Mineware • : Vargel (dragline) ve kepçe (shovel) gözlemleme 
sistemleri uzmanlığı ve maden izleme sistemleri.   

Toplantıda sunum gerçekleştiren firma yetkilileri: Gary Buchanan (Maptek), Harry Mostert (Aran International), Marianne Broadgate 
(acQuire), Tibet Kara (Austrade – İstanbul), David Ricketts (Ludowici), Kevin O’Brien (Coal Services), Austin Warnstrom (Mineware)

Austrade Başkonsolosu Geoffrey Rea’nın açılış konuşması

Mayıs 2011
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KOMATEK
İş ve İnşaat Makineleri Fuarı

Nisan 2011

KOMATEK 2011 Uluslararası İş ve İnşaat Makine Teknoloji 
ve Aletleri Fuarı, 20-24 Nisan 2011 tarihleri arasında Ankara 
AKM’de gerçekleştirildi. Fuar alanı olarak 75.000 m² ve otopark-
lar için 50.000 m² olmak üzere 125.000 m² alan üzerine kurula-
rak geniş bir alanda gerçekleştirilen fuara 470 firmanın katıldığı 
öğrenildi. 5 günlük fuar süresince 30 binin üzerinde ziyaretçi 
alan KOMATEK’te, Ankara’nın artık dünya standartlarında bir 
fuar alanına sahip olması gerektiği, gerek katılımcılar gerekse 
ziyaretçiler arasında konuşulan neredeyse tek konuydu. Fuarla 
ilgili olarak bazı firmaların görüşleri ise şu şekilde oldu:

Bahadır Ergener - Atlas Copco
Komatek fuarında beklentimiz, özellikle Ankara ve tüm 
Türkiye’den gelecek olan müşterilerimiz ile bir buluşma fırsatı 
yakalamaktı. Hava koşulları kötü olmasına rağmen beklediği-
mizden yüksek bir katılım gerçekleşti. Genel olarak beklentile-
rimiz karşılandı diyebiliriz. Fuarda hidrolik kırıcı bölümünden ve 
sarf malzemeleri bölümünden yeni ürünler tanıttık. Bunlardan 
bir tanesi yatay sondaj makinalarında kullanılan delici uçlar, bir 
diğeri de ters dönüşümlü sondaj uygulamalarında kullanılan, 
RC50 kuyu dibi tabancaydı. Ürünlerimize gösterilen ilgi bekle-
diğimiz gibiydi. Fuarda hali hazırda görüştüğümüz müşteriler 
ve yeni müşterilere satış da gerçekleştirdik. 
Fuar tarihi zamanlama olarak Ankara hava koşulları da düşü-
nülerek Mayıs sonu, Haziran başına alınabilirdi. Onun dışında 
Atlas Copco olarak katılımdan memnunduk. 

İlker Çaşka - Teksomak
Aslına bakarsanız fuarların genel statüsü müşterilerimize neler 
yaptığımızı göstermek, makinalarımızı sergilemek, bizi tanıma-
yan kişi ve firmalara kendimizi tanıtmaktır. İnsanları, firmamız 
hakkında merak ettikleri konularda bilgilendirmek amacıyla 
buradayız. Bu yüzden herhangi bir satış hedefi olmadan fuarla-
ra katılmaktayız. Zaten iyi bir fuar geçirirseniz dönüşleri hemen 
fuar sonrasında almaya başlıyorsunuz. 
Biz sürekli ürün gamını genişleten bir firmayız. Bu fuarda da 
yeni ürünlerimiz mevcut. Yurt dışı talebine göre üretilen bir ma-
kinamız olan RC makinamızı sergiliyoruz. Bir diğer makinamız 
ise 1000 metre kapasiteli ve çok amaçlı sondaj yapabilmenizi 
sağlayan Pathfinder 10. Bu iki makinamız oldukça yeni. Diğer 
ürünlerimiz ise daha önceden var olan ürünlerimiz. 
Komatek Fuarında genelde eski müşterilerimiz bizi ziyaret etti. 
Yeni müşteri sayısı oldukça az oldu. Olumsuz hava durumuyla 
da alakalı olarak ziyaretçi sayısı sınırlı oldu diyebiliriz.   
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MINEX 2011 - 4. Madencilik, 
Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı 
MINEX 2011 - 4. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri 
Fuarı, 5 - 7 Mayıs 2011 tarihleri arasında İzmir Kültürpark Ulus-
lararası Fuar Alanı’nda gerçekleştirildi. İmkanlarıyla fuarların, 
fuar alanlarında gerçekleştirilmesi gerektiğini bir kez daha 
kanıtlayan MINEX, yalnızca profesyonel ziyaretçiye açık olması 
nedeniyle konuyla ilgili kişilerin dikkatini çekti. Ayrıca fuarla eş 
zamanlı olarak Maden Mühendisleri Odası tarafından 3. Maden 
Makineleri Sempozyumu da düzenlendi.
5500 m²’ye yakın bir alanda hizmet veren fuara 129 firmanın 
yanı sıra yerli ve yabancı pek çok ziyaretçi katıldı. Fuara katılan 
bazı firmaların yetkililerinden fuarla ilgili görüşlerini aldık:

Nezih Doğu - Acme Analitik Laboratuar
Fuardan beklentimiz, portföyümüzdeki müşterilerimizle sıcak 
teması korumak, potansiyel müşterilerle de iletişim kurabilmek 
ve onlara Türkiye’de yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı yüz yüze 
anlatabilme zemini bulmaktı. Beklentilerimizin önemli ölçüde 
karşılandığını söyleyebiliriz. Sektörel bir fuar olması nedeniyle 
katılımın düşük olduğu bir gerçek. Belki gelecek dönemlerde, 
sektörün geleceğinin belirleyicisi olacak maden, jeoloji ve jeofi-
zik mühendisliği öğrencilerinin katılımını da cezbedecek prog-
ramlar kurgulanması, bu kapsamda sponsorlu ücretsiz servis ve 
yiyecek - içecek sağlanması gibi açılımlar düşünülebilir. 

Metin İlday - Anadolu Flygt
MINEX’te, daha önceki fuarlarda olduğu gibi bu sene de bek-
lentimiz, bizim için son derece kıymetli olan maden sektörü 
müşterilerimizle bir araya gelmek, çoğunlukla uzaktan irtibatta 
olduğumuz kişilerle yüz yüze görüşmek ve münasebetlerimi-
zi tazelemek, bunun yanı sıra, yeni müşteri ve bağlantı imkanı 
sağlayacak temaslarda bulunmaktı. Bu beklentimizin fazlasıyla 
karşılandığını söyleyebiliriz. Bu fuarda yeni ürün tanıttığımız 
gibi zor koşullar için yeni uygulama seçeneklerimizi de sergi-
leme şansı bulduk ki bu anlamda son derece başarılı bir fuar 
geçirdiğimizi söyleyebilirim. 
İlginç olansa, uzun süredir çalıştığımız firma ve kişilerin, bazı 
ürünlerimiz ve uygulama formlarımızla ilgili yeterince bilgi sa-
hibi olmamalarıydı. Bu anlamda, her türlü tanıtım fırsatının ne 
kadar önemli olduğunun altını çizmek isterim. Özellikle, görüş-
tüğümüz bazı son kullanıcıların, karşılaştığı sorunları masaya 
yatırma ve mühendislik esaslı teknik çözümler sunma fırsatı 
sağlaması nedeniyle bu fuar son derece yararlı oldu. Bunun dı-

şında, fuar öncesi başlayan bazı görüşmelerin fuarda neticelen-
diği satışların yanı sıra, fuar standımızda yapılan görüşmelerle 
prensipte anlaşılan satışlarımız da oldu. 
Bu fuar için daha iyi tanıtım ve özellikle son haftalarda daha 
etkin bir duyuru ve hatırlatma yapılmasının gereğine dikkat 
çekmek istiyorum. Keza, öncesinde ve esnasında telefon ile gö-
rüştüğümüz bazı müşterilerimizin, Minex fuarını bildiği halde 
tarihini unuttuğunu ve atladığını öğrendik. Özellikle son haf-
talarda daha etkin ve yaygın duyuru ile konuyla birinci derece-
den ilgili ziyaretçi sayısının artırılmasını tavsiye ediyorum.

Banu Aktaş - Anagold Madencilik
Fuarlar, bizim gibi altın madenciliğiyle uğraşan şirketler için 
pek çok farklı kesimden insanla yüz yüze temas kurabilmek 
açısından oldukça iyi bir fırsat oluyor. Bu kapsamda Minex 
Fuarında da standımıza bilgi almak için uğrayan, bize sorular 
yönelten öğrenci, öğretim üyesi, sivil toplum örgütü temsilcisi 
gibi pek çok insanla temas kurabilmekten çok memnunuz. Bu 
anlamda da şirketimize ve altın madenciliğine yönelik ilginin 
yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bize sorular soran, bilgi almak 
isteyen, katalog ve dergimizi edinmek isteyen pek çok kişi ve 
şirket temsilcisi oldu. Bu da bizi mutlu etti. 
Bizim için fuarlardaki temel hedef daha çok bilgi alışverişi sağ-
lamak, kendimizi ifade edebilmek, iş yaptığımız ve iş yapma 
potansiyelimiz olan firmalarla bir araya gelebilmek, sektördeki 
gelişmeleri takip edebilmek, şirketimizin görünürlüğünü sağ-
lamaktır. Bu fuarda da bu hedeflerin hayata geçirilmesi fırsatını 
bulduk ve beklentilerimizin büyük ölçüde karşılandığı söy-
lenebilir. İzmir Fuarlarının büyük avantajı fuar alanının şehrin 
merkezinde yer alması. Bu sayede çocuklar, öğrenciler, kadınlar, 
turistler gibi pek çok farklı kesimle de bir araya gelme imkanı 
olabiliyor. Bunlar bizim için de daha renkli buluşmalar oluyor.

Mayıs 2011
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İpek Üler - Başarsoft
Amacımız maden sektöründeki çözümlerimizi ve yeniliklerimi-
zi müşterimiz olan ve olmayan maden firmalarına ulaştırmaktı. 
Bu kapsamda beklentilerimizin karşılandığını söyleyebilirim. 
Fuarda MapInfo tabanlı olarak geliştirmiş olduğumuz Maden 
Ruhsat Bilgi Sistemi Yazılımını ve madencilik modülümüz olan 
Discover ve Discover 3D yazılımlarının son versiyonlarını tanıt-
tık. Ürünlerimize ilgi yeterli düzeydeydi. Fuara herhangi bir sa-
tış amacıyla katılmadık. Fuar sonrası geri dönüşlerimizi almaya 
başladık.
MINEX 2011 güzel bir fuar organizasyonu oldu. Firmamız ve 
tanıtım faaliyetlerimiz açısından bizim için çok yararlı oldu di-
yebilirim. Sektördeki son gelişmeleri takip etmemiz ve bu yön-
de yazılım çözümleri üretmek bizim için önemli bir konu. Bu 
nedenle bu tarz fuarlarda yer almaya devam edeceğiz.

Selen Güven - Mapek
Minex fuarından beklentilerimiz yeni potansiyel alıcılar belir-
lemek, ürün satışı yapmak, mevcut ve potansiyel alıcıların yö-
neticileri ile temas kurmak ve ürünlerimizi standımızda sergi-
leyebilmekti. Fuara ilginin gerek üst düzey yöneticiler, gerekse 
diğer kademelerde çalışanlar nazarında yüksek olması da bek-
lentilerimizin büyük bir çoğunluğunu karşılamıştır. 

Türkiye için yeni bir ürün olmamasına karşılık, distribütörlüğü-
nü yaptığımız Boart Longyear’a ait yer altı ve yer üstü sondaj 
makinelerimizi (LM55 ve LF90D) ilk defa bir fuarda sergiledik. 
Pazarın marka değeri ve bilinirliği en yüksek makineleri olmala-
rı nedeniyle gösterilen ilgi oldukça yoğundu. Ayrıca Türkiye için 

oldukça yeni olan Sioux, Grund Pfahl und Sonderbau, Wassa-
ra, Obermann, Fann, Throop Rock Bit ve 2iC gibi Türkiye genel 
distribütörlüğünü yaptığımız firmaların ürünlerini ve Mapek 
Makine’nin markası olan BOR - BEN kimyasallarını sergileme 
imkanı bulduk.  
Fuar; gerek organizasyonu, gerek kurulumu, gerekse katılım-
cıları ve ziyaretçileri ile oldukça başarılı geçmiştir. Madencilik 
firmalarının merkezlerinin çoğunlukla Ankara veya İstanbul’da 
olması ufak bir dezavantaj oluşturmuş olsa da tarih olarak Ma-
yıs ayında gerçekleşmesi, sezonun başlangıcına yakın olması 
nedeniyle oldukça faydalı olmuştur.

Mesut Ekinci - Netcad
Fuarda madencilik sektöründeki meslek odamız, kamu ve özel 
sektörünün temsilcileri ve üniversiteler ile bir araya gelmeyi 
hedeflemiştik. Hedeflerimize ulaştığımızı düşünüyorum. Fu-
arda yoğun olarak ziyaret edilen ve dikkat çeken stantlardan 
birisine sahip olduğumuzu söyleyebilirim. NETPRO/Mine bizim 
yeni nesil ürünlerimizden ve madenciliğin tüm süreçlerine, bir 
çatı altında entegre olarak çözüm üretmektedir. İlk olarak varlı-
ğı MINEX 2009’da duyurulmuştu. O zaman ürünün geliştirilme 
süreci devam ediyordu. Şuan geliştirilme süreçleri tamamlandı. 
MINEX 2011’de de tamamlandığını duyurmuş olduk. 
NETPRO/Mine bugüne kadar 20’ye yakın firma tarafından satın 
alınmıştır. Bu fuarda mevcut kullanıcılarımızla bir araya geldik. 
Takip ettiğimiz birkaç satışın sözünü aldık. Üniversiteler ürüne 
ciddi ilgi gösterdi. Üniversitelerimiz NETPRO/Mine laboratuar-
ları oluşturmayı düşünüyor. Bazı üniversitelerimizden bunun 
sözünü aldık. Fuara İran’dan katılan ziyaretçilerden de yoğun 
ilgi gördük ve ürünümüzü kendilerine tanıtma fırsatı bulduk.  
Standımıza katılım yüksek olmakla beraber fuara katılım bize 
göre yetersizdi. Bu gözlemimizi fuar yetkililerine de ilettik. Cid-
di hazırlıklar yaparak bu fuarlara katılıyoruz. Fuar yetkililerinin 
bu konuyu değerlendireceğine inanıyoruz.    
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Otomatik Yükleme 
Devrede

R
io Tinto - Diavik Madeni, dünyadaki en heybetli ma-
denlerden biri. Kuzey Kutup Dairesi’nin 200 km gü-
neyinde Kanada’nın uzak ve görkemli Kuzeybatı Böl-
gesinde yer alan maden kelimenin tam anlamıyla kuş 

uçmaz kervan geçmez bir yerde.

Devasa bir gölün ortasında küçük ve ayrık adalar kümesinin 
üzerine kurulmuş madenin uygarlıkla tek bağlantısı bir uçuş 

pisti ve 300 km güneyde bu-
lunan Yellowknife kasabasına 
doğru giden ve yalnızca kış 
aylarında kullanılabilen bir 
karayolu.

Ancak, önümüzdeki yıllarda 
Diavik Madeni’ni rekabetçi 
bir konuma getirmeyi hedef-

leyen teknoloji testinin gerçekleştirildiği yer de bu hemen he-
men tamamı donmuş çorak arazi.

Diavik Madeni Otomatik Yüklemeyi Devreye Sokmak 
İçin İşleri Yavaşlatıyor 
Diavik Elmas Madeni’nin açık ocağı çok meşhur olsa da şu an 
odaklanılan konu yer altı üretimine yakında yapılacak geçiş 

tir. Patlatma deliği açık stoplarındaki ilk cevher üretimi klasik 
LHD’ler için (yük taşıma araçları) zorlu bir ortam sunuyor. At-
las Copco Scooptram ST14 gibi uzaktan kumandalı bir otoma-
tik LHD “saha dışında” yükleme operasyonlarının yapılmasını 
sağlıyor.

Diavik üç Scooptram ST14 LHD aracı satın aldı ve bunlardan 
birine uzaktan kumanda için Scooptram Otomasyon parçaları 
eklendi. Önümüzdeki birkaç ay içinde bu yükleyici madenin bir 
bölümünde test edilecek ve madencilik sektörüne “uzaktan ku-
mandalı nakil ve taşıma” özelliğini getirecek.

Çift Taraflı Kazanç
Atlas Copco ile yakın ilişki içerisinde üç ana hedef belirlendi. 
Birinci öncelik operatör güvenliğini arttırma yönünde. İkincisi, 
iş ortaklarında şu andakiyle eşdeğerde ya da daha iyi bir verim 
elde etmek istiyorlar. Son olarak iş ortakları nakil işlemlerindeki 
genel maliyetlerde önemli avantajlar bekliyorlar.

Atlas Copco Otomasyon Müdürü ve Diavik Test Ekibi Lideri Cas-
per Swart şunları söylüyor:

“Hedefimiz, şu anki sıkıntılı dönemden faydalanarak, başarılı 
olduğu takdirde Diavik’in ileride daha verimli olmasını sağla-

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Dünyadaki çoğu maden zor bir dönemden geçerken bazıları daha iyi 
günlere yönelik planlar yapıyor. Bunlardan biri, işlerin yavaşlamasın-
dan avantaj elde edip otomatik yükleme teknolojisini işletmeye alan 
Kanada’daki Rio Tinto Diavik elmas madeni.

Tehlikeden uzak: Operatör temiz ve güvenli bir iş ortamında oturarak kamera ve lazer video verileri ile bilgisayar ekranından işlemleri kontrol eder. Deneyler sırasında 
istasyon geçici olarak bir konteynere konur.

     Bu proje Rio 
Tinto’nun ön 
planda bulunma 
hedefini yansıtıyor
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Diavik Madeni, yalnızca 20 km2 büyüklüğündeki bir 
adada yer alan Lac de Gras kimberlit sahasında üç 
kimberlit cevher yapısından oluşuyor. Açık maden 
duvarları şu anda çok dik olduğu için maden yer 
altı faaliyetine geçiş için hazırlık yapıyor.

yacak bu teknolojiyi kabul etmek ve kurmak. Hepimiz buna 
inanıyoruz.

Ancak, bu bizimle Diavik Madeni arasında büyük bir takım ça-
lışmasıdır. Her şey beklenen şekilde giderse bu çift taraflı bir 
kazanç olacaktır.”

Güvenlik anlamında avantajlar çok açık. Patlatılmış kaya, opera-
tör için hiçbir fiziksel zarar riski olmadan tehlikeli alanlardan ta-
şınabilir. Tüm işlem, güvenli bir mesafedeki kontrol odasından 
yönetilip izlenebilir.

İlk işletmeye alma sırasında kontrol odası mobil bir konteynere 
konacak ve daha sonra yüzeydeki kalıcı bir sahaya getirilecektir.

Kabul testi, seçilen belirli temel performans göstergelerine 
odaklanacaktır ve manuel LHD olarak aynı nakil operasyonu 
yürütülecek ve uzun sürede daha fazla verim sağlanacaktır. 

Örneğin, her 8 saatlik vardiyada yükleyici şoförü 6 saat çalışabi-
lirken otonom bir araç gerekirse 24 saat çalışabilir ve kahve ve 
çay molalarında bile çalışmaya devam edebilir.

Konu maliyet tasarrufu olduğunda, sensör ve direksiyon algo-
ritmalarıyla yönlendirilen otonom araçlar madenin yerel ağıyla 
birleştirilir ve elle sürülen araçlara göre daha az hasar riskine 
maruz kalır ve dolayısıyla tamir maliyeti ve sayısı azalır. 

Teknik Destek
İki Atlas Copco Boomer  M2 C,  iki boom’lu delme makineleri 
madende kullanılarak yeni rampa ve eğimler geliştirilmektedir. 
Uzun delik üretimi için Atlas Copco Simba makinesini kullan-
maya yönelik planlar da bulunmaktadır.

Copco taşıma kamyonları Minetruck MT 5010 ve MT 6020 de 
sahada bulunuyor ve tüm bu ekipmanlar Atlas Copco ürün ser-
vis teknisyenleri tarafından destekleniyor.

Casper Swart sözlerini şöyle bitiriyor: “Diavik projesi Rio 
Tinto’nun daima ön planda olma, gelişme ve ilerleme hedefiyle 
uyuşuyor ve dolayısıyla proje bittiğinde sonuçları görmek için 
sabırsızlanıyoruz.”    

Ksenon uzun hüzmeli farlar net 
video görüntüsü sağlar.

Ön ve arka antenler araç iletişimini sağlar.

Kontrol kutusu sensörlerdeki 
verileri toplayıp işler.

Video İletişim Ağ Geçidi (VCG) araç 
ile operatör istasyonu arasında 
veri ve video iletimi sağlar.

Açı sensörleri direksiyon 
ve kepçe pozisyonu kont-
rolü için veri sağlar.

Kilometre sayacı kat 
edilen mesafeyi ölçer

Ön ve arka 
lazerler maden 
ortamını tarar

Yerleşik kameralar 
operatöre canlı 
video sağlar.

Eylemsizlik ölçüm ünitesi (IMU)
sensörü opereratör hızlanma ve yavaş-
lama kuvvetlerini görmesini sağlar.

Ksenon uzun hüzmeli farlar 
net video görüntüsü sağlar.

Otonom nakil için geliştirilmiştir: Atlas Copco Scooptram ST14 
testlerde Diavik Madeni’nin yerel ağıyla  iletim sağlayacak gelişmiş 

yazılım ve sensörler içerir.
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Apic Toll
Cüruf Arıtma İşleme 

Ş
irket Antalya’da, Eti Elektrometalurji AŞ ile yapılan an-
laşma kapsamında, Eti AŞ Ferrokrom tesisleri içerisin-
de çok kısa sürede yatırımını tamamlamış ve devreye 
almıştır. Sahip olduğu cüruf işleme ve metal geri ka-
zanım tesisleri ile hali hazırda metalurjik cüruflardan 

Ferrokrom ve Ferro Silikokrom elde etmekte ve dünya demir 
çelik ve ferroalyaj piyasasına ihraç etmektedir. Etibank kamu iş-
letmesi zamanından kalmış olan yaklaşık 50 yıllık geçmişi olan 
metalurjik cürufların işlenmesi işini üstlenen Apic Toll, cüruf iş-
leme ve metal geri kazanımında, Atoll’e ait lisanslı ürünü olan 
ve literatürde Apic Jigleri olarak anılan, oldukça yüksek verim 
ve geri kazanım imkanı sunan Jig teknolojisi ile hali hazırda 80 
ton/saat ve 45.000 ton/ay kapasite ile faaliyet göstermektedir. 
Ayrıca Apic Toll Antalya Projesi bünyesinde, özel tasarım 350 
ton/saat kırma eleme tesisi, Apic Jig üniteleri, manyetik ayırma 
tesisi ve filtre üniteleri bulunmaktadır. 

Metal Geri Kazanım Projesi ve Apic jigleri benzersiz teknolojisi 
ve sistemi ile Jig cevher zenginleştirmesinde oldukça başarılı, 
%98 hassasiyetlere varan kazanım ve zenginleştirme sağla-
maktadır. Apic Jigleri, üstün ayırma kabiliyeti, yüksek işleme 
kapasiteleri, sistem tasarımı ve etkin proje uygulamaları ile çok 
geniş yelpazede cevher zenginleştirme, metal geri kazanımı, 
ferroalyajların ayrımı vb. gibi gravite zenginleştirme projesi ge-
reksinimlerini karşılayacak donanım ve teknolojiye sahiptir. 

Jig tesisleri sonucunda zenginleştirilen cevherin/madenin üre-
timi esnasında geriye kalan işlenmiş cüruflar ise yıkanmış ve 
sınıflanmış agrega formunda olduklarından, muhtelif inşaat, 
yol, hazır beton ve alt yapı sektörlerinde kolaylıkla kullanıla-
bilecek karakterde ve tekrar ekonomiye kazandırılan ürünler 
olarak değerlendirilmektedir.

Apic Toll Geri Kazanım projeleri aynı zamanda çevre dostu ve 
katma değerli projeler olup, geri kazanım tesisleri tam kapalı 

devre işletme prensibi ile tasarlanmakta ve kurulmaktadır. Jig 
ve ilgili tüm üniteleri çevreye duyarlı, geri dönüşümün öncelik-
li olduğu, işlenen tüm malzemelerin sistem içinde değerlendi-
rildiği, yüksek verimli, tasarım ve donanımlara sahip projeler-
dir. Bu nedenledir ki Atoll, çok fonksiyonlu proje yatırımları ve 
modern teknolojisi ile gerek Türkiye, gerekse başka ülkelerde 
potansiyel projeler yaratmaktadır.

Atoll Grubu’nun Türkiye’den başka Romanya, İsveç, Amerika, 
Gürcistan ve G.Afrika’da Apic markası ve teknolojisi ile benzer 
operasyon ve işletmeleri bulunmaktadır. Apic Toll Cüruf Arıtma, 
Antalya operasyonunda doğrudan 60 kişilik istihdam yaratmış 
olup, tesislerinin kurulmasını takiben hızla üretime başlamış ve 
Türkiye Ferroalyaj ürünleri ihracatında önemli yer edinmiştir. 

Türkiye projesi ve işletmesi, kurulduğu günden bu yana ka-
pasite kullanımını kısa sürede maksimum değere çıkartarak, 
halen tam randımanla üretime devam etmektedir. Ayrıca Apic 
Toll Türkiye operasyonu, tecrübeli ekibi, organizasyonu ve 
donanımı ile kısa sürede Atoll BV grubunun Avrupa bazlı bazı 
yatırımlarının proje, lojistik ve teknik koordinasyon merkezi ve 
üssü haline gelmiştir. Bu maksatla hali hazırda kurulu olan Ro-
manya Ferromangan/Ferrokrom cüruf geri kazanım işletme-
sinin komple revizyonu ve yeni yatırımları Türkiye ayağından 
yürütülmektedir.   

Apic Toll Cüruf Arıtma İşleme ve Paz. Ltd. Şti., Güney Afrika merkezli, 
çeşitli ülkelerde madencilik ve cevher hazırlama tesisleri ve yatırımları 
olan, Atoll BV Grubuna bağlı, konusunda uzman madencilik ve yatırım 
kuruluşudur. Atoll BV, Apic Toll Cüruf Arıtma ismi ile 2007 yılında, Türkiye 
operasyonu ve ayağı olan Antalya‘da, kendi lisanslı markası Apic Jigleri 
ve cevher hazırlama tesislerini %100 öz sermayesi ile devreye alarak, Fer-
rokrom Cüruf İşleme ve Metal Geri Kazanım Projesine (Metal Recovery 
Plant) başlamıştır. 

Apic Toll, Türkiye - Avrupa Operasyonları Müdürü Ali Özözen

Ali Özözen
Maden Y. Mühendisi
Türkiye - Avrupa Operasyonları Müdürü
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Metal Geri Kazanım Tesisleri (MRP) 1x6mm 
& 6 x 25 mm Recovered Metal, Ferrochrome, 
Antalya - Turkey

ATOLL B.V.
APIC TOLL 
CURUF ARITMA LTD.
APIC JIGLERİ
METAL GERİ KAZANIM TESİSLERİ (MRP)
MRP PROJE, TESİS YATIRIM
CEVHER HAZIRLAMA PROJELERİ
MADENCİLİK
FERROALYAJ ÜRETİM & İHRACAT
METAL GERİ KAZANIMINDA

UZMAN KURULUŞ
Kepez Mah. 3230 Sok. Cezaeviyolu Üzeri, Kepezaltı 
Antalya/ TURKEY
Tel: +90 242 221 69 23
Fax: +90 242 221 69 24
Web: www.atoll.co.za

Madencilik - Mining 
Ferrochrome Slag Deposit, 

Antalya - Turkey

Cevher Hazırlama Tesisi Apic Toll Jigging - 
Mineral Processing Plant, Antalya - Turkey
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Mehmet Ali Akyüz
Kimya Mühendisi
Doğanak Kollektif Şirketi 
doganak@doganak.com 

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Riken Keiki 
Gaz İzleme Sistemleri
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Y
aklaşık 50 senedir Türkiye temsilciliğini yapmakta ol-
duğumuz Riken Keiki Co. Ltd., Japonya’nın bilimsel 
araştırmaya yönelik ilk enstitüsü olan ünlü Rikagaku 
Araştırma Merkezi’nin teknolojik varisidir. 1939 yılın-

da kurulan Riken Keiki bu tarihten itibaren işçi ve işyeri koru-
masında araştırmaya, geliştirmeye ve üretime öncülük ederek 
bu mirası devam ettirmektedir.

Patlayıcı, yanıcı ve zehirleyi-
ci gazların bulunduğu veya 
kullanıldığı tüm sektörlerde 
kullanılan gaz sensörlerinde-
ki  mükemmeliyet, Riken Keiki 
markasını sektöründe lider ko-

numa getirmiştir. Bu gazların bazıları öyle zehirlidir ki milyonda 
biri bile bir insanı öldürmeye yeterlidir. Bu nedenle Riken sen-
sörlerinde algılamada hataya yer yoktur. Üretimden çıkan her 
bir sensör dayanıklı ve güvenilir olmalıdır. Riken Keiki her bir 
bölümü ile (Araştırma ve Geliştirme, Tasarım, Üretim ve Satış) 

sürekli olarak yüksek kaliteyi sunma prensibiyle çalışmakta ve 
bu doğrultuda değerli müşterilerine ürünlerini sunmaktadır.

Riken Keiki, Türkiye’de yer altı madenciliğinin en büyük kurulu-
şu olan Türkiye Taşkömürü Kurumu’na 40 seneyi aşan bir süre-
dir yer altı gaz izleme sistemleri ve portatif gaz detektörleriyle 
hizmet vermektedir. Bu geniş zaman aralığında haklı olarak ka-
zandığı güvenle, sahip olduğu geniş Riken Keiki kullanıcı port-
föyüne zamanında teknik destek ve yedek parça tedariki ile gaz 
detektörlerinin en önemli sağlaması olan uygun kalibrasyon 
gazlarının teminini yaparak müşteri memnuniyeti odaklı global 
politikasını ülkemizde de sürdürmektedir.

Dünyadaki en iyi algılama teknolojisine sahip olan Riken Keiki, 
gerek ülkemizde, gerekse dünyada tüm ürünleriyle yapması 
gerekeni en iyi performansla gerçekleştirdiği için gururludur. 
Bu gururu muhafaza etmek için tüm Riken Keiki ailesi olarak 
daha çok çalışmaya devam edeceğiz.    
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Fosfat ve
Mazıdağı Fosfat Tesisi

B
aşbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 
geçtiğimiz Mart ayında, yıllardır atıl olarak beklemek-
te olan, Sümer Holding AŞ’ye ait Mardin Mazıdağı 
Fosfat Tesisleri, fosfat üretimi faaliyetlerine yeniden 

başlanabilmesi amacıyla, özelleştirilmek üzere ihale edildi. İha-
leden yaklaşık iki ay sonra Mayıs ayında ise ihaleyi TMC Enerji 
Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kazandığı duyuruldu. Yapı-
lan ihalenin ardından, fosfatın dünyadaki ve ülkemizdeki duru-
muna ve 1994 yılında kapatılarak 17 yıl boyunca çürümeye terk 
edilen Mazıdağı Fosfat Tesisleri’nin dünü ve bugününe kısaca 
göz atacağız.

Çağlar boyunca pek çok 
medeniyete ev sahipliği 
yaptığı için “Medeniyetlerin 
Beşiği” olarak adlandırılan 
Mardin, güncel ekonomik 
yapısı tarım, hayvancılık ve 
ticarete dayalı olup eko-
nomik anlamda fazla ge-
lişememiş illerimizden bir 
tanesidir. Maden çeşitliliği 
açısından zayıf olarak ni-
telendirilebilecek Mardin, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin jeolojik özelliklerinden ötürü 
endüstriyel hammadde oluşumları için oldukça uygun ortamlar 
barındırmaktadır. Bazı endüstriyel hammadde rezervleri açısın-
dan oldukça zengin olan Mardin’de yer alan en önemli maden-
ler fosfat, çimento hammaddeleri, mermer ve kuvars kumudur. 

Mardin, özellikle fosfat kaynakları ile ülkemizde değer kazanan 
bir ilimiz olmuştur.

Fosfat kayası, yeteri kadar (bir veya birden fazla olabilir) fos-
fat minerali içeren ve sadece fosfor veya fosforlu bileşenlerin 
kaynağı olarak ekonomik değere sahip olan bir kayaç çeşididir. 
Fosfat kayasının en önemli kullanım alanı, gübre endüstrisinde 
kullanılan fosforik asit üretimidir. Fosfat ayrıca kimya alanında 
da kullanılmaktadır. Bu kapsamda boya sanayinde, fotoğrafçı-
lıkta, tekstil sektöründe, endüstriyel temizlik malzemeleri ve 
deterjan üretiminde ve sondaj çamurunda kullanılan çeşitli 
kimyasalların içerisinde, her geçen gün artan oranlarda kulla-
nılmaktadır.

Fosfat kayası ticari olarak fosfat konsantresi, fosforik asit, kom-
poze gübreler, DAP (Diamonyum Fosfat) gübresi şeklinde piya-
saya sürülür.

Kapak Konusu
www.madencilik-turkiye.com

      Gübre 
üretiminin 
ana girdisi, bir 
madencilik 
faaliyeti ürünü 
olan fosfat 
kayasıdır

Onur Aydın
Jeoloji Mühendisi
Madencilik Türkiye Dergisi
onur@madencilik-turkiye.com 

Tesis besleme ünitelerinden bir tanesi
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Dünyada Fosfat
Fas’ın, dünyanın en büyük fosfat kayası rezervlerine sahip olan 
ülke olduğu bilinmektedir. Diğer önemli rezervler ise ABD, Rus-
ya, Tunus, Ürdün, İsrail gibi ülkelerde yer almaktadır. Bilinen 
fosfat rezervlerinin, mevcut kullanım oranlarıyla, dünya nüfu-
sunun gelecek pek çok nesillerine yetecek miktarda olduğu 
öngörülmektedir. 

Yeryüzündeki fosfat yataklarının büyüklüğü bunların oluşu-
muna neden olan jeolojik olaylarla yakından ilişkilidir. Fosfat 
yatakları, oluşum şekline göre endojen ya da magmatik fosfat 
yatakları ve eksojen fosfat yatakları olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Eksojen yataklar ise denizel sedimanter fosfat yatakları, gua-
nolar (kuş atıkları) ve fosfatın taşınması ile ikincil olarak oluşan 
yataklar olarak sınıflandırılmaktadırlar. 

Dünya rezervlerinin yaklaşık % 80’lik bölümünü denizel sedi-
manter fosfat yatakları oluşturmaktadır. Kalan % 20’lik bölümü 
ise magmatik tip apatit yatakları ve çok az miktarda guanolar-
dan oluşmaktadır.

Yandaki tablodan da anlaşılacağı üzere 
dünya fosfat üretiminin % 70’den fazlasını 
Çin, ABD, Fas ve Rusya gerçekleştirmek-
tedir. Dünyada fosfatlı gübre üretiminin 
gelişmesine paralel olarak, fosfat kayası 
arzı sürekli bir artış sergilemiştir. Özellikle 
AB ülkeleri, dünya fosfat pazarı içerisinde 
tamamen ithalatçı durumundadırlar. Ge-
lecekte de bu niteliklerinin değişmeye-
ceği öngörülmektedir. Zira bu ülkelerde 
ihtiyaçlara cevap verecek fosfat rezervi 
bulunmamaktadır. 

Dünyada Üretim 
Fosfat dünya genelinde; % 75 oranında 
denizel sedimanter yataklardan, % 20 
oranında magmatik kökenli apatit yatak-
larından ve % 5 oranında ise guano ya-
taklarından üretilmektedir. Üretim çoğu 
zaman açık işletme ile yapılmaktadır. 
Gübre sanayinde kullanılan fosfat kayası 
genellikle zenginleştirilerek P

2
O

5
 içeriği 

% 30’un üzerine çıkarıldıktan sonra piya-
saya sunulmaktadır.

Aşağıdaki tabloda fosfat ve gübre ithalat 
fiyatları yer almaktadır (TSP ve DAP güb-
re çeşitleridir.). Bu fiyatlar ABD’deki fosfat 
üreticilerinin oluşturdukları PHOSROCK 
topluluğu ile Fas’ta devlet tekelindeki 
OCP (Office Cherifien des Phosphates) 
kuruluşları tarafından belirlenmektedir.

Fosfat kayası fiyatları geçmişte uzun bir zaman boyunca 40 USD/
ton seviyelerinde istikrarlı bir seyir takip etmiştir. Ancak diğer 
hammaddelerde olduğu gibi 2004, 2005 yıllarında fosfat kaya-
sı fiyatlarında da bir artış yaşanmıştır. 2005 yılında fosfat kayası 
ithalat fiyatı ortalama 59,2 USD/ton olarak gerçekleşirken, 2008 
yılı başından itibaren yaşanan önemli sıçrama ile 2008 yılı   

Yıllık Ortalama Üç Aylık Ortalama Aylık Ortalama

Ocak - 
Aralık

Ocak - 
Aralık

Ocak - 
Nisan

Ocak -
Mart

Nisan - 
Haziran

Temmuz - 
Eylül

Ekim - 
Aralık

Ocak - 
Mart

Şubat Mart Nisan

2009 2010 2011 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011

DAP ($/Ton) * 323,1 500,7 605,5 464,8 458,2 494,1 585,6 601,7 603,8 605,5 617,1
Fosfat Kayası ($/Ton) ** 121,7 123,0 164,4 102,1 125,0 125,0 140,0 158,3 160,0 160,0 182,5

TSP ($/Ton) *** 257,4 381,9 498,7 316,9 357,4 389,6 463,8 486,3 490,0 494,0 535,6

Ülke

Yıllık Maden Üretimi (Bin Ton)
Rezervler 
(Bin Ton)

2007 2008 2009 2010

Çin 45.400 50.700 60.200 65.000 3.700.000

Amerika 29.700 30.200 26.400 26.100 1.400.000
Cezayir - - 1.800 2.000 2.200.000

Fas ve Batı Sahra 27.000 25.000 23.000 26.000 50.000.000

Rusya 11.000 10.400 10.000 10.000 1.300.000
Tunus 7.800 8.000 7.400 7.600 100.000
Brezilya 6.000 6.200 6.350 5.500 340.000
Ürdün 5.540 6.270 5.280 6.000 1.500.000
Suriye 3.700 3.220 2.470 2.800 1.800.000
İsrail 3.100 3.090 2.700 3.000 180.000
Güney Afrika 2.560 2.290 2.240 2.300 1.500.000
Avustralya 2.200 2.800 2.800 2.800 82.000
Mısır 2.200 3.000 5.000 5.000 100.000
Togo 800 800 850 800 60.000

Kanada 700 950 700 700 5.000

Senegal 600 700 650 650 180.000

Diğer Ülkeler 8.110 7.440 8.620 9.500 620.000

Dünya Geneli 156.600 161.000 166.000 176.000 65.000.000

Tablo 1: Ülkelere göre fosfat üretim miktarları (Kaynak: USGS Mineral Commodities Summaries 2011)

DAP (Di-amonyum fosfat), standart boyut, bulk, spot, fob. ABD. Fosfat Kayası (Fas), 70% BPL, TSP (Triple Superfosfat), bulk, spot, Tunus Menşeili, granüler, fob
Kaynak: World Bank Commodity Price Mayıs 2011 (Pink Sheet)
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sonuna doğru 450 USD/ton değerine ulaşmıştır. Ardından fiyat-
larda keskin bir iniş yaşanmış ve fiyatlar 2009 yılı sonunda 100 
USD/ton seviyelerine düşmüştür. 2010 yılında yeniden yükseliş 
trendi başlamış ve yıl sonunda 150 USD/ton seviyelerini görül-
müş, Nisan 2011’de ise fosfat kayası fiyatları 180 USD/ton’un üze-
rine çıkmıştır.

Türkiye’de Fosfat
Ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde önemli fosfat re-
zervlerinin mevcut olduğu bilinmektedir. Bazı önemli kaynak-
ların durumu ise şöyledir: 

Bingöl ilinde MTA tarafından 27 noktada toplam 2971 m fos-
fat arama amaçlı sondaj çalışmaları yapılmıştır. Genç - Avnik 
apatitli manyetit sahalarında % 0,67 - 12,96 arasında değişen 
P

2
O

5
 ve % 0,2 - 52,54 arasında Fe

2
O

3
 tenörlü yaklaşık 52 milyon 

ton görünür rezerv tespit edilmiştir. Bölgedeki fosfat yatakları 
demir ile birlikte işletildiğinde ve zenginleştirme çalışmalarının 
olumlu olması halinde ekonomik olabileceği düşünülmekte.

Bitlis - Ünaldı apatitli manyetit yataklarında % 2,5 - 4,4 P
2
O

5
 ve 

% 15 - 15,6 Fe
2
O

3
 içerikli 6,3 milyon ton cevher bulunduğu bi-

linmektedir. 

Adıyaman - Tut ilçesinde İnişdere fosfat zuhuru % 7 - 10 P
2
O

5
 te-

nörüne sahiptir ve sahanın potansiyel rezervi 8.370.260 tondur. 
Bunların dışında en önemli rezervler Mardin’de yer almaktadır. 
Mardin’in fosfat potansiyeli Mazıdağı Fosfat Yatakları başlığı al-
tında incelenmiştir. 

Türkiye’de Üretim
Şu anda ülkemizde ciddi bir fosfat üretimi bulunmamaktadır. Üre-
tim olmadığı için madencilik alanında ithalatı yapılan en önemli 
ürünler arasında yer alan fosfat, tümüyle gübre üretimi amacıyla 
ve ağırlıklı olarak Tunus, Fas, Ürdün ve İsrail’den ithal edilmekte-

dir. İthalat miktarı yıldan yıla önemli dalgalanmalar göstermekle 
birlikte, normal koşullarda yıllık fosfat ithalat miktarı 600 bin ton 
seviyelerindedir. Fosfat kayası ithalat fiyatlarının 2011 Şubat - Mart 
döneminde 160 USD/ton civarında seyrettiğinden yola çıkarak, bu 
alanda güncel rakamlarla yaklaşık 95 - 100 milyon USD’lik bir itha-
latımızın söz konusu olduğu hesaplanabilmektedir. 

Batılı ülkeler düzeyine ulaştığımızda yıllık gübre tüketiminin 
8 milyon tona, fosfat kayası gereksinimi ise 3 milyon tona çı-
kabileceği öngörülmektedir. Gübre tüketimimizin de üçte biri 
fosforlu gübrelere aittir ve bu nedenle üretimde hammadde 
olarak fosfatın önemi ortadadır. Dolayısıyla önümüzdeki dö-
nemde fosfat arama projelerine ağırlık verilmesinin, ülke eko-
nomimiz açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Fosfatın Türkiye’de Kullanım Alanları 
Türkiye’de fosfat kayası ithalatının tamamına yakın kısmı yurtiçi 
gübre sektörü tarafından tüketilmektedir. Fosfatın yerini alacak 
herhangi bir madde bulunmadığından, özellikle sulanabilir ta-
rım arazimizin artmasına paralel olarak (özellikle GAP Bölgesin-
de) fosfat tüketiminin önümüzdeki yıllarda da artacağı söyle-
nebilir. Deterjan, ilaç ve kimya sanayilerinde de çok az miktarda 
fosfat kullanılmaktadır. 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, toplam gübre üre-
timinin ana girdisi, bir madencilik faaliyeti ürünü olan fosfat 
kayasıdır. Ancak bu güne kadar, yerli fosfat üretim maliyetleri, 
ithal maliyetlerin oldukça üzerinde kalmıştır. Bu yüzden ülke 
madenciliğinin gübre sanayiine katkısı sınırlı düzeyde kalmış-
tır. Buna karşılık, yerli üretimin rekabet gücünün artırılması için 
uygun tedbirlerin alınması durumunda, söz konusu katkının 
önemli düzeylere yükseltilebilmesi mümkün görünmektedir. 
Ayrıca yeniden artmaya başlayan fosfat fiyatları ve ülke ekono-
misindeki pozitif yönlü gelişmeler, bu alanda yapılacak yatırım-
lara fırsat vermeye başlamıştır.

Tesis1994’ten beri paslanmaya terk edilmiş durumda
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Mazıdağı Fosfat Yatakları 
1960’lı yıllarda MTA’nın yürüttüğü fosfat arama çalışmaları 
sırasında tespit edilen Mardin Mazıdağı Fosfat Yatağı, Güney-
doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan çeşitli fosfat yatakların-
dan en önemlisidir. Yapılan çalışmalarda Mazıdağı bölgesinde 
Taşıt, Kasrık, Şemikan ve Akras fosfat yatakları olmak üzere 4 
ana yatak tespit edilmiştir. Bunlardan Taşıt fosfat yatağında % 
8-15 arasında P

2
O

5
 içeren, düşük tenörlü, kil-karbonat ganglı 

260 milyon ton potansiyel rezerv tespit edilmiştir. Bu tip ya-
takların üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle Taşıt 
yatağı ekonomik görülmemiştir. MTA tarafından detaylı araş-
tırması yapılan Kasrık ve Şemikan Fosfat Yatakları’nda açık ve 
kapalı işletmeye uygun 70,5 milyon ton, % 13 - 25 aralığında 
P

2
O

5 
içeriğine sahip, sedimanter tip fosfat rezervi bulunmuştur. 

1993 yılına kadar bir miktar işletilen bu yatakta 68,2 milyon ton 
fosfat rezervi kaldığı bilinmektedir. Akras fosfatları ise glokoni 
tip olup % 5 - 12 aralığında P

2
O

5
 içermektedir. Demir ve alü-

minyum oksitlerce zengin 2,5 - 3 milyon ton fosfat potansiyeli 
bulunmaktadır. Zenginleştirmeye uygun olmayan bu fosfatlar 
öğütülerek, asidik karakterli topraklarda doğrudan kullanıla-
bilmektedir. Ancak örtü kalınlığının fazla olması nedeniyle bu 
yatak da ekonomik bulunmamıştır. 

Mazıdağı bölgesindeki düşük tenörlü (% 15 - 21 P
2
O

5
) fosfat-

ları değerlendirmek üzere 125.000 ton/yıl kapasiteli Mazıdağı 
Fosfat Konsantre tesisi kurulmuştur. Bu tesiste killi, silisli, ooli-
tik tip ham fosfatlar % 30’a kadar  zenginleştirilmiştir.  Ancak 
rezervin % 70 - 80’ini oluşturan karbonatlı fosfatlar bu tesiste 
mevcut teknoloji ile zenginleştirilememektedir. Bu tesis üretim 
maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle 1993 yılında faaliyetlerini 
durdurmuş olup özelleştirme kapsamına alınmıştır.

Mardin’de Mazıdağı’nda Kasrık ve Şemikan bölgelerinde zengin 
fosfat yatakları bulunmaktadır. Bu alanda fosfat yataklarında 
70.500.000 ton işletilebilir fosfat rezervi vardır. Bu yataklardan 
1978 - 93 yılları arasında 2.296.000 ton cevher üretimi yapılmıştır. 
Yüksek maliyet nedeni ile 1993 yılı sonunda üretime ara verilmiş-
tir. Çıkarılan fosfat ham halde % 6,06 - 24,6 P

2
O

5
 tenörlüdür.

Mardin-Mazıdağı fosfat yatakları, Kasrık köyünden başlayarak 
kuzey batıya doğru Lüküs köyü yöresine kadar dörtlü serilerle 
ardalanmalı bir şekilde devam etmektedir. Bölgede 1961 yılın-
dan itibaren yapılan çalışmalar sonucunda, yaklaşık 200 km2’lik 
bir alan tabandan tavana doğru Taşıt, Kasrık, Şemikan ve Akras 
fosfat seviyeleri olarak sıralanmaktadır.

Gerçekleştirilen özelleştirmenin ardından yapılacak yatırımlarla bir-
likte bölgede bilinen mevcut yatakların yanında yeni yatakların da 
keşfedilmesi kaçınılmaz olacaktır.  

Mazıdağı Fosfat Tesisi’nde zaman adeta durmuş gibi...
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Mazıdağı Fosfatlarında Uranyum
70’li yıllarda yapılan bazı çalışmalara göre Mazıdağı fosfat 
cevherlerinin içerisinde uranyumun varlığı da tespit edilmiş-
tir. Uranyum (U), Florür (F), Vanadyum (V) ve diğer çeşitli tali 
elementlerin, fosfat mineralleri içinde varlıklarını ve ilişkilerini 
saptama, bu ilişkileri değerlendirme ve fosfatlardan mevcut 
uranyumu bir yan ürün olarak kazanma olasılığını araştırmaya 
yönelik olarak yapılan çalışmalarda bölgede 7419,5 ton U

3
O

8
 

ve 2.722.207 ton F rezervi bulunduğu tespit edilmiştir. Mine-
ralojik yönden Ma zıdağı cevherlerindeki fosfat minerallerini 
oluşturan dahlit ve kollofan gibi minerallerin yapısında sapta-
nan U ve F gibi elementlerin yanı sıra Vanadyum (V), İterbiyum 
(Yb), İtriyum (Y) ve diğer tali elementlerin de mevcut olduğu 
anlaşılmış tır. Ülkemizde gelecek yıllarda kurulması planlanan 
nükleer tesislerin, yakıt ihtiyacına yönelik olarak Mazıdağı fos-
fat cevher lerindeki uranyumun ekonomik olarak kazanılabil-
mesine yönelik çalışmalar yapılması oldukça önemlidir.

Mazıdağı Fosfat Tesislerinin Tarihçesi
Mazıdağı Fosfat Tesisleri’nin temelleri Etibank tarafından 1974 
yılında atılmış, sonrasında 125 milyon dolarlık yatırım yapı-
larak 1988 yılında üretime başlamıştır. 80 ve 90’lı yıllarda böl-
gede yaşanan terör olayları ve 5 Nisan 1994 Kararları’nın alın-
masına neden olan ekonomik kriz yüzünden, alınan kararlar 
doğrultusunda “zarar ettiği” gerekçe gösterilerek 1994 yılında 
tesisin kapısına kilit vurulmuştur. Tesis, 1994 yılından beri atıl 
durumda bekletilerek “güvercin yuvası” haline dönüşmüştür. 
Nisan 2005’de bu tesisin devreye sokulması ve kaynakların 
ekonomiye kazan dırılmasının gerekliliğine dikkat çeken bazı 
bürokratların söylemlerinin ardından Temmuz 2005’de Özelleş-
tirme Yüksek Kurulu’nun Kararı ile, Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü’ne ait Mazıdağı Fosfat Tesisleri, maden ruhsatlarıy-
la birlikte özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve yine 
özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Gübre 
Sanayii AŞ’ye devredilmiştir. Bu şirket de Eylül 2005’de tüm hak 
ve yükümlülükleri ile birlikte Sümer Holding AŞ ile birleşmiştir. 

Yatağın Yeri ve Adı Rezerv (Ton) Tenör (% P2O5) 

Akras (P) 3.000.000 5-12 
Kasrık+Şemikan (1) 70.500.000 13-25 

Taşıt (1+2+3) 259.600.000 8-15 

Derik-Ballı-Şemikan (1) 31.250 10-15 

Derik-Ballı-Şemikan (2+3) 175.000 10-15 

Derik-Ballı - Kasrık (1) 31.250 10-15 

Derik-Ballı - Kasrık (2) 175.000 10-15  

(1) Görünür (2) Muhtemel (3) Mümkün Tablo: Mardin-Mazıdağı Fosfat Yatakları

Mazıdağı Tesisinde işlenmeyi bekleyen fosfat kayası

Tesisin Kırıcı Besleme Girişi
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Tesis üretime başladığı dönemde gazete manşetlerinde yer bulmuştu

Günümüze gelindiğinde ise Sümer Holding A.Ş’ye ait olan tesis 
Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından ihale edilmiş ve ihaleyi 
TMC Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ kazanmıştır. Şirket 
2016 yılı sonuna kadar tesise 149 milyon USD yatırım yapmayı 
ve yaklaşık 1000 kişiyi istihdam etmeyi taahhüt etmektedir.

Sonuç
Dünyada artan nüfusla doğru orantılı olarak gıda ihtiyacı da 
artmaktadır. Artan gıda ihtiyacını karşılayacak en önemli kay-
nak olan tarımda kullanılması gereken gübreye ve gübre üre-
timinde kullanılan hammadde kaynaklarına olan ihtiyaçtan 
dolayı Mazıdağı Fosfat Tesisi’nin yeniden faaliyete geçirilmesi, 
ülke ekonomimiz açısından oldukça önemlidir. Ayrıca Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’mizin gelişmesi için de bu tip te-
sislerin faaliyete geçirilmesi hayati önem arz etmektedir. 

Mazıdağı, bölgenin az gelişmiş ilçelerinden birisi olarak bi-
linmektedir. 2000 nüfus sayımına göre merkez nüfusu 13 bin 
olan ilçede 2007 sayımında nüfus 10 bin kişi olarak kayıtlara 
geçmiştir. Yoğun şekilde göç veren ilçede yaşayan halk, hemen 
her platformda ilçeye yatırım yapılmasının önemini, özellikle 
Mazıdağı Fosfat Tesisi’nin yeniden faaliyete geçirilmesiyle ilçe-
deki işsizliğin büyük oranda azalacağını vurgulamaktadır. Ger-
çekleştirilen ihaleyi kazanan TMC Enerji Yatırımları Sanayi ve 
Ticaret AŞ tarafından 2016 yılı sonuna kadar tesise yaklaşık 150 
milyon USD yatırım yapılacak olması ve yaklaşık 1000 kişinin is-

tihdam edilecek olması 
Mazıdağı’ndaki işsizlik 
sorununu büyük ölçü-
de azaltacaktır. 

Ayrıca bölgedeki fosfat 
kayasının, dünyanın en 
kaliteli fosfat rezerv-
lerine sahip olan Fas, 
Cezayir ve Tunus fos-
fat kayaları ile rekabet 
edebilecek seviyelerde 
olduğu, yapılan geçmiş 
çalışmalarda ve güncel 
araştırmalarda ortaya 
konmuştur. Özellikle 
70 milyon tonluk Şe-
mikan bölgesi fosfat 
kayalarının, Kuzey Af-
rika ülkelerinin fosfat 
zenginliğinden bazı 
parametrelerde daha 
kaliteli ya da bu ülke-
lerle aynı değerlere 
sahip olduğu, yapılan 
bazı akademik araş-
tırmaların sonucunda 
ortaya konmuştur. 

Ülkemizin batısı kadar 
doğusunun da kalkınmaya hakkı ve ihtiyacı vardır. Gerek coğra-
fi zorluklar gerekse terör engeli nedeniyle, bugüne kadar doğu 
bölgelerine yapılması gereken yatırımlar bir şekilde gecikmiş-
tir. Doğunun kalkınması için Mazıdağı Fosfat Tesisi gibi mevcut 
tesislerin yeniden faaliyete geçirilmesi ve benzeri tesislerin de 
sıfırdan kurulması gerekmektedir. Güvenlik sorunlarının her 
geçen gün azaldığı görülen bölgede yöre halkının her şeyden 
önce alnının teriyle çalışabileceği sanayi tesislerine ihtiyaç var-
dır. Bu bölgedeki yer altı kaynaklarımızın değerlendirilmeye 
alınması, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kalkınabilmesi için 
iyi bir tercih olacaktır.    

Fotoğraflar: Metin Birkili - Mardin

Kaynaklar:
www.dika.org.tr/upload/archive/files/TRC3_B%C3%B6lgesi_Maden_Raporu.pdf
www.mta.gov.tr/v1.0/turkiye_maden/maden_potansiyel_2010/Mardin_Madenler.pdf 
www.oib.gov.tr 
www.dika.org.tr/upload/archive/files/Mazidagi_Fosfat_Raporu_DiKA.pdf   www.
tmmob.org.tr/resimler/ekler/77bcc914f9e55d5_ek.pdf 
siteresources.worldbank.org/INTDAILYPROSPECTS/Resources/Pnk_0511.pdf  
www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/05/20110512-30.htm
minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/phosphate_rock/mcs-2011-phosp.pdf
minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/phosphate_rock/myb1-2009-phosp.pdf
minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/phosphate_rock/mis-2010cy-phosp.pdf
www.mardin.gov.tr/web/mardinvaliligi/detay.asp?id=191&kategori=%DDL%C7E
LER%DDM%DDZ
Türkiye Madencilik Sektörünün Yapısı – Sorunları – Önemli Maden Kaynakları, 
Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Raporu, Ocak 2006
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Ariana,
Emin Adımlarla İlerliyor

Madencilik Türkiye (MT): Galata Madenciliğin kuruluşu ve 
Ariana Resources Plc’nin finansal durumu hakkında bilgi 
verir misiniz?

Kerim Şener (KŞ): Öncelikle bu röportaj için çok memnun ol-
duğumu belirtmek istiyorum. Ariana Resources Plc, Galata Ma-
dencilik Şirketinin %100’üne sahiptir. Ariana 2002’de kurulmuş 
olup, 2005’te İngiltere’de borsaya açıldı. O dönemde borsadan 
1,2 milyon pound civarında para toplandı. Şu ana kadar top-
lanan miktar ise 8,5 milyon poundu buluyor. Faaliyetlerimizin 
geneli Türkiye’nin batısında yer almaktadır. Özellikle Kızıltepe 
Projemize odaklanmış durumdayız.  
Şirketimizin şuan ki finansal durumu da oldukça iyi. 2011’in Şu-
bat ayında 1,16 milyon pound civarında bir para topladık borsa-
dan. Onun dışında Ocak ayında bir Amerikan firmasından 5 mil-
yon poundluk bir Standby Equity Distribution Agreement - Ye-
dek Özsermaye Dağıtım Sözleşmesi) imzaladık. Şu anda finans 
bakımından çok iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. 

(MT):  Ariana olarak Türkiye’ye odaklanma nedenlerinizden 
bahseder misiniz? Türkiye’deki yatırım potansiyeli hakkın-
da ne düşünüyorsunuz?

(KŞ): Türkiye, jeolojik yapısı ve yer altı zenginlik potansiyeli 
bakımından çok önemli bir ülke. Biliyorsunuz Tethyan Eurasi-
an Metallogenic Belt (Tetis-Avrasya Metalojenik Kuşağı), Doğu 
Avrupa’dan başlıyor, Türkiye üzerinden Hindistan’a doğru de-
vam ediyor. Bu kuşak üzerinde, Doğu Avrupa’daki şartlar ma-
dencilik açısından zor bir yapıda. Türkiye’yi geçtikten sonra İran, 
Pakistan, Afganistan’a devam ettiğinizde, ülkelerin mevcut du-
rumlarından dolayı apayrı zorluklar ortaya çıkıyor. Bu noktada 
en cazip ülke Türkiye olarak ortaya çıkıyor. 

(MT):  Temel hedefiniz yalnızca altın mı?

(KŞ): Çalışmalarımız altın, gümüş ve bakıra odaklanmış durumda. 

(MT):  Ana projeleriniz olan Kızıltepe ve Tavşan projeleri-
nizi 2009’da birleştirerek Red Rabbit adıyla tek bir proje 
olarak lanse ettiniz ve bir deneme üretimi yaptınız. Kırmı-
zı Tavşan şu an hangi aşamada? Mevcut rezerv ve kaynak 
miktarı nedir?

(KŞ): Evet Red Rabbit projesi hem Kızıltepe hem Tavşan proje-
lerini kapsıyor. Şu aşamada tüm çalışmalarımız Kızıltepe üzerin-
de yoğunlaşmış durumda.  Kızıltepe’de, yapılan son çalışmalara 
kadar 232 bin ons altın eş değeri metal kaynağı tespit edildi. 
Tavşan’da ise 215 bin ons altın eş değeri metal kaynağı mev-
cut. Altın eş değeri dediğimizde altın ve gümüş karışımından 
bahsediyoruz. Kızıltepe zonunda bir açık ocak işletmesi ve CIL 
(Carbon In Leach) tesisi kurulmasının üzerinde çalışıyoruz. Şuan 
fizibilite aşamasındayız. ÇED çalışmalarımız devam ediyor. Bu 
çalışmaların önümüzdeki Ağustos ayında bitmiş olması gere-
kiyor. Ondan sonra gerekli izinlerin alınması sürecine gireceğiz. 
İzinleri 3-4 ay içerisinde almaya çalışacağız. Her şey yolunda gi-
derse Kızıltepe Zonu’nda 2012’de faaliyete geçmek istiyoruz. 
Kızıltepe’de proje ömrü 7 sene olarak ön görülüyor. Her yıl 150 
bin ton cevher işleyip her sene ortalama 20 bin ons altın eşde-
ğeri metal çıkartmak istiyoruz. 

Erhan Şener (EŞ): Ancak bu rakam yapılacak yeni çalışmalarla 
birlikte artabilecektir.

(KŞ): Evet bu rakam artabilir. Kızıltepe civarındaki hedef alan-
larda arama çalışmalarımız devam ediyor. 

(MT): Red Rabbit Projesi’ni geliştirmek için Proccea İnşaat 
ile birlikte Zenit Madenciliği kurudunuz. Proccea ile yapı-
lan ortaklığın şartları neler? Konunun ayrıntılarını alabilir 
miyiz?

(KŞ): Proccea’nın ÇH Danışmanlık isimli bir iştiraki bulunuyor. 
ÇH, altın ve gümüş üretim tesisleri üzerinde uzmanlaşmış bir 

Ariana Resources Plc, altın varlığımızın aranması ve mevcut potansiyelin 
geliştirilmesi konusunda ülkemizde faaliyet gösteren, İngiltere Borsası’na 
kote bir maden arama şirketidir. Şirket, deneyimli yönetici kadrosu 
ile 2002 yılından beri faaliyetlerini sürdürmektedir. Ariana Resources 
Plc’nin Genel Müdürü Kerim Şener ve şirketin ülkemizdeki iştiraki Galata 
Madencilik’in Genel Müdürü Erhan Şener, şirket çalışmalarının yanı sıra 
sektörle ilgili çeşitli konularda sorduğumuz soruları yanıtladılar.  

Röportaj
www.madencilik-turkiye.com
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şirket. Ülkemizde ve yurt dışında pek çok tesis kurulumu yap-
tılar. Hal böyle olunca bir ortak olarak bize çok uygun geldiler. 
Onların tesis konusundaki uzmanlığı ile bizim arama konusun-
daki uzmanlığımızı birleştirerek bir güç birliği sağladık. 

Ortaklığın detaylarına gelince; ilk safhada Proccea tarafından 
ÇED ve fizibilite çalışmaları için 1,4 milyon USD yatırıldı. İkinci 
faza geçtiğimizde proje için 6,6 milyon USD daha yatırmaları 
söz konusu olacak. İkinci faz; fizibiletinin sonu ve inşaatın baş-
langıcını kapsıyor. Bu şekilde toplam 8 milyon USD harcadıkla-
rında Red Rabbit Projesi’nin yani Zenit Madencilik Firması’nın 
% 50’sine sahip olacaklar. 

Tabii ki 8 milyon USD böyle bir projenin yatırımı için yeterli de-
ğil. Bu yüzden proje finansına doğru gitmemiz gerekiyor. Bu 
kapsamda bazı Türk ve uluslararası bankalar ile görüşmelere 
başladık. Görüşmelerimiz olumlu sürüyor. Toplam 17-18 mil-
yon USD ek yatırım sağlayabileceğimizi düşünüyoruz.

(MT):  European Goldfields ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 
Ardala Projesi kapsamında ortaklık yapıyorsunuz. Projeyle 
ilgili son haber bülteninizde sondaj sonuçlarını açıklamış-
tınız. Projeyi değerlendirir misiniz?

(KŞ): O projede sondajlar devam ediyor. Daha çok Salınbaş sa-
hası üzerinde çalışıyoruz. Şöyle ki; orada iki proje var. Birisi Ar-
dala Porfiri Yatağı. Burada bakır, altın, molibden mevcut. Bu sa-
hanın yakınında bir tepede yeni bir hedef alan bulundu. Burası 
da Salınbaş olarak adlandırılıyor. Salınbaş’ta daha fazla sondaj 
yapılıyor. Henüz yeni sonuçlar gelmedi. 

(MT):  Bu iki sahadaki sistemler birbiriyle ilişkili mi?

(KŞ): Evet, Ardala porfiri, Salınbaş ise hidrotermal breş zonun-
da. Salınbaş’ta alınan değerler oldukça iyi. Ülkemizde hangi 
sahada ortalama hangi değerler alındığını az çok bilirsiniz. Bu 

sahada değerler ortalamaların üzerinde. Hem sahanın genişli-
ği, hem de tenör olarak Türkiye ortalamasının üzerinde bir saha 
diyebiliriz. Ancak o bölgede yapılacak daha çok iş var. Arama-
larımız sürüyor. 

(MT): Oldukça sevindirici bir durum. Peki İvrindi ve Demirci 
Projelerinize de kısaca değinebilir misiniz?

(KŞ): İvrindi Projesi için işletme ruhsatını yeni aldık. Proje üze-
rinde önümüzdeki aylarda daha detaylıca çalışacağız. Demirci 
Projesi ise daha geride gidiyor. Bu sahalarda arama çalışmala-
rımız sürecek.

(MT): İştiraklerinizden Tigris Resources şirketine değinmek 
istiyoruz. Şirketi kısaca tanıtabilir misiniz?

(KŞ): Tigris Resources, ülkemizin güney doğusuna odaklanmış, 
özellikle o bölgede çalışmak için kurulan bir şirkettir. Türkiye 
aslında oldukça büyük bir yer. Belli bir bütçe ile her tarafa ya-
yılmanız mümkün olamıyor. Ariana olarak Türkiye’nin batısına 
odaklanmışken, güney doğusu için de Tigris’i kurmak üzere 
yola çıktık. Geçtiğimiz yılın başında, Ermenistan ve Kosova’da 
kurşun-çinko madenciliği üzerine faaliyet gösteren Lydian In-
ternational Resources yöneticileri ile görüşmemizde Tigris’in 
temelleri atıldı. Hedef bölgemiz bilindiği üzere, mevcut şartlar-
da oldukça zorlu bir bölge. Bu yüzden o bölgede çalışabilecek 
özel bir ekibe ihtiyacımız vardı.  Şu anda borsaya açık olmayan 
Tigris kuruldu ve arama faaliyetlerimizi başladık. 

(MT): Peki, bu projelerden başka çalışmalarınız var mı? 
Başka ortaklıklar, farklı yatırımlar olacak mı? 

(KŞ): Esas konumuz altın. Altın odaklı çalışmalarımız sürecek. 
Altınla birlikte yan ürün olarak gelecek madenlerle de ilgiliyiz. 
Ariana olarak Batı Anadolu’da, European ile birlikte kuzeydoğu-
da, Tigris ile güney doğuda çalışıyoruz. Farklı bölgelerde   

Ariana Resources Genel Müdürü Kerim Şener ve 
Galata Madencilik Genel Müdürü Erhan Şener
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farklı yatırım ve ortaklıklarımız söz konusu olabilir. Bunu zaman 
gösterecek. 

(MT): Proje alanlarınızda sosyal çalışmalarınız var mı? Yöre 
halklarıyla iletişiminiz nasıl? İlerleyen projeniz olduğu için 
özellikle Kızıltepe için konuşalım.

(KŞ): Tabii ki… İşin başından beri, yaklaşık 6 yıldır halk ile çok 
sıkı iletişim halindeyiz.

(EŞ): Köylülerle, muhtarla, belediyeyle fevkalade ilişkilerimiz 
var. Herhangi bir olumsuz tepki almıyoruz. Bilakis, yörede en 
büyük problem işsizlik olduğu için halk dört gözle işletmeye 
geçmemizi ve kendilerini istihdam edebilmemizi bekliyor. 

(MT): Biraz da genel konulara değinelim. Bildiğiniz üzere 
Maden Kanunu’nda bazı değişiklikler yapıldı ve yeni uygu-
lama yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler ile 
ilgili görüşleriniz nelerdir?

(KŞ): Yapılan değişiklikler bana göre genel olarak iyi gözüküyor. 
Özellikle arama ruhsatları üzerinde uygulanan harcama yapıl-
ması şartı çok önemli bir gelişme. Bu şart ile gerçekten önüne 
gelenin maden ruhsatı alması engellendi. Gerçekten madencilik 
yapacak şirketler de çok daha dikkatli çalışmak zorunda kaldı. 

(MT): 22. Uluslararası Madencilik Kongresi’nin açılışında, 
Enerji Bakanı Taner Yıldız, Kasım 2010 tarihinden bu yana 
yani yeni uygulama yönetmeliği sonrası 696 tane ruhsat 
düzenlenmiş. Geçtiğimiz yıl bu rakam 4878 adetmiş. Bu 
bize gösteriyor ki artık yalnızca bu işin hakkını verebilecek 
insanlar ruhsat alabiliyor. 

(EŞ): Evet, bu çok önemli. Önüne gelen ruhsat almamalı. Düşü-
neceksin, çalışacaksın, ondan sonra karar verip, ruhsat alıp ça-
lışmalarına devam edeceksin. Yapılacak tüm çalışmalar para ile 
yapılıyor. Paran ve gerekli teknik bilgin varsa bu işi yapacaksın. 
Paran ve teknik bilgin yoksa, ruhsatı kapatıp yıllarca atıl vaziyet-
te tutmaya kimsenin hakkı yok. 

Red Rabbit Projesi’nin Genel Ruhsat Durumu



(KŞ): Sondajsız maden araması yapılmaz. Gerekli çalışmalar ya-
pıldıktan sonra hemen sondaj yapılmalı. Sondaj ise çok masraf-
lıdır. Bunu yapabileceksen bu işe girmelisin.

(EŞ): Türkiye’de madencilik daha çok yeni. Maden aramaya ay-
rılan para da çok az. Maden aranmadan bulunmaz. Avustralya 
ile Türkiye’yi mukayese etsek, ülkemizde belki tüm şirketlerin 
toplamda harcadığı parayı orada tek bir şirket harcıyor. Orada 
yeraltı kaynaklarına çok ciddi önem veriliyor. Ülkemizde ise çok 
ciddi bir potansiyel bulunmasına rağmen konuya gerekli önem 
verilmiyor. 

Altın madenciliği diğer madenlerden çok farklı çünkü buluna-
bilme riski çok fazla. Yıllarca sondajlar, çeşitli çalışmalar yapıp 
paralar harcadıktan sonra sonuç sıfır olabilir. Sonucun sıfır olma 
ihtimali de çok yüksek. Altın neden bu kadar pahalı bir metal? 
İşte bu yüzden. Altın, aranması, bulunması ve işletilmesi çok 
maliyetli olan bir metal. Ve bunun yanında insanların altına ver-
diği önem de ona değer katıyor. Bazı insanlar altın olmasa da 
olur derler. Altın istemezler. Bu onların tercihidir. Ama pek çok 
insan için altın önemlidir. 

(MT): Yurtdışında yaşıyorsunuz. Ülkemiz madencilik sek-
törü yurtdışından nasıl görünüyor? Ülkemizin madencilik 
alanındaki geleceğini nasıl görüyorsunuz?

(KŞ): Yurtdışında Türkiye, genel olarak doğal taşlar ve endüst-
riyel hammaddeler konusunda oldukça önemli görülüyor. Bu 
alanda isim yapmış durumda. Ama altın ve diğer metaller için 
daha yeni yeni adı duyuluyor.  Bu alanda son beş yıldır yoğun 
bir ilgi var Türkiye’ye. 

(EŞ): Altın konusunda biliyorsunuz 80’lerin sonunda başladı ül-
kemizde çalışmalar. Bergama ile isim yaptık. Ancak kötü anlam-
da isim yaptık. Orası kötü bir örnek oldu bizim için.  

(KŞ): Bergama’da yaşananlar Türkiye’yi madencilik alanında    

Deneme üretimlerinden elde edilmiş altın
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belki on sene geriye atmıştır. Hala da bazı başka yerlerde ora-
daki düşünceler tekrarlanıyor.  Özellikle Avustralya’da Türkiye 
dediğinizde “altına karşı ülke” akla geliyor. Ama günümüzde bu 
düşünceler değişmeye başladı. 

Yaşananlar bir bakıma kötü oldu ama bir bakıma da olumlu so-
nuçları da oldu. Bir kere zor şartlar altında o madenin açılması 
bir başarı oldu. Eğer yapılan haksız suçlamalardan dolayı ma-
den işletmeye alınmasaydı, belki şuan hala hiçbir altın made-
nimiz olmayacaktı. 

(MT): Bir yandan da bir çevre bilinci gelişmesinin sağlandı-
ğını söyleyebiliriz aslında?

(EŞ): Evet kesinlikle. O zamandan bu zamana 4 altın madenimiz 
oldu. Bergama, Kışladağ, Mastra ve Çöpler. Efemçukuru da yol-
da. Bergama’da neredeyse faaliyet bitti. Görüldü ki ne çevreye 
ne insana en ufak bir zarar verilmedi. Diğer işletmeler de aynı 

şekilde başarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Eğer bir sıkıntı olsa 
zaten kıyamet kopardı. 

Halkın ve otoritelerin bu şekilde bir hassasiyet geliştirmesi aslın-
da iyi oldu. Bu sayede ülkemizdeki altın üretimi dünya standart-
larının üzerine çıktı. Özellikle çevreye verilen önem konusunda… 
Bu konuda ülkemizde en yeni teknolojiler kullanılmaktadır. 

(MT): Bunların dışında yurt dışından baktığınızda ülkemiz-
de gördüğünüz artılar - eksiler neler?

(KŞ): Sadece madencilik değil ülke geneline Avrupa’dan olum-
lu bir bakış mevcut.  İngiltere’de yaşadığım için en azından İngi-
lizlerin ülkemiz hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğunu 
söyleyebilirim. Ülkemizin geleceğini çok iyi görüyorum.  Hem 
madencilik açısından hem de diğer yönlerden olumlu düşün-
celere sahibim. Türkiye’ye ekonomik anlamda Avrupa’nın Çin’i 
de denebilir. 

Red Rabbit Projesi’nde Sondaj Çalışması
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(MT): Ülkemizde, tüm dünyada olduğu gibi “Maden Arama 
Sonuçlarını Rapor Etme Standartları” oluşturulması konu-
sunda bazı çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar hakkın-
da ne düşünüyorsunuz?

(KŞ): JORC ya da NI 43-101’in kabul edilmesini öneririm. Tüm 
dünyada kabul gören bu sistemi uyguladıktan sonra başka bir 
şey yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. 

(EŞ): Burada bir diğer konu “competent person” (tecrübeli kişi) 
konusu. Kimler competent person olacak ya da bu nitelikte ül-
kemizde kaç kişi var gibi durumlar söz konusu. 

(KŞ): JORC’a göre Australianasian IMM ya da İngiltere’deki Insti-
tution of Mining and Metallurgy’e üye olacaksınız. Ve bu işlerin 
içinde belirli bir süre çalışmış olmanız gerekiyor. Daha önce kuru-
lan ve tüm dünyaca kabul gören bu sisteme uyulması bence akıl-
lıca olur. Ülkemize özel bir sistemin kurulmasına hiç gerek yok.

(MT): Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de altın maden-
ciliği konusunda zaman zaman spekülasyonlar çıkarılmak-
ta ve madencilik faaliyetleri sekteye uğratılmakta. Dünya-
daki sorunlar ile Türkiye’deki sorunlar arasında benzerlik 
var mı? Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?

(KŞ): Doğu Avrupa’da da benzer sıkıntılar olduğunu biliyoruz. 
European Gold Fields Yunanistan’ın Kuzeyindeki bir projesin-
de benzer sorunları yaşıyor. Proje fizibiliteden geçti, ÇED kaldı. 
Halen bakanlıkta beklemede. Bu gerçekten şirket için zor bir 
durum. Bulgaristan’da ve Romanya’da pek sıkıntı yok bu konuda 
ama projeye göre ve bir ülke içerisinde bile değişiklik göstere-
biliyor. Buna bakarsanız Türkiye’nin durumu o kadar farklı değil.

(EŞ): Siyanür kullanımından doğabilecek sıkıntıları ortadan kal-
dırdığınızda herhangi bir sorun kalmaz. Mühendislik kavramı 
niye var? Bu tip bir projenin, çevreye ve insan sağlığına zarar 
vermeyecek şekilde planlanması için var. Bütün dünyada mü-
hendisler bu tip konular için çalışır. Ancak ülkemizde mühen-

disler madenleri özel sektör mü işletmeli, yoksa devlet mi? Ya-
bancı sermaye olmalı mı, olmamalı mı? diye tartışmaktan öteye 
geçemiyor.

(MT): Pek çok konuya değindik. Başka eklemek istedikle-
riniz var mı?

(KŞ): Aslında genel bir konu daha var. MİGEM tarafından ülke 
genelinde bir maden veri tabanı oluşturulması gerekiyor. Bir 
ruhsat alıyorsunuz. Arama çalışmalarınızı yapıp sahayı terk edi-
yorsunuz. O saha için yapılan çalışmalardan elde edilen bilgi-
lerin MİGEM’e verilmesi gerekiyor. Aynı saha daha sonra tekrar 
aramalara açıldığında, önceki çalışmalarda elde edilen verilerin 
de ruhsat ile birlikte verilmesi faydalı olacaktır. Aynı ruhsatı alan 
farklı kişiler tekrar tekrar aynı çalışmaları yapıp boşa para ve za-
man kaybediyorlar. Aynı işler için harcanan bu paralar başka 
sahalar için kullanılabilir. 

Ayrıca Türkiye’nin genel jeolojik, jeofizik ve jeokimya gibi veri-
lerin halka açık olması da gerekli. Çünkü işin özünde MTA gibi 
kamu kuruluşları halkın vergileri ile finanse ediliyor. Elde edilen 
veriler bu yüzden halka da açık olmalı. Pek çok ülkede bu iş bu 
şekilde yapılmaktadır. Bu şekilde ülkemizdeki maden arama fa-
aliyetleri hızlanacaktır.

(MT): Son olarak, dergimiz hakkındaki düşüncelerinizi öğ-
renebilir miyiz? 

(KŞ): Derginizin içerik ve fiziksel özellikleri bakımından oldukça 
kaliteli olduğunu düşünüyorum. 

(EŞ): Derginizi düzenli olarak takip ediyorum. Çok faydalı ve ka-
liteli bir iş yapıyorsunuz. 

(MT): Güzel düşünceleriniz ve bize ayırdığınız vakit için çok 
teşekkür ediyoruz. 

(KŞ):Biz de size teşekkür ediyoruz.   
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Kazakistan’ın 
Enerji Hammaddeleri 
Ülke, Kaynaklar ve Ekonomik Potansiyel

E
nerji, toplumların ve sanayinin önemli motorudur. Te-
min edilmesi, toplumsal yaşamın işlerliği için vazgeçil-
mez bir temel unsurdur. Birincil enerji tüketimi son 30 
yılda % 70 artmıştır. En büyük artışlar yenilenemeyen 

enerji hammaddeleri petrol ve doğal gazda gözlenmektedir. 
Bunları kömür takip eder. World Energy Outlook (WEO) öngö-
rülerine göre bu sayılan fosil enerji hammaddeleri gelecek 30 
yılda da ana enerji kaynakları olarak kalacaklardır. 

Kazakistan enerji hammaddeleri bakımından zengin bir ülke-
dir. Dünya üretim ve rezerv sıralamasında ilk 10 ülke arasında 
yer almaktadır. 8.500 ton/yıllık uranyum üretimi ile dünyada 
Kanada’dan sonra 2. sırada yer alan Kazakistan, 236.000 ton 
uranyum rezervi ile de % 13,3’lük bir uranyum payına sahiptir 
(Çizelge 1). Burada da Avustralya ve Kanada’dan sonra 3. sırada 
gelir. Kazakistan, taşkömüründe 8. (% 2,6), petrol rezervi sıra-
lamasında 5,4 Gt (% 3,4) ile Nijerya’dan sonra 9. ve Doğal gaz 
rezervleri bakımından 11. (% 1,8) sırada bulunmaktadır. Kay-
nak bakımından Kazakistan bu sayılan rezerv sıralamalarından 
daha iyi durumdadır. Bu açıdan Kazakistan, Asya’nın gelecekte-
ki Kanada’sı olarak görülebilir.

Bu çalışmadan amaç, Kazakistan’ın ekonomisinde önemli yer 
alan enerji hammadde kaynaklarını Türkiye yerbilimci ve yatı-
rımcılarına tanıtarak dikkatlerini çekmek, Kazakistan ile Türkiye 
arasında ekonomik ilişkileri derinleştirmek ve gelecekle ilgili 
perspektifler sunmaktır. Kazakistan’ın metalik mineral ve ham-
madde kaynakları gelecek çalışmalarda incelenecektir. Maka-

lede kullanılan veri, bilgi ve görüşlerde mesleki dergi ve kuru-
luşların yayınları, Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetleri yayın ve 
raporları, Federal Almanya Yerbilimleri ve Hammadde Kurumu, 
Amerika Birleşik Devletleri araştırmaları ile kişisel gözlem ve 
analizler esas alınmıştır.

Coğrafya
Avrasya’nın tam ortasında bulunan Kazakistan, kuzey ve batı-
dan Rusya Federasyonu (6.477 km), doğudan Çin Halk Cum-
huriyeti (1.460 km), güneyden Kırgızistan (980 km), Özbekis-
tan (2.300 km) ve Türkmenistan Cumhuriyetleri (380 km) ile 
çevrelenmiştir (Şekil 1). 2,7 Mkm2’lik alanla Türkiye’nin yaklaşık 
3,5 katı büyüklüğündeki Kazakistan, dünyanın 9. büyük ve açık 
denizlerle bağlantısı olmayan en büyük ülkesidir. Batıda Volga 
Ovası’ndan doğuda Altay Dağları’na (4.506 m) kadar uzanan 
Kazakistan, güneyde Tiyanşan Dağları (7.013 m) ve Kızılkum 
Çölü ile sınırlanmaktadır. Kuzeyde Güney Sibirya Ovası’na ge-

Makale
www.madencilik-turkiye.com

Kazakistan, jeolojik gelişimi ve jeodinamik konumu nedeniyle, büyük 
ekonomik öneme sahip değişik tipte yer altı kaynaklarına sahip bulun-
maktadır. Batıdaki Prekambriyen’in temel tortullarında karbonhidrat ve 
bor yatakları yoğunlaşırken, orta bölgelerdeki Kaledoniyen Orojenezi’nin 
Turan Plakası’nda kömür, demir ve polimetalik maden yatakları; doğuda-
ki Hersiniyen Orojenezi’nin magmatik kayaçlarında da volfram, titan ve 
altın yatakları gelişmiştir. Mineral ve hammadde kaynakları bakımından 
oldukça zengin olan Kazakistan, enerji hammaddelerinde taşkömürü, 
petrol, doğal gaz ile uranyum kaynak ve rezervlerinde dünya sıralama-
sının ilk onuna girmektedir. 236.000 ton uranyumla dünya uranyum re-
zervlerinin % 13,3’üne ve 5,4 milyar ton petrolle de dünya petrol rezerv-
lerinin % 3,4’üne sahiptir. 
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Hammadde Birim Rezervler Kaynaklar
Dünya Re-
zerv Sırası

Payı, %

Taşkömürü          Mt                     18.947 124.737 8. 2,6

Petrol                   Mt                     5.415 4.000 9. 3,4

Doğal gaz      Gm3   3.300   2.500       11.  1,8 

Uranyum  kt     236 1.382 3. 13,3
Açıklamalar: Mt: milyon ton Gt: milyar ton kt: bin ton demektir.

Çizelge 1: Kazakistan’ın enerji hammadde rezervleri, kaynakları ve dünyadaki yeri.
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çen Kazakistan’ın bir doğal sınırı bulunmamaktadır. Ülkenin 
yaklaşık 3/4’ü çöl ve bozkırlarla kaplıdır, örneğin Betpak Dala 
(Açlık Bozkırı) gibi. Ülke rölyefini derin havzalar (Karagiye Hav-
zası -132 m), basık düzlükler (Kızılkum Çölü) ve alçak sıradağlar 
(Karatau Dağları) belirlemektedir. Ülke topraklarının % 5,4’ü 
Avrupa’da bulunmaktadır. Bu yönüyle Kazakistan, topraklarının 

sadece % 3’ü Avrupa’da olan Türkiye’den daha Avrupalıdır. Hazar 
Denizi yanında çoğunluğu tuzlu 4.000 civarındaki gölün en bü-
yükleri kurumakta olan Aral, 600 km uzunluğundaki yarısı tatlı, 
yarısı tuzlu Balkaş, Alakol Tuz ve Zoysan Gölü’dür. Batıda Hazar 
Denizi’ne dökülen Ural, güneyde Aral Gölü’ne dökülen Sırderya 
ve kuzeydoğuda Ertis Nehirleri ülkenin en önemli akarsularıdır.

Kazakistan İstatistik Kurumunun verilerine göre yaklaşık 15,8 
milyon nüfusa sahip Kazakistan, dünyanın 62. kalabalık ve yak-
laşık 6 kişi/km2 ile en düşük nüfus yoğunluğuna sahip ülkele-
rindendir (215. sırada). Halkın yaklaşık 2/3’ü Almatı-Kızılorda 
arasındaki Güney Kazakistan kesiminde yaşamaktadır. Ülkede 
50’nin üzerinde halk yaşamaktadır. Nüfusun yaklaşık % 53,4’ü 
Kazak, % 30’u Rus, % 3,7’si Ukraynalı, % 2,5’i Özbek, % 2,4’ü Al-
man ve % 1,4’ü de Uygur’dur. Resmi diller halkın ancak yaklaşık 
% 60’ının bildiği Kazakça ile % 80’nin konuştuğu Rusçadır. Müs-
lüman (% 47) ve Hristiyanların (% 46) yanında Budist ile doğa 
dinleri mensubu da bulunmaktadır. 

Ülke idari bakımdan 14 eyalet (oblıs) ve 2 ile (kala) ayrılmış-
tır. Bunlar 220 ilçe, 83 belde, 202 köy ve 2.522 yerleşim mer-
kezinden meydana gelir. Ülkenin en büyük şehirleri Almatı 
(1,200.000), Karaganda (600.000), Şimkent (450.000) ile baş-
kent Astana’dır (300.000). Nüfusunun yaklaşık % 60’ının kent-
lerde, % 40’ının da kırsal kesimde yaşadığı Kazakistan’da, alt 
yapı kuzey - güney ve doğu - batı yönündeki kara (190.000 km), 
demir (14.400 km) ve 4.000 km su yolu ile gelişmiştir. Hazar De-
nizi kıyısında 2 limanı bulunan Kazakistan-Volga-Don kanalları 
ile Karadeniz’e bağlıdır. 

Kazakistan’da karasal iklim etkindir. Az karlı ve soğuk kışları 
(Ocak ortalaması: Kuzeyde - 18, güneyde - 3 °C), kısa bir ilkba-
hardan sonra, uzun, sıcak ve kuru yazlar takip eder (Temmuz 
ortalaması: Kuzeyde 19, güneyde 28 °C). Yıllık ortalama yağış 
miktarı kuzeyden güneye 400 mm’den 100 mm’ye düşmekte-
dir. Halkın en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır (% 
56; beslenen 30 milyon baş hayvanın 1 milyonu attır). Bunu sa-
nayi (% 33) ve hizmet sektörü (% 11) takip eder. 

Jeoloji
Kazakistan jeolojisi çeşitli yönleriyle çok sayıda araştırmacı ta-
rafından ayrıntılı incelenmiştir. Ancak Balkaş ve Tengiz Bölge-
leri gibi kısıtlamalı alanlardan dolayı yapısal jeoloji bakımından 
sınırlı incelenebilmiştir. Yapılan çalışmalara göre Kazakistan’ın 
karmaşık jeolojik yapısı Proterozoyik’in temel kayaçları ile yan 
yana bulunan Kaledoniyen ve Hersinyen Orojenezi fazlarına ait 
tektonik birlikler tarafından belirlenmektedir (Şekil 2). 

Plaka tektoniği açısından kuzeybatı Orta Asya’nın sadeleş-
tirilmiş jeolojik yapısı büyük bir akresyon karmaşığı olarak 
görülmektedir. Güncel araştırmalar bu savı doğrulamakta-
dır. Orta Sibirya’nın Angora Kratonu’ndan başlayarak                                        

Şekil 1: Coğrafi durum
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Ordovisyen’den Permiyen’e kadar güneye ve batıya doğru bü-
yüyen karmaşık, Permiyen’de batıda Doğu Avrupa Platformu 
Baltika Kratonu ile, güneyde Hersiniyen Orojenezi ürünü mikro 
kıtalarla çarpışarak Ural’ları oluşturmuştur (Şekil 1). Kuzeyde 
Kuzey Buz Denizi’nden güneyde Aral Gölü’ne kadar uzanan 
Ural Orojenezi, doğuya yönelen “Turan Plakası” olarak görül-
mekte ve Tiyenşan Dağları altından Kuzeybatı Çin üzerinden 
Moğolistan’a kadar takip edilebilmektedir. Daha sonraki Pale-
ozoyik tektoniği ve sığ deniz çökelleri ile Karaganda Havzası, 
Turan Plakası ve Hazar Havzası gibi kıtalar arası havzalar şe-
killenmiştir. Ülkenin güneydoğusundaki Alp Orojenezi ürünü 
Tiyenşan, Alatau ve Altay Sıradağları, güncel Avrasya ve Hint 
Kıtaları’nın çarpışması ile meydana gelen kıtalar arası “far field” 
gelişmeleri olarak kabul edilmektedir.

Kazakistan’ın jeodinamik konumu ve yataklanma türleri dik-
kate alındığında, ekonomik öneme sahip değişik tipte mine-

ral ve hammadde kaynakları ortaya çıkmaktadır. Batıdaki Rus 
Platformu’nda tortullar ve buna bağlı olarak gelişen karbon-
hidratlarla (Ön Hazar ve Embi Havzaları) bor yatakları yoğun-
laşırken, orta bölgelerdeki Kaledoniyen Orojenezi’nin Turan 
Plakası’nda kıtasal kömür (Karaganda ve Ekibastus), demir 
(Tengiz-Jezkazgan) ve polimetalik (Kökşetau ve Bosşekol) ma-
den yatakları yaygınlık gösterir (Şekil 3). Bunların yanında fos-
forit, porfiri bakır, molibden, altın ve podiform krom yatakları 
ile masif sülfit (SEDEX/VMS) yatakları büyük önem taşır. Doğu-
daki Hersiniyen Orojenezi’nin magmatik kayaçlarında ise, volf-
ram, titan ve altın yatakları öne çıkmaktadır. Kazakistan’ı cazip 
kılan dünya ölçüsündeki Kretase ve Tersiyer yaşlı uranyum ya-
takları (Sırderya, Ili ve Kökşetau Bölgeleri) ülkeye dağılmış du-
rumdadır. Görüldüğü gibi Kazakistan’da sedimanter, magmatik 
(ultrabazik, bazik, asidik) ve volkanik kayaçların her çeşidine 
rastlanmaktadır. İşletilmekte olan 500’e yakın maden yatağında 
1200’ün üzerinde mineral çıkarılmaktadır.

Enerji Hammaddeleri
Rezerv ve Kaynaklar
Kazakistan, çok geniş bir mineral hammadde kaynağı çeşitlili-
ği ile donanmış oldukça zengin bir ülkedir. Maden yataklarının 
birçoğu dünya ölçüsünde büyük öneme sahiptir. Madencilik, 
enerji hammaddeleri üretimi ve işlenmesi gelirleri Kazakistan 
Cumhuriyeti bütçesinin ve dış satımının yaklaşık % 75’ini oluş-
turmaktadır. Dış satımda petrol, doğal gaz ve gaz hidrat (gaz 
kondensat veya yoğuşuk madde) ilk sırada gelmektedir. Bunu 

bakır, krom, çinko, kurşun, uranyum, kömür ve kil mineralleri 
takip eder. 

Kazakistan, ekonomisi için gerekli ve ülkenin her tarafına ya-
yılmış bulunan güvenilir enerji hammadde kaynaklarına sahip-
tir. Tektonik birliklerle belirlenen önemli yatak ve işletmelerin 
konumları Şekil 3’te görülmektedir. Güncel kaynak ve rezervler 
Çizelge 1’de; üretim verileri Çizelge 2’de; tüketim ve dış satımla 
dış alım bilgileri de Çizelge 3‘te derlenmiştir.                                      

Şekil 2: Kazakistan’ın tektonik birlikleri
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Taş kömürü
3 büyük kömür havzası, Karaganda, Ekibastus ve Turgai Kömür 
Havzaları, Kazakistan’ın kömür üretiminin yaklaşık % 90’ını ver-
mektedir. Bu havzalar aynı zamanda kaynak ve rezervlerin de 
önemli kısmını kapsamaktadır. 

Kazakistan’da yaşları Orta Paleozoyik’ten Paleojen’e kadar de-
ğişen yaklaşık 400 kömür yatağı ve oluşuğu bilinmektedir. En 
önemlileri Karbonifer’in taş kömürleri ile Mezozoyik’in linyitle-
ridir. Bunların büyük bir kısmının kömür formasyonları orojen 
ve platform yapılarına bağlıdır. Bunlardan en büyük taş kömürü 
rezervlerinin bulunduğu kuzeydoğu Kazakistan’daki Karagan-
da Taş Kömürü Havzası 120 x 30 km boyutlarındadır. Alt Karbo-
nifer çökellerine bağlı olan 110 kömür düzeyi, 65 m işletilebilir 
kalınlığa ve bununla 1,6 Gt rezerve sahiptir.

Diğer önemli taş kömürü havzası Ekibastus, Karaganda 
Havzası’na göre daha küçük, 8,5 x 24 km, boyutlarındadır. Bu 
büyüklükle burası Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) 3. 
büyük taş kömürü havzası ve 1000 m derinlikle dünyanın en de-
rin açık işletmesi olmaktadır. İşletilebilir nitelikteki üç kömür dü-
zeyinin toplam kalınlığı 130 ile 210 m arasında değişmektedir.

Bu havzalardan elde edilen kömürlerin büyük bir kısmı kok kö-
mürüne dönüştürülerek Kazakistan ve Rusya demir - çelik sana-

yinde kullanılmaktadır. Kazakistan’da elektrik  üretiminin % 80’i 
kömür santrallerinden sağlanmaktadır. Bunu metalurji sektörü 
takip eder. 

Linyit 
Linyit işletmeciliği Kazakistan’da giderek önemini kaybetmek-
tedir. Kazakistan’ın en önemli linyit yatağı Maykuban’da (Şekil 
3) ancak yaklaşık 2 Mt linyit üretilmektedir (2007). Bu miktar 
Kazakistan linyit üretiminin yarısına karşılık gelmektedir. Yak-
laşık 13,4 Gt rezervi verilen linyitin üretimi 1994’te 4,8 Mt’dan 
1999’da 1,7 Mt’a düşmüştür. Sağlıklı istatistiklerinin tutulmadı-
ğı ve madenciliğinin geliştirilmediği linyitin 2008 üretimi yakla-
şık 4,7 Mt’dur (Çizelge 2). Karaganda Havzası’nın Jura linyitleri 
yeraltı işletmeciliği ve yeraltındaki yüksek gaz içeriği nedeniyle 
tehlikeli görüldüğünden, şimdilik işletilmemektedir.

Petrol ve Doğal Gaz
Kazakistan’ın petrol ve doğal gaz üretimi 4 batı eyaleti Atırau, 
Aktubinsk, Batı Kazakistan ve Mangistau ile bunların doğusun-
daki Jezkazgan ve Kızılorda yörelerinde yoğunlaşmıştır (Şekil 
3). Bunlardan batıdaki alanlar eski üretim sahalarını kapsarken, 
güneydeki petrol alanları ancak 1984’te Güney Turgai Petrol-
Doğal Gaz Havzası’nın bulunması ile ortaya çıkmıştır.

Jeolojik yapıları itibarı ile Ön Hazar (Prikaspi), Güney                                      

Şekil 3: Enerji hammadde yataklarının dağılımı





01 Haziran 201160

Manguşlak ve Kuzey Ustyurt büyük petrol havzalarına aittirler 
(Şekil 3). Bu bölgelerin ekonomik petrol ve doğal gaz kaynak-
ları Paleozoyik (presalinar) ve Mezosoyik (postsalinar, Permiyen 
= salinar) yataklarına ayrılmaktadır. Çok sayıdaki “tuz domu” 
tarafından belirlenen, stratejik açıdan önemli, geniş Kretase ve 
Devoniyen tortullarına bağlı bulunan hidrokarbonatlar, geniş 
yayılım gösteren düzeylerden meydana gelir. Ön Hazar Havzası 
yaklaşık 400.000 km2’lik alanı ile Kazakistan petrol ve doğal gaz 
kaynaklarının % 97’sini içermektedir. Buradaki petrol ve doğal 
gazın yüksek kalitesi yanında rezervleri ve hidrodinamik özel-
likleri de yeni yatakların bulunması açısından ümit vericidir. 

Kazakistan’ın en büyük petrol yatağı Hazar Denizi’nin kuzey-
doğusunda yer alan Tengiz Bölgesidir (Şekil 3). Komşu bölge 
Korolevkoye Bölgesi ile mevcut rezervleri 25 milyar varil (3,2 
Gt) civarındadır. Bu rezervin ancak % 3’nün kazanılabileceği 
tahmin edilmektedir. Kazakistan’ın en büyük gaz kondensat 
yatağı, en az 1,3 Gm3 rezervi ile, Volga-Ural Vadisi’ndeki Karaça-
kanak yatağıdır (Şekil 3). 

Kazakistan’ın kesin petrol rezervleri 4,8 Gt, doğal gaz rezervleri 
ise 3.380 Gm3’tür. Son 5 yılın üretim sayıları Çizelge 1’de görül-
mektedir. Buna göre üretim ve iç tüketim düzenli artmaktadır. 
Kazakistan 70,7 Mt olan 2008 yılı petrol üretimini 2015 yılına 
kadar iki katına çıkarmayı hedeflemektedir. Bu artış, jeolojik 
olanaklardan ziyade geliştirilecek yeni boru hattı gibi olanak-
larla dış satımın arttırılması düşünülmektedir. Petrol sahasında 
en büyük yabancı yatırımcılar Amerikan firmaları Chevron (Ten-
giz Chevron, 500 Milyon USD/a), Shell ve Mobil’dir. Bunların 
yanında Japonya, Çin, Endonezya ve Federal Almanya şirket-
leri yatırım yapmaktadır. Chevron, yaklaşık % 50 payı ile, aynı 
zamanda Kazakistan’ın en büyük petrol üreticisidir. Türkiye’nin 
Kazakistan’daki enerji yatırımları en büyük Türk yatırımcı TPAO 
vasıtası ile sürdürülmektedir (2005: 2,94 Milyon USD).

Kazakistan’ın Atırau, Pavlador ve Şimkent’te toplam 7,6 Mt/a 
kapasiteli üç büyük rafinerisi bulunmaktadır. 2008 yılında üreti-
len 70,7 Mt petrolün 60,7 Mt’u dışarı satılmıştır (Çizelge 2 ve 3). 
Enerji hammaddesi ithal etmeyen Kazakistan’ın açık denizlerle 
bağlantısının olmaması nedeniyle petrolün büyük kısmı ancak 

boru hatları ile dışarıya satılabilmektedir. Bu durum 3. ülke-
lerden geçişleri ve buna bağlı politik sıkıntıları, güvensizlik ve 
geçiş miktarlarındaki sınırlamaları beraberinde getirmektedir. 
Boru hatları ile büyük dış satımlar Atırau, Rusya Federasyonu 
kentleri Samara ve Druşba (yaklaşık 12 Mt/a) ile Karadeniz kıyı-
sındaki Novorossiysk Limanı’nı (28 Mt/a) üzerinden yapılmak-
tadır. Bu hattın kapasitesinin 2015 yılına kadar 67 Mt/a’a çıka-
rılması planlanmıştır. Yakın gelecekte Nabucco Boru Hattı’nın 
açılması büyük yarar sağlayacaktır.

Uranyum
Elde edilebilir uranyum rezervleri ve üretimi ile Kazakistan, Rus-
ya Federasyonu ve Özbekistan’ın yanında, dünyanın önemli bir 
uranyum ülkesidir. Altı tanesinin ekonomik olarak işletildiği el-
linin üzerinde uranyum yatağı bilinmektedir. Kazakistan’ın eko-
nomik açıdan en önemli uranyum yatakları eksojen kökenlidir 
ve çoğunluğu Güney (Çu-Sarısu ve Sırderya) ve Güneydoğu 
Kazakistan’da (Ön Balkaş ve Ili) yoğunlaşmıştır (Şekil 3). 

Kazakistan’ın işletilen uranyum yataklarının tümü tabakalan-
maya bağlı Üst Kretase - Paleojen alüvyonal kumtaşları “roll 
fronts” yatak tipleridir. Bant şeklindeki bu yataklar, 30-100 m 
kalınlığa varabilmektedir. Uzunlukları 25 km’ye ve genişlikle-
ri de 500 m’ye ulaşan bu yatakların uranyum içeriği (tenörü) 
500 ppm’i bulmaktadır. Mineral bileşimi 1:3 oranında bulunan 
koffinit (UO

2
, pekblend) ve uraninitten (U[SiO

4
]) oluşur. Güney 

Kazakistan’daki Karamurun, Moyun Kum ve Akdala en önem-
li üretim merkezleridir (Şekil 3). Zenginleştirme tesisi Zelinny 
Kombinatta (% 90 Kazatomprom) elde edilen U

3
O

8
 yanında 

UF
6
, Be ve Cu da kazanılmaktadır. Uranyumla ilgili veriler Çizel-

ge 1 ve 2’de verilmiştir.                                      

Hammadde
Yıllar (Milyon ton)

2004 2005 2006 2007 2008

Taşkömürü 86,87 86,62 96,23 98,38  111,10

Linyit 3,95 4,41 4,66 4,37 4,70

Petrol 59,48 61,49 65,00 67,13 70,67

Bitümler          50,67 50,87 54,34 55,27 58,65

Gaz kondensat 8,81 10,62 10,66 11,86 12,02

Doğal gaz, Gm 22,10 24,97 26,38 29,56  32,89

Doğal gazla ilişkili maddeler, Gm 8,97 9,52 9,66 9,79     11,71

Uranyum1, kt 3,72 4,36 5,28 6,643 8,503

Açıklamalar: 1 U
3
O

8
 içeriği 

Çizelge 2: Kazakistan’ın enerji hammaddeleri üretimi

Enerji Hammaddesi Tüketim %  Dış satım   %     
Taşkömürü, Mt 77,4 1,3 27,1 2,9
Petrol, Mt 10,9 0,3 60,7 2,8
Doğal gaz, Gm3 20,6 0,7 17,6 1,8

Çizelge 3: Kazakistan’ın 2008 yılı enerji hammaddeleri tüketimi, dış satımı ve üretici 
ülkeler arasındaki payı
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Kazakistan’ın kazanılabilir uranyum rezerv ve kaynakları 
582.000 ton olarak verilmektedir. Uranyum üretimi devlet 
denetimi altındadır. Bunun önemli bir kısmı “Kazatomprom” 
Şirketi’ne aittir (Kazakistan % 40, Comeco/Kanada % 60). Elde 
edilen % 87’lik U

3
O

8
 üretiminin tümü dışarıya satılmaktadır. 

Kazakistan’ın uranyum iç tüketimi Aktau’daki 350 MW’lık nükle-
er santral tüketimi ile sınırlıdır. Bununla Kazakistan, Avustralya, 
Namibya ve Özbekistan gibi uranyum tüketimi olmayan üretici 
ülkeler grubuna girer. 

Uranyum üretiminde “yerinde çözündürme” (ISL, in situ leac-
hing) gibi modern üretim yöntemi uygulanmaktadır. Son 10 se-
nede dünyada yaygın kullanılan sadece bu yöntemle uranyum 
çıkarılmaktadır. % 80 verim sağlanan bu yöntemle, yaklaşık 50 
kg asit/kg U harcanmaktadır. En önemli alıcı ülkeler Fransa, İn-
giltere ve Japonya’dır. 

Kazakistan’ın uranyum üretimi Sovyet dönemindeki 3.200 
t/a’dan 1997’de 1090 t/a’a düşmüştür. Son yıllarda işletmeye 
açılan yeni yataklarla artan üretimin (2003: 3.365 t/a), 2015’te 
27.000 t/a’a çıkarılması hedefleniyor.

Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti eski uranyum yatakları ve 
civarında radyoaktivite nedeniyle kirlenmiş sahaların rekülti-
vasyonunu programa almıştır. Bununla ilgili ilk proje 2010’da 
bitecektir. Kazakistan’da atom testleri, uranyum işletmeleri ve 
çeşitli radyoaktif hammadde atığı (170 Mm3) ile kirlenmiş ge-
niş bölgeler bulunmaktadır. Bunların temizlenmesi geleceğin 
önemli projelerini oluşturmaktadır.

Toryum
Dünyada toryumun (Th) enerji üretimindeki kullanımı, ekono-
mik uranyum rezervleri ve gelişmiş reaktör teknolojisi nedeniy-
le, toryumun kullanılması araştırmalarla sınırlıdır. Ayrıca Th, to-
rit (Th, U [SiO

4
]), monazit ([Ce, La, Y, Th] PO

4
, % 10 ThO

2
), zirkon 

(ZrSiO
4
) ve fosfat minerallerinden nadir toprak elementlerinin 

yan ürünü olarak elde edildiğinden, güvenilir veriler bulunma-
maktadır. Kazakistan, yukarıda sayılan minerallerin zengin kay-
nakları ve üretimi, özellikle zirkon üretimi dikkate alındığında, 
yakın gelecek için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. 

Jeotermal Enerji
Kazakistan’ın zengin petrol ve kömür kaynaklarının ucuza sağ-
ladığı elektrik, yenilenebilir enerjilerin üretimini ve gelişmesi-
ni engellemektedir. Kazakistan’da jeotermal enerji potansiyeli 
petrol ve doğal gaz arama ve üretim çalışmaları kapsamında 
incelenmektedir. Ülkenin özellikle güneyindeki iyi iklim koşulları 
(150 kcal/cm2.a) jeotermal enerjinin hem yeryüzünün biriktirdiği 
güneş enerjisinden, hem de yerin ısısından (termik gradyan, 33 
- 36 ºC/km), yararlanmaya olanak sağlamaktadır. Ülkenin doğu 
ve güneyindeki magmatik etkinlikler (sıradağlar, volkanizma) ve 
yaygın sıcak su kaynaklarının yaygınlığı bunu desteklemektedir. 
Ancak Kazakistan’ın güncel jeotermal enerji üretimi büyük oran-
da 150 ºC’ye varan sıcak su kaynaklarından elde edilmektedir. 
Konut ve tarımda ısıtma ve kurutma için sınırlı kullanılan jeoter-
mal enerji hakkında güvenilir veri bulunmamaktadır.

Türkiye ile İlişkiler 
Türkiye ile Kazakistan tarih, dil ve yaşam tarzı bakımından 
çok yakın iki ülkedir. Bu nedenlerle Türkiye 16 Aralık 1991’de 
Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur. Bu tarih-
ten bu yana karşılıklı siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliş-
tirilmesine büyük çaba harcanmaktadır. Bu amaçla iki ülke ara-
sında 80’in üzerinde anlaşma ve protokol imzalanmıştır. Ancak 
Türkiye ile Kazakistan arasındaki büyük mesafe, Kazakistan’ın 
açık denizlere kıyısı bulunmaması ve 20. yüzyılda karşıt ideo-
lojik bloklarda yer almaları nedenleriyle bir yabancılaşma göz-
lenmektedir. Bu, daha etkin ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki-
lerle aşılabilir. Ancak aşırı bürokrasi, yasal alt yapı boşlukları ve 
temel bilgi toplama zorlukları ile anlaşmalara sadakat zayıflığı 
gibi olumsuzlukları da göz ardı etmemek gerekir.

Kazakistan göreceli yüksek yaşam standardı, elverişli yatırım or-
tamı ve güçlü bankacılık sistemi ile yatırımlar için çekicidir. Ka-
zakistan, Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında en 
çok yatırım yaptığı ülke olmakla beraber, 2008 verilerine göre 
Türkiye, Kazakistan’a doğrudan yapılan yabancı yatırımlar sıra-
lamasında 183,6 Milyon USD ile 15. sırada gelmektedir. Türkiye 
124,3 Milyon USD yatırımla şimdiye dek en çok yatırımı otelcilik 
ve restoran işletmeciliğine yapmıştır. Bununla bu sektörde 1. sı-
radadır. Kazakistan’da yaklaşık 250 Türk sermayeli firma etkinlik 
göstermektedir. Yerbilimlerinde en çok maden işletmeye yatı-
rım yapan Türkiye, bu sektördeki yatırımların % 4,4’üne sahiptir. 
Konut yapımı, hava alanı, boru hattı ve telekomünikasyon ağı 
gibi büyük projeler gerçekleştiren Türk firmaları 2007 yılında 
toplam değeri 1.365 Milyon USD olan 43 proje üstlenmiştir. Bu 
projelerde 20.000 üzerinde Türk ve 10.000 Kazak çalışanına iş 
yeri olanağı sağlanmıştır. 

Türkiye’nin Kazakistan’la dış alım ve satımının güçlenmeye ge-
reksinimi vardır. 2008 yılında Kazakistan Türkiye’den 1.904  Mil-
yon USD’lik (% 2,67; 9. sıra) dış alıma karşılık 901 Milyon USD 
(% 2,56; 8. sıra) dış satım gerçekleştirmiştir. Dış alımın önemli 
kalemleri başında makine ve taşıt araçları ile metal ve metal 
ürünleri gelirken, dış satım ürünlerinin en önemli kalemlerini 
maden ve enerji hammadde ürünleri oluşturmaktadır. 

Görüldüğü gibi Kazakistan, enerji kaynakları bakımından 
önemli bir ülkedir. Türkiye ise enerji hammaddeleri bakımın-
dan büyük oranda dışa bağımlı bir ülkedir. Dolayısı ile iki ülke 
birbirini tamamlayacak özelliktedir. Türkiye’nin petrolde % 91 
güncel dışa bağımlılığı artan tüketimle giderek artmaktadır. 
Taş kömüründeki dışa bağımlılık yaklaşık % 75 düzeyinde sey-
retmektedir. Nükleer enerji hammaddeleri Türkiye’de şimdilik 
üretilmemektedir. Yakın gelecekte üretimi ve kullanımı da bek-
lenmemektedir. Bu koşullarda Türkiye, enerji hammaddeleri 
gereksiniminin önemli bir kısmını, etkin yatırım ve ticari ilişki-
lerle, Kazakistan’dan temin edebilir. Dolayısı ile ticari girişimle-
rin gelecekte daha da yoğunlaşması iki ülke yararına olacaktır.

Sonuçlar
Kazakistan, günün birincil enerji hammaddeleri olan kömür, 
petrol, doğal gaz ve uranyum bakımından dünyanın en                                      
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zengin ülkelerindendir. Hammadde yataklarının büyüklüğü, 
yüksek kalitesi ve dinamik ekonomisi yeni yatırımlar için ol-
dukça çekici görülmektedir. Bu, mevcut yatırım projelerine 
gelecekte yenilerinin ekleneceği ve enerji hammadde üretimi 
daha büyük önem kazanacağı anlamına gelir. Dolayısı ile Kaza-
kistan, geleceğin en büyük enerji hammaddeleri ülkesi adaydır. 
Türkiye’nin bu gelişmeleri desteklemesi hem ülkemiz, hem de 
bölge için büyük yarar sağlayacaktır.    
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Bir Göçük, 
Kurtarma Çalışmaları 
ve Çıkarılabilecek Dersler

Şili San José Bakır - Altın Madeni

Ş
ili, özellikle 20’nci yüzyılda geliştirilen, uzun bir ma-
dencilik geleneğine sahip olan bir ülkedir. Ülke, bakır 
üretimi bakımından dünyada birinci sırada yer almak-
tadır. Şili’nin kuzeybatısında yer alan (Şekil 1) San José 
Bakır - Altın Madeni, The San Esteban Mining Şirketine 
ait olup, şirketin bu madenden yıllık satışları 20 milyon 

USD’nin üstündedir.
 
Madenin çalışma alanlarına, uzun ve eğimli bir galeriden (ram-
padan) ulaşılmaktadır (Şekil 2). Genel bir madencilik kuyusu 
(asansörü) yoktur. Ancak, küçük çaplı bir havalandırma kuyusu 
bulunmaktadır. Madenin derinliği 800 m’ye yaklaşmaktadır 
(Şekil 3).

Madende 2003-2010 yılları arasında da çeşitli kazalar olmuş ve 
kazalarda üç kişi ölmüştür. Bu kazalar sonrasında, 5 Ağustos’ta ki 
kazaya kadarki dönemde, önceki kazalar nedeniyle maden mü-
fettişleri tarafından tavsiye edilen önlemlerin alındığı şüphelidir. 

Kaza
Madende anılan kaza, 5 Ağustos 2010 saat 14:00 tarihinde mey-
dana gelmiştir. Kısaca tavan çökmesi olarak adlandırılan bu kaza 
sonucunda galeri tavanından kaya ve taş blokları düşerek ana 
yolları kapatmış ve 33 maden çalışanı madende mahsur kalmış-
lardır. Kazanın olduğu yerin üst kısmındaki işçiler etkilenmeden 
madenden çıkmış ancak yaklaşık 750 m’de çalışan 33 madenci ile 
irtibat kesilmiştir. Öyle ki, kazanın ertesi günü Şili Acil Olaylar Ofisi 
(National Emergencies Office of Chile) 33 madencinin madende 
mahsur kaldığını ve muhtemelen öldüklerini belirtmiştir. Öte 
yandan yer tespiti ve kurtarma çalışmaları için gerekli hazırlıklara 

Makale
www.madencilik-turkiye.com

San José Bakır - Altın Madeni, Şili’nin kuzeybatısında, Atacama Çöl 
Bölgesi’nde ve Copiapó şehrinin yaklaşık 45 km kuzeyinde bulunmakta-
dır. Madende 5 Ağustos 2010 saat 14:00 tarihinde bir kaza meydana gel-
miştir. Kısaca tavan çökmesi olarak adlandırılan bu kaza sonucu, galeri 
tavanından kaya/taş blokları düşerek ana yolları kapatmış ve 33 maden 
çalışanı madende mahsur kalmıştır. Kaza sonrası yapılan kurtarma ope-
rasyonu; durum tespiti, stabilizasyon, kurtarma planlaması ve madenci-
lerin kurtarılması aşamalarında gösterilen başarılı çalışmalardan dolayı 
dünyanın dikkatini çekmiş ve genel olarak takdir toplamıştır. 

Dr. Yusuf Ateş
Süleyman Demirel Üniversitesi
Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral 
Kaynakları Araş. ve Uyg. Merkezi
yates@sdu.edu.tr

Şekil 1: Şili ve Atacama Çölü Bölgesi
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Şekil 2: Madenden genel görüntüler

Şekil 4: Kameralı sondaj matkabıŞekil 3: Yer altı ulaşım yolları

Şili devlet başkanının da bizzat katılımıyla devam etmişlerdir.

Durum Tespiti
Kaza sonrasında yapılan ilk önemli operasyon, kendileriyle ir-
tibat kesilen işçilerin sağ olmaları halinde muhtemelen barın-
dıkları bazı yerlere, bu arada madendeki bir sığınma odasına, 
ulaşan sondajların yapılmasıdır. Maden emniyet kuralları gere-
ği, yer altı madenlerinde belli stratejik yerlere, bu gibi kazalarda 
sığınmak üzere “odalar” yapılır ve bu odalar, bir süre yaşam des-
teği sağlayacak maddelerle (ilaç, su, yiyecek) donatılır. 

Yapılan sondajlar sonucu 22 Ağustos’ta, yani kazadan 17 gün 
sonra, 750 m derinlikte bulunan sığınma odasına yapılan bir 

sondaj matkabının (Şekil 4) ucuna takılmış nottan 33 maden-
cinin tamamının sağ olduğu ve sığınma odasında bulundukları 
belirlenmiştir. Bu olay, madencilerin aileleri başta olmak üzere, 
Şili devlet başkanı da dahil bir çok kişi için oldukça mutlu bir 
olay olmuştur (Şekil 5).   

Şekil 5: Çalışanların tamamının sağ olduğuna dair not Şili devlet başkanı tarafın-
dan basına gösteriliyor.
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Stabilizasyon
Madencilerle irtibat kurulması sonrasında 15 cm çapında açılan 
ve tedarik hattı olarak adlandırılan sondaj deliklerinden haber-
leşme sağlanmış, yiyecek-içecek-hava-ilaç vs. temini yapılmış 
ve madencilerin yakınlarıyla, telefonla ve görüntülü olarak gö-
rüşmeleri sağlanmıştır. Bunun yanında kurtarma operasyonu-
nun uzun süreceği düşünülerek madencilerin ruh sağlıklarını 
korumak amacıyla sürekli psikolojik destek sağlanmıştır. Böyle-
ce, bir taraftan mevcut durumun sürdürülebilirliği sağlanırken 
diğer taraftan kurtarma için farklı disiplinlerden ekiplerle plan-
lama çalışmalarına başlanmıştır.

Kurtarma - Üçlü Yarış
Yapılan değerlendirmelerden, maden şirketinin imkanlarının 
kurtarma için yeterli olmadığı belirlenmiş ve ulusal/uluslararası 
yardım istenmesine karar verilmiştir. Yardım talebi sonrasında 
benzer olaylarda tecrübeli firmalar bir araya getirilerek üç ayrı 
kurtarma operasyonu planlanmış ve aynı anda uygulanmaya 
başlanmıştır. Bunların üçü de, yeryüzünden maden çalışanları-
nın bulunduğu bölgeye ulaşan ve en az bir kişilik bir kurtarma 
asansörünün (Şekil 6) monte edilebileceği bir ulaşım kuyusu-
nun (yaklaşık 71 cm çapında) açılmasını amaçlamaktadır. An-
cak uygulama yerleri ve kullanılan teçhizatlar farklıdır (Şekil 6). 
Buna göre:

Plan A: Raise Borer metodu: Bu metotla önce küçük çaplı bir 
sondaj deliği açılır. Sonrasında daha büyük bir matkapla sondaj 
aşağıdan yukarıya doğru devam ettirilerek önceden açılmış de-

lik oyularak genişletilir. Bu metotla açılması planlanan kurtar-
ma kuyusunun toplam uzunluğu: 701 m’dir. Bu planla günde 
20 m ilerleme yapılabilmektedir.

Plan B: Schramm T130XD Sondaj makinası (Şekil 7) ile açılacak 
kuyunun toplama uzunluğu 620 m olup günde 33 m ilerleme 
yapılabilmektedir.

Plan C: Petrol sondajlarında kullanılan sondaj makinesi (RIG 
421) kullanılarak açılacak kuyunun toplam uzunluğu 597 m 
olup günde 18 m ilerleme yapılabilmektedir.

Sonuçta üçlü yarışı 69 gün sonra, 13 Ekim 2010’da ilk işçinin 
yeryüzüne çıkarılmasıyla Plan B kazanmıştır. Plan A ve Plan C, 
rotalarından sapmalar göstermelerinin de etkisiyle oldukça ge-
ride kalmışlardır. 

Madenciler kurtarma asansörüyle (kimine göre kapsülüyle) 
teker teker çıkarıldılar. Başlangıçta kurtarma çalışmaları 4 ay 
kadar sürebilir tahminleri yapılmaktayken 69 gün sonucunda 
işçiler kurtarılmaya başlanmıştı. Kısıldıkları kapandan yeryüzü-
ne güneş gözlükleri ile çıkarılan işçiler, fiziken oldukça sağlıklı 
olmalarına rağmen kontrol için hastanelere kaldırıldılar. Yaşa-
nan kaza sonrası olağanüstü bir kurtarma çalışması ile yeniden 
hayata tutunan madencilerin her biri uluslararası bir saygıyı da 
hakkettiler. Bazılarının özel yaşamları bile değişti. Kurtarılmayı 
beklerken geçen 10 haftanın hikayesini tek tek değil, hep birlik-
te anlatacakları konusunda da söz vermişlerdi.   

Şekil 6: Kurtarma plan (A,B,C) opsiyonları ve kurtarma asansör/kapsülü (The Globeandmail Oct. 05, 2010)
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Takdir
Şilili madenciler, madencilik tarihinde bir kaza sonucu yeral-
tında en fazla mahsur kalıp kurtulabilen işçiler oldular. Kurtar-
ma operasyonunu dünyanın çeşitli yerlerinden yaklaşık iki bin 
haberci takip etti. Etkileyici bir kurtarma operasyonu titizlikle 
planlanan bir sonuca ulaştı. “Bu anıyı Şili ve dünyanın geri ka-
lanı asla unutamayacak. Şilili mühendisler, kurtarma çalışanla-
rı neler yapabileceklerini ispatladılar.” (Sebastián Piñera – Şili 
devlet başkanı). Gerçekten de dünyanın takdirini kazandıkları 
şüphesiz. 

Perde Arkası
Madende, sığınma istasyonu bulundurma dışında, emniyet  •
kurallarına uyulmadığı anlaşılıyor. 2007’de ölümcül kazalar 
olmuş ve maden bu yüzden kapatılmış. Ancak bakır fiyatları 
yükselince maden 2008 yılında tekrar açılmış.
Maden planlarının yanlış ve güncellenmemiş olması kurtar- •
ma çalışmalarında aksaklıklara neden olmuş
Kontrol mekanizması işlememiş. Maden müfettişi sayısı  •
yetersiz kalmış (170.000 madenciye 20 müfettiş. Ontario 
(Kanada)’da 22.000 madenciye 175 müfettiş)
Şirketin kendi kurtarma imkanları yetersiz kalmış. Sonuçta  •
kurtarma işi başkalarına yüklenmiş.

Kurtarma maliyeti henüz belli değil. Sadece bir şirket kendi- •
lerinin payının 15 milyon USD olduğunu belirtmektedir. 
Maden işleten şirket iflasını ilan etmiş. •

Çıkarılabilecek Ders
Her türlü çalışmada emniyet unsuru, detaylı ve kritik bir planla-
ma, sonrasında da uygulama gerektirir. Bu unsurun unutulması 
veya ilave maliyet olarak görülerek üretim çalışmalarına göre 
ikinci plana bırakılması, öncelikle çalışanların hayatına mal ol-
maktadır. Bunu ötesinde sermaye sahibi de çabuk/yüksek kar 
yerine sermayesini de kaybedebilmektedir. Nitekim bu olayda 
emniyet konusunu ihmal eden şirket de ağır bir bedel ödeye-
rek iflas etmiştir.    
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Bilimleri Dergisi, Sayı 10. s.20-21.
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Şekil 7:  Plan B makinesi çalışmaları
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Bu kurs en gelişmiş teknolojik çözümlerin, en etkili şekilde madenlerde 
kullanılmasını isteyen yöneticiler ve müdürler için tavsiye edilmektedir. Bu 
kurs teknoloji satın alımlarında satıcıların tüm değerleri ve esnekliği konularını 
kapsadığından yeni teknoloji satın almayı düşünenler için oldukça büyük fay-
dalar sağlayacaktır. Aynı zamanda bu kursta iş gücünün doğru eğitilmesi ve 
teknolojinin doğru uygulanması konularında strateji ve özel taktikler adım 
adım anlatılacaktır. 

YÖNETİCİLER İÇİN
MADEN TEKNOLOJİSİ VE MADEN 
YÖNETİM STRATEJİLERİ EĞİTİMİ

Bilgi kaynaklı teknoloji satıcılarıyla yapılacak ve her anlaşmada olması gerek-• 
en, şirketin kendi verilerine tam erişimi garanti edecek ve verilerin tam olarak 
kullanımını sağlayacak şekilde temel hususlar
Maden yöneticilerinin ve maden mühendislerinin bilmesi gereken, veri • 
ambarlarının ve veri madenciliğinin temelleri
Modern iş zekâsı teknolojisini desteklemek için şirket stratejilerinin gösterilmesi• 
İş zekâsı sistemlerinin satın alımında yapılacak masraflar gerçek fiyat seçenekleri • 
kullanılarak nasıl ekonomik olarak makul hale getirilir
İşletme sistemlerinin (enterprise systems) uygulamasında IT (bilgi teknolojisi) • 
şirketlerinin ve danışmanların çoğunlukla gündeme getirmeyecekleri yaygın 
gizli tuzaklar
En küçükten en büyük operasyonlara maden şirketlerinden örnek uygulamalar• 

  

Dergisi Organizasyonudur

Doç. Dr.Sean Dessureault 
ve M. Mustafa Kahraman
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ICMM Mineral ve 
Metal Yönetimi 2020

Ü
yeleri, dünyanın en büyük madencilik ve metal firma-
larından oluşan ICMM (International Council on Mi-
ning and Metals - Uluslararası Maden ve Metal Konse-
yi), gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını sağlayacak 

şekilde toplumun refahına katkı sağlamaya kendilerini adamış-
lardır. Kimyasalların güçlü ve bütünleşik yönetim politikaları, çok 
daha kaliteli bir geleceğin en güçlü bileşenlerini oluşturur.

Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Kimyasalların Yönetimine 
Stratejik Yaklaşımı (The United Nations Strategic Approach to 
International Chemicals Management - SAICM), kimyasalların 

sorumlu bir şekilde yöne-
tilmemesi halinde insan ve 
çevre için potansiyel tehdit 
unsuru olduğunu kabul et-
mekle beraber aynı zamanda 
minerallerin, metallerin ve 
alaşımların modern toplum-
lara ve ekonomilere önemli 
katkı sağladıklarını da kabul 
etmektedir. ICCM uluslararası 
seviyede kimyasal güvenliği 
sağlamada SAICM’yi bir araç 
olarak görerek kısa zamanda 

SAICM’nin dünya çapında, kimyasalların verimli, etkili ve uyum-
lu yönetim sistemlerini sağlayacağını ümit etmektedir.

2002 Yılı Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirve Konferansı Uygu-
lama Planı’ndan alındığı şekliyle SAICM’nin (Mineral ve Metaller 
dahil) amacı hedef olarak belirlenen 2020 yılına doğru kimya-

salların insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin 
azaltılarak üretilmesi ve kullanılmasıdır.

ICMM üyeleri, kimyasallar için sadece böyle bir küresel çerçeve-
nin vazgeçilmez olduğuna değil, aynı zamanda SAlCM’nin sür-
dürülebilir kalkınma içerikli geniş yaşam döngüsüne dayanma-
sı gerektiğine inanmaktadırlar. Yaşam döngüsünün her safha-
sında kullanacağımız malzemeler için ICMM üyeleri sorumluluk 
alırlar. Bu, SAlCM’nin hedeflerinin gerçekleştirilmesi için birlikte 
hareket etmeleri gereken ülke ve örgütlerin yükümlülükleridir. 
Bu nedenle ICCM, SAlCM’nin tüm hedeflerini destekleyen Mi-
neral ve Metal Yönetimi 2020’yi geliştirmiştir.

ICCM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesi
Sürdürülebilir kalkınma, hükümetler, sanayi ve sivil toplum ku-
ruluşları ile çok taraflı kuruluşlar için gittikçe artan bir önceliğe 
sahiptir. Sürdürülemeyen kalkınma örneklerinin, modern toplu-
mun çevresel, sosyal ve ekonomik temellerini sekteye uğrattığı 
ortadadır. Toplumdaki tüm aktörlerin sürdürülebilir tüketim ve 
üretim uygulamalarına yönelimi desteklemek için kendi payla-
rına düşeni yapma zorunlulukları gittikçe daha önemli olmaya 
başlamıştır. ICMM bu önemli duruma Sürdürülebilir Kalkınma 
Çerçevesi’ne üstlenmiş olduğu yükümlülük ile yanıt vermiştir. 
Dünyanın önde gelen madencilik ve metal üretim firmaların-
dan oluşan Konsey tarafından onaylanan Çerçeve, çok sayıdaki 
tarafların işbirliğinin ürünüdür ve üç unsurdan oluşmaktadır.

1-On Prensip
Şirketlerin uygulamak zorunda oldukları sürdürülebilir kalkın-
manın prensipleri, çığır açan Madencilik, Mineral ve Sürdürü-

Araştırma
www.madencilik-turkiye.com

      Kimyasalların 
güçlü yönetim 
politikaları, 
daha kaliteli bir 
geleceğin en 
güçlü bileşenlerini 
oluşturur 

Kimyasalların Yönetimi - Sürdürülebilir Kalkınma
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lebilir Kalkınma (Mining, Minerals and Sustainable 
Development - MMSD) projesinde belirtilen hususla-
ra dayanır. Detaylar, www.icmm.com’da bulunan 10 
prensip Tablo-1’de verilmiştir  

2-Kamuoyunu Bilgilendirme
ICMM Konseyi, Global Bilgilendirme Girişimi (Global 
Reporting Initiative-GRI) Sürdürülebilir Bilgilendirme 
Rehberi (Sustainability Reporting Guidelines) ve Ma-
den ve Metal Sektörü Eki (Mining and Metals Sector 
Supplement) ile uyumlu olmak suretiyle üye firmala-
rın kamuoyunu en yüksek seviyede bilgilendirmele-
rinden kendisini sorumlu tutmuştur. Bu ek, madencilik 
ve metal işletmelerine özgü sürdürülebilir kilit kalkın-
ma kriterleri karşısında firma performansını ölçmek 
için pratik bir metot sunar ve ana bilgilendirme için 
rehberlik sağlar. Bunlar hep birlikte, ICMM üyelerinin 
on prensibe dayalı olarak ekonomik, çevresel, insan 
hakları ve sosyal performansları konusunda kamuo-
yunu bilgilendirmek için bir temel teşkil ederler.

3-Bağımsız Güvence
2008 yılındaki ICCM Güvence Prosedürü’nün kabulü, 
ICMM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesi’nin geli-
şiminde önemli bir aşamadır. Prosedür ICMM üyeleri-
nin, ICMM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesi’nin 
Prensipler ve Bilgilendirme unsurlarının bağımsız dış güven-
cesine, kendilerini adamaları hususunun ana hatlarını çizer. 
Bu yaklaşım; ICMM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesi’nin 
üye firmalar tarafından nasıl uygulanıyor olduğunu açıklayan 

kamuoyu açıklamaları konusunda taraflara ve ilgililere güven 
verecektir.

Çerçevenin Desteklenmesi - İyi Uygulama Rehberliği
Üyelerinin sürdürülebilir kalkınmaya kendilerini adamalarına 
ve bir bütün olarak endüstrinin performansının gelişiminin 
sağlanmasına yardımcı olmak için ICMM’nin yoğun bir çalışma 
programı vardır. Bu program, kapsamlı uygulama rehberliği 
geliştirmek için üye firmalarla ve sanayinin büyük kesimi ile iş 
birliği arayışındadır. Çalışma programı, maden ve metal döngü-
sünü geniş bir yelpazede ele alır. Bu, arazi kullanım planlaması 
ve toplumun kalkınmasından sağlık, güvenlik, çevre koruması 
gibi hususları ve daha da ileri giderek güvenli malzeme yöne-
timi ve ürün akışı konularından değer zincirine kadar tüm ko-
nuları kapsar.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Kimyasalların Yönetimi
Mineral, metal ve alaşımları içeren kimyasalların yaşam döngüsü 
boyunca sorumlu bir şekilde yönetimi, endüstrinin sürdürülebi-
lir kalkınma için sorumluluk almasının önemli bir göstergesidir. 
Bu hem ICMM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Prensipleri’nde (Tab-
lo 1) hem de ICMM’nin çalışma programında yansıtılmaktadır. 

Gerçek ilerleme, minerallerin, metallerin ve alaşımların tedarik 
zinciri boyunca arama, üretim, işletme ve kullanımından ye-
niden kullanım, yeniden kazanım ve geri dönüşümüne kadar 
üretilen malzemelerin yönetiminde büyük bir özen gerektirir. 
Sorumlu kimyasal yönetim politikalarının uygulaması ICMM’nin 
malzeme sorumluluğu olarak nitelediği kapsamlı girişimin sa-
dece bir yönüdür. Anlayış, bizim direkt etkimizin oldukça    

Tablo 1: ICMM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Prensipleri

10 Prensip

1. Şirket yönetiminde etik çalışma şekli ile etkili sistemleri uygulayın ve 
devam ettirin. 

2. Sürdürülebilir kalkınma düşünceleri ile şirketin karar alma sürecini bir 
araya getirin.

3. Çalışanlarınız ve sizin faaliyetinizden etkilenen diğer insanların kül-
türlerine, örf, adet ve değerlerine saygı duyun ve insan haklarını her 
şeyin üstünde tutun.

4. Geçerli veri ve bilime dayalı risk yönetimi stratejilerini uygulayın.

5. Sağlık ve güvenlik performansınızı sürekli olarak geliştirmeye çalışın.

6. Çevre performansınızı devamlı olarak geliştirmeye çalışın.

7. Biyo-çeşitliliğin korunmasına ve arazi kullanımında bütünleşik yakla-
şımlara katkı sağlayın.

8.  Sorumlu ürün tasarımını, kullanımını, yeniden kazanımını, yeniden 
kullanımını ve atıkların bertaraf edilmesini kolaylaştırın ve teşvik edin.

9. İçinde bulunduğunuz toplumun sosyal, ekonomik ve kurumsal gelişi-
mine katkı sağlayın

10. İlgili taraflarınızla etkili ve şeffaf etkileşim, iletişim ve bağımsız onaylı 
bildirim düzenlemelerini uygulayın.

Tablo 2: Spesifik Özellikler

1. Mineral ve metaller yer kabuğunun doğal bileşenleridir ve 
ekosistemler bunları doğal şartlarda kontrol etmek için me-
kanizmalar geliştirmiştir.

2. Pek çok mineral ve metal kendiliğinden toksik özellikler 
göstermekle beraber, bazıları organizma ve insan için önemli 
ve kritik fonksiyonlara da sahiptir.

3.  Mineral ve metallerin etki dengeleri farklıdır ve kapsamlı 
doğal ve planlanmayan kaynaklardan olduğu kadar noktasal 
kaynaklardan emisyon ve salınımları kapsar.

4. Mineral, metal ve metal bileşiklerinin sayısı organik kimya-
sallara kıyasla göreceli olarak azdır, bununla beraber, bunların 
miktarları kapsamlı ve çeşitli kullanım alanları itibarıyla çok 
geniştir.

5. Metal ve mineraller genellikle nesilleri ve yüzyılları aşan 
uzun ömürlü uygulamalarda kullanılır.

6.  Az bulunan metal ve mineraller kaliteden herhangi bir şey 
kaybetmeden tam anlamıyla geri kazanıma uygundur.

7.  Metal ve minerallerin tüm ticarete ve sosyal dengeye kat-
kısı azımsanmaz ve birçok gelişen ülke için fakirlik ve cehaleti 
ortadan kaldırmada kritik öneme sahiptirler.

8. Mineral ve maden sanayi genellikle yerel alt yapı ve vasıflı 
işçi gerektiren uzak bölgelerde faaliyet gösterirler.
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dışında, bizim de parçası olduğumuz tüm malzeme döngüsü-
nün performansı konusunda endüstrinin ortak bir sorumlulu-
ğu olduğu ana fikri üzerine inşa edilmiştir.

Mineral ve Metallerin Tanımlanması ve Bunların Teda-
rik Zinciri
Mineraller, metaller ve onların tedarik zinciri, ICMM’nin Mine-
raller ve Metaller 2020’de belirlemiş olduğu bir dizi spesifik 
özelliklerle karakterize edilmiştir (Tablo 2). Belirtilen karakteris-
tikler özel bir uyarlama gerektirir ki bunlar kaza ve risk değer-
lendirmesi yönetimi, standart düzenleme, işçi desteği, sağlık 
ve eğitim sistemleri, sosyoekonomik etki değerlendirmesi ve 
kaynakları ilgili ve etkili kimyasal yönetimini sağlayan malzeme 
yönetimi yöntemleri ve uygulamalarıdır. 

Faydalar
Etkili uluslararası ve bölgesel kimyasal yönetim politikasının 
faydası açıktır. Bu dokümanda ana hatları verilen, malzeme so-
rumluluğunu da içeren faaliyetler değer zincirindeki tüm taraf-
lar için potansiyel olarak faydalı sonuçlara sahiptir. 

Kullanıcı ve Tüketicilere Olan Faydalar
Ürettiğimiz malzemenin ve dönüştüğü ürünlerin özelliklerinin 
daha iyi anlaşılması, bir taraftan sorumlu bir şekilde riskleri 
yönetirken, diğer taraftan onu kullananlara maksimum değeri 
elde edebilme becerilerini sağlayacaktır. Etkili maden ve malze-
me prosesi sorumluluğu, tarafların beklentilerini karşılama yö-
nünde bu etkileri azaltma ve yönetmekte kilit öneme sahiptir.

Mineral ve metal ürünlerine artan bağımlılıkla beraber artan 
nüfus, bu malzemelere uzun vadeli bakış açısını gerektirir. Bu-
nunla beraber bu eğilimlerin çevresel ve sosyoekonomik sonuç-
ları, işletilen, elde edilen, üretilen, kullanılan, yeniden kazanılan 

ve yeniden kullanılan maddelerin çevre ve toplum üzerindeki 
olumsuz etkisini en aza indirmek için artan ihtiyaca işaret eder. 
Küresel sanayide hazır etkili politikaların varlığı, çalıştığımız her 
alanda fayda sağlanmasına yardımcı olacaktır. 

Üreticilere Olan Faydalar
Geleceğin pazarları, üstün sürdürülebilir performansa sahip 
malzemeleri tercih edecektir. Metallerin izabesi ve prosesi ile 
bağlantılı olarak etkilerin yönetimi söz konusu olduğu zaman, 
taraflar madencilik ve metal firmaları konusunda haklı olarak 
aşırı beklentiye sahiptir.

Bu plan, endüstrinin ilgili mevzuatla uyum sağlamasına imkan 
verirken, diğer taraftan, daha da ileri gitmeyi, titizliğin artmakta 
olduğu bir dönemde güvenilir sermayeyi artırmayı amaç edinir. 
Özellikle geniş malzeme sorumluluğu açısından dikkate alındı-
ğında, proses ve ürünlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamanın 
verimlilikte iyileşmeyle sonuçlandığını göstermiştir.   

Bu raporu dergimizle paylaşan Madencilik Sektörü Başkanlar Kon-
seyi Birliği Genel Sekreteri Sayın Güner Aytuğ’a teşekkür ederiz.

ICMM’ye Üye Şirketler

African Rainbow Minerals (ARM) Hydro
Anglo American Lonmin
AngloGold Ashanti Minerals and Metals Group
Barrick Mitsubishi Materials 
BHP Billiton Newmont
Freeport-McMoRan Copper & Gold Nippon Mining & Metals
Goldcorp Rio Tinto 
Gold Fields Sumitomo Metal Mining
Teck Xstrata
Vale Areva

Mineral ve metal hayat döngüsü ve malzeme yönetiminde 4 ana konu 

1. Konu
Bir sistem perspektifine sahip olmak:
Malzeme akışını ve hayat döngüsünün 
faydalarını ve etkilerini anlamak 

2. Konu
Yeni ilişkiler kurulması ve mevcut
ilişkilerin güçlendirilmesi:
Değer döngüsündeki diğer
oyuncularla etkileşim

4. Konu
Karar alma sürecini katkıda bulunması için
sağlam ve ulaşılabilir bir veri tabanına
ulaşımına katılmak:
Verilerin ve bilgilerin şeffaf paylaşımı
ve raporlaması

3. Konu
Metal ve minerallerin üretim ve
kullanımını optimize etmek:
Eko-verimliliği uygulamak

Çevreye geri dönüş

Toplumun metal ve mineral ihtiyacı

Arama

emisyonlar ve atıklar
Döngüden çıkan

Maden sahası gelişimi

Öğütme, yıkama, ayırma, yoğunlaştırma

Eritme ve rafine etme

Süreç 
Yöneticiliği

Üretim
Yöneticiliği

Geri dönüşüm

Yeniden üretim

Yeniden
Kullanım

İmha

Yarı-fabrikasyon ve fabrikasyon

Ürün inovasyonu ve dizaynı

Kullanımı ve toplumsal faydası

Maden çıkarımı



Teknik Eğitim (2 gün - Eğitim dili ingilizce)
Tarih: 9 - 10 Haziran 2011
Yer: ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Laboratuvarı
İletişim: 0 312 482 18 60 / 15 egitim@madencilik-turkiye.com

Bu kurs, madenlerde filo takip sistemleri (dispatch vb), sondaj gözlemleme sistemleri, bakım - 
onarım,performans gözetleme ve kurumsal kaynak planlaması (ERP) gibi modern bilişim
sistemleri üzerinde çalışan yatırım ve proses geliştirme uzmanları, mühendisler, teknik perso-
neller, orta düzey yöneticiler için tavsiye edilmektedir. Bu kursta veri tabanları nasıl seçilir, 
tasarlanır, uygulanır ve yönetilir konuları işlenecektir. Vardiya şefinden maden müdürü sevi-
yesine kadar; özellikle emniyet ve üretim verimliliği konularında güvenilir istatistiki bilgilerin 
toplanması ve analizi üzerine odaklanılacaktır Kurs konuları gerçek maden verilerinin bilgisayar 
üzerinde uygulamalı olarak öğretilmesi şeklindedir. Konuyla ilgili bir çok örnek, kurs süresince 
katılımcıların gerçek hayatta kullanabilmeleri için sağlanacaktır. Belli başlı konular:

MADEN PERFORMANS YÖNETİMİ
VE İLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ
(VERİ TABANLARI KULLANARAK) EĞİTİMİ

Üretim gözlemleme sistemleri• 
Performans yönetimi ve analizi (verimlilik, uygunluk ve üretim istatistikleri vb.)• 
Veri tabanı tasarımı• 
Veri tabanı çözümlerinin etkili dokümantasyonu• 
Madenlerde veriye dayalı ticari sistemler ve veri tipleri• 
İş prosesleri ve verileri• 
Veri tabanlarının entegrasyonu• 
OLAP küplerine giriş ve veri analizi• 
Büyük veri tabanlarına MS Excel üzerinden erişim• 
Otomatik veri güncelleme ve getirme• 
Sürekli ve dayanıklı analiz araçlarının geliştirilmesi• 

  

Dergisi Organizasyonudur

Doç. Dr.Sean Dessureault 
ve M. Mustafa Kahraman
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Küçük Filo 
Yönetim Sistemleri II:
Ofis Uygulamaları ve Yazılımları

G
eçen sayıdaki yazımızda, küçük Filo Yönetim Sis-
temleri (FYS) için donanım bileşenlerini anlatmıştık. 
Konunun çıkış noktası, küçük maden işletmelerinin, 
piyasadan temin edilebilir (off-the-shelf ) donanım-

ları keşfetmeleri oldu. Bunun neticesinde bir kaç yıl öncesine 
göre bu tür yatırımların maliyeti ciddi miktarda düştü. Ancak 
bu sektöre giren yeni firmalar ve gelişen teknoloji sebebiyle, 
maden firmalarının bir markayı veya donanımı seçerken kar-
şılaştırmalar yapması ve tüm detayları anlamaları gerekir. Son 
yazımızda araç içi bilgisayarlar, kablosuz ağlar, GPS, dokunma-
tik ekran gibi çeşitli donanım bileşenleri üzerinde durduk. Tüm 
maden şirketlerine ve işletmecilerine bu teknolojilere yatırım 

yapmalarını, yaptıkları bu 
yatırımdan sonuna kadar fay-
dalanmaları şartıyla, tavsiye 
ediyoruz. Bu teknolojiler ger-
çek zamanlı olarak madenle-
rin yönetimini, planlamasını, 
emniyetini optimize etmekte 
ve raporlamalar vasıtasıyla 
kontrolü kolaylaştırmaktadır-
lar. Bu sebeple bu alandaki 

teknolojilerin kritik noktası kullanılabilirliği, faydalanılabilirliği 
ve klasik anlamda ofis bileşenleriyle uyumluluğudur. Önceki 
bir çok yazımızda verilerin kullanımı konusunu ele almıştık. Bu 
sayıda alt yapı ve ofis bileşenleri üzerinde duracağız.

İlişkisel Veri Tabanı 
Neredeyse tüm yeni teknolojilerde, kablosuz ağlar üzerinden 

alınan veriler veri tabanlarına kaydedilmektedir. Çoğu defa ve-
riler doğrudan veri tabanına yazılmaktadır. Bazı eski teknoloji-
lerde ise veriler paket halinde alınmakta, bu iş için ayrılmış bir 
ofis bilgisayarındaki klasörde saklanmakta ve başka bir yazılım, 
periyodik olarak klasördeki paketlere bakıp, mesajları çözmek-
te ve en sonunda ilişkisel bir veri tabanına yazmaktaydı. Eski 
veya yeni tüm bu sistemler ilişkisel veri tabanlarını kullanmak-
tadır. Veriler çoğunlukla bir maden mühendisinin anlayacağı 
şekilde kaydedilmektedir. Örneğin, bir çok mühendis, kamyon/
şovel operasyonunda kamyon seferlerini önemsemektedir. Kla-
sik anlamda kamyonun yapacağı tam bir sefer aşağıdaki aktivi-
teleri bulundurur:

Belli bir lokasyonda yüklemenin yapılması, •
Dolu olarak döküm noktasına kadar yükün taşınması, •
Döküm noktasında (varsa) önceki kamyonları bekleme,  •
sonrasında yükün boşaltılması,
Yükleme noktasına boş olarak dönme ve yükleme için bekleme. •

Lokasyon, bekleme süreleri, mesafe, operatör vb. gibi bütün 
bu veriler gerçek zamanlı kontrol ve raporlama için kullanıl-
maktadır. Bu sebeple ilişkisel tablolar, satıcı şirketin veri ta-
banlarında oluşturulup muhafaza edilir. Bu işlemler öncelikle 
konfigürasyon ve düzenli bakım çalışmaları gerektirmektedir. 
Bu ayarlamalar çok titizlikle yapılmalıdır. Örneğin, bir çok defa 
bu tür yazılımları yükleyen ve konfigürasyonunu yapanlar satış 
elemanları olmakta; genellikle orijinal programcılar olmamak-
tadır. Bu sebeple zaman etiketlerinin Küresel Zaman Diliminde 
(UTD) olduğundan habersiz olmaları sebebiyle üretim raporları 

Yazı Dizisi
www.madencilik-turkiye.com
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gerçeği yansıtmamaktadır. Bunun yaşanmış bir örneğinde bu 
durum aylar sonra anlaşılmış ve sistem saatinin yerel saatten 
6 saat geride olduğu anlaşılmıştır. Bu gibi sebeplerle bu tür 
yazılımları satın alırken, yükleme konusunda iyi bir eğitim ve 
konfigürasyon oldukça önemlidir.

Arka-Plan Veri Tabanları
Veri tabanları lügatında arka-plan (back - end) kullanıcı tarafın-
dan neredeyse asla görünmeyen veri tabanları için kullanılmak-
tadır. Normal bir kullanıcı raporlara bakan veya yazılımı kullanıcı 
ara yüzü üzerinden kontrol eden, şablon raporları analiz eden 
kullanıcıdır. Arka-plan veri tabanları yazılım tarafından gerçek 
zamanlı online işlemler için kullanılır. Filo yönetim sistemlerin-
de ise işlemler, yazılımı kullanmakta olan kullanıcılar tarafından 
yapılır. Örneğin bir kamyonu başka bir şovele gönderme, anlık 
ekipman durumunu  (çalışır, bakımda, bozuk vb.) veya bir şove-
lin ortalama saatlik üretimini değiştirme vb. gibi…

Arka-plan veri tabanları, ilişkisel veri tabanları yönetim sistemi 
tarafından yönetilir. Bir çok defa bunlar ücretsiz yazılımlar ve 

MySQ, PostgreSQL veya kurumsal Microsoft SQL Server gibi 
SQL tabanlı ilişkisel veri tabanlarıdır. Artık neredeyse tüm sa-
tıcılar, bu veri tabanlarındaki verileri kullanıcılarına açık hale 
getirdiler ve MS Excel ile entegrasyonunun kolaylığı sebebiyle 
Microsoft SQL Server kullanmaktadırlar. Bu durum maden mü-
hendisleri, vardiya amiri gibi kullanıcıların bu alanda edinecek-
leri temel bilgilerle verileri bulup, analiz edebilmelerini sağla-
mıştır. Yalnızca bir günlük bir eğitimle bile gerekecek kodların 
ve birikimin elde edilmesi mümkündür.

Hot-Swapping
Bir çok satıcı, sunucu (server) alımlarında bir yerine iki adet 
alınmasını vurgulamaktadır. Hot-swapping veya hot-patching 
de denilen bu yedek serverların gerekliliğinin sebebi bu sunu-
culardan biri çalışırken ek yüklemelerin ve uygulamaların yapı-
labilmesini mümkün kılmak ve sunucunun kesintiye uğrama-
masını sağlamaktır. Ancak küçük maden ocaklarında üretimde 
kesintiler olabildiğinden, böyle bir yatırımın lüks olduğunu 
söylemek mümkündür. Küçük ölçekte bir ocakta, iki saatlik bir 
yazılım güncellemesi üretimi ciddi oranda etkilemeyecektir. 
Yedek sunucular birincil sunucunun bozulması veya durması 
durumunda işe yarayacak olsalar dahi bugün artık bunlar geç-
mişe göre azalmaktadırlar.

Kullanıcı Arayüzü
Gerçek zamanlı kullanıcı ara yüzü, operasyonu kontrol eden 
kullanıcıların filo yönetim sistemiyle bağlantısıdır. Bu kontrol 
basitçe üretimi izleme veya üretimi yönetme şeklinde olabilir. 
Bu, özellikle üretim sırasında ekipmanın kullanım yüzdesi ve 
harmanlama arasında dengeyi bulmak acısından önemlidir.  
Örneğin, şovelin önünde bekleyen fazlaca kamyonun olduğu-
nu gören kullanıcı, sonraki kamyonları başka şovellere yönlen-
direbilir veya park edilmelerini isteyebilir. Bazı sistemler, dağı-
tım (dispatching) algoritmaları önermektedir. Ancak bugün ge-
linen noktada iyi bir kullanıcının bu algoritmalardan çok daha 
başarılı sonuçlar çıkardığı, bir çok araştırmaya konu olmuştur 
ve bizim kendi tecrübelerimiz de bunu kanıtlamıştır. İyi bir FYS 
kullanıcısı, üretim sırasındaki aksaklıkların ocak şeflerinden   

Üç boyutlu (3D) ekipman konum görüntüleyici

PITRAM Mobil Ekran (Haul Truck)

Mobil kontrol listesi
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Dağıtım (dispatching) ofisi örneği

çok daha önce fark edebilir ve düzeltebilir. Çünkü FYS kullanı-
cıları, bütün operasyonu bütün vardiya boyunca kullanıcı ara 
yüzü üzerinden izlemekteyken; ocak şefi ise ancak bulunduğu 
bölgede ve kaldığı süre boyunca olan aktiviteleri izleyebilmek-
tedir. İyi bir kullanıcı ara yüzüne sahip bir yazılım, madenin 
yönetimini ciddi anlamda kolaylaştıracak ve verimliliği arttıra-
caktır. Stratejik yönetim için aynı zamanda iyi bir raporlama ve 
analiz imkanı da gerekmektedir. 

Raporlama
Filo yönetim sistemlerinin önemli bir kısmı vardiya, günlük veya 
aylık hazır şablon üretim raporlarıyla gelmektedir. Bu raporlar 
genellikle yönetime veya diğer kullanıcılara web - browser veya 
PDF aracılığıyla iletilmektedir. Raporlar, yöneticilerin doğru so-
ruları sorabilmeleri için önemli araçlardır. Raporların çok çeşit-
li veya sayıca çok fazla olması yerine üzerinde yoğunlaşılması 
gereken noktaları tespit etmeyi mümkün kılacak şekilde olma-
sı, üzerinde durulacak bir diğer noktadır. 
Maden şirketleri bir çok defa problemleri 
tespit edip doğru analiz yapabilmek için 
raporlara ciddi harcama yapmak duru-
munda kalabilmektedirler.

Raporlama ve Analiz 
Az sayıda FYS satıcısı, verilerin analizi 
için Online Analitik Proses (OLAP) küpleri 
sağlamaktadır. Bu sayede kullanıcılar veri 
tabanlarına bağlanıp MS Excel gibi ofis 
programları yardımıyla sürekli güncelle-
nebilen veya bir defaya mahsus raporlar 
oluşturabilmektedirler. Temel anlamda 
SQL programlama dilini bilmek bile pek 
çok veriyi bilgiye çevirmeyi mümkün kı-
labilmektedir.

Sonuçlar
Filo yönetim sistemlerinin tam anlamıy-
la bütün özellikleri kullanıldığı taktirde 
üretim, yönetim, raporlama ve diğer tüm 

alanlarda büyük yararlar sağlamaktadırlar. Bu tür ürünlerin seçi-
mi, satın alımı, yüklenmesi ve nihayetinde kullanılması aşama-
larının hepsinde gizli tuzaklar ve püf noktalar bulunmaktadır. 
Yakın geçmişe kadar küçük ocaklar için bu tür ürünlerin mali-
yeti sorun teşkil etmekteydi. Ancak teknolojinin yaygınlaşması 
ve ucuzlaması bu sorunu ortadan kaldırdı. Hali hazırda küçük 
ocaklar için görünen sorun, ürünün doğru bir biçimde uygu-
lanması ve kullanımıdır. Ancak bu bariyer üretkenlikte, emni-
yette, planlama ve yönetimde sağlayacağı getiriler göz önünde 
bulunduğunda oldukça önemsizdir. Konuyla ilgili sorularınız ve 
teknoloji seçimi konusunda destek almak için bizlerle iletişime 
geçebilirsiniz.   

Resimler için MicroMine ve Jigsaw firmalarına teşekkür ederiz.

Raporlama ve Yönetim Ara Yüzü
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5995 Sayılı 
Yasa’nın Getirdikleri-7
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5
995 sayılı Yasa’nın 14’üncü maddesiyle, 3213 sayılı Ma-
den Yasası’nın Teknik Nezaret başlıklı 31’inci maddesi-
nin ilk iki fıkrası değiştirilmiş, Uygulama Yönetmeliği’nin 
130 - 147. maddeleri arasında da uygulamaların ne şe-

kilde olacağı düzenlenmiştir.

Maden ruhsat sahalarında yapılan üretim faaliyetlerinin teknik 
yönden bir disiplin içerisinde olması her zaman istenmiş ve bu 
yolda ülkemiz maden yasalarına gerekli hükümler konulmuş-
tur. Bu konuda geçmiş uygulamalara bakıldığında:

Maadin Nizamnamesi’nin 71’inci maddesinde; Madenin iş-
letilmesi ve üretimi için istihdam edilenlerden mühendis ve 
ustabaşı dışında kalanlarının, Osmanlı tebaasından olması ve 
madenin bulunduğu yöre ahalisinden seçilmeleri zorunludur. 
Zorunluluğa uymayanlar ilk defasında uyarılacak ve para cezası 
ile cezalandırılacak, ikincisinde de ruhsatları fesih edilecektir. 

Söz konusu maddenin 13 Nisan 1341 (1925) tarihindeki deği-
şikliğinde: Her türlü ruhsat ve imtiyaz sahiplerinin madenlerin 
işletilmesi ve üretimleri sırasında çalıştıracakları kişilerin Türkiye 
Cumhuriyeti tebaasından olacağı, ancak ülkede bulunamayan 
maden mühendisi, fen memuru, uzman ustabaşı ve ustaların 
yabancı olabilecekleri, yabancıların Bakanlığa bildirilip uygun 
görüş alınacağı, her yabancının yanında, yetiştirmek üzere bir 
Türk’ü çalıştırmasının zorunlu olduğu, mesleği öğrenmek için 
çalıştırılanların ücretlerinin ruhsat sahiplerince ödeneceği, bu 
zorunluluğa uymayanlara ilkinde para cezası verileceği, ikin-
cisinde ilk para cezasının beş katı para cezası uygulanacağı, 
üçüncüsünde ise ruhsatlarının iptal edileceği, öngörülmüştür.

Aynı maddenin 14.06.1935 gün 2818 sayılı Yasa ile değişik hük-
münde ise: Maden işletmelerinde çalışacakların tamamının 
Türk olacağı, ancak mühendislerle fen memurlarının ve usta-
başı ile uzman işçilerin yabancı olabileceği, bu kişilerin diplo-
ma ve benzer belgelerinin Bakanlığa bildirileceği, Bakanlıkça 

çalıştırılmalarında fayda olduğu anlaşıldıktan sonra belirli bir 
süre çalışmalarına yazılı olarak izin verileceği, bu surette çalıştı-
rılanlar için ayrı ayrı takdir edilecek uzman yetiştirme ücretinin, 
bu kişileri çalıştıran tarafından her altı ayda bir peşinen Hazine-
ye yatırılacağı, Hazinenin bu paraları Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsüne aktaracağı, söz konusu paraların ruhsat sahibi tara-
fından Hazineye yatırılmaması halinde, yabancılar için verilmiş 
istihdam izninin geri alınacağı, kural altına alınmıştır.

Görüleceği üzere, ilk hukuki düzenlemelerin yapıldı tarihlerde 
madenlerimizin işletilmesinde teknik elaman sıkıntısı çekilmiş, 
bu sıkıntının giderilmesi için de oldukça etkili tedbirler alınmış 
ve uygulanmıştır.

Maadin Nizamnamesi’nin yürürlükte kaldığı sürece değişme-
yen 72, 73, 74, 75 ve 76’ncı maddelerinde de; Maden İdaresi 
tarafından her vilayet merkezinde bir maden mühendisinin 
bulundurulacağı, görevli bu mühendislerin idareden verilen 
talimat uyarınca maden üretimine nezaret edecekleri, maden 
işletmelerinde tespit ettikleri eksiklik ve aksaklıkları ruhsat sa-
hibine, vilayete ve Maden İdaresine bildirecekleri, bir kaza ol-
duğunda gerekli tedbirleri alacakları, lüzum gördüğü şeyleri 
vilayetten isteyecekleri ve kendisine bunların derhal verileceği, 
düzenlenmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşına girmiş ve 
bu savaştan yenilerek çıkmıştır. Daha sonra verilen Kurtuluş 
Savaşı’ndan sonra madenlerimizde yabancı işletmeciler ve 
teknik elamanlar yerine Türk işletmeciler ve teknik elemanla-
rın geçmesi arzu edilmiştir. Ne yazık ki, madencilik alanında ne 
yeterli sermaye sahibi madenci, ne de yetişmiş teknik eleman 
bulunabilmiştir. Cumhuriyet’in ilanından sonra yapılan yasal 
düzenlemelere bakıldığında, teknik eleman bulunamayan 
durumlarda mecburi olarak yabancı teknik elaman çalıştırıl-
masına izin verildiği, fakat çalıştırılan yabancı teknik elemana 
karşılık bir de eşiti Türk teknik eleman yetiştirilmesi konusunda 
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maden ruhsat sahiplerine zorunlu yükümlülükler getirildiği gö-
rülmektedir.

Bilindiği üzere, madencilik konusunda ilk düzenleme 1858 ta-
rihindeki Arazi Kanunnamesi’dir. 1858 yılında Sultan 1. Abdül-
mecit zamanında yürürlüğe girmiştir. İlk yasal düzenleme ise 
1862 tarihinde Fransız Maden Yasası’ndan iktibas edilen (alı-
nan) Maadin Nizamnamesi’dir ve Sultan 1. Abdülaziz dönemin-
de yürürlüğe konmuştur.

6309 sayılı Maden Yasası döneminde; arama ruhsat döneminde 
belli miktarda üretim izni almış sahalar ile işletme ruhsatnameli 
veya imtiyazlı maden sahalarında teknik faaliyetin bir maden 
mühendisi denetimi altında yapılması, ayrıca teknik nezaretçi-
nin emir ve talimatlarını yerine getirecek bir teknik elemanında 
da söz konusu sahalarda bulundurulması şarttır. 

Günde üç yüzden çok işçi çalıştıran maden sahaları, yılda elli bin 
tondan fazla ham cevher istihsal eden maden sahaları, yangın, 
zehirli gaz gibi önemli ve insan hayatı ile ilgileri ve tehlikeleri 
bulunan maden sahaları ile birden fazla mühendis istihdamı 
zorunlu olan maden sahalarında bir maden mühendisi çalıştı-
rılması zorunludur.

Bir maden mühendisi ülke genelinde 5 maden sahasında tek-
nik nezaretçi görevi yapabilir.

Aynı vilayet içinde veya birbirine doğrudan doğruya veya bir-
birleri vasıtası ile mücavir bulunan azami beş vilayet sınırları 
içinde bir maden mühendisi en çok 10 maden sahasında teknik 
nezaret görevi alabilir.

3213 sayılı Maden Yasası’nın ilk düzenlemesinde: İşletme ruh-
satlı sahalarda işletme süresince en az bir maden mühendisinin 
teknik nezaretçi olarak görevli olacağı ve yurt çapında da 5 ruh-
sat sahasında görev alabileceği, düzenlenmiştir. 

Bu günün koşullarına ışık tutmak amacıyla kısada olsa günü-
müze gelene kadar teknik nezaretin yasalarımızda düzenleme 
ve uygulanmalarına değinilmiştir. 

Teknik Nezaret
5995 sayılı Yasa’nın 14’üncü maddesiyle, 3213 sayılı Maden 
Yasası’nın Teknik Nezaret başlıklı 31’inci maddesinin ilk iki fık-
rası değiştirilmiştir.

Maddenin ilk fıkrasında: Maden işletme faaliyetleri, maden mü-
hendisi nezaretinde yapılır. Yer altı üretim yöntemiyle çalışan 
işletmeler ile en az on beş işçi çalıştıran açık işletmeler asgari 
bir maden mühendisini daimi olarak istihdam etmek zorunda-
dır. Teknik ve daimi nezaretçinin görev, yetki ve sorumlulukları, 
atanma usul ve esasları vardiyalı çalışan işletmelerde işletme-
nin büyüklüğü ve niteliği esas alınarak her vardiyada zorunlu 
olarak istihdam edilecek maden mühendisi ile ruhsat sahasın-
da görevlendirilecek teknik elemanların çalışma usul ve esasla-
rı Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

İkinci fıkrasında da: İşletmede daimi istihdam edilen maden 
mühendisi, kanun ve yönetmeliklerle belirlenen şartları taşı-
ması kaydıyla 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 

81’inci maddesinde belirtilen iş güvenliği ile görevli mühendis 
veya teknik elemanların üstlendiği görev ve sorumluluğu da 
yerine getirir, denilmiştir.

Yasa hükmünde Teknik Nezaretçi, Daimi Nezaretçi ve Teknik 
Elemana yer verilmiştir. 

Teknik Nezaretçi 
Teknik Nezaretçi: İşletmelerin teknik ve emniyet yönünden ne-
zaretini yapan sorumlu ve yetkili maden mühendisidir.

Teknik nezaretçinin nitelikleri, Uygulama Yönetmeliği’nin 132. 
Maddesinde:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 
b) Maden mühendisi olmak,
 
c) Yeraltı işletme faaliyetlerine teknik nezaret görevini üstlene-
cek maden mühendisleri için; yeraltı maden işletmelerinde en 
az iki yıl deneyimli olmak ve bu deneyimini belgelemek,
 
ç) Yeraltı işletmelerinde teknik nezaretçi görevini üstlenecekler-
den 65 yaş ve üzerindekiler için; yeraltında çalışabileceğine dair 
tam teşekküllü hastaneden her iki yılda bir heyet raporlu olmak.
 
Teknik nezaretçi olarak ilk defa atanacakların Maden Mühen-
disleri Odası tarafından yapılacak eğitim semineri sonucunda 
verilen teknik nezaretçi sertifikasına sahip olmaları gerekir.   
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Maden işletmelerinde veya madencilikle ilgili kamu kurum ve ku-
ruluşlarında denetim veya işletme faaliyetlerinde fiili olarak en az 
beş yıl çalışan maden mühendisleri için sertifika şartı aranmaz.
 
Teknik nezaretçi eğitim programı, Genel Müdürlük ile Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının uygun görüşleri alınarak Ma-
den Mühendisleri Odası tarafından hazırlanır ve yürütülür, şek-
linde sıralanmıştır.

Daimi Nezaretçi 
Yeraltı üretim yöntemiyle çalışan işletmeler ile en az on beş 
işçi çalıştıran açık işletmelerde zorunlu olarak istihdam edilen 
ve işletmelerin teknik ve emniyet yönünden nezaretini yapan 
sorumlu ve yetkili maden mühendisidir.

Daimi nezaret görevini üstlenebilmek için aşağıdaki şartlar 
aranmaktadır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 
b) Maden mühendisi olmak,
 
c) Yeraltı işletmelerinde daimi nezaret görevini üstlenecek 65 
yaş ve üzerindekiler için; yeraltında çalışabileceğine dair tam 
teşekküllü hastaneden her iki yılda bir heyet raporlu olmak (Uy. 
Yön. Md.140).

Teknik Eleman
Maden, jeoloji veya jeofizik mühendisi olan, ilgili Yasa ve yönet-
meliklerinde yer alan hükümler gereği görevlerini yerine geti-
ren teknik elemanlardır. 

Teknik Nezaret Görevi Alınabilecek Ruhsat Sayısı
Teknik nezaret görevi alacak maden mühendislerinin kaç ruh-
sat sahasında görev alabilecekleri, Uygulama Yönetmeliği’nin 
133. maddesinde düzenlenmiştir. 

Söz konusu maddeye göre; Bir maden mühendisi, I (a) 
Grubu’ndan beş, diğer gruplardan da beş olmak üzere en 
fazla on ruhsat sahasında teknik nezaret görevi alabilir. I (a) 
Grubu’nda nezaret görevi olmasa bile, I (b), II., III., IV., V. ve VI. 
Gruplar için en fazla beş nezaretçilik görevi yapabilir. Diğer 
gruplarda teknik nezaret görevi olmaması şartıyla I (a) Grubu 
için bu sayı en fazla on olabilir. İstifa eden veya azledilen neza-
retçiler, yukarıda belirtilen sınırlar içinde aynı yıl içinde en fazla 
üç yeni nezaretçilik görevi alabilir.

Bir maden mühendisinin alabileceği teknik nezaretçilik görevi, 
yukarıda belirtilen sayıyı aşamaz. Bu sayıyı aştığının tespit edil-
mesi durumunda, on beş gün içinde nezaretçilik sayısını yuka-
rıda belirtilen sınıra indirmek zorundadır. Bu fiili işleyenler üç yıl 
süre ile yeni bir nezaretçilik görevine atanamazlar.

Daimi nezaret görevi üstlenmiş olan mühendisler ise teknik ne-
zaretçi olarak atanamazlar. 

Değerlendirme 
5177 sayılı Yasa’dan sonra yürürlüğe giren Uygulama 
Yönetmeliği’nde: Daimi nezaretçinin, en az otuz işçi çalıştıran 
işletmeler ile en az on beş işçi çalıştıran yer altı işletmeleri için 

zorunlu olduğu, düzenlenmişken, 5995 sayılı Yasa ile daimi neza-
retçinin görev alacağı yerler Yasa’da gösterilmiş ve yer altı üretim 
yöntemiyle çalışan işletmelerin çalıştırdıkları işçi sayısına bakıl-
maksızın, açık işletmelerde de on beş işçi çalıştırılması durumun-
da, daimi nezaretçi bulundurulması zorunluluğu getirilmiştir.

Yine, daimi nezaret görevini üstlenmiş olan mühendislerin, ge-
rekli şartları sağladıkları takdirde aynı zamanda o işletme için 
teknik nezaret görevini de yapabilecekleri, ancak bu durumda 
başka ruhsat sahalarında teknik veya daimi nezaretçi görevi üst-
lenemeyeceği, düzenlemesi, 5995 sayılı Yasa’nın Uygulama Yö-
netmeliği ile Daimi Nezaretçi görevi üstlenmiş olan mühendisle-
rin, teknik nezaretçi olarak atanamayacağı, şekline çevrilmiştir.

Görüleceği üzere yer altı işletmelerinde, işletmenin büyüklüğü 
veya çalışan sayısının değil, üretimin yer altında gerçekleştiril-
mesi, daimi nezaretçi bulundurma zorunluluğunu beraberinde 
getirmektedir. Aynı zamanda bu sayılan işletmelerde bir de 
teknik nezaretçi bulundurulacaktır.

İşletmelerin yer altı üretim yöntemi ile çalışması ya da tesis-
lerde çalışanlar hariç madencilik faaliyeti kapsamında 15 işçi 
çalıştıran işletmeler zorunlu olarak bir de teknik eleman çalış-
tıracaklardır. Bu teknik elemanlar, maden, jeoloji veya jeofizik 
mühendisi olabilir. Zorunlu olarak çalıştırılan teknik eleman 
maden mühendisi olup diğer şartları da sağlıyorsa daimi neza-
retçilik görevini de üstlenebilir. 

İşletmelerin büyüklüğü bir yerde bu istihdamı sağlamaya ye-
terli iken, küçük bir lületaşı ocağında, biri daimi nezaretçi biri 
teknik nezaretçi olmak üzere en az iki mühendisin çalıştırılması 
zorunluluğunun getirilmesi, bu işletmelerin kapanmasına ya 
da kaçak çalıştırılmalarına neden olabilir. En azından, yer altı 
üretim yöntemiyle çalışan işletmelerde daimi nezaretçinin, iş-
letmenin büyüklüğü ile orantılı şekilde teknik nezaret görevini 
de yerine getirmesi daha uygun olurdu. 
 
Ruhsat sahası ile ilgili, bir önceki yıla ait teknik nezaretçilik üc-
retinin ödendiğine ait belgelerin her yıl Nisan ayı sonuna kadar, 
görevi sona eren nezaretçilerin ise görevin sona erdiği tarih iti-
barı ile bir önceki yıl ve içinde bulunulan yılın çalışılan aylarına 
ait teknik nezaretçilik ücretlerinin tam olarak ödendiğine ilişkin 
belgelerin Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi zorunlu-
dur. Ödeme belgelerinin verilmemesi halinde ise ruhsat sahibi 
uyarılarak ödemeyi iki ay içinde yapması istenecek, bu sürede 
gerekli ödeme yapılmaz ise teminat irad kaydedilecektir. Bu dü-
zenleme ile teknik nezaretçiye ücret güvencesi getirilmektedir.  

Teknik nezaretçi olmadan maden işletme faaliyetinin yapılması 
halinde ruhsat teminatı irat kaydedilerek faaliyet durdurulacak, 
daimi nezaretçi ve/veya teknik eleman olmadan maden işlet-
me faaliyetinin yapılması halinde ise sadece faaliyet durduru-
lacaktır. Daimi nezaretçi ve/veya teknik eleman görevlendiril-
mesi için ruhsat sahibi uyarılarak, on beş gün süre verilecek, 
verilen süre sonunda daimi nezaretçi görevlendirilmez ise te-
minat irad kaydedilecektir. Teknik nezaretçi, daimi nezaretçi ve/
veya teknik eleman istihdamı/nezareti sağlanması ile faaliyete 
izin verilecektir. Ancak, bu hükümlere göre yapı ve inşaat ham-
maddeleri üretimi için izin alan kamu kurum ve kuruluşlarının 
sadece faaliyetleri durdurulacaktır.    
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Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat (TL/

Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/kg)

May. 2011 Seyitömer+18 mm.yıkanmış 118 Kütahya - Seyitömer (SLİ) 2.794

May. 2011 Orhaneli 18-100 mm yıkanmış 140 BLİ 3.792

May. 2011 Keles krible +40 mm 106 KLİ 2.766

May. 2011 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 213 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 5.219

May. 2011 Ilgın Parça 93 ILİ 2.970

May. 2011 S.Kısrakd. yıkanmış+18mm 213 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.612

May. 2011 Kısrakdere krible+20mm 234 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.930

May. 2011 Soma Deniş yıkanmış+18 mm 160 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.019

May. 2011 Çan krible +30 mm (torbalı) 170 ÇLİ 4.353

May. 2011 Yatağan krible + 30 mm 82 Muğla-Yatağan ( GELİ ) 2.571

May. 2011 Milas Parça 70 Muğla-Yatağan ( GELİ ) 2.860

TÜRKİYE - TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat (TL/Ton-

KDV Hariç)
Yer

Kalori 
(kcal/kg)

May. 2011 18/150 PARÇA (DÖKME) 320 ÜZÜLMEZ MÜ.LAVUARI 6650

May. 2011 18/150 PARÇA (DÖKME) 320 KOZLU MÜ.LAVUARI 6650

May. 2011 18/150 PARÇA (DÖKME) 310 KARADON MÜ.(ÇAT.A.)LAV. 6650

May. 2011 18/150 PARÇA (DÖKME) 320 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 6650

May. 2011 18/150 PARÇA (DÖKME) 290 AMASRA MÜ.  LAVUARI 6000

TÜRKİYE KROM - MANGAN CEVHER FİYATLARI

Tarih Metal Fiyat Birim FerroA
lloyN

et.com

20.May.11 Krom cevheri (CIF - Çin) 46 - 48% Konsantre 355-370 USD / dmt

20.May.11 Krom cevheri (CIF - Çin) 40% - 42% parça 340-355 USD / dmt

20.May.11 Krom cevheri (CIF - Çin) 38% - 40% parça 305-320 USD / dmt

20.May.11 Manganez cev. (CIF - Çin) 42% - 44% parça 5,5-5,7 USD / dmtu

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

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son 
Fiyat

% 
Değişim

Yıl Sonu Fiy. 
(31.Ara.10)

Birim

H
EFA

 Rare earth

19.May.11 Lantanyum Metal ≥ 99% 210,00 0,00 210 USD / kg

19.May.11 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 102,00 88,89 54 USD / kg

19.May.11 Seryum Metal ≥ 99% 215,00 0,00 215 USD / kg

19.May.11 Seryum Oksit ≥ 99.5% 108,00 103,77 53 USD / kg

19.May.11 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 418,00 0,00 418 USD / kg

19.May.11 PraseodmiyumOksit ≥99.5% 205,00 105,00 100 USD / kg

19.May.11 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 250,00 92,31 130 USD / kg

19.May.11 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 230,00 206,67 75 USD / kg

19.May.11 Samaryum Metal ≥ 99.9% 170,00 93,18 88 USD / kg

19.May.11 Europyum Oksit ≥ 99.5% 2500,00 0,00 2500 USD / kg

19.May.11 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 250,00 -42,53 435 USD / kg

19.May.11 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 180,00 102,25 89 USD / kg

19.May.11 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 3400,00 9,68 3100 USD / kg

19.May.11 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 2500,00 0,00 2500 USD / kg

19.May.11 Disporsiyum Metal ≥ 99% 1000,00 42,86 700 USD / kg

19.May.11 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 930,00 132,50 400 USD / kg

19.May.11 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 320,00 45,45 220 USD / kg

19.May.11 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 240,00 92,00 125 USD / kg

19.May.11 İtriyum Metal ≥ 99.9% 180,00 50,00 120 USD / kg

19.May.11 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 200,00 143,90 82 USD / kg

19.May.11 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 15000,00 0,00 15000 USD / kg

19.May.11 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 6500,00 25,00 5200 USD / kg

19.May.11 Mixed Metal ≥ 99% 95,00 50,79 63 USD / kg

Ekonomi
www.madencilik-turkiye.com

DEĞERLİ METALLER (PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
% 

Değişim
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2010)
Birim

CM
E G

roup

23.May.11 Altın 1514,50 7,20 1412,80 USD / tr. oz

23.May.11 Gümüş 35,26 15,12 30,63 USD / tr. oz

23.May.11 Platinyum 1775,00 1,31 1752,00 USD / tr. oz

23.May.11 Rodyum 2090,00 -18,99 2580,00 USD / tr. oz

23.May.11 Palladyum 739,00 -7,28 797,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
%

Değişim     
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2010)
Birim

London M
etal Exchange

23.May.11 Aluminyum 2494,50 1,84 2449,50 USD / ton

23.May.11 Bakır 8981,50 -6,20 9575,00 USD / ton

23.May.11 Çinko 2137,00 -11,77 2422,00 USD / ton

23.May.11 Kalay 28140,00 5,37 26705,00 USD / ton

23.May.11 Kurşun 2484,50 -2,87 2558,00 USD / ton

23.May.11 Nikel 23450,00 -2,74 24110,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
% 

Değişim
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2010)
Birim

N
orthernM

iner

17.May.11 Antimuan 16500,00 63,37 10100,00 USD / ton

17.May.11 Bizmut 11,54 21,60 9,49 USD / lb.

17.May.11 Civa 1850,00 0,00 1850,00 USD /şişe

17.May.11 İridyum 1025,00 32,54 773,33 USD / tr. oz

17.May.11 Kadmiyum 1,55 -16,67 1,86 USD / lb.

17.May.11 Kobalt 19,00 18,75 16,00 USD / lb.

17.May.11 Magnezyum 3275,00 6,22 3083,33 USD / ton

17.May.11 Manganez 3675,00 13,08 3250,00 USD / ton

17.May.11 Molibden 16,85 5,97 15,90 USD / lb.

17.May.11 Rutenyum 175,00 0,00 175,00 USD / tr. oz

17.May.11 Selenyum 75,00 78,57 42,00 USD / lb.

17.May.11 Tantal 39,50 0,00 39,50 USD / lb.

17.May.11 Tungsten 372,50 25,74 296,25 USD / ton

16.May.11 Uranyum 57,75 -7,60 62,50 USD / lb.

U
XC

17.May.11 Vanadyum 6,30 0,80 6,25 USD / lb.



İMKB’de İşlem Gören Madencilikle İlişkili Şirketler

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

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31/12/2010 20/05/2011

GOLTS 69,75 68 -2,51 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. &TİC.AŞ

HZNDR 3,52 3,43 -2,56 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ AŞ

IHLAS 1,42 1,23 -13,38 İHLAS HOLDİNG AŞ

IZMDC 3,45 6,46 87,25 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ

IZOCM 33,36 54 61,87 İZOCAM AŞ

KCHOL 7,31 7,52 2,87 KOÇ HOLDİNG AŞ

KONYA 254 284 11,81 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

KOZAA 4,62 4,76 3,03 KOZA ANADOLU METAL MADEN.İŞLET.AŞ

KOZAL 20,47 20,8 1,61 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AŞ

KRDMA 1,23 1,17 -4,88 KARDEMİR KARABÜK DE.ÇEL.SAN.&TİC.AŞ

KRDMB 1,33 1,25 -6,02 KARDEMİR KARABÜK DE.ÇEL.SAN.&TİC.AŞ

KRDMD 0,76 0,87 14,47 KARDEMİR KARABÜK DE.ÇEL.SAN.&TİC.AŞ

KUTPO 2,55 2,93 14,90 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ AŞ

METRO 1,11 1,01 -9,01 METRO TİC.VE MALİ YATIRIMLAR HOL.AŞ

MRDIN 7,66 7,78 1,57 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET AŞ

NUHCM 11,7 12,35 5,56 NUH ÇİMENTO SANAYİ AŞ

PRKME 3,93 3,99 1,53 PARK ELEKTRİK MADEN.TE.SAN. &TİC. AŞ

SARKY 4,07 4,24 4,18 SARKUYSAN ELEKTROLİTİK B.SAN.&TİC.AŞ

SISE 2,72 4,46 63,97 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI AŞ

SODA 2,29 2,7 17,90 SODA SANAYİİ AŞ

TRKCM 3,18 3,52 10,69 TRAKYA CAM SANAYİİ AŞ

UNYEC 4,4 4,7 6,82 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

USAK 2,05 7,04 243,41 UŞAK SERAMİK SANAYİİ AŞ

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31/12/2010 20/05/2011

ADANA 5,62 5,2 -7,47 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADBGR 3,41 3,44 0,88 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADNAC 0,84 0,86 2,38 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

AFYON 192,75 117 -39,30 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.AŞ

AKCNS 7,33 7,42 1,23 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. AŞ

ALKIM 7,48 8,4 12,30 ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ

ANACM 3,3 3,6 9,09 ANADOLU CAM SANAYİİ AŞ

ASLAN 51,57 73,5 42,52 ASLAN ÇİMENTO AŞ

BAYMD 1,13 1,83 61,95 BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET AŞ

BOLUC 1,62 1,67 3,09 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

BSOKE 1,66 1,89 13,86 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

BTCIM 7,44 8,84 18,82 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN. AŞ

BUCIM 4,57 5,24 14,66 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI AŞ

BURCE 144 189 31,25 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN. AŞ

CEMAS 3,47 4,26 22,77 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ AŞ

CEMTS 1,06 1,43 34,91 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.AŞ

CIMSA 9,33 9,52 2,04 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

CMBTN 42 59 40,48 ÇİMBETON H.BET.&PRE.YA.EL.SAN.&TİC.AŞ

CMENT 9,14 9,4 2,84 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.AŞ

DENCM 21 11,05 -47,38 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET AŞ

EGSER 2,24 2,7 20,54 EGE SERAMİK AŞ

EREGL 3,8 4,2 10,53 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.AŞ

GOLDS 1,04 0,89 -14,42 GOLDAŞ KUYUMCULUK SANAYİ İTH.İH.AŞ
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Yerli Etkinlikler
2 - 3 Haziran 4. Madencilik ve Çevre Sempozyumu İzmir 
www.maden.org.tr/etkinlikler/mcs/index.php?etkinlikkod=106

8 Haziran Yöneticiler İçin Maden Teknolojisi ve Maden Yönetim Strate-
jileri Eğitimi Ankara www.madencilik-turkiye.com

9 - 10 Haziran Maden Performans Yönetimi ve İleri Analiz Yöntemleri 
Eğitimi Ankara www.madencilik-turkiye.com

26 Haziran - 1 Temmuz EUROCLAY 2011, Antalya
www.euroclay2011.org

11 - 16 Eylül 22. Dünya Madencilik Kongresi ve Fuarı  İstanbul 
www.wmc-expo2011.com

11 - 17 Eylül Uluslararası Bor, Borür ve Bor İçerikli Malzemeler Sempoz-
yumu İstanbul www.isbb2011.com

6 - 7 Ekim Kırmataş Sempozyumu Sivas 
www.maden.org.tr/etkinlikler/kirmatas/

27 - 30 Ekim Natural Stone 2011: 8.Uluslararası Mermer, Doğal Taş Ürün-
leri ve Teknolojileri Fuarı  İstanbul www.cnrnaturalstoneturkey.com

31 Ekim - 2 Kasım Attila Yalçın Sondaj Çalıştayı İstanbul 
www.maden.org.tr

24 - 25 Kasım Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempoz-
yumu Zonguldak 
www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=6328&tipi=2&sube=5

Yabancı Etkinlikler
7 - 8 Haziran Delme & Patlatma (Drill & Blast) Johannesburg, Güney 
Afrika www.drillandblastafrica.com

7 - 9 Haziran Su Teknolojileri Afrika (Watertec Africa 2011) Johannes-
burg, Gauteng, Güney Afrika 
www.exhibitionsafrica.com/2011/exhib_2011_watertec_main.asp

13 - 14 Haziran Amerika Kıtası Madenciliği 2011 (Mining Americas 
Summit 2011) Denver, Colorado, ABD www.miningamericas.com

14 - 15 Haziran Madenler ve Para Beijing (Mines and Money Beijing) 
Beijing, Çin www.minesandmoney.com/beijing

14 - 17 Haziran SDIMI 2011 Mineral Endüstrisindeki Sürdürülebilir 
Gelişimler (SDIMI 2011 - Sustainable Development in the Minerals In-
dustry) Aachen, Almanya www.aims.rwth-aachen.de

15  - 17 Haziran Zambiya Birinci Madencilik ve Enerji Konferansı ve Ser-
gisi (ZIMEC - 1ST Zambian International Mining & Energy Conference 
and Exhibition) Lusaka, Zambiya www.zimeczambia.com

19 - 25 Haziran 11. Multidisipliner Bilimsel Jeo - Konferansı ve Fuarı 
(Jeoloji Ölçümleri & Madencilik Ekoloji Yönetimi) (11th International 
Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and Expo - SGEM 2011 
(Surveying Geology & Mining Ecology Management)) Varna, Bul-
garistan www.sgem.org

20 - 23 Haziran Shale Gaz Asya 2011 (Shale Gas World Asia 2011) Pe-
kin, Çin www.terrapinn.com/2011/shale-gas-world-asia

21 - 22 Haziran Bilgisayar Modelleme 2011 (Computational Modelling 
‘11) Cornwall, İngiltere www.min-eng.com/modelling11

21 - 23 Haziran Endüstriyel Atıklardan Metal Geri Dönüşümü - İşletme 
Uygulaması (Recycling Metals from Industrial Waste - Plant Practice) 
Colorado, ABD csmspace.com/events/recycmetals/

23 - 24 Haziran Fiziksel Ayırma 2011 (Physical Separation ‘11) Fal-
mouth, İngiltere www.min-eng.com/physicalseparation11

26 - 29 Haziran Avrupa Metalurji Konferansı EMC 2011 (European Metal-
lurgical Conference EMC 2011) Düsseldorf, Almanya www.emc.gdmb.de

28 - 30 Haziran Libya Gaz Konferansı 2011 (Libya Gas Conference 
2011) Roma, İtalya www.cwclibyagas.com

5 - 7 Temmuz Batı Avustralya Madencilik & Mühendislik 2011 (Mining 
& Engineering Western Australia 2011) Perth,Avustralya 
www.miningandengineeringwa.com.au

6 - 8 Temmuz 6. Uluslararası Bakır Hidrometalurji Semineri (6th Inter-
national Seminar on Copper Hydrometallurgy - HydroCopper 2011) 
Vina del Mar, Şili www.hydrocopper.cl

24 - 25 Ağustos 3. Yıllık CSG Bağlantılı Su Konferansı (The 3rd Annual 
CSG Associated Water Conference) Brisbane, Avustralya www.iir.com.au

7 - 9 Eylül Asya-Pasifik Uluslararası Madencilik Sergisi (Asia-Pacific’s In-
ternational Mining Exhibition - AIMEX) Sydney, Avustralya 
www.aimex.com.au

7 - 9 Eylül 8. Madencilik İşletmesi Bakımı Toplantısı (MAPLA 2011 - 8. 
International Mining Plant Maintenance Meeting) Antofagasta, Şili 
www.mapla.cl

18 - 21 Eylül Maden Kapatma 2011 (Mine Closure 2011: Connecting 
Mine Closure Practitioners Around the World) Alberta, Kanada 
www.mineclosure2011.com

3 - 6 Ekim 6. Balkan Jeofizik Birliği Kongre ve Sergisi (6th Congress of 
Balkan Geophysical Society) Budapeşte, Macaristan 
www.bgs2011.hu

3 - 7 Ekim Uluslararası Çözücü Çıkartma Konferansı (International Sol-
vent Extraction Conference - ISEC2011) Santiago, Şili www.isec2011.
com

5 - 7 Ekim Güney Doğu Asya Avustralya Offshore Konferansı (South 
East Asia Australia Offshore Conference ) Sydney, Avustralya 
www.seaaoc.com

18 - 21 Ekim 12. Uluslararası Kaya Mekaniği Kongresi (12th Interna-
tional Congress on Rock Mechanics) Beijing, Çin www.isrm2011.com

6 - 9 Kasım Maden Atıkları 2011 (Tailings & Mine Waste 2011) Vancou-
ver, Kanada www.tailingsandminewaste2011.org

9 - 11 Kasım 4. Uluslararası Madencilikte Stratejik ve Taktiksel Yaklaşımlar 
Semineri (4th International Seminar on Strategic versus Tactical Ap-
proaches in Mining) Perth, Avusturalya www.strategic2011.com

Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com



2 - 3 Haziran 4. Madencilik ve Çevre Sempozyumu İzmir 
www.maden.org.tr/etkinlikler/mcs/index.php?etkinlikkod=106

8 Haziran Yöneticiler İçin Maden Teknolojisi ve Maden Yönetim Strate-
jileri Eğitimi Ankara www.madencilik-turkiye.com

9 - 10 Haziran Maden Performans Yönetimi ve İleri Analiz Yöntemleri 
Eğitimi Ankara www.madencilik-turkiye.com

26 Haziran - 1 Temmuz EUROCLAY 2011, Antalya
www.euroclay2011.org

11 - 16 Eylül 22. Dünya Madencilik Kongresi ve Fuarı  İstanbul 
www.wmc-expo2011.com

11 - 17 Eylül Uluslararası Bor, Borür ve Bor İçerikli Malzemeler Sempoz-
yumu İstanbul www.isbb2011.com

6 - 7 Ekim Kırmataş Sempozyumu Sivas 
www.maden.org.tr/etkinlikler/kirmatas/

27 - 30 Ekim Natural Stone 2011: 8.Uluslararası Mermer, Doğal Taş Ürün-
leri ve Teknolojileri Fuarı  İstanbul www.cnrnaturalstoneturkey.com

31 Ekim - 2 Kasım Attila Yalçın Sondaj Çalıştayı İstanbul 
www.maden.org.tr

24 - 25 Kasım Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempoz-
yumu Zonguldak 
www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=6328&tipi=2&sube=5
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Sayfa    Firma
65 Adil Özdemir Müh. / adilozdemir.com

A. Kapak İçi Acme Lab. / acmelab.com

61 Atlas Copco / atlascopco.com

27 Anadolu Flygt / anadoluflygt.com.tr

35 Apic Tool / atoll.co.za

49 Ariana Resources / arianaresources.com

5, 9, 44, 45 Barkom / barkomltd.com

69 Başarsoft / basarsoft.com.tr

52, 53 Delkom / delkom.com.tr

19 Denge Teknik / dengeteknik.com.tr

Sayfa    Firma
25 DMT / dmt.de

15 Doğanak / doganak.com

13 Enerson Müh. / enersonengineering.com

63 Esit Elektronik / esit.com.tr

17, 79 Gijima / gijimamining.com

3 IDC Sondaj / idc-tr.com

36, 83 İdea Web Teknolojileri / ideakup.com

59 İksis / iksisticaret.com

57 İstanbul Altın Rafinerisi / iar.com.tr

41 Jeodijital / jeodijital.com

Sayfa    Firma
37 Kardeşler Rot / kardeslerkaplama.com

A. Kapak, 29 Mapek / mapek.com

Ön Kapak İçi Netcad / netcad.com.tr

7 Penamaden / penamaden.com

11 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

23 Rulmeca / rulmeca.com

1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr

81 Srk Danışmanlık / srkturkiye.com

21 Teksomak / teksomak.com

87 WMC-Expo 2011 / wmc-expo2011.com

Reklam 
ezervasyon

Madencilik Türkiye Dergisi
Aşağı Öveçler 1042 Cad.  (Eski 4. Cad.) 1335. Sok. 
(Eski 19. Sok.) Vadi Köşk Apt. 6 / 8 Çankaya ANKARA / TÜRKİYE
Tel    : +90 (312) 482 18 60
Faks : +90 (312) 482 18 61
reklam@madencilik-turkiye.com

Reklam İndeksi

Seri İlanlar
www.madencilik-turkiye.com
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