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Bu Ay
MineARC Systems yer altı 

madenciliği, tünel açma ve 
kimyasal işleme endüstrisine acil 

durum emniyet sığınağı üretim ve 
temininde dünya lideri konumunda 

olan bir şirkettir. Sektördeki deney-
imlere dayalı 15 yıllık tecrübesiyle, 

sürekli devam eden araştırma ve 
geliştirme çalışmaları, güvenli 

sığınak teknolojisinde en önde 
yer almasını sağlamıştır.
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gönderilebilir. Gerekli görüldüğü takdirde yazılarda düzeltme istenebilir. Bu durumda yazar 
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Geçtiğimiz Ekim ayında madencilik sektörü, oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu ta-
rafından incelenmiş ve tespit edilen sorunlara karşın alınması gereken önlemlere dair bir 
rapor hazırlanmıştı. Bu raporun hazırlanması sürecinde yani 2009 yılı sonunda ve 2010 
yılı içerisinde, çeşitli büyük ölçekli grizu patlamaları ve çeşitli küçük çaplı ancak yine de 
ölümlü maden kazaları yaşanmıştı. Kazaların ardından bu kez de Cumhurbaşkanlığı Dev-
let Denetleme Kurulu (CDDK) tarafından, sektörde yaşanan iş kazalarının sebeplerinin 
araştırılması ve konunun değerlendirilmesi amacıyla bir rapor hazırlandı. Meclis Komis-
yonu tarafından hazırlanan raporda sektör geneliyle ilgili önerilen pek çok konunun 
henüz ilgililer tarafından yeterince değerlendirilmediğini düşündüğüm sırada, yalnızca 
sektörde yaşanan iş kazaları üzerine hazırlanan CDDK raporu, aslında herkesin bildiği pek 
çok sıkıntıyı yeniden gözler önüne sermiştir. Son raporun inceleme ve araştırma aşama-
sına konu olan kurumlara dair “hizmete özel” nitelikli tespit, değerlendirme ve öneriler 
içermesi nedeniyle, hazırlanan raporun tamamı kamuoyu ile paylaşılmamış, sadece Cum-
hurbaşkanlığının internet sitesinde bir özetine ve sonuç bölümüne yer verilmiştir. 

Sektörün yüksek riskli özelliğinden dolayı sektördeki iş kazalarının bir kısmının “kaçı-
nılmaz” olarak nitelendirilmesi, raporun sonuç bölümünün en dikkat çeken unsurudur. 
Devletin en üst kademesi tarafından tespit edilen (yani kabul edilen) sorunlar ise şu şe-
kilde özetlenmiştir:

Risklerin önceden değerlendirilerek önlenmesinde çok ciddi eksiklikler bulunması, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği konularında görev ve yetkilerin net olarak belirlenememesi, kamu 
denetim sisteminin yeterince etkili olmaması ve bu etkisizliğin zafiyet alanı oluşturma-
sı, denetim birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonun bulunmaması, çalışanlarda iş 
güvenliği kültürünün bulunmaması ve mesleki eğitim eksikliği, mali yapısı kuvvetli ol-
mayan kişi / kuruluşların sektörde faaliyet göstermesi, gerek ocaklarla ve üretimle ilgili, 
gerek kazalar ve yaşanan diğer sorunlarla ilgili eksiksiz bir veri tabanının bulunmayı-
şı, sektörle ilgili kurumların düzensiz veri tabanlarına sahip olması, geçmiş kazalardan 
ders alınmaması, aynı nedenlerle yeni kazaların yaşanması, işletmelerde iç denetim hiz-
metlerinin yetersizliği, teknik nezaretçilik vb. işletme içi denetim uygulamaları ile ilgili 
sıkıntılar, piyasada arzın arttığı dönemlerde plansız ve programsız bir şekilde üretimin 
artırılması, taşeronluk uygulaması.

Tespit edilen bazı teknik sorunlar ise şu şekilde sıralanmıştır:

Grizu riskine karşı önlemlerin yetersiz olması, kontrol ve degaj sondajlarının yeterince 
yapılmaması, delme - patlatma işlemindeki düzensizlikler, çalışanlarda CO maskesi bu-
lunmaması, gaz izleme ve ikaz sistemlerinin yetersizliği, havalandırma yetersizliği, grizu 
emniyetli elektrikli cihaz ve ekipmanlar ile ilgili sorunlar, nefeslik - kaçamak yolu ile ilgili 
yetersizlikler, tahkimat ile ilgili eksiklikler, tahlisiye hizmetleri ile ilgili sorunlar.

Bu başlıkların CDDK tarafından tespit edilmesinin ardından konuyla ilgili kurumlara, 
“Yine devletin kurumları tarafından hazırlanan bu raporlar dikkate alınacak mı? Gerekli 
denetimler ve önerilen çalışmalar yapılacak mı?” gibi soruları sormadan edemiyorum. 

Yalnızca son bir yıl içinde hazırlanan bu iki önemli raporun dikkate alınması ve sunulan 
çözüm önerilerinin uygulanması ile sektörün ne kadar ilerleyeceğini tahmin bile ede-
meyiz. Unutmayalım, madencilik sektörünün gelişmesi demek, ülkemizin kalkınmasının 
hızlanması demektir. Bu raporların, ilgili kişi ve kurumlar tarafından dikkatle değerlendi-
rilmeye alınması sektör açısından önemlidir.    

Raporlar 
Dikkate Alınacak Mı?
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Madencilik ve
Çevre Sempozyumu
TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından 
düzenlenen 4. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, 2 - 3 Hazi-
ran 2011 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi. İzmir Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenen etkinliğe yaklaşık 350 
delegenin katıldığı öğrenilirken, 38 bildirinin sunulduğu sem-
pozyumda “Madencilik ve Çevre İlişkisi” başlıklı bir de panel 
gerçekleştirildi. Sempozyumda sunulan bildirilerde madenci-
lik faaliyetlerinin sosyal boyutu, uluslararası çevre standartları, 
mevzuatı ve denetimi, sürdürülebilirlik kavramı, çevreye du-
yarlı teknolojiler, atık yönetimi gibi madenciliğin çevre ile ilgili 
önemli bağlantıları ele alındı.   

Haziran 2011

Doğal Afet 
Zarar Azaltma
Çalıştayı Düzenlendi
Kaya düşmesi, şev duraysızlığı, toprak kayması, çığ ve moloz 
akması gibi doğal tehlikelere karşı koruma olarak çelik telli ağ-
lar ve örgülerden oluşan sistemler üreten Geobrugg firmasının 
düzenlediği ve konu ile ilgili teknik sunumların yapıldığı çalış-
tay, 2 Haziran 2011 tarihinde ODTÜ Kongre Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşti. Genel olarak kaya düşmesi önlemleri ve şev duray-
sızlığı konularını kapsayan çalıştayın açılış konuşması ODTÜ 
Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem 
Düzgün tarafından risk değerlendirmesi konusunda yapıldı. 
Sonrasında şirket yetkilileri tarafından yapılan üç sunumda 
kaya düşmesi, şev duraysızlıkları ve moloz akması ile ilgili ola-
rak üç gerçek olaydan verilen görüntüler eşliğinde, alınan ön-
lemler ve malzeme bilgileri detaylı olarak izleyicilerle paylaşıldı. 
Maden sahaları ve yakın çevrelerinde de sıklıkla kullanılan çelik 
telli ağlar ve örgüler ile ilgili son değerlendirmeler ve katılımcı-
ların sorularının cevaplanmasının ardından çalıştay, katılımcıla-
rın beğenisini kazanarak tamamlandı.   

Haziran 2011

Empire,
Skarnın Sürekliliğini
Doğruladı 
Kanadalı şirket Empire Mining, Bursa - Demirtepe’de yer alan 
bakır - altın - gümüş - molibden projesi kapsamında yürüttüğü 
sondaj çalışmalarının sonucunu duyurdu. Açıklanan sonuçlarda 
dikkat çekici nitelikte yüzeye yakın bakır - gümüş - altın skarn 
mineralizasyonu ve ayrıca önemli derecede molibden içeriği 
tespit edildiği bildirildi. Yapılan sondajlarla, ana zon içindeki 
270 metre uzunluğunda ve 100 metre genişliğindeki koridor 
güney ve batı yönünde genişletilmiş ve mineralizasyonun de-
vamlılığı teyit edilmiştir.  Yapılan son sondajlardan elde edilen 
değerler ise şu şekildedir:

Demirtepe sahasında şu ana kadar 29 kuyuda toplam 7.000 
metreye yakın sondaj çalışması yapılmıştır. Kuyulardan 22’si 
ana zon üzerinde, 5’i kuzey zonunda ve 3 tanesi de ana zon 
ve kuzey zon arasında açılmıştır. Şirket Bursa Demirtepe sa-
hasının dışında yine Bursa’da yer alan Karapınar sahasında da 
çalışmalarına devam ediyor.  

Haziran 2011

Kuyu No
-den 
(m)

-e kadar 
(m)

Aralık 
(m)

Cu 
(%)

Au 
(g/t)

Ag 
(g/t)

Mo 
(%)

DTH-009 30,1 46,8 16,7 1,05 0,31 10,6

ayrıca 136,7 152,2 15,5 0,29

DTH-010 97,5 116,9 19,4 2,46 0,82 34,3

dahilinde 98,7 102,3 3,6 10,8 3,32 142,8

DTH-018 81,4 105,0 23,6 1,37 0,56 17,1

dahilinde 97,7 102,5 4,8 1,15

İlbak Holding
Madenciliğe El Attı
Açık hava reklamcılığının öncü isimlerinden Ströer - Kentvizyon 
Firmasının bağlı bulunduğu İlbak Holding iletişim, medya ve 
baskı faaliyetlerinin ardından madencilik sektörüne girdi. İlbak 
Madencilik adıyla kurulan şirketin her türlü maden cevherini 
aramak ve işletmek üzere faaliyet göstereceği öğrenildi.   

Haziran  2011Alacer
Çöpler’de Büyüyor 
Erzincan’ın İliç ilçesinde yer alan Çöpler köyünde çalışan Ala-
cer Gold, daha önce yaptığı rezerv genişletme duyurusunun 
üstünden çok geçmeden yeni bir haberle gündemde yer aldı. 
Şirket Ocak – Mart ayı arasında alınan sonuçlara dayanarak 
yayınladığı rezerv genişletme bilgisinin ardından son olarak 
sülfitli bölüm içerisinde yeni bir zon keşfettiğini duyurdu. Yeni 
keşif bölgesi için yayınlanan sonuçlarda 117 metre boyunca 
2,0 g/ton, 69 metre boyunca 3,0 g/ton ve 78,8 metre boyunca 
2,8 g/ton altın değerleri elde edildiği duyuruldu. Ocak 2011’de 
başlayan sondaj çalışmaları, ana zonda yer alan oksit ve sülfit 
bölümün, güneye, batıya ve derine doğru genişletilmesi ama-
cına göre tasarlandı. Bu kapsamda Ocak 2011’den beri toplam 
15.000 metre karotlu ve kırıntılı (RC) sondaj yapıldı.  

Mayıs 2011
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Stratex ve Antofagasta’dan
Stratejik İş Birliği
Türkiye’de, değerli ve baz metal yatakları keşfetme - işletme 
amacı doğrultusunda faaliyet gösteren Stratex International, 
Şili’li bakır üreticisi Antofagasta Plc’nin iştiraki olan Antofagasta 
Minerals ile stratejik bir iş birliği sağladığını duyurdu. Yapılan an-
laşma gereğince, yeni oluşturulacak bakır, bakır - altın yatakları 
keşif programları Antofagasta ile birlikte yürütülecek. Stratex’e 
ait mevcut projeler ise anlaşma kapsamı dışında tutuluyor. 
Anlaşma kapsamında Antofagasta, ilk 16 ay için ortak ara-
malara 1 milyon USD fon sağlayacak. Sonraki dönemlerde 
sondaj ve keşif çalışmalarının sürdürülmesi için yıllık 250.000 
USD fon yaratabilecek. Bakır ve bakır - altın arama hedefleri-

nin belirlenmesi Stratex tarafından yürütülecek olup mühen-
dislik hizmetlerinde Antofagasta’nın tecrübesinden yararla-
nılacak. Çalışmalarda tespit edilecek sahalar için üretilecek 
proje üzerinde Antofagasta % 51, Stratex % 49 hak sahibi 
olacak. Antofagasta’nın, üretilen proje için iki yıl boyunca 3 
milyon USD harcayarak projenin % 70’ine sahip olma hakkı 
bulunuyor. 
Stratex CEO’su Bob Foster tarafından yapılan açıklamada, bu 
anlaşmanın oluşturulmasında ülkemizin porfiri bakır ve bakır 
- altın yatakları açısından umut verici olmasının önemli rol oy-
nadığı vurgulandı.    

Mayıs 2011

Cengiz Holding’den 
Ülke Ekonomisine Büyük Katkı 
1973 yılında kamu işletmesi olarak faaliyete geçen ve 2004 
yılında gerçekleştirilen özelleştirmede Cengiz Holding tarafın-
dan satın alınan Eti Bakır AŞ, özellikle elektrolitik bakır ve kablo 
sektörünün ana ihtiyacı olan katot bakır için Türkiye’nin ithala-
tını azaltmak amacıyla önemli bir adım attı. Samsun’da bulu-
nan izabe tesislerine 30 milyon USD ek yatırım yaparak tesisleri 
iyileştiren şirket, modern bir elektroliz tesisinin sahibi oldu. Ya-
pılan modernleştirme çalışmalarının ardından tesiste yıllık 75 
bin ton kapasite ile cevherden katot üretimi yapılabilecek. Ka-
tot temininde % 90 oranında dışa bağımlı olan Türkiye’de 500 
bin ton katot bakır tüketilmektedir. Türkiye’de hurda bakırdan 
150 bin ton civarında katot bakır üretildiği biliniyor.   
Tesisin çalışmaya başlaması ile birlikte katot bakır ithalatının aza-
lacağı sektörde ülkemiz şimdiye kadar ithalatı Kazakistan, Rusya, 
Bulgaristan, Şili, Özbekistan’dan gerçekleştirmiştir. 2009 yılı veri-
leri ile bakır ithalatında ilk sırayı % 24 ile Kazakistan alırken, onu 

sırası ile Rusya, Bulgaristan, Özbekistan ve Şili takip etmektedir. 
Cevherden katot bakır üretimi gerçekleştirilen Samsun İzabe 
Tesisi, 2004 yılında gerçekleştirilen özelleştirme kapsamında 
Cengiz Holding’e satılan Eti Bakır İşletmeleri AŞ’nin önemli 
tesislerinden biridir. Firma, Kastamonu - Küre, Artvin - Murgul 
sahalarında üretimini gerçekleştirdiği bakır cevherini, Samsun 
İzabe Tesisi’nde işlemektedir. Küre’de yıllık 1.000.000 ton tüve-
nan cevher, 90.000 ton bakır konsantresi ve 400.000 ton pirit 
konsantresi üretilirken, Murgul tesislerinde de yılda 2.700.000 
tonun üzerinde tüvenan cevher, 75.000 ton bakır konsantresi 
üretilmektedir. Bu konsantreler ile beslenen Samsun İzabe Tesi-
si şu anda ülkemizin cevherden bakır üretimi yapan tek işletme-
sidir. Tesis 400 kişilik istihdamı ile yıllık 40.000 ton blister bakır, 
220.000 ton sülfürik asit üretmektedir. Özelleştirme sonrasında 
Cengiz Holding’in Samsun İzabe Tesisi’ne yaptığı toplam yatırı-
mın 80 milyon USD olduğu belirtiliyor.   

Haziran 2011
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MTA Müzesi
Kapılarını Yeniden Açtı 
Uzun yıllar MTA Genel Müdürlüğü binasında yer verilen Tabiat 
Tarihi Müzesi yeniden ziyarete açıldı. Ayrı bir müze binası ihti-
yacı ile yaptırılan yeni bina ziyarete açıldıktan kısa bir süre son-
ra, binada tespit edilen bazı yapısal sorunlar yüzünden 2005 
yılında ziyaretçiye kapatılan müze, 6 yıl boyunca sürdürülen 
çalışmaların ardından tekrar açıldı. Türkiye’nin sahip olduğu ilk 
Tabiat Tarihi Müzesi olan MTA Müzesi, 1968 yılında MTA Genel 
Müdürlük binasında hizmete girmişti. Müzede, MTA’nın kurulu-
şundan bu yana Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaptığı jeolojik, 
minerolojik, paleontolojik çalışmalardan elde edilen mater-
yaller sergilenmekte. Tabiat Tarihi Müzesi, çeşitli kurumlar ve 
kişiler tarafından bağışlanan parçalarla birlikte, geniş ve dikkat 
çekici bir koleksiyona sahip.  
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TTK İnağzı’nı
Kiraya Veriyor
TTK tarafından işletilmesi ekonomik bulunmayan küçük sa-
halardan birisi olarak belirlenen Zonguldak - Bağlık - İnağzı 
Taşkömürü Sahası, özel sektöre redevansa verilmek üzere 
ihaleye çıkarıldı. 10 Ekim 2011’de gerçekleştirilecek açık ihale 
sonucunda ilgili saha 36 yıllığına kazanan şirkete devredilecek. 
İhaleye katılım için 2 milyon TL geçici teminat istendiği öğre-
nilenler arasında yer alıyor. İnağzı sahasından, demir - çelik 
endüstrisinin vazgeçilmez enerji kaynağı olarak nitelendirilen 
metalürjik taşkömürü çıkarılacak. Sahanın yaklaşık 130 milyon 
tonluk rezerve sahip olduğu belirtiliyor. Yapılacak ihaleye güç-
lü firmaların katılması bekleniyor.   
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Elazığ 
Mermercilerinden
Atılım
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023, pek çok sek-
törde hedefler için belirlenen bir tarih. Ülke ekonomisine ma-
dencilik açısından önemli katkılar sağlayan Elazığ ili de 2023 yılı 
için madencilik hedeflerini belirledi. Türkiye Mermer Doğaltaş 
ve Makine Üreticileri Birliği (TÜMMER) ve Elazığ Mermerciler ve 
Madenciler Derneği (EMMAD)’nin birlikte düzenlediği toplan-
tıda bölgenin bakır, krom, mermer yataklarının ve doğru satış 
politikalarının geliştirilmesi için çalışmalar başlatıldığı duyurul-
du. Toplantıda özellikle, Elazığ’a ait ve tüm dünyaca tanınan viş-
ne mermerinin daha etkin tanıtımının yapılmasının gerekliliği 
ve ülke çapında madenciliğin tanıtım ihtiyacı ele alınan başlıca 
konulardandı. Bugüne kadar Elazığ’ın yeterli teşvik alamadığı-
nın altının çizildiği toplantıda, şehrin ihracatının % 80’ini ma-
den ve metal ihracatı oluşturuyor. Elazığ, 2011 Haziran ayında 
2.578.000 USD’lik maden ve metal ihracatı gerçekleştirmiş olup 
2011 Ocak - Haziran döneminde toplamda 13.067.000 USD’lik 
hacme ulaşmıştır.   
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AMD’nin 
2011 Raporu 
Yayınlandı
Altın madenciliğinde yanlış 
bilinen veya hiç bilinmeyen 
konularda halkı ve sektörü 
bilgilendirmeyi amaçlayan 
rapor Altın Madencileri Der-
neği (AMD) tarafından ya-
yınlandı. Raporda, maden-
ciliğin önemi ve dünyadaki 
madencilik faaliyetleri hak-
kındaki görsel ve rakamsal 
bilgiler okuyucularla payla-
şılırken, ülkemizde maden 
aramaları ve üretim, altın 
madenciliğinin önemi ve 
uygulamaları, siyanür kul-
lanımı hakkında yanlış bi-
linenler, maden mevzuatı, madenciliğin doğayla ilişkisi, ülke-
mizden ve dünyadan örneklerin çarpıcı bir şekilde sunulduğu 
görülüyor.    
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Tri-Star Gelişmeye 
Devam Ediyor
Ülkemizde antimon arama ve işletmeciliği amacıyla faaliyet 
gösteren İngiliz firma Tri-Star Resources ruhsat sayısını arttırı-
yor. Şirket Kütahya’nın Gediz ilçesinin yaklaşık 30 km doğusun-
da kalan Göynük’de yer alan mevcut arama sahasına komşu bir 
ruhsatı daha portföyüne dahil etti. Yeni lisans alanındaki kayaç-
ların, mevcut sahadaki kayaçlarla aynı jeolojik özelliklere sahip 
olmasından dolayı yeni sahanın da mevcut saha kadar önemli 
bir potansiyele sahip olduğu düşünülüyor. Tri-Star geçtiğimiz 
ay sondaj programı için bir şirketle anlaştıklarını ve arama sa-
hasında minimum 3000 metre sondaj yapacağını duyurmuştu. 
İngiliz şirketin Türkiye dışında Kanada’da antimon arama lisans-
ları bulunuyor.   
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Ariana, Bünyesine 
Yeni Sahalar Kattı 
Batı bölgelerimizde bulunan ve Kefi Minerals’a ait olan Kızılçu-
kur (Derinin Tepe), Muratdağ ve Yatık sahalarının ruhsat hakla-
rının satışının tamamlandığını duyuruldu. Sahaların yeni sahibi, 
Türkiye’nin batısında altın arama ve geliştirme projeleri yürü-
ten Ariana Resources oldu. 
Gerçekleştirilen satış kapsamında Ariana’ya ait Red Rabbit 
Projesi’ne dahil olacak Kızılçukur, 152 g/ton’a kadar altın ve 
1.320 g/ton’a kadar gümüş içeren yüksek değerli damarları ba-
rındıran bir saha. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu satışın, 
Ariana Reources’ın, Sındırgı Altın Koridoru’nda bulunan mine-
ralizasyona ulaşımını hızlandıracak önemli bir atılım olduğu 
belirtiliyor. Satın alınan bir diğer proje olan Muratdağ’ın ise, al-
tın ve gümüş anomalilerinin tespit edildiği ancak henüz sondaj 
çalışması yapılmadığı bir saha olduğu bildirildi. 
Ariana Resources Genel Müdürü Dr. Kerim Şener, yapılan alım-
larla şirketin daha güçlü ve kararlı olarak çalışmalarına devam 
edeceğini, bu bölgede bulunan potansiyelin daha da geliştiri-
leceğini bildirdi. Yeni alımlar ile oluşan sinerji sayesinde, şirke-
tin çalışmaları devam eden projelerinde 2012 yılında üretime 
geçeceği öngörülüyor.  

Mayıs 2011MTA’da 
Acı Kayıplar 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Da-
iresi, 3 jeoloji mühendisini trafik kazasına kurban verdi. Bursa 
- Orhangazi’de arazi çalışmaları yürüten jeoloji mühendisleri 
Dr. Mehmet Duru, Taylan Hakan, Selma Ceylan Yıldız ve şoför 
Kenan Gördeli, 02.06.2011 tarihinde sabah saatlerinde meyda-
na gelen trafik kazasında hayatlarını kaybettiler. Dr. Mehmet 
Duru, MTA’da gerçekleştirdiği önemli araştırmalar ve MTA bün-
yesine yeni katılan mühendislerin eğitim çalışmaları ile tanınır-
ken, Taylan Hakan ve Selma Ceylan Yıldız’ın ilk saha çalışmaları 
kapsamında arazide bulundukları ve kuruma yeni katıldıkları 
öğrenildi. Hayatlarını kaybeden MTA’lılara tanrıdan rahmet, ai-
lelerine ve kuruma baş sağlığı diliyoruz.  
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Atlanta Madencilik 
Cronimet’in Oldu 
Hintli GER Group’un krom ve mangan madenciliği yapmak üze-
re 2008 yılında ülkemizde kurduğu Atlanta Madencilik Şirketi, 
yine bir Hint şirketi olan Cronimet Alloys India tarafından satın 
alındı. Anlaşma uyarınca Cronimet, şirketin % 92 hissesi karşı-
lığında 3 milyon USD ödeyecek. Cronimet Alloys India şirketi, 
paslanmaz çelik sektörü için yüksek karbon ferrokrom üretimi 
yapmakta ve bu alımla birlikte Srikakulam Tesisi’ne hammadde 
teminini kolaylaştırmayı hedeflemekte. 
Atlanta Madencilik ise, Yozgat ve çevresinde krom ve manga-
nez sahaları üzerine çalışmaları yürüten bir şirkettir. Bu bölgede 
sekiz adet maden ocağı işleten şirket bu alandaki portföyünü 
geliştirmek üzere yatırımlarını sürdürmekte.   

Haziran  2011

Borun Savunma Sanayinde 
Kullanımı Çalıştayı 
14 Haziran 2011 tarihinde Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda 
gerçekleştirilen Borun Savunma Sanayinde Kullanımı Çalışta-
yı, Türk Silahlı Kuvvetleri, BOREN, Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü, sanayi kuruluşları, ilgili öğretim üyeleri ve araştır-
macıların katılımıyla tamamlandı. Çalıştayda, pek çok sektörde 
kullanım alanı bulunan bor mineralinin, savunma sanayindeki 
kullanılabilirliğini ve kullanım amaçlarını anlatan çeşitli sunum-
lar yapıldı. Borun roket yakıtlarında kullanımı, bor içeren yakıt 
pilleri, borlu seramikler, MgB2 süper iletkenler ve uygulamaları 
çalıştayın en dikkat çekici sunumları arasında yer aldı. Dünya-
nın en büyük bor yataklarına sahip olan ülkemizde borun öne-
minin ve Ar - Ge çalışmalarının artması sektör içerisinde mem-
nuniyetle karşılanıyor.  
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Galata’nın
Yardım Sever Çalışanları
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde maden arama ve geliştirme ça-
lışmaları yürüten Galata Madencilik Şirketi’nin İsveçli jeoloğu 
Francis Wedin ve İngiliz vatandaşı finans uzmanı James Swan-
son, Kuzey Kıbrıslı sokak çocuklarına ve kanser araştırmalarına 
fon sağlamak amacıyla Mersin’den Kıbrıs’a kano ile yolculuk 
yaptılar. Türkiye ile Kıbrıs arasındaki en yakın noktalar olan 
Mersin - Taşucu’dan Kuzey Kıbrıs - Girne’ye, 3,5 metre uzunlu-
ğundaki kano ile yolculuğa çıkan ikili, 1 Haziran günü Girne’de 
törenle karşılandı. Bugüne kadar bu konuda çeşitli yardımlar 
toplayan Wedin ve Swanson, 65 millik zorlu yolculukta daha 
büyük bir fon elde etmek amacıyla kürek çekmiş oldu. Galata 
Madencilik’in sponsor olduğu etkinlikte, ikiliyi takip edecek bir 
tekne ile fotoğraf ve video çekimleri yapılarak görüntülerin sa-
tışından gelir elde edilmesi hedefleniyor.  
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Düzeltme
Dergimizin 1 Haziran 2011 tarihinde yayınlanan 15. Sayısında, 
Türkiye’den Haberler Bölümü, 14. sayfada yayınlanan “2010 
Vergi Rekortmenleri Belli Oldu” başlıklı haberin içinde sehven 
2009 yılına ait tablo yayınlanmıştır. Haberin aslı ve güncel tablo 
aşağıda yer almaktadır. Tüm okuyucularımızdan özür dileriz.

Gelirler İdaresi Başkanlığı 2010 yılı gelirleri için kurumlar vergi-
sinde ilk yüze giren şirketleri belirledi. İlk yüz firma içerisinde 
madencilik faaliyeti bulunan 12 şirketin yer aldığı öğrenildi. 
2009 yılı verilerine göre tahakkuk tutarlarında gözlenen artış 
dikkat çekici olurken sıralamada ilk dörde giren şirketlerde 
herhangi bir değişiklik olmadı.   
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Sıralama Firma Adı Tahakkuk Tutarı

23 Eti Maden İşletmeleri Gen. Müd. 87.992.902,52

30 Tüprag Metal Madencilik 67.396.376,96

35 Koza Altın İşletmeleri 56.790.299,27

42 Çayeli Bakır İşletmeleri 49.659.724,35

77 Park Teknik Elektrik Madencilik 27.038.790,72

79 TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri 26.383.988,27

81 Çimsa Çimento 26.254.870,60

85 Erdemir Madencilik 25.257.316,08

88 TKİ Kurumu Güney Ege Linyitleri 22.636.499,41

91 Soda Sanayi AŞ 22.070.970,10

98 Mardin Çimento 19.916.527,29

100 Eti Gümüş AŞ 19.261.717,39

SRK Türkiye 
10. Yılını Kutluyor 
1974 yılında kurulan ve geçen süre içerisinde uluslararası da-
nışmanlık konusunda lider firmalardan birisi haline gelen SRK 
Consulting, ülkemizde 2001 yılından itibaren SRK Türkiye (SRK 
Danışmanlık) ofisi olarak faaliyetlerine başlamış ve bu tarihten 
günümüze kadar uluslararası düzey ve kalitede hizmetler suna-
rak ülkemiz madencilik sektörüne önemli katkılarda bulunmuş-
tur. Şirket, ülke madenciliğinde standartlarının yükseltilmesi ve 
en önemlisi madencilik faaliyetlerinin çevresel etkilerinin önlen-
mesi konusunda yaptığı çalışmalarla örnek bir şirket olarak gös-
terilmeye başlanmıştır. Bu yıl Türkiye’de 10. yılını kutlayacak olan 
SRK Danışmanlık şirketinin, ülkemiz madenciliğine olan katkıla-
rının artarak süreceği inancıyla kendilerini kutluyor, ülkemiz ma-
denciliğine hizmetlerinin uzun yıllar sürmesini diliyoruz.  
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Madencilerden
Çevreye Duyarlılık 
Eti Bakır AŞ’nin sahibi olduğu Kastamonu - Küre’de bulunan 
Kızılsu Maden Sahası’nda, madencilik faaliyetlerinin başlaması 
için kesilen ağaçların yerine 80.000 adet fidan dikilecek. Kasta-
monu Orman Bölge Müdürlüğü’nün, yaptığı maden sahaları-
nın yeniden doğaya kazandırılmasını kapsayan proje doğrultu-
sunda, bölgede işletmesi tamamlanan maden sahaları yeniden 
ağaçlandırılacak. Eti Bakır AŞ, 2004 yılında gerçekleştirilen özel-
leştirme kapsamında Cengiz Holding tarafından alınmıştı. 
Bir başka ağaçlandırma haberi de, İMMİB (İstanbul Maden Ve 
Metal İhracatçı Birlikleri)’in “Temiz Çevre Temiz Maden” sloga-
nıyla başlattığı kampanya kapsamında geldi. Ülkemizde bulu-
nan maden sahaları ve çevrelerini ağaçlandırmayı hedefleyen 
projenin ilk ağaçlandırması Bursa - Nilüfer’de bulunan Kayapa 
Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi. Bölgenin iklim ve toprak ko-
şulları değerlendirilerek yaklaşık 3.250 adet fıstık çamının top-
rakla buluşması sağlandı. Madencilerin, doğayı korumak adına 
gerçekleştirdikleri bu girişimler, gerçek madencilik anlayışı ile 
gerçekleştirilen madencilik faaliyetlerinin çevreye duyarlılığını 
bir kez daha kanıtlamış oldu.  
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Çöllolar’da
Hüzünlü Çalışma Başladı  
10 Şubat 2011 günü, Afşin Elbistan Termik Santrali için açık ocak 
kömür üretimi yapan sahada, 9 kişinin toprak altında kaldığı bir 
kaza meydana gelmişti. Meydana gelen toprak kaymasındaki 
büyüklük nedeni ile göçük altında kalan ikisi mühendis 9 ma-
dencinin bedenlerine ulaşılamamış, bunun için proje üretimi-
ne ivedilikle başlanmıştı. Kazanın üzerinden geçen dört aydan 
sonra Çöllolar sahasında MTA Jeofizik Dairesi’nin yaptığı, yer al-
tında bulunan metallere dayalı olarak süren sismik sondajlama 
ve anomali haritası çıkarma işlemlerinin tamamlanmasının ar-
dından, cesetlerin bulunabileceği olası bölgeler belirlendi. Jeo-
fizik çalışmaların ardından tespit edilen bölgelere iş makineleri-
nin nakledildiği öğrenildi. Çalışmaların, dikkatle sürdürüldüğü 
bölgede, toprağın yapısı gereği hala tehlike bulunması ve yaşa-
nabilecek yeni kaymalar kısır döngüye sebep oluyor.   
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Taner Yıldız 
Bakanlığa Devam Ediyor 
12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinin ardından yeni hükümetin 
kurulması ile birlikte yeni Bakanlar Kurulu da göreve başladı. 
Bakanlar kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak Ta-
ner Yıldız göreve devam derken, kurulan yeni bakanlıklar ara-
sında Maden Bakanlığı’nın bulunmayışı sektör mensuplarını 
üzdü. Sektörde yaşanan pek çok sorunun aşılması ve madenci-
liğin ülke ekonomisini kalkındıracak önemli sektörlerden birisi 
haline gelebilmesi için Maden Bakanlığı’nın kurulması, sektö-
rün hükümetten birincil talepleri arasında yer almaktaydı.   
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Dünyadan Haberler
www.madencilik-turkiye.com

Sumitomo 
Metal Mining’ten
Yeni Keşif
Sumitomo Metal Mining (SMM) ve Sumitomo Corporation (SC), 
Alaska’da bulunan Stone Boy Projesi’ndeki Monte Cristo havza-
sında altın, gümüş ve antimon içeren bir zon bulduklarını du-
yurdu. Keşif için yapılan sondaj çalışmaları, SMM’in Amerikan 
iştiraki SMM Exploration Corporation (SMMEC) ve SC’nin Ame-
rikan iştiraki SC Minerals America (SCMA) tarafından yürütüldü. 
SMM sondaj çalışmalarına, Naosi damarına paralel yeni damar-
lar keşfetmek ve tamamlayıcı sondajlara start vermek amacı ile 
devam edeceğini açıkladı. SCMA projenin % 5, SMMEC ise % 95 
hissesini elinde bulundurmaktadır. 
Sumitomo Corporation, 1919 yılında kurulmuş köklü bir şirket 
olmakla birlikte, dünyanın pek çok bölgesinde metal ürünleri, 
inşaat sektörü, madencilik, medya ve taşıma alanlarında faali-
yet göstermektedir. Madencilik departmanı, şirketin en genç 
halkalarından biri olmasına rağmen uranyum, kömür, demir, 
petrol, doğal gaz, karbon ve LNG (Liquefied Natural Gas) üze-
rinde uzmanlaşarak hızla büyümektedir.  

Haziran  2011Metso Rusya’da
Küresel boyutta faaliyet gösteren bir mühendislik firması olan 
Metso Minerals, Rusya’da bulunan Chelyabinskya’daki, Rus ZAO 
firmasına ait Mikheevsky GOK Bakır Projesi için, mineral işleme 
ekipmanları ve hizmetleri vermek amacı ile 200 milyon EUR’luk 
bir anlaşma imzaladı. Sözleşme uyarınca Metso, yeni Mikhe-
evsky GOK bakır konsantratörü için bir adet birincil sarmal kırı-
cı, üç konik kırıcı, iki yarı otojen değirmen, üç elek ve üç bilyalı 
değirmen tedarik edecek. Metso, Rus firmaya ayrıca montaj 
ve devreye alma için yerinde denetim, işletme personeli için 
de eğitim hizmetleri verecek. Mikheevsky GOK Bakır Projesi’nin 
2013 yılının üçüncü çeyreğinde, yıllık 18 milyon ton bakır üreti-
mi ile devreye girmesi planlanıyor.  
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Meijin’in Avustralya’da
Kömür Madeni
Planları
Avustralya’da Macmines adı altında faaliyetini sürdüren, 
Çin menşeli kok kömür üreticisi Meijin Energy, Avustralya 
Queensland’de tahmini maliyeti 3 milyar USD olan bir termal 
kömür madeni inşa etmeyi planladığını duyurdu. Meijin Energy 
yaptığı açıklamada; Galilee Havzasında, Avustralya raporlarına 
göre 3,7 milyar ton termal kömür kaynağı bulduklarını bildirdi. 
Gerçekleştirilecek operasyondan, 2014 ve 2015 yılları arasında 
yıllık 30 ila 60 milyon ton kömür ihracatı yapılması bekleniyor. 
Proje kapsamında, termal kömürün nakliyesi ve ihracatı için 
kullanılacak tren yolları ve limanlar da hesaplanarak planlara 
dahil edilecek.   
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Gümüş Konsantresi
Hırsızlığı 
Junior şirket Arian Silver’ın Meksika’da yer alan San Jose 
Madeni’nde yılın ilk çeyreğinde maden ve değirmen konsant-
relerinde hırsızlık yapıldığı ortaya çıktı. Şirket ilk çeyrekte bir 
dizi iyileştirme yapmasına rağmen mevcut değirmenin veri-
minin beklenenden daha düşük olduğunu bildirmişti. Arian’ın 
yaptığı araştırma ve değirmen üzerindeki analizler sonucu yak-
laşık sekiz ton konsantre çalındığı belirlendi. Meksikalı yetkilile-
rin araştırmaları önceki hırsızlıklar ile ilişkilendirildiğinde olayın 
münferit olmadığı anlaşıldı. Tesiste operasyondan sorumlu bir 
kişinin işine son verilirken güvenliği sağlamak için önlemler ge-
liştirildi. Şirket CEO’su Jim Williams bu olaydan dolayı üzüntü 
duyduklarını belirtirken, düşük verimin sorumlusunu bulmak-
tan memnun olduklarını iletti.  
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Kefi Suudi 
Arabistan’da
İlk İznini Aldı
Kefi Minerals, Suudi Arabistan’da Gold & Minerals ile oluş-
turduğu ortak girişim ile Suudi Arabistan Maden Kaynakları 
Bakanlığı’ndan ilk arama iznini aldığını duyurdu. Ayrıca ba-
kanlıktan iki farklı projesi için de onay alan firma, bir üst merci 
olan Riyad Yüksek Kurulu’nun, bu izinler ile ilgili son kararını 
beklemektedir.
Kefi Minerals G&M ile oluşturulan ortak girişimin % 40 ora-
nında yatırımcısı ve operasyon ortağıdır. Şirket, 1,419 km2’lik 
alanda 21 lisans ile Suudi Arabistan Krallığı’nda projelerini 
sürdürecek. Selib Kuzey Projesi adındaki projede, uygun fay 
yapıları ve kuvars - karbonat damarlı alterasyon bölgeleri ile 
tarihi sert kayaçlarla birlikte alüvyonlu altın üretimi kanıtları da 
mevcuttur.
Proje için oluşturulan programda, kısa sürede yüzey örnekleme-
lerinin tamamlanması, ardından kısa zamanda sondaj işlemle-
rinin başlaması hedefleniyor. Kefi Minerals Genel Müdürü Jeff 
Rayner yaptığı açıklamada izni almış olmaktan mutluluk duy-
duklarını ve bölgede yaklaşık 10 km uzunluğunda incelenmesi 
gereken bir zon olduğunu düşündüklerini belirtti. Diğer izinle-
rin ise kısa sürede alınmasını beklediklerini iletti. Proje, Suudi 
Arabistan’ın merkezinde yer alan Al Amar Altın Madeni’nin 65 km 
güney - güneydoğusunda bulunmaktadır.  
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Xstrata Copper’dan Asya’ya 
İlk Manyetit İhracatı 
Xstrata Copper, Avustralya Queensland’da bulunan Ernest 
Henry Madeni’nde (EHM) değeri 84 milyon USD olan manyetit 
projesinden, Asya’ya ilk konsantre manyetit ihracatını planlı-
yor. Bu yılın üçüncü çeyreğinde başlaması planlanan manyetit 
konsantresi ihracatı, Xstrata’nın EHM’ni büyük bir yer altı bakır 
- altın işletmesine dönüştürmek için yaptığı planlara önemli öl-
çüde yardımcı olacak. Xstrata Copper, North Queensland Genel 
Müdürü Steve de Kruijff, manyetit işleme ve ihracatının Xstrata 
Copper’ın Kuzey Queensland’daki EHM’nin ömrünü en azından 
2024 yılına kadar uzatmak için sürdürülecek operasyonların bir 
parçası olduğunu söyledi.

İsviçre merkezli firma, dünyanın çeşitli bölgelerinde çinko, 
kömür, bakır ve nikel madenciği yapmaktadır. Firma Yönetim 
Kurulu geçtiğimiz ay ayrıca Kuzey Şili’de yer alan Lomas Bayas 
Projesi’nde bulunan bakır - sülfit yatağını değerlendirme ve ge-
liştirme amaçlı ön fizibilite çalışmalarına da onay verdi. 2012’de 
tamamlanması planlanan ön fizibilite çalışması kapsamında, 
yeni sondajlar, metalurjik testler ve jeomekanik çalışmalar ya-
pılması kararlaştırıldı. Yıllık 140.000 ton bakır üretimi ile 2039 
yılına kadar ömür biçilen madenin genişletilmesi için 1,6 milyar 
USD yatırım yapılması planlanıyor.   

Haziran 2011

Tavan Tolgoi 
İçin Gözler 
Moğolistan’da 
Dünyanın henüz geliştirme çalışmaları başlamamış en büyük 
kömür rezervi Tavan Tolgoi için başlatılan çalışmalarda Ame-
rikalı şirket Peabody Energy, Çin’in Shenhua ve Japonya’nın 
Mitsui & Co ortaklığı ile Rusya liderliğindeki bir konsorsiyum 
eleme sınavını geçti. 
Moğolistan ile Çin sınırında yer alan, henüz keşfedilmemiş 
rezervlerin de ekleneceği, yaklaşık 5 milyar ton kömür rezervi 
bulunan Tavan Tolgoi, dev bir maden sahası olarak bilinmek-
tedir. Moğolistan Hükümeti’nin bu büyük rezervi işletmek için 
başlattığı titiz çalışmalarda, gerekli büyüklükte bir yatırımda 
bulanabilecek şirketlerden aldığı tekliflerden oluşan listeyi 6 
firmaya, devamında da 3 firmaya düşürdü ve liste görüşülmek 
üzere meclise gönderildi.
Görüşülmekte olan listeye giren bu üç firma ve ortaklıkların 
sürpriz olmadığını düşünen analistler, Moğolistan Hükümetinin 
genel jeopolitik dengeleri koruyan tavrının son kararda etkili 
olacağını söylüyor. Shenhua - Mitsui ortaklığı ile Rusya liderli-
ğindeki Rusya - Kore - Japonya ortaklığı (POSCO, KEPCO, LG 
Corp, Daewoo International, Itochu, Sumitomo Corp, Marubeni 
Corp, Sojitz Corp ve Rusya Hükümeti’ne ait bir demiryolu şirketi) 
için görüşler, tecrübelerinin yetersiz kalacağı yönünde.
Alınan son bilgilere göre ise Tavan Tolgoi, 3 girişimci firmanın da 
ortak yürüteceği bir proje ile hayata geçecek.   
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Antioquia Gold’dan 
Kolombiya’da
Yeni Keşifler 
Antioquia Gold, Kolombiya’da yürüttüğü Cisneros Projesi’ndeki 
ilk sondaj programında, iki yeni altın minerali zonu keşfettiğini 
duyurdu. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, damarlara ait 
veriler şu şekilde bildirildi: 4,2 m uzunluğu boyunca 7,27 g / ton 
altın, 0,5 m’lik zonda da 42,35 g / ton altın, 32,0 g / ton gümüş 
ve % 1,56 bakır içeriği bulundu. Firma, ilk faz sondaj programın-
da 10 delik üzerinde toplam 2.355 m sondaj yaptı. Sondajlar, 
üç hedef alan olan Papi, Cerro ve Nus damarlarını test etmeyi 
hedeflemiştir. Bu yeni keşifler polimetalik özellikte olup, ciddi 
oranda gümüş, altın ve bakır içermektedir.

Antioquia Gold, özellikle Latin Amerika’da Kolombiya bölgesin-
de kıymetli metaller üzerine odaklanmış bir firma olup Kanada 
kökenli bir kuruluştur.  
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Haziran 2011Çin’den Nadir Toprak 
Elementlerine Kısıtlama 
Çin, stratejik öneme sahip olan nadir toprak elementleri-
nin (NTE) iç piyasaya kaynak sağlanması amacını gözeterek, 

kendi kaynaklarını koruma planı oluşturuyor. Planın hükümet 
tarafından onaylanması halinde, ihracat hacmi azaltılırken, 
NTE’lerin fiyatı artacak. Ağır  NTE’leri, Çin’in Fujian, Guangdong 
ve Jiangsu bölgesinde yer alırken, hafif  NTE’ ler ise yoğunlukla 
Moğolistan’ın iç bölgelerinde bulunmaktadır. Bu yıl sonuçlan-
dırılması beklenen plana göre hükümet, ülkede ağır  NTE’leri 
stoklayan şirketlere sübvanse etmesi için sermaye ayıracak ve 
durum Wall Street’e raporlanacak.
NTE’ler, periyodik tabloda 57 atom numarasına sahip olan 
lantanid ile başlayıp, 71 atom numaralı lutesyumla biten ve 
lantanidler olarak da adlandırılan, toprakta çok nadir olarak 
bulunmaları nedeni ile  NTE adını alan gruptur. Benzer özel-
likleri nedeni ile gruba dahil edilen 39 atom numaralı yitriyum 
ve 21 atom numaralı skandiyumun da dahil olduğu grup, 16 
elementten oluşur. Çin, dünyada  NTE üreticilerinin ilk sırasında 
bulunmaktadır. Çin Hükümeti’nin aldığı bu kararın sonuçları, 
çok yakında piyasa tarafından hissedilecek olup, bu durumun 
nasıl bir etki yaratacağı soru işareti olarak durmaktadır.   

Ülke Üretim (ton)    Rezerv (ton)

2009 2010

ABD - - 13.000.000

Avustralya - - 1.600.000

Brezilya 550 550 48.000

Çin 129.000 130.000 55.000.000

Bağımsız Devletler 
Topluluğu

Bilinmiyor Bilinmiyor 19.000.000

Hindistan 2.700 2.700 3.100.000

Malezya 350 350 30.000

Diğer Ülkeler Bilinmiyor Bilinmiyor 22.000.000

Dünya Toplam 133.000 130.000 110.000.000

Dünya Nadir Toprak Elementleri Üretim 2009 – 2010 Kaynak: USGS

Peru’da
Protestolar
Ölümle Sonuçlandı
Güneydoğu Peru’da madencilik ve enerji projelerine karşı çıkan 
protestolarda en az iki kişinin öldüğü bildirildi. Yaşanan hu-
zursuzluklar sonrasında Peru Hükümeti, Kanadalı bir firmanın 
ruhsatını iptal ederek olayları sakinleştirmeye çalıştı. Yerel kay-
naklara göre iki kişinin öldüğü olaylarda Puno Hava Limanı’nın 
kontrolünü ele geçirmek için polis ile çatışan yaklaşık 12 kişi, ya-
şanan çatışmalarda yaralandı. Hükümete yakın kaynaklardan, 
Kanada merkezli Bear Creek‘in Puno bölgesinde bulunan tüm 
operasyonlarını durduracağının öğrenilmesinden ardından 
resmi organlarca yapılan açıklama bu bilgiyi doğruladı. Şirketin 
İcra Kurulu Başkanı Andrew Swartout ise hükümetin, geliştir-
me çalışmaları devam eden maden için, kendilerine izin ipta-
lini gösteren bir resmi geri bildirim sunmadığını kaydetti. Bear 
Creek 40 gündür süren protestolar sonunda borsada önemli 
bir hisse kaybı yaşadı. 2012’de üretime başlaması planlanan ve 
başkent Lima’dan 1.385 km mesafede bulunacak işletmenin, 
63,2 milyon onz gümüş rezervi olduğu bilinmekte.  

Haziran 2011 Çin’de
İki Ayrı Facia 
Çin’nin Guang Si Cuang Özerk Bölgesi ve Guicou eyaletinde 
yaşanan aşırı yağışlar sonucunda oluşan sel, iki maden ocağın-
da göçüğe neden oldu.
İlk kaza Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’nde bulunan bir kömür 
madeninde meydana geldi. Kazada 3 madencinin hayatını 
kaybettiği bildirilirken, 19 çalışanın 390 m derinlikte mahsur 
kaldığı bilgisi verildi. 
Guicou eyaletinde yaşanan kazanın sebebi yine yağış ve buna 
bağlı yaşanan sel olurken yer altında 23 çalışan sıkışıp kalmış 
durumda. Niupeng Kömür Madeni’nde göçükte kalan işçileri 
kurtarma çalışmaları devam ederken, yer altında seviyesi hala 
artmaya devam eden suyu tahliye için 17 pompa ile çalışmalar 
sürmektedir.
Çin, dünyanın en büyük madencilik operasyonları gerçekleş-
tiren dev bir ekonomi olmakla beraber son yıllarda maden 
sektöründe yaşaşanan ölümlü kazalarla da dünyanın ilk sırala-
rında yer almaktadır.  
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Madencilikte
Top 40 Listesinin
Kar Marjı Düştü 
PricewaterhouseCoopers’ın yaptığı araştırmada, dünya ma-
dencilik şirketleri sıralamasının ilk 40‘ında bulunan şirketlerin 
kar marjları, yükselen maliyetler nedeni ile düştü. Listedeki kar 
marjları 2006 ve 2007 yılları ile karşılaştırıldığında azalma net 
olarak görülmekte. Şirketlerin 2010 yılı için öz kaynak getirisi % 
22 gibi düşük bir oran olarak açıklanırken bu rakam 2006’da % 
31, 2007’de de % 27 olarak belirlenmişti.
Dünyanın en büyük 40 madencilik şirketinin gelirleri toplamı, 
2010 için 435 milyar USD olarak gerçekleşmişti. Listedeki en iyi 
40 firmanın 2011 yılı sermaye harcamalarının 300 milyar USD 
ve proje giderlerinin 120 milyar USD olacağı (2010 yılının iki 
katı olacağı) öngörülüyor. PricewaterhouseCoopers yaptığı 
çalışmada, yükselen maliyet, zorlaşan iş gücü ve malzeme te-
mininin, ilerleyen yıllarda sanayide sıkıntılara neden olacağının 
altını çizmektedir.   

Haziran 2011 Ekvador
Yabancı Yatırımcıları 
Bekliyor
Ekvador Hükümeti’nin Yenilenemeyen Kaynaklardan Sorumlu 
Bakanı Wilson Pastor yaptığı açıklamada, 2011 yılı sonuna ka-
dar yaklaşık 3,5 milyar USD’lik yabancı sermayenin ülkeye gir-
mesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. 
Yatırımcı arayışına Corriente Resources, International Minerals 
ve Klinross Gold tarafından cevap bulan hükümet, kurulabile-
cek işletmeler için anlaşma yapmak üzere görüşmelere devam 
ediyor. 
Kanada merkezli Corriente Resources, Mirador Projesi için pa-
zarlığa devam ederken, bölgenin yaklaşık 10 milyar GBP de-
ğerinde bakır kaynağına sahip olabileceği öngörülüyor. Inter-
national Minerals ise Rio Blanco Projesi üzerinde yoğunlaşmış 
durumda. Rio Blanco Projesi’nin 605.000 ons altın, 4,3 milyon 
ons gümüş rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.   
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Inmet Cobre Panama’dan 
Yeni Keşif Haberi Verdi
Kanada merkezli, ülkemizde de Çayeli Bakır İşletmeleri’nde faa-
liyet gösteren Inmet Holding, Panama’nın merkezinde bulunan 
Cobre Panama Projesi kapsamında yeni bir keşif yaptığını du-
yurdu. Tüm hakları Inmet Holding’e ait olan projedeki Balboa 
adıyla anılan ve porfiri bakır - altın içeren yeni keşif, projedeki 
diğer yatakların sadece 1,5 km batısında bulunmakta. Maden 
sahasının bu kısmında belirlenen hedefler doğrultusunda 2010 
Ağustos ayında jeolojik örnekleme ile ilk anomaliler gözlenmiş-
ti. Balboa’da bulunan bu damarın keşfi ilk maden planlamasına 
dahil edilmediği için, halen onaylanması beklenen çevre etki 
ve değerlendirme raporlarında gecikmeye sebep olmayacağı 
düşünülüyor. 

Balboa’da bulunan yeni keşif, kısa sürede madenin ömrü ve üre-
tim konularında firmaya büyük katkı sağlayacağı öngörülmek-
te. Firmanın CEO’su Jochen Tilk yaptığı açıklamada Balboa’daki 
bakır ve altın mineralizasyonunun derinlikle birlikte artmasının 
heyecan verici olduğunu belirtiyor. Numunelerden elde edilen 
sonuçlar Cobre Panama’nın yüksek dereceli mineralizasyon 
içeren jeolojik bir sistem olduğunu göstermekte. Cobre Pana-
ma 12 ay içinde inşaatı başlaması beklenen dünya çapında bir 
rezerv teşkil etmektedir. Balboa’daki keşifler ve potansiyeller 
Cobre Panama için dünyanın en büyük bakır üreticilerinden 
biri olma görüşünü onaylar nitelikte.  

Mayıs 2011

Aura’dan
Uranyum Atağı
Aura Energy, İsveç’te yer alan Kallsedet Uranyum Projesi’nde 
yaptığı ilk sondaj programında yoğun uranyum cevherleşmesi 
tespit ettiğini duyurdu. Firma, dört kuyuda yaptığı toplam 419 
m sondajda, kümülatif kalınlığı 12 m ile 98 m arasında değiş-
mekte olan mineralize zonların varlığını bildirdi. Sonuçlar, Aura 
Energy’nin İsveç’te yeni ve önemli potansiyele sahip geniş bir 
uranyum cevherleşmesi daha keşfettiğini doğruladı. Sondaj 
çalışmaları kapsamında tüm hakları ve izinleri firmaya ait olan, 
Olden’da üç ve Hamborg’da bir kuyu açıldı. Aura Energy Genel 
Müdürü Bob Beeson, sondaj verilerinden elde edilen minera-
lizasyon kalınlıklarının, yüzey haritalamada belirtilenden daha 
büyük olduğunu söyledi. Firmanın Kallsedet bölgesinde 90 
km2’lik alan için izne sahip olduğunu söyleyen Beeson, sözleri-
ne bölgenin büyük bir bölümünün altında mineralize alüminli 
şeyl bulunduğunu da ekledi. Aura Energy, bölgede mostra ver-
miş mineralize alüminli şeyllerin potansiyelini belirlemek için 
bir dizi sondaj çalışması daha yürütecek.

Aura Energy, Avust-
ralya, İsveç, Batı 
Afrika’da uranyum 
keşif ve geliştirme 
çalışmaları yürüten 
bir şirket olup, dün-
yanın belirlenen en 
büyük uranyum re-
zervi olan, İsveç’teki 
Häggån Projesi’ni de 
yürütmektedir.  

Haziran  2011Endonezya
Freeport’ta Grev   
Freeport - McMoran Copper & Gold’un Endonezya biriminde 
çalışan yaklaşık 8.000 işçi Temmuz’un ilk haftasında başlayıp 
yedi gün sürecek bir greve start verdi. Freeport internet site-
sinden yaptığı açıklamada dünyanın en büyük altın rezervine 
sahip madenlerinden biri olan bu projenin, grevden etkilen-
meyeceği görüşünü savundu. Freeport’un Endonezya birimi-
ne bağlı olan Grasberg Madeni Endonezya’nın, ayrılıkçı ayak-
lanmaları ve kaynaklardaki sıkıntıları ile onlarca yıldır uğraşan 
Papua bölgesinde bulunmaktadır. 

Greve devam eden işçiler kontratları gereği saati 1,5 USD olan 
çalışma ücretlerini 3 USD’ye çıkarmak isterken, Freeport’un 
dünyanın diğer bölgelerinde yürüttüğü çalışmalarda işçilere 
saatlik 15 - 30 USD ödediğini belirtiyorlar. Freeport Endonezya 
İşçi Sendikası Başkanı Virgo Solossa, işçilerin bu talebinin haklı 
olduğunu ve Freeport’un bunu karşılayacak niteliklere sahip 
olduğunu belirtti. Freeport, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde işletmeleri olan uluslara-
rası bir şirkettir. 
Bütün işletmelerinin üretimleri gözönüne alındığında, ortala-
ma bakır üretimlerinin bu yıl % 17 oranında düşmesi beklen-
mektedir.  

Temmuz   2011
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011 yılı Haziran ayında yapılan ihracat miktarları bel-
li oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nden yapı-
lan açıklamaya göre Haziran ayında toplam ihracat 
11.506.674.000 USD olurken, geçen yılın aynı dönemi-

ne göre 2.319.130.000 USD’lik artış olduğu belirtildi. 

Maden ihracatı ise, 2011 Haziran ayında geçen yılın aynı ayına 
oranla TL bazında % 9,42 artış gösterirken; madencilik ürünle-
rinde 2010 yılı Haziran ayı ihracat rakamı 540.027.000 TL iken, 
2011 Haziran’ında 590.887.000 TL olmuştur. Ocak - Haziran dö-
nemini kapsayan ilk altı ayın artış oranı ise % 9,57 dir. Yaşanan 
artış ile birlikte 2011 yılının ilk altı ayında, 2.889.671.000 TL’ye 
ulaşan madencilik ürünleri ihracatı, tüm ihracat hacmi içerisin-
de % 2,8’lik paya sahip olmuştur (Şekil 1) (Ocak - Haziran döne-
mi tüm ihracatımız 103.041.453.000 TL’dir). Ürün elde ederken 
madencilik yöntemlerini kullanan ve ihracatta önemli yere sa-
hip olan çelik, çimento, değerli maden ve mücevherat sektörle-
rine ait ihracat rakamları da Şekil 1’de verilmiştir.

2000 ile 2011 yılları arasında madencilik sektörü ihracat ra-
kamlarında yaşanan değişim ise Şekil 2’de yer almaktadır. 

Grafikten de görüldüğü üzere, madencilik sektöründe 2001 
yılından itibaren artmaya başlayan ihracat hacmi, 2008 yılında 
3.258.401.000 USD gibi oldukça yüksek bir noktaya ulaşmıştır. 
2008 yılından sonra 2009 yılı sonuna kadar süren daralmanın 
nedeni, tüm dünyayı kasıp kavuran ekonomik krizdir. 2010 
yılı başından itibaren krizin etkilerinin yavaş yavaş azalması 
ile birlikte madencilik sektörü kriz öncesi dönemi de aşmış ve 
3.658.875.000 USD’ye ulaşmıştır. 2010 yılında ulaşılan bu rakam 
maden ihracatının ülke ekonomisindeki yerini gösteren önem-
li bir noktadır. 2011 yılının ilk altı ayı için hesaplanan rakamlar 
sektör için gurur verici niteliktedir. Herhangi bir olumsuzluk 
yaşanmadığı taktirde yıl sonunda maden ihracatımızın rekor 
seviyelere ulaşacağı öngörülebilir.

Haziran ayı verilerine göre bazı illerimizde maden ve metaller, 
demir ve demir dışı metaller, demir çelik ürünlerine ait 2010 
ve 2011 ihracat rakamları ise Şekil 3’teki şekilde değişim gös-
termiştir. Tablo, illerin demiryolları, karayolları, limanlar gibi 
ihracatın bel kemiğini oluşturan noktalara göre konumları göz 
önüne alınarak ve ülkemizde madencilik ile özdeşleşmiş illerin 
seçilmesi ile oluşturulmuştur.    

Maden İhracatı
Hızla Artıyor

Temmuz 2011

Haziran Ayı (1000 TL)
   

Ocak – Haziran (1000 TL)

Sektörler 2010 2011 Değişim (%) 2010 2011 Değişim (%) 

SANAYİ 

Demir ve Demir Dışı Metaller 742.233 988.967 33,24 4.137.793 5.454.490 31,82

Çelik 1.666.020 2.082.873 25,02 8.859.570 12.147.317 37,11

Çimento ve Toprak Ürünleri 414.443 449.108 8,36 2.421.758 2.506.735 3,51

Değerli Maden ve Mücevherat 135.043 187.764 39,04 834.921 1.097.311 31,43

Diğer Sanayi Ürünleri 8.738 11.739 34,34 52.227 69.317 32,72

MADENCİLİK

Madencilik Ürünleri 540.027 590.887 9,42 2.637.373 2.889.671 9,57

Şekil 1: 2010 – 2011 Türkiye Madencilik İhracat Rakamları

Şekil 2: 2000 – 2010 Türkiye Madencilik Ürünleri İhracat Rakamları (USD)



 (1000 USD) 2010 Haziran Ayı 2011 Haziran Ayı Ocak – Haziran 2010 Ocak - Haziran 2011

Tüm İhracat Genel Toplam 
(Tüm Sektörler)

9.187.449 11.506.674 53.294.634 65.703.645

ADANA 109.620 131.775 632.678 799.517

Maden ve Metaller 1.341 1.489 14.852 15.035

Demir Çelik ürünleri 2.661 4.231 18.891 24.098

Demir ve Demir Dışı Metaller 1.793 2.139 9.500 11.693

AFYON 19.228 24.550 96.413 136.409

Demir ve Demir Dışı Metaller 775 890 3.961 4.598

Maden ve Metaller 13.221 13.753 64.551 70.183

ANKARA 448.971 479.237 2.674.558 2.298.092

Demir Çelik Ürünleri 63.124 62.672 347.522 452.840

Demir ve Demir Dışı Metaller 25.772 28.819 145.968 168.952

Maden ve Metaller 38.970 41.550 170.150 207.140

BURSA 913.434 1.108.532 5.797.543 6.510.586

Demir Çelik Ürünleri 46.193 78.679 202.131 394.871

Demir ve Demir Dışı Metaller 20.038 26.469 126.338 165.288

Maden ve Metaller 6.982 11.983 69.506 79.172

DİYARBAKIR 16.276 13.202 73.259 72.048

Demir Çelik Ürünleri 198 354 1.508 3.166

Demir ve Demir Dışı Metaller 230 61 1.088 796

Maden ve Metaller 8.403 5.181 32.558 24.536

ELAZIĞ 4.153 3.808 17.558 18.232

Demir Çelik Ürünleri 63 89 420 506

Demir ve Demir Dışı Metaller 5 23 123 94

Maden ve Metaller 3.474 2.578 13.737 13.067

GAZİANTEP 277.874 412.884 1.613.031 2.270.130

Demir Çelik Ürünleri 18.575 19.068 95.635 111.841

Demir ve Demir Dışı Metaller 4.171 6.368 26.399 30.618

Maden ve Metaller 970 1.014 4.410 5.425

İSTANBUL 4.317.528 5.276.140 24.442.935 29.226.817

Değerli Maden ve Mücevherat 83.056 105.418 527.144 663.064

Demir Çelik Ürünleri 659.809 762.281 3.778.624 4.528.693

Demir ve Demir Dışı Metaller 269.083 325.828 1.542.352 1.862.143

Maden ve Metaller 119.959 126.452 675.689 624.293

İZMİR 512.589 635.709 3.045.686 3.924.033

Değerli Maden ve Mücevherat 423 230 2.952 3.693

Demir Çelik Ürünleri 63.861 51.526 234.287 495.043

Demir ve Demir Dışı Metaller 11.724 17.683 93.603 105.846

Maden ve Metaller 21.737 26.922 107.697 119.067

KAYSERİ 99.266 126.385 523.324 730.413

Demir Çelik Ürünleri 11.826 15.455 59.968 75.157

Demir ve Demir Dışı Metaller 12.110 19.212 68.256 102.415

Maden ve Metaller 10.792 6.842 39.187 42.605

KOCAELİ 843.880 1.167.818 4.536.242 6.741.385

Demir Çelik Ürünleri 20.847 31.326 112.921 164.324

Demir ve Demir Dışı Metaller 52.302 74.698 293.173 414.347

Maden ve Metaller 5.541 6.993 22.629 33.226

ZONGULDAK 18.648 50.682 89.236 197.398

Demir Çelik Ürünleri 11.288 43.363 47.821 155.674

Demir ve Demir Dışı Metaller 933 1.325 5.031 6.204

Maden ve Metaller 271 279 624 1003

Şekil 3: İllere Göre İhracat Verileri (2010 – 2011). İl adlarının karşısında yer alan rakamlar o ile ait tüm ihracat 
kalemlerinin toplamıdır.
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Madencilik Türkiye Dergisi 
Eğitimleri Başladı
Madencilik Türkiye Dergisi olarak, madencilik sektörünü geliş-
tirmek ve bilgilendirmek adına dergi yayıncılığı ile başladığımız 
faaliyetlerimize, madencilik sektörüne yönelik eğitim ve semi-
nerlerle devam ediyoruz. Bu kapsamda düzenlenen eğitimle-
rin ilk ikisini geçtiğimiz Haziran ayında başarıyla 
gerçekleştirdik. Madencilik Türkiye tarafından 
organize edilen, dergimiz yazarları Arizona Üni-
versitesi Maden ve Jeoloji Mühendisliği Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Sean Dessureault ve Asistanı 
Mustafa Kahraman tarafından gerçekleştirilen 
“Yöneticiler İçin Maden Teknolojisi ve Maden Yö-
netim Stratejileri” ve “Maden Performans Yönetimi 
ve İleri Analiz Yöntemleri” eğitimleri 8 - 9 - 10 Ha-
ziran tarihleri arasında Ankara, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde düzenlendi. Tüprag Metal Ma-
dencilik AŞ, Koza Altın İşletmeleri AŞ ve Eurasia 
Minerals Inc. firmalarının farklı işletmelerinden 
çalışanlarının yanı sıra bireysel katılımların da 
sağlandığı eğitimlerle ilgili olarak özet bilgileri 
aşağıdaki satırlarda okuyabilirsiniz. 

Yöneticiler İçin Maden Teknolojisi ve Maden Yönetim 
Stratejileri Eğitimi (8 Haziran 2011)
Kursun ilk bölümünde katılımcılara, maden teknolojilerinin 
tarihi, günümüzde kullanılan teknolojiler ve bu teknolojilerin 

Etkinlik
www.madencilik-turkiye.com

Mayıs 2011

İki günlük eğitim sonunda katılımcılardan M. Evren Yücel ve Selin Oruç sunumlarını yaparken

Sean Dessureault uygulamalı eğitim öncesinde katılımcılara temel bilgileri aktarıyor
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seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgiler 
verilmiştir. 

İkinci bölümde, özellikli olarak ekipman gözetleme teknoloji-
leri, filo yönetim sistemleri gibi maden teknolojisi bileşenleri-
nin ürettikleri veri tipleri ve bunların muhtemel analiz şekilleri 
hakkında bilgi verilmiştir. Yeni alınacak bir teknolojik ürünün 
alımında dikkat edilmesi gereken hususlar, teknoloji satıcıla-
rıyla yapılacak sözleşmelere eklenmesi gereken maddeler de 
bu kurs kapsamında ele alınmıştır. Madenlerde iletişim tekno-
lojileri ve kıyaslamaları, teknoloji yatırımlarında yapılan yaygın 
hatalar ve örneklerinden de bu bölümde bahsedilmiştir. Yeni 
alınan teknolojilerin üretecekleri veri tipleri, bu verilerin nasıl 
ve nerelerde saklandıkları, bu verilerin anlam ifade eden bil-
gilere nasıl dönüştürüleceği, ‘Veri Ambarcılığı’ ve ‘İş Zekasının 
Temelleri’ anlatılmıştır.

Kursun üçüncü bölümünde, bu uygulamaların doğru bir şe-
kilde uygulandığı, dünyanın en büyük maden şirketlerinden 
örnek çalışmalar ve uygulamalar gösterilmiş ve başarılarının 
sebepleri ele alınmıştır. Örnek KPI (Key Performance Indicator) 
ölçümleri ve otomatik raporlama (OLAP küpleri yardımıyla) bi-
çimlerinden örnekler gösterilmiştir. Bu bölümde aynı zamanda, 
şirketler için kurumsal teknoloji ve yönetim stratejileri konusu 
işlenmiş, bu alandaki kilit noktalar üzerinde durulmuştur.

Kursun son bölümünde 
ise maden şirketleri için 
sürdürülebilir kalkınma 
ve halkla ilişkiler konu-
sunda uygulamalar an-
latılmış, dünyadaki yeni 
gelişmeler ve halk deste-
ğini almaya yönelik ileri 
teknoloji ve analiz araçları 
tanıtılmıştır.

Maden Performans 
Yönetimi ve İleri Ana-
liz Yöntemleri Eğitimi   
(9 - 10 Haziran 2011)
Bu kursta, katılımcılar için 
mevcut maden teknolo-
jileri ve bu teknolojile-
rin ürettikleri veri tipleri 
anlatılmıştır. İş zekası ve 
entegre iş analizi uygu-
lamalarını kullanan diğer 

endüstrilerden örnekler verilerek, verilerden analiz yapılması 
uygulamalarının madencilikte kullanım alanları ve neden kul-
lanılması gerektiği üzerinde durulmuştur. 

Teknik kursta bilgisayarda uygulamalı olarak işlenen konular 
ise şu şekildedir:
 

MS SQL Server veri tabanlarına giriş (Veri tabanına erişim,  •
tablo açma, veri tipleri vs.)
Temel SQL komutları (Query oluşturma) •
Verilerin kolay anlaşılması için veri sözlüğü oluşturma  •
Farklı tabloların ve görünümlerin birleştirilmesi  •
MS Excel ile veri tabanlarına erişim •
Pivot tablolarına giriş •
Tablolardaki ham verilerden hesaplamaların yapılması •
Ham verilerin analiz araçlarına dönüştürülmesi •
Analiz sonucu müdahalede bulunulacak bilgilere (Örneğin  •
bir ekipmanın neden az verimle kullanıldığı, operatörlerin 
performansları) dönüştürülmesi

Kurstaki ilk günün birinci bölümünde, teorik bilgiler ve veri ta-
banlarının temelleri anlatılmıştır. İlk günün ikinci bölümünde 
ise bu teorik bilgiler bilgisayar ortamında uygulamalı olarak   
gösterilmiştir. Uygulamada, bir yer altı bakır madeninin üre-
tim ve harcama verileri kullanılarak makine başına üretim  

Tüprag - Efemçukuru Madeni’nden Ergün Altıntaş ve İbrahim İleri hazırladıkları sunumu katılımcılarla paylaşıyorlar
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ve  maliyet, lokasyona göre üretim ve maliyet ve operatör per-
formans göstergeleri hesaplanmıştır (Katılımcıların bu konular-
daki tecrübeleri de göz önünde bulundurularak ikinci günün 
ilk bölümde de bu uygulama tekrarlanmıştır.). Sonrasında 1,6 
milyon satırlık veri setine sahip bir sondaj veri tabanına dayalı 
bir OLAP küpü oluşturulmuştur. 

Son bölümde ise katılımcıların, gün boyunca öğrendiklerini uy-
gulamalı olarak hayata geçirebilmeleri amacıyla, bir açık bakır 
madeninin üretim veri tabanı kullanılarak, katılımcıların kendi 
alanlarıyla ilgili ham verilerden analiz yapabilecekleri yöntem-
ler geliştirmeleri sağlanmıştır.

Kurs boyunca incelenen konuların gün ve bölümlere dağılımı 
aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

1. Gün 1. Bölüm: Tabloları birleştirme ve pivot tablolarına giriş
1. Gün 2. Bölüm: Üretim verilerinin ve harcama verilerinin en-
tegrasyonu ve analizi (yeraltı bakir madeni üretim - maliyet veri 
tabanı)
2. Gün 1. Bölüm: OLAP küpü oluşturma (Drill hole database)
2. Gün 2. Bölüm: Proje (Açık bakır madeni üretim veri tabanı)

Bu kursun sonucunda, bir katılımcının, ham verilerin olduğu 
tablolara ulaşıp, üretilmiş olan verileri anlamlandırıp, bu veri-
lerin analizini yaparak bu analizler sonucunda iş akışını ve işin 
yönetimini değiştirecek veya müdahalede bulunacak düzeye 
gelmeleri sağlanmıştır. Kursun ikinci yarısında verilmiş olan 

projelerde, katılımcıların bu verileri kullanarak harekete geçme 
(data to action) prensibini kavradıklarını ve projelerin sonucun-
da iş akışında nasıl bir değişiklik yapılması gerektiğine karar 
vermeleri; aksayan ve başarılı çalışan bölümleri tespit ve analiz 
etmeleri ile mümkün olmuştur.    

Mustafa Kahraman katılımcılarla birebir iletişim kurarak, anlaşılmayan noktalarda kullanıcılarla yardımcı oluyor

Katılımcılardan Merve Özdemir ve Hasan Ulusoy sunumlarını yaparken
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Altın Rafinasyonu ve 

İstanbul 
Altın Rafinerisi

Y
ıllar önce hükümetin ekonomi ile ilgili hedeflerinden 
birisi, Türkiye’yi bölgesel anlamda Ortadoğu’nun altın 
merkezi yapmaktı. Bu hedefle ilgili olarak zaman içe-
risinde çeşitli projeler tamamlandı. Bu projelerden bir 

tanesi de dönemin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’nın talimatıy-
la kurulan İstanbul Altın Rafinerisi AŞ (İAR) oldu. 1996 yılında, 

Türkiye Cumhuriyeti Hazine 
Müsteşarlığı, İstanbul Altın 
Borsası ve ülkenin büyük 
bankalarının bir araya gelme-
siyle kurulan İAR, günümüz-
de yurt içi ve yurt dışında kıy-
metli metal sektörüne hizmet 
sunmaktadır.

Şirketi madencilik sektörü 
açısından incelediğimizde ise 
yoğun emek, yüksek maliyet 
ve uzun araştırma süreleri 

sonucunda gün yüzüne çıkarılan metallerin rafinasyonu başta 

olmak üzere, kıymetli metal madenciliğine önemli katkılarda 
bulunmakta ve kazanılan bu katma değeri yurt içinde tutabil-
mektedir.

Günümüzde altın ve gümüş fiyatlarındaki hızlı yükselişin de-
vam etmesi, Türkiye’de altın - gümüş madenciliğine yatırımla-
rın artması ve yeni maden sahalarının üretim aşamasına yaklaş-
ması ile İAR’ın önemi daha da artmaktadır.

Şirket aynı zamanda bünyesinde kurduğu analiz laboratuvarı 
ile maden firmalarına araştırma aşamasında hızlı ve güvenilir 
sonuçlar sunarak katkı sağlamaya devam etmektedir.

İAR’ın Türkiye Kıymetli Metal Madenciliğine Katkıları
Bilindiği gibi nakit akışı ve hızlı finansman, kıymetli metal ma-
denciliği faaliyetlerinde bulunan maden firmalarının büyük bir 
hassasiyetle üzerinde durdukları bir konudur. Yatırım ve üretim 
aşamasındaki büyük maliyetlerin hızlı bir şekilde geri dönüşü, 
her madencilik firması için büyük bir önem arz etmektedir. Üre-
tilen madenler, firmaya ne kadar hızlı bir şekilde nakit olarak

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com
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     Altın 
madenciliğinde 
kaynakların 
ekonomiye 
kazandırıldığı 
son aşama 
rafinasyondur
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geri dönerse, firmalar da o denli hızlı bir şekilde üretim kapa-
sitelerini arttırabilecek, yeni yatırımlar yapabilecek ve rekabet 
avantajı kazanabileceklerdir.

Dünyadaki pek çok kıymetli maden rafinerisi; doreler ellerine 
ulaştıktan sonra 15 günlük bir geri ödeme süresi vermekte 
olup, analiz sonuçları tam olarak netleşmeden maden firması-
na ödeme yapmamaktadır. Ayrıca yüksek rafinasyon ve yüksek 
taşıma maliyetleri firmalara ek yükler bindirmektedir. Burada 
en önemli konu, her yöneticinin dikkatini çekecek olan, en az 
15 günlük ödeme süresinin finansman maliyetleridir.

İAR bu noktada yerel madencilik firmalarına önemli avantajlar 
sağlamaktadır. Doreler İAR tesislerine ulaştıktan ve gereken 
kontroller yapıldıktan sadece 1 gün sonra ayar sonuçları ve-
rilmiş ve ödeme madencilik firmasına yapılabilecek duruma 
gelinmiş olunmaktadır. Aradaki zaman farkı yani finansman 
maliyeti ve işletme giderlerinin erken vadede sağlanması, yurt 
dışındaki rafinerilerle İAR arasındaki en büyük farklılığı oluştu-
ran unsur olmakla birlikte İAR’ı bir adım öne geçirmektedir. 

Ayrıca ilgili kanununa göre yurt içi yer altı kaynaklarından elde 
edilen kıymetli metallerin İstanbul Altın Borsası’nda tescil edil-
mesi gerekmektedir. Eğer firmalar, çıkan madenleri yurt dışın-
da rafine etmek isterlerse Altın Borsası’nın tahsil edeceği tescil 
komisyonu, İAR aracılığıyla yapılan rafinasyon ve tescile göre 6 
kat daha maliyetli olmaktadır.

Altın Rafinasyonu ve Türkiye’ye Faydaları
Bilindiği gibi, kültürümüzde altının önemli bir hediye olması 
sebebiyle ülkemiz altın takı üretiminde 
dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Ancak 
mevcut yurt içi saf altın arzı, yüksek olan 
talebi karşılayabilir nitelikte değildir.

Yurt içi yer altı kaynaklarımızdan çıkan altın 
ve gümüş gibi değerli madenler, rafinasyon 
amacıyla yurt dışına ihraç edildiklerinde ra-
finasyon, taşıma, alım - satım farkları, kat-
ma değer olarak dış ülkelerde kalmakta ve 
talebi karşılayabilmek amacıyla tekrar ithal 
ederken piyasa fiyatlarından daha yüksek 
fiyatlarla geri almaktayız.

Kendi yer altı kaynaklarını işlendikten son-
ra yurt dışından ithal eder durumda olmak, 
bir ülke için en üzücü durumlardan birisidir. 

İAR bu gibi katma değerleri ülkemiz ekonomisine kazandırarak 
sektörün gelişmesi için yeni yatırımlar yapmakta ve öncülüğü-
nü her daim sürdürmektedir. 

İAR’ın kıymetli metal madenciliğine katkılarını özetleyecek 
olursak:

Hızlı ve güvenilir rafinasyon, •
Tesislere ulaştıktan ve gereken kontroller yapıldıktan 1 gün  •
sonra metal değerinin ödenebilir hale gelmesi,
Yine 1 gün içerisinde ayar sonuçlarının bildirilmesi, •
İstanbul Altın Borsası’nda satış ve tescilde aracılık edilmesi, •
Katma değerin ülkemiz ekonomisine kazandırılmasıdır.  •

İAR’ın sektörümüze sağlamış olduğu bir diğer hizmet ise labo-
ratuvar faaliyetleridir. Kaliteye verdiği önemi uluslararası geçer-
lilikte ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 belgeleri ile ispatla-
masının yanı sıra 2008 yılında cevher, kayaç, mineral, toprak, 
sediman, metal ve alaşımlarında altın analizi yapabilmek için 
TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından Türkiye’de EN ISO/
IEC 17025:2005 Akreditasyon Belgesi’ni alan ilk altın analiz la-
boratuvarıdır. 

İAR Laboratuvarına gelen numune ilk olarak kurutulur, daha 
sonra öğütülür ve elenerek analiz için hazırlanmış olur. Hazırla-
nan numune istenilen analize göre işlem görür.

İAR Laboratuvarı, cevher numunelerinde altın tayini (ICP Spekt-
rometre Yöntemi) ve altın ziynet eşyası alaşımlarında altın tayi-
ninde (Kupelasyon Yöntemi) akredite olmuştur.

İAR Laboratuvarlarında; 

ICP yöntemi ile Au, Pt, Pd, Rh, Os, Ru, Ag, Cu, Fe, Al, Pb, Zn, Ni, 
In, Ga, Bi, B,P,K,Cd, Se, Ca, Na, Cr, Mg, Co, Mn, Mo, Sb, As, Si, Sn, 
Mo, Hg, S,Ge, Te, Zr analizleri,
Kupelasyon yöntemi ile Au, Ag analizleri,
Gravimetri yöntemi ile Au, Ag, Pt, Pd analizleri gerçekleştirile-
bilmektedir.    
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MineARC
Yer Altı Maden
Sığınakları

Kapak Konusu
www.madencilik-turkiye.com

      Minearc 
sığınakları, 
tehlikeli veya 
zehirli bir ortamda 
sıkışıp kalan 
madenciler 
için sığınak 
veya güvenli 
bölge sağlamak 
amacıyla, 
deneyimlere 
dayanarak 
tasarlanmıştır

Togan Yürür
Maden ve Klasik Tünel Bölüm Müdürü
toganyurur@penatrade.com 

M             
ineARC Systems yer altı ma-
denciliği, tünel açma ve kim-
yasal işleme endüstrisine acil 
durum emniyet sığınağı üretim 

ve temininde dünya lideri konumunda olan 
bir şirkettir. Sektördeki deneyimlere dayalı 15 
yıllık tecrübesiyle, sürekli devam eden araş-
tırma ve geliştirme çalışmaları, güvenli sığı-
nak teknolojisinde en önde yer almasını sağ-
lamıştır. MineARC’ın ürettiği sığınaklar dünya 
çapında 25 ayrı ülkede kullanılmaktadır. Tüm 
MineARC sığınakları en yüksek uluslararası 
endüstri yönetmeliklerine ve yönergelerine 
uygundur. Birçok madende ve tünel açma 
işinde ortaya çıkan acil durumlarda hayat kur-
tarmak için başarıyla kullanılan MineARC sı-
ğınakları, Türkiye’de firmamız PENAmaden’in 
temsilciliğinde, ülkemizdeki çok önemli refe-
rans projelerin ilk tercih ettiği marka konu-
mundadır. MineARC, dünya çapındaki güçlü 
dağıtım ağının yanı sıra, Batı Avustralya’da 
Perth’de, Güney Afrika’da Pretoria’da, Şili’de 
Santiago’da, Çin’de Fushun’da ve Amerika 

Birleşik Devletleri’nde Dallas’da ofis ve üretim 
tesislerine sahiptir.
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MineARC yer altı maden sığınakları, Batı Avustralya Tüketici ve 
Çalışanları Koruma Dairesinin (DOCEP) endüstri yönergelerine 
tam uyumluluk gösteren dünyadaki yegane sığınaklardandır. 
MineARC, aynı zamanda Avrupa CE ve Avustralya C-Tick sertifi-
kalarına sahiptir. MineARC, ISO 9001 kalite belgesi olan dünya-
daki tek üreticidir. MineARC 2010 yılının Avustralyalı İhracatçısı 
Ödüllerine aday gösterilmiştir.

MineARC yer altı maden sığınaklarının iki enerji sağlama konfi-
gürasyonu mevcuttur. 

MineARC HRM: Enerjisi elektrikle sağlanan yer altı maden 1. 
sığınağı
MineARC HRM-PL: Elektriksiz çalışan (CO2. 

2
 ile enerji sağla-

nan) yer altı maden sığınağı

Sığınak sistemleri, bir yer altı madeninin kapsamlı acil durum 
eylem planının (Emergency Response Plan - ERP) bütünleşmiş 
bir parçasıdır. Sığınaklar yer altında çalışan tüm personelin yürü-
yerek erişebileceği bir sığınak ağını oluşturmak için tüm maden 
boyunca yer almalıdır. Ülkeye ve bölgeye bağlı olarak, yönerge-
ler genellikle sığınaklar arası güvenli mesafeyi belirtmektedir.  

MineARC Systems, elektrikle güç sağlanan HRM sığınak mode-
lini başarılı bir şekilde tasarlamak için yer altı maden güvenli-
ğindeki engin deneyimi sürekli olarak artırmıştır.

Konstrüksiyon
HRM sığınağı, taşıma kolaylığı ve dayanıklı bir dizayn sağlamak 
için titizlikle tasarlanmış ve imal edilmiştir. Standart olarak bulu-
nan harici çelik destek kuşaklarıyla birlikte 5 mm (1 / 4 “) çelik pla-
kadan yapılan sığınak, aynı zamanda bir kızak tabanı, kaldırma 
kulpları ve yanlarda bulunan forklift yarıkları ile donatılmıştır.

DGM ile Ortamdaki CO / CO
2
 ‘in Uzaklaştırılması

HRM sığınağı, aktif kimyasallar ve MineARC‘ın patentli elekt-
rikli temizlik sistemini kullanarak ortamda biriken tehlikeli CO 
ve CO

2
 gazlarını sığınak içindeki havadan arındırır. Sığınağın 

DGM’si (Dijital Gaz Monitörü) sürekli olarak havadaki CO, CO
2
 ve 

O
2
 düzeyini takip eder ve sığınak içinde bulunanları gaz oranla-

rıyla ilgili olarak uyarır.  

Sığınak yerleşim örnekleri

MineARC metal madeni maden sığınakları model ve kapasiteleri. İç teknoloji verim-
liliği sayesinde kapasite +2 kişi arttırılabilmektedir (HRM-PL). 

Model Kapasite 
(Kişi)

Yükseklik 
(m / ft)

Genişlik 
(m / ft)

Uzunluk 
(m / ft)

Ağırlık 
(kg / lbs)

4 HRM-PLP 4 1,5 / 5’0’’ 1,8 / 5’11’’ 1,8 / 5’9’’ 1475 / 3212

4 HRM (6 HRM-PL) 4 (6) 2,4 / 7’9’’ 2,3 / 7’6’’ 3,1 / 8’2’’ 2500 / 6700

8 HRM (10 HRM-PL) 8 (10) 2,4 / 7’9’’ 2,3 / 7’6’’ 3,7 / 12’1’’ 3000 / 7800

12 HRM (14 HRM-PL) 12 (14) 2,4 / 7’9’’ 2,3 / 7’6’’ 4,9 / 16’0’’ 3600 / 9300

16 HRM (18 HRM-PL) 16 (18) 2,4 / 7’9’’ 2,3 / 7’6’’ 6,1 / 20’0’’ 4800 / 12500

20 HRM (22 HRM-PL) 20 (22) 2,4/7’9’’ 2,3/7’6’’ 7,4/24’3’’ 6000 / 15700

26 HRM (28 HRM-PL) 26 (28) 2,4 / 7’9’’ 2,3 / 7’6’’ 9,7 / 31’9’’ 7400 / 19210
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Oksijen Temini ve İklimlendirme 
Her bir MineARC HRM sığınağı, üç ayrı hava kaynağı ile dona-
tılmıştır. Sığınaklar bir madenin ana hava beslemesine bağ-
lanmalıdır ancak bu bağlantı koparsa veya kullanılmayacak 
derecede kirlenirse tıbbi sınıf oksijen kaynakları sürekli olarak 
en az 36 saat süresince sığınağa solunabilir hava temin eder. 
İklimlendirme, sığınağın içinde bulunanların kendi metaboliz-
ma aktivitelerinden ve madenin dış sıcaklığından kaynaklanan 
ısının potansiyel öldürücü etkilerini engellemek için hayati bir 
öneme sahiptir. Bu nedenle tüm MineARC HRM Sığınakları, ters 
çevrim klimalar ile donatılmıştır.

Servis ve Bakım    
MineARC HRM Sığınaklarının kontrolü ve bakımı kolaydır ve 
çok az koruyucu bakım gerektirir. HRM sığınağı uzatılmış raf 
ömürleri olan tüketim malzemeleriyle (örneğin temizleme sis-
teminde kullanılan aktif kimyasallar) düşük bir sürdürme mali-
yetine sahiptir.   

Akü Yedekleme (UPS)
MineARC HRM Sığınakları, bir madenin ana elektrik güç kayna-
ğından beslenecek şekilde tasarlanmıştır ve sisteme bağlı ol-

duğu zaman süresiz olarak çalışır. Ancak ana elektrik beslemesi 
devre dışı kaldığında HRM, sığınağın iç yaşam destek sistemine 
en az 36 saat boyunca güç sağlama kapasitesine sahip olan 
kendine ait UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) ile donatılmıştır.

MineARC HRM (Enerjisi Elektrikle Sağlanan) Sığınak

MineARC Systems ilk olarak kömür madeni sığınak mo-
delleri için tasarlanmış teknolojiyi kullanarak ve kendi 
standart HRM modelini adapte ederek bir hibrit ‘Enerji 
gerektirmeyen’ HRM sığınağı olan HRM-PL’yi geliştirdi. 
HRM-PL elektrik ile güç sağlanan ikizi gibi aynı hayati ya-
şam destek işlevlerini yerine getirmektedir. Fakat ondan 
farklı olarak ilave edilmiş elektriksiz çalışma esnekliğine 
de sahiptir.  

Standart Özet Özellikler

- 5 mm (1 / 4 ”) çelik plaka konstrük-
siyon

- Ergonomik olarak tasarlanmış oturma 
yeri

- 3 hava (oksijen) kaynağı - Dış paket (güçlendirilmiş konstrüksiyon)

- Dijital kontrol sistemi ile karbondioksit 
ve karbonmonoksit uzaklaştırma

- Dijital gaz takibi (DGM)

- İklimlendirme ve nem alma - Kaldırma ve çekme kulpları

- Akü yedeği UPS - Forklift yarıkları

- En az 36 saatlik yaşam desteği - Kaymaz taban

- Görüş penceresi - Kimyasal tuvalet

- Ön kaçış kapağı - Dahili ve harici yangın söndürücüler

- Yangına dayanıklı yapı

Opsiyonel Özellikler

- Kızaklı konfigürasyon

- Akü yedeği - 48 saate kadar artırılmış UPS kapasitesi

- Dış gaz takibi

- İlk yardım çantası

- 15 PSI patlamaya dayanıklı yapı

- Ayrı hava geçirmez bölme

- Voltaj düşürücü transformatör

- Bağlantı fişi
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MARCis
MARCis, emniyetli sığınak teknolojisinde bir devrim niteliğin-
deki dünyanın ilk elektriksiz çalışan entegre iklimlendirmeli CO 
/ CO

2
 temizleyicisidir. Normal koşullar altında HRM-PL madenin 

ana hava beslemesine bağlıdır. Maden havası otomatik olarak 
tehlikeli CO / CO

2
 gazlarını temizler ve özel bir kanaldan geçe-

rek sığınağı soğutur. Maden 
havası sağlanamazsa MARCis 
devreye girer CO / CO

2
 gazla-

rını havadan arındırırken aynı 
zamanda sığınağı soğutur ve 
nemi alır. Sıvı CO

2
 ile çalışan 

MARCis çalıştırılması kolaydır 
ve dört seviyeli temizleme 
/ soğutma kapasitesine sa-
hiptir. Dahili oksijen düzeyini 
korumak için tıbbi derece ok-
sijen tüpleri ve taşınabilir ok-
sijen cihazları sığınak içinde 
devreye girer.

Elektrik Enerjisi Gerektirmeyen Esnek Çalışma
Elektrikli HRM sığınaklarının acil durumlarda kullanım için akü 
yedeğini dolu tutmak üzere madenin ana elektrik güç kay-
nağına sürekli bağlı olması gerekir. HRM-PL‘ de harici elektrik 
kaynağı gerekli değildir yani sığınak, ana elektrik kaynağına 
bağlantı olmaksızın madende herhangi bir yere konumlanabi-
lir. İki dahili 12 voltluk şarj edilebilir akü, sığınağın dahili / harici 
ışıklandırmasına, iletişim cihazlarına ve sirenlerine güç vermek 
için gerekli olan tüm enerjiyi sağlamaya yeterlidir.

Bakım ve Onarım
MineARC HRM-PL sığınaklarının da kontrolü ve bakımı kolaydır. 
MinceARC temizleme sistemi önceden yerleştirilmesi kolay ve 
uzun süre saklanabilen paketlenmiş ve özel olarak tasarlanmış 
kimyasal kartuşlar kullanır. 

Güvenli Tüp Depolaması
Maden hava kaynağı kullanılmazsa, MineARC HRM-PL sığınağı 
dahili yaşam destek sistemlerine (MARCis) enerji sağlamak için 
sıvı CO

2
 tüplerini kullanılır. Sığınağın arkasında bulunan güven-

li tüp bölümü MARCis‘e en az 36 saat boyunca enerji sağlamaya 
yetecek CO

2
 tüplerini barındırabilir.

      MARCis, 
entegre 
iklimlendirmeyle 
birlikte elektrik 
enerjisi 
gerektirmeyen 
CO / CO

2
 

uzaklaştırma 
sistemidir
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MineARC HRM-PL (Elektriksiz Çalışan) Sığınak

MineARC Systems, kömür madenleri için de farklı yer altı ma-
deni koşullarına uyacak şekilde, geniş bir yelpazede CoalSAFE 
Sığınak modelleri tasarlar ve üretir.

 

Modüler CoalSAFE (Yer altı montajı için) CS-MOD
Modüler CoalSAFE modeli, tüm birimlerin şafttan aşağı indiril-
mesinin zorluk çıkartacağı, dar yer altı kömür madenleri için özel 
olarak tasarlanmıştır. Modüler CoalSAFE her birinin boyutları 
isteğe göre tasarlanabilen, arzu edilen herhangi bir sayıda ba-
ğımsız parçalara ayrılabilir. Tüm parçalar yeraltına indirildikten 
sonra, Modüler CoalSAFE tek bir birim haline gelecek şekilde 
konumlandırılıp monte edilir. Kişi kapasitesi ve boyutlar müşteri 

talebine göre ayarlanabilmektedir.

Kalıcı CoalSAFE CS-PERM
Bu Modüler CoalSAFE modeli kalıcı yer altı 
sığınak yerlerine uyacak şekilde ayarlana-
bilmektedir. Kalıcı CoalSAFE modeli,hava 
geçirmez yekpare bir girişle korunan ana 
sığınak alanı ve ayrı bir güvenli tüp haz-
nesi alanından oluşmaktadır. Kişi kapasi-
tesi ve boyutlar, müşterinin isteğine göre 
özel olarak tasarlanabilmektedir.

Özel Tasarım CoalSAFE CS-
CUSTOM
Herhangi bir CoalSAFE Sığınağı yer altı 
sığınak gereksinimlerine esnek ve etkin 
bir çözüm sağlayan tam entegre bir  sis-
temdir. MineARC Systems, yer altı orta-
mındaki sığınak odalarının tasarımı,                  

Model Oturma 
Kapasitesi

Yükseklik 
(m / ft)

Genişlik 
(m / ft)

Uzunluk 
(m / ft)

Ağırlık 
(kg / lbs)

CS-12-44119 12 1,1 / 3’8’’ 3 / 9’11’’ 4,1 / 18’5’’ 7.711 / 17.000

CS-16-44119 16 1,1 / 3’8’’ 3 / 9’11’’ 5,3 / 17’5’’ 9.072 / 20.000

CS-20-44119 20 1,1 / 3’8’’ 3 / 9’11’’ 6,5 / 21’5’’ 10.430 / 23.000

CS-24-44119 24 1,1 / 3’8’’ 3 / 9’11’’ 7,7 / 25’5’’ 10.890 / 26.000

ECB Oturma 
Kapasitesi

Yükseklik 
(m / ft)

Genişlik (m 
/ ft)

Uzunluk (m 
/ ft)

Ağırlık (kg 
/ lbs)

CS-12-44119 12 1,1 / 3’8’’ 3,6 / 11’0’’ 3 / 10’0’’ 7.711 / 17.000

CS-16-44119 16 1,1 / 3’8’’ 3,6 / 11’0’’ 3,6 / 11’10’’ 9.072/ 20.000

CS-20-44119 20 1,1 / 3’8’’ 3,6 / 11’0’’ 4,1 / 13’7’’ 10.430 / 23.000

CS-24-44119 24 1,1 / 3’8’’ 3,6 / 11’0’’ 4,4 / 14’6’’ 12.250 /27.000

The Low CoalSAFE modeli yer altı madenciliği için dizayn edilmiş olup minimum 
1,4 m yükseklikteki damarlar için kullanılabilir. Ünite özel tasarım olarak üretilebilir 
ancak 12, 16, 20, 24 kişi kapasiteli olabilir.

Yükseklik kısıtlamalı damar işlemlerinde The Low Seam CoalSAFE, yaşam için 
gerekli destekleri sağlar, güvenli ve taşınabilirdir.

Model Oturma 
Kapasitesi

Yükseklik 
(m / ft)

Genişlik 
(m / ft)

Uzunluk 
(m / ft)

Ağırlık 
(kg / lbs)

CS-12-72119 12 1,8 / 6’0’’ 3 / 9’11’’ 5,6 / 18’5’’ 14.970 / 33.000

CS-16-72119 16 1,8 / 6’0’’ 3 / 9’11’’ 6,8 / 20’5’’ 16.780 / 37.000

CS-20-72119 20 1,8 / 6’0’’ 3 / 9’11’’ 8,0 / 26’4’’ 18.600 / 41.000

CS-24-72119 24 1,8 / 6’0’’ 3 / 9’11’’ 9,2 / 30’4’’ 20.410 / 45.000

High Seam CoalSafe modeli, minimum damar kalınlığı 74’’ (2,2 m) olan yer altı 
kömür madenleri için tasarlanmıştır. Bu model müşteri istekleri doğrultusunda 
üretilebilir ancak genellikle 12, 16, 20 ve 24 kişilik kapasitelerde üretilirler. 

Model Oturma 
Kapasitesi

Yükseklik 
(m / ft)

Genişlik 
(m / ft)

Uzunluk 
(m / ft)

Ağırlık 
(kg / lbs)

CS-08-54119 8 1,3 / 4’6’’ 3 / 9’11’’ 4,4 / 14’5’’ 11.340 / 25.000

CS-08-54119 12 1,3 / 4’6’’ 3 / 9’11’’ 5,6 / 18’5’’ 13.150 / 29.000

CS-08-54119 16 1,3 / 4’6’’ 3 / 9’11’’ 6,8 / 20’5’’ 14.970 / 33.000

CS-08-54119 20 1,3 / 4’6’’ 3 / 9’11’’ 8,0 / 26’4’’ 16.330 / 36.000

Standart CoalSafe Modeli, minimum damar kalınlığı 56’’ (1,4 m) olan yer altı kömür 
madenleri için tasarlanmıştır. Bu model müşteri istekleri doğrultusunda üretilebilir 
ancak genellikle 8, 12, 16 ve 20 kişilik kapasitelerde üretilirler. 

Standart Özet Özellikler

- 5mm (1 / 4 “) çelik plaka konstrüksiyon - Gaz takibi

- 3 hava (oksijen) kaynağı - Ergonomik olarak tasarlanmış oturma yeri

- İklimlendirme ve nem alma - Dış paket (güçlendirilmiş konstrüksiyon)

- CO ve CO
2
 uzaklaştırma - Forklift yarıkları

- En az 36 saatlik yaşam desteği ve sıvı  
CO

2
 tüpleri

- Kaldırma ve çekme kulpları

- Görüş penceresi - Kaymaz taban

- Ön kaçış kapağı - Kimyasal tuvalet

- Yangına dayanıklı yapı - Dahili ve harici yangın söndürücüler

Opsiyonel Özellikler

- Kızaklı konfigürasyon

- Kapasitesi 48 saate yükseltilmiş sıvı CO
2
 tüpleri

- İlk yardım çantası

- 15 PSI patlamaya dayanıklı yapı

- Ayrı hava geçirmez bölme

- Dış gaz takibi
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montajı, servisi ve bakımı ile ilgili tüm sorunları ortadan kaldı-
ran özel yapım tasarım hizmeti sunmaktadır. MineARC, her bir 
müşterinin maden sahasının özel ihtiyaçlarını karşılayacak özel 
bir ünite tasarlayabilir. Her müşterinin maden tasarımı, nakliye 
ve yerleştirme, acil durum eylem prosedürleri ve risk yönetimi 

ihtiyaçları detaylı olarak ince-
lenir. Tasarım çizimleri ve mo-
delleri, üretime geçilmeden 
önce her bir müşteriyle görüş 
alışverişi yapılır ve gözden 
geçirilir. Tüm bunlar, ürünün 
tüm potansiyelini karşılaya-
cak kadar kullanılacağından 
ve müşterinin amaç ve hedef-
lerinin karşılandığından emin 
olunmasını sağlanır.

Konstrüksiyon
CoalSAFE, taşıma kolaylığı ve 
sağlam bir tasarım sağlamak 
amacıyla titizlikle tasarlanmış 

ve üretilmiştir. Standart olarak bulunan harici çelik destek kuşak-
larıyla birlikte patlamaya dayanıklı çelik plakadan yapılan sığınak, 
herhangi bir kalıcı zarara uğramadan 15 psi (103 kPa) basınca ka-
dar dayanabilir. Sığınağın taban plakası, tüplü kızaklı 1,9 cm (3/4“) 
çelik plakadan yapılmıştır. İtme noktaları ve çekme ve kaldırma 

kulpları, üstte ve ön ve arka tarafın altında bulunmaktadır.

Hava Geçirmez Oda
CoalSAFE, otomatik çalışan pnömatik hava boşaltmalı entegre 
hava geçirmez bir kabine sahiptir. Hava geçirmez kabin, basit 
bir düğme ile çalışır. Hava geçirmez kabin, aynı zamanda ilk 
yardım çantası, sedye, aydınlatma, acil durum yiyecekleri gibi 
maddeler ve insan atığı tahliyesi için depolama alanı sağlar. 
Tüm kişiler sığınağa girdiğinde, hava geçirmez kabin kullanı-
labilir bir alan haline gelir.

Ana Oda
CoalSAFE’ in iç odası, kimyasallar ve içme suyu için oturma yeri-
nin altında ve yanlarında fazlasıyla boş yeri olan, her iki tarafta 
bulunan yüksek kaliteli dayanaklı oturma yerlerine sahiptir. Op-
siyonel bir özellik olarak CoalSAFE’ in iç duvarları, dış kaynaklı 
iç ortama ısı transferini sınırlamak için ısı yalıtım bariyerleri ile 
donatılabilir ve 500 °C (900 °F) dış sıcaklığa kadar dayanabilir.

Servis ve Bakım
MineARC CoalSAFE sığınaklarının, kontrolü ve bakımı kolay-
dır ve çok az koruyucu bakım gerektirir. CoalSAFE, uzatılmış 
raf ömürleri olan tüketim malzemeleriyle düşük bir sürdürme 
maliyetine sahiptir. MineARC sistemleri, müşterilerin servis 
hizmetini kendilerinin yapabilmelerine olanak sağlamak için 
hazırlanmış onaylı eğitim programları sunmanın yanı sıra   

      CoalSAFE 
kömür madeni 
sığınaklarında da 
elektrik enerjisine 
olan gereksimi 
ortadan kaldıran 
MARCis sistemi 
kullanıla-
bilmektedir
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tüm servis ihtiyaçlarınızı yerine getirecek kapasitede bir servis 
ekibine sahiptir.

Tüp Rafı ve Depolama
CoalSAFE’ in yaşam destek sistemlerine güç vermek için kullanı-
lan yüksek basınçlı tüpler, ayrı bir taşınabilir tüp rafında depola-
nır. Konfigürasyon modeline bağlı olarak, tüp rafı sığınağın ar-
kasına takılmakta (Standart ve High Seam modeller) ya da ayrı 
bir Harici Tüp Haznesi’ne (ECB) yerleştirilmektedir (Low Seam 
ve Permanent / Modüler modeller). MineARC‘ın eşsiz tasarımı, 
tüp raflarının en kısa süre içinde kolaylıkla değiştirilebilmesine 
izin verir. Sığınağın ve tüp rafının ön kontrolü, ana sığınağa gir-
meden yapılabilir.

MineARC CoalSAFE Sığınak
MineARC CoalSAFE sığınaklarının standart ve opsiyonel özellik-
leri yandaki tablolarda görülmektedir. 

Yenilikçi tasarımıyla CoalSAFE de elektriksiz çalışan karbon-
dioksit / karbonmonoksit uzaklaştırıcıya ve elektriksiz çalışan 
iklimlendirme sistemi olan MARCis‘e (MineARC kendinden em-
niyetli hava sığınak odası) sahiptir.

Standart Özet Özellikler

- Kendinden emniyetli tasarım - Ergonomik oturma yerleri

- Solunabilir hava sistemi - Acil durum tamir malzemesi

- Karbondioksit ve karbonmonoksit gaz 
temizleme

- Dış paket (güçlendirilmiş yapı)

- Önceden paketlenmiş kimyasal kartuşlar - Kaldırma ve çekme kulpları

- Enerjisiz çalışan soğutma ve nem alma - Tuvalet atıkları harici dışarı boşaltım sistemi

- En az 100 saat yaşam desteği - İlk yardım çantası

- Düğmeli hava sızdırmaz kabin içi hava 
temizliği

- Kaymaz taban

- 15 psi patlamaya dayanıklılık - Yangın söndürücü

- Patlamaya dayanıklı görüş pencereleri - Cyalume ışık çubukları

- Sağlam, sökülebilir tip rafı - MSHA onaylı fener

- Dahili ve harici gaz takibi - Güvenli dahili depolama alanı

- Yangına dayanaklılık - Kedigözü reflektörler

- İletişim pencereleri - Uzun süre dayanacak su ve yiyecek

Opsiyonel Özellikler

- MSHA onaylı çakar lamba - 58 cm tekerlekler

- Çeki demiri - Kaldırma kulpları için çıkarılabilir tutacak

- Acil durum kaçış kapağı - Dikey şaftlarda hareket kabiliyetini arttır-
mak için takviyeli ek noktalar.

- Ateşe dayanaklı gövde
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Karbondioksit ve Karbonmonoksit 
Gazlarının Temizlenmesi
MineARC’ın patentli karbondioksit ve karbonmonoksit gaz te-
mizleme sistemi MARCis, çalışmak için elektrik enerjisine ihti-
yaç duymaz. Aktif kimyasal uzaklaştırma sistemi, izole edilmiş 
ve içinde insan bulunan bir ortamda zaman içinde biriken bu 
zararlı gazları ve toksinleri temizlemek için tasarlanmıştır. Mi-
neARC bu teknolojiyi, içeride bulunanlara kullanım kolaylığı ve 
kimyasal değişim zaman aralığının uzatılmasını sağlamak ama-
cıyla üretmiştir.

MARCISORB CO
2
 ve CO kimyasal kartuşları, kanıtlanmış kimya-

sal uzaklaştırma kapasitesi ve kolay kullanım özelliği sunar. Sız-
dırmaz bir bariyer film çantasında bulunan kartuşlar, herhangi 
bir bozulma olmadan uzun süre etkin bir şekilde saklanabilir ve 
herhangi bir bakım gerektirmez.

Kendinden Emniyetli İklimlendirme
Bağımsız testler, sığınak içinde biriken insan 
metabolizması ısısının potansiyel öldürü-
cü etkilerine karşı mücadele etmek için bir 
iklimlendirme sisteminin gerekli olduğunu 
onaylamıştır. CoalSAFE’in iç atmosferinin 
korunmasını sağlamak için MARCis, sığınağı 
hem soğutan hem de nemini alan ve elekt-
rikle çalışmayan bir iklimlendirme sistemi 
dahil edilmiştir. ABD ve Çinli yetkililer üreti-
cilerin sığınağın tam dolu haldeyken dahili 
sıcaklığı 35 °C’ de (95 °F) muhafaza edecek 
azami sıcaklığı belirtmesi gerektiğini belirt-
mektedir.

Sığınak Odasının Yerleştirilmesi
Sığınak sistemleri bir yer altı kömür made-
ninin kapsamlı acil durum eylem planının 
(Emergency Response Plan – ERP) entegre 
bir parçasıdır. Sığınaklar, yer altında çalışan 
tüm personelin yürüyerek erişebileceği bir 
sığınak ağını oluşturmak için tüm maden bo-
yunca yerleştirilmelidir. Kurallar ve mevzuat 
dünyanın farklı yerlerine göre değişmektedir. ABD mevzuatına 
göre sığınakların yüzeye 300 m (1.000 ft) mesafede ve çalışanla-
rın madeni bir saat içinde terk edemeyecekleri yerlerde olması 
gerekmektedir.

Çalışma Prosedürü
CoalSAFE sığınağı karışık değildir ve acil bir durumda hızla çalış-
tırılabilir. Sıralı bir sayısal çalışma prosedürünü kullanan sığına-
ğın hayat destek sistemleri, 60 saniyeden az bir sürede devreye 
girebilir. MineARC’ın kapsamlı çalışma ve bakım konularındaki 
“Eğiticiyi Eğit Programı” sanal gerçeklik yazılımının yanı sıra iş 
üstünde eğitimi de kapsamaktadır. Bu ideal eğitim zamanının 
kullanılması ve maksimum ömrü garantiler.

MineARC Systems yer altı sığınakları, metal ve kömür ma-
denlerinde olduğu gibi tünel projelerinde de sıklıkla kullanıl-

maktadır. Projeye göre gerektiğinde mekanize tünellerde tünel 
açma makinesi içerisine yerleştirilebildiği gibi klasik tünellerde 
tünelin uygun yerlerine konumlandırılabilmektedir. Özellikle 
uzun metrajlı tünellerde doğabilecek herhangi bir acil durumda 
yer altında çalışanların sığınabilecekleri güvenli bir ortam oluş-
turmaktadır.

MineARC Systems’in metal madeni, kömür madeni ve tünel sı-
ğınaklarının satış, satış sonrası yedek parça ve servis hizmetleri 
firmamız PENAmaden’in üstün kalite anlayışı ile sektöre sunul-
maktadır.    

MineARC Sığınaklarıyla ilgili detaylı bilgi için:
www.penamaden.com
www.minearc.com
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Martin Engineering 
Genişletilmiş Konveyör 

Eğitimleri Veriyor

M
artin Engineering FOUNDATIONS™ etkili konve-
yör işletim sistemleri eğitim programlarını yeni 
içerik ve tasarım çalışmaları ile birlikte 3 farklı 
tasarlanabilir seminerler halinde genişletmiştir. 

Farklı tecrübe, görev ve sorumluluklara sahip, yeni mühendis-
lerden uzman mühendislere kadar kapsamlı bir içeriğe sahip 
FOUNDATIONS™ eğitim programları, katılımcılara konveyör sis-
temleri iş emniyeti ve performansı hakkında bir perspektif ka-
zanmalarına imkan verirken, işletmenin karlılığını artırıcı yönde 
ışık tutmaktadır. 

FOUNDATIONS™ seminer serileri dökme malzeme işletimi perso-
neline 20 yılı aşkın bir süredir konveyör bantlarının nasıl verimli 
ve emniyetli işletilmesi gerektiği hususunda en temel bilgileri 
öğretmektedir. Tüm seminer programları müşterilerin kendi sa-
halarındaki koşullarını ve problemlerini görsel ve teorik olarak 
ele alacak şekilde, yer ve zamana göre esnek bir şekilde uyarlan-
maktadır. Katılımcılara konveyör işletimi hakkında yeni bir bakış 
açısı kazandıran FOUNDATIONS™ seminerlerini keyifli ve entere-
san hale getiren sunucular, üst düzeyde eğitimli ve yeterli düzey-

de konveyör bantlar ile ilgili tecrübeye sahiplerdir.

Birinci seviye temel eğitim seminerleri, konveyör bantları ve bi-
leşenleri ile birlikte iş emniyeti hususunda temel giriş bilgilerini 
içerir. Bu seviye yeni çalışanlar ve konveyörler etrafında tecrübesi 
az olan çalışanlar için iki saatlik bir program olarak tasarlanmış-
tır. Görsellerle biçimlendirilmiş temel seviye eğitim seminerleri, 
yabancı dil bilgisi veya zayıf edebiyat bilgisine sahip katılımcılar 
için de uygun hale getirilmiştir.

İkinci seviye işletim ve bakım seminerleri, iş emniyeti, perfor-
mans ve kaçak malzeme kontrolü ve sistem verimini arttırmaya 
yönelik metotları konularını derinden ele almaktadır. İkinci sevi-
ye seminerlerde hedeflenen personel, konveyör bant sistemleri 
bakım ve işletimi ile ilgili personel olup, seminer süresi genişleti-
lebilir. Seminerin ikinci günü hariç eğitimler genellikle tüm gün 
6 ila 8 saat sürmektedir.

Üçüncü seviye ileri düzey seminer, konveyör bant sistemlerinin 
geliştirilmesine yöneliktir. Kaçak malzemeyi azaltma, üretim ve 

Eğitim
www.madencilik-turkiye.com
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konveyör bileşenlerinin ömürlerini uzatmanın çözümlerini ele 
alan ileri düzey seminer, mühendisler ve sorumlu amirler için 
tasarlanmıştır. İleri düzey seminer yarım gün veya tam günlük 
sürelerdeki oturumlarda verilmektedir. 

Martin Engineering FOUNDATIONS™, kütüphanesine online 
kursları ekleyerek işletme ve bakım personeline, bu seminerle-
re internet üzerinden ulaşım imkanı sağlamaktadır. Bu kurslar-
da malzeme işletiminin temelleri, konveyör iş emniyeti, bant 
merkezleme, bant temizleme, transfer noktaları optimizasyonu, 
bant ve bant ekleri, modern konveyör teknolojileri ve toz kont-
rolü ele alınmaktadır. Her biri 1 - 2 saat süren 9 kurs modülü ile 

internet tabanlı küçük sınavlar-
dan oluşan bu online kurs, tüm 
gününü canlı yayınlanan semi-
nerlere katılarak geçiremeye-
cek kadar yoğun bir programa 
sahip şirket personelleri için 
tasarlanmıştır. İnternet üzerin-
den FOUNDATIONS™ program-
larına katılmak için fiyat ve ge-
rekli kayıt bilgileri http://www.
martin-eng.com/ser vices/
foundations-training-program 
adresinden ulaşılabilir.

Online ve interaktif eğitim prog-
ramları, Martin Engineering’in 
yeni yayınlanan ve elverişli bir 
kaynak olan “Daha Temiz, Daha 

Emniyetli, Daha Verimli Toz ve Malzeme Kontrolü FOUNDATI-
ONS™ 4” kitabından da mesajlar ile desteklenmektedir. 

FOUNDATIONS™ eğitim programları sürekli eğitim merkezi veya 
profesyonel gelişim saatleri için nitelik taşımaktadır.    

Daha Fazla Bilgi İçin
    
Martin Engineering     
Tel: +90 216 499 34 91
E-posta:  info@martin-eng.com.tr 
Web: www.martin-eng.com.tr
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Bilginin Görselliği, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri 

ve Madencilik

Makale
www.madencilik-turkiye.com

Tüm duyularımız içinde belki de en geniş bilgiye sahip olmamızı sağla-
yanı görme duyumuzdur. Görme duyusuyla ilgili olan, görmeye daya-
nan olarak tanımlanan “görsellik” kavramı ise çağımızın fenomenidir di-
yebiliriz. Yazılı basının giderek görsel basına dönüştüğü, müziğin görsel 
malzemelerle beslendiği, sinemada üçüncü boyutla görsel zenginliğin 
sağlandığı bir zamanda yaşıyoruz. Böyle bir dünyada bilginin de görsel 
olması kaçınılmazdır.

Gözde Akbaş
SRK Danışmanlık ve Mühendislik AŞ
GIS Uzmanı
gakbas@srkturkiye.com  

B
ilgiyi hızlı edinme zorunluluğu arttıkça bilgi için en hızlı 
organımıza yani gözümüze başvuruyoruz. Bu nedenle 
artık günümüzde bilginin görsel olarak sunulma zorun-
luluğu ortaya çıkıyor. Bilginin görsel olarak sunulması 

denince ise akla Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) geliyor. CBS; büyük 
ölçüde bilgiyi işlemek, göstermek, harita üretmek, analiz etmek 
ve modellemek için, grafik harita özelliklerine sahip coğrafi refe-
ranslarla veriler arasında bağlantı kuran ve depolayan bir bilgi-
sayar sistemidir. CBS, verinin coğrafi konumuyla ilişkilendirilerek 
saklanmasına olanak sağlayarak, veri analizlerini görsel olarak 
zengin ve anlaşılır bir şekilde sunmaktadır.

Madencilik sektörü tamamıy-
la coğrafi alanlar üzerinde 
gerçekleştirilen ve mekan-
sal veriye ihtiyaç duyan bir 
sektör olarak coğrafi bilgi 
sistemlerinin geniş uygula-
ma alanı bulduğu bir iş ala-
nıdır. Madencilikte CBS’nin 
yanısıra, açık ocak tasarımı, 
yeraltı madeni tasarımı gibi 
teknik çizimlerin hazırlan-
masında bilgisayar destekli 
tasarım (CAD) programları, 
rezerv tahmini, üretim plan-
laması, maden planlaması 
konularında madencilik için 

hazırlanmış yazılımlardan da yararlanılmaktadır (Şekil 1). CBS 
ise maden için gerekli her türlü çevresel verinin depolanması, 

mekansal analizlerinin yapılması, gerekirse üç boyutlu model-
lerinin oluşturulması ve senaryo analizlerinin sağlanması gibi 
olanakları ile madencilikte yer seçimi ve karar verme süreçlerini 
hızlandırmaktadır. 

Bilginin Görsel Olarak Saklanması
CBS’nin bilgileri coğrafi konumları ile birlikte saklama özelliği, 
verinin görsel olarak sunulmasını sağlayan temel bir özelliğidir. 
CBS ortamında veriler nokta, çizgi ya da alan olarak vektör for-
munda kaydedilmekte, kaydedilen her verinin ayrı bir tabloda 

    CBS ile yapılan 
yer seçimi 
analizleri ile 
alternatiflerin 
görsel olarak 
sunulması 
sayesinde karar 
verme süreci 
hızlandırıl-
maktadır 

 Şekil 1: CBS’nin Madencilikteki Yeri
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öznitelik bilgileri de saklanmaktadır. Madencilik sektörünü ele 
alacak olursak jeoloji, alan kullanımı, kadastro, orman verisi, 
yükseklik değerleri, yerleşim merkezleri, su verisi, toprak verisi, 
sondaj bilgileri gibi daha birçok verinin hem konumsal olarak, 
hem de öznitelik değerleri ile birlikte saklanması gerekmekte-
dir (Şekil 2). CBS’nin işlerliğini sağlamak için ilk ve en önemli 
adım bu verinin toplanması, sayısal hale getirilmesi ve doğru 
şekilde konumlandırılarak saklanmasıdır. Bu ilk adım gerçekleş-
tirildikten sonra maden sahası ile ilgili tüm bilgilerin, gerekirse 
üst üste çakıştırılarak da görsel olarak sunulması, haritalarının 
hazırlanması mümkündür (Şekil 3). 

Mekansal Analizler
CBS’nin karar verme süreçlerine etki eden esas özelliği mekan-
sal analizlerdir. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde 
maden sahaları için CBS’nin birçok mekansal analiz özelliğin-
den yararlanılmaktadır. Çevresel hassasiyetler açısından, ma-
den sahası ve tesislerinin konumunun yasa ve yönetmeliklerle 
belirlenen belli mesafelere uyması gerekmektedir. CBS, uzaklık 
analizi, tampon analizi gibi özelliklerle bu konuda yol gösterici 
olmaktadır. 

Maden planlama sürecinde atık depolama tesisi, pasa sahası 
ve diğer tesisler için yer seçimi söz konusudur. Her bir tesis ko-
numunun, belli kriterleri karşılaması gerekir. Coğrafi bilgi sis-
temleri ile çok kriterli karar verme teknikleri birleştirilerek yer 
seçimi analizleri yapılmaktadır. CBS ile yapılan yer seçimi ana-
lizleri ile alternatiflerin görsel olarak sunulması sayesinde karar 
verme süreci hızlandırılmaktadır.

Sondaj sonuçlarının ve toplanan numunelerin sonuçlarının 
görsel olarak sunulması, interpolasyon yöntemleri ile tüm ala-
na dair tahminlerin oluşturulması hem maden arama çalışma-
larında, hem de çevresel değerlendirme çalışmalarında CBS’nin 
sağladığı bir başka görsel olanaktır.

Hidrojeoloji çalışmalarında havza belirleme, akış akümülasyo-
nu, yer altı suyu modellemesi gibi çalışmalar CBS’den yararlanı-
larak hazırlanmaktadır.

3B Görüntüleme ve Uçuş Simülasyonu 
Coğrafi bilgi sistemleri ile mevcut topoğrafya ve maden planı-
na göre gelecekteki topoğrafya üç boyutlu olarak modellene-
rek sunulabilmektedir. Üç boyutlu modellemenin ilk aşaması 
olarak sahanın sayısal yükseklik modeli oluşturulur (Şekil 4). 
Sayısal yükseklik modeli kullanılarak eğim, bakı, görünebilirlik, 
havza analizleri gibi analizler yapılmaktadır.

Sayısal yükseklik modeli ile yapılacak analizlerin faydalarının 
yanısıra, sadece 3 boyutlu olarak görüntüleme de sahanın ofis 
ortamında görsel olarak sunulmasını sağlamaktadır. İyi çözü-
nürlükteki uydu görüntüleri ve sayısal yükseklik modeli kul-
lanılarak oluşturulan görüntüler, CBS yazılımlarının sağladığı 
olanaklarla, stereo görüntü şeklinde hazırlanarak, 3 boyutlu 
gösteren (anaglif ) gözlüklerle çok daha zengin bir şekilde su-
nulabilmektedir (Şekil 5).   

Şekil 3: CBS Katmanları Şekil 4: Sayısal Yükseklik Modeli 

Şekil 2: Görsel ve Yazılı Veri
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Uçuş simülasyonları CBS yazılımları ile hazırlanabilen, sahanın 
önceden hazırlanmış modeli üzerinde uçakla geziniyormuş 
gibi kaydedilen görüntülerdir. Yüksekten arazinin izlendiği his-
sini veren bu görüntüler sayesinde arazinin ve maden alanının 
bütünsel olarak algılanması sağlanmaktadır.

Senaryo Analizleri
CBS kullanılarak bir maden alanının gelecekteki görünümü 
çeşitli senaryolara göre elde edilebilmektedir. Maden alanının 
mevcut topografya üzerinde sebep olacağı değişiklikler farklı 
senaryolara göre CBS ortamına işlenerek alanın maden sonra-

sı görünümü her bir senaryoya göre elde edilir. Bu görüntüler 
stereo görüntü halinde anaglif gözlüklerle sunulabileceği gibi 
uçuş simülasyonlarıyla da izlenebilir. Özellikle maden kapatma 
senaryoları için CBS’nin bu özelliğinden yararlanılmaktadır (Şe-
kil 6). Arazinin mevcut durumu, maden sırasındaki görüntüsü 
ve kapatıldıktan sonraki hali, senaryo analizleri sayesinde ofis 
ortamında görüntülenebilmektedir.

Sonuç Olarak
CBS doğru ve verimli bir şekilde kullanıldığında maden çalış-
malarında hız, verimlilik ve karar verme süreçlerinde kolaylık 
sağlamaktadır. Bunların yanı sıra özellikle çevresel hassasiyet-
lerle ilgili olarak önceden uyarı sağlayarak maden işletmecile-
rine bu konuda farkındalık sağlamakta, maliyetlerde tasarruf 
etmelerine olanak vermektedir. 

CBS sayesinde maden alanı ile ilgili veri, madenin bulunduğu 
arazi, çevre koşulları ile ilgili her türlü bilgi hem görsel hem ya-
zılı olarak veri tabanında saklanabilmektedir. Gerektiğinde ya-
pılacak sorgulamalarla ve analizlerle istenen bilgiye kısa sürede 
ulaşılabilmektedir. 

SRK olarak madencilik sektörü için yaptığımız çalışmaları CBS ile 
destekleyerek hizmet vermekteyiz. Yapmakta olduğumuz çevre-

sel ön değerlendirme çalışmaları, 
3B görüntüleme ve uçuş simülas-
yonları ile maden işletmecilerine 
maden alanları ile ilgili her türlü 
veriyi “görsel” olarak sunmakta-
yız. Bu çerçevede arama ruhsatı 
aşamasında ya da saha devir ol-
madan önce ve/veya sonrasında, 
yatırımcı için hem görsel hem de 
yazılı olarak detaylı bir maden sa-
hası ve çevresel analiz yapmakta 
ve yatırımcının karar vermesinde 
yardımcı olmaktayız.

Bilginin hızlı ediniminin artık bir 
zorunluluk haline geldiği dünya-
mızda, coğrafi bilgi sistemleri; bilgi 
akışını hızlandırmakta, madenci-
likte görsel olanaklarla algılamayı 
yükseltmekte, kısaca bilginin gör-
selliğini sağlamaktadır.    

Kaynaklar:
Akkaya, U. G., Coğrafi Bilgi Sistemi Temelli Maden İşletmesi Yönetim Modelinin Oluşturulması, 
İstanbul Üniversitesi, 2006
Başkent, E.Z., Coğrafi Bilgi Sistemleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2010
Dereli, M.A., Yalçın M., Erdoğan S., Madencilik Faaliyetlerinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanı-
mı, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2010
Düzgün, H. Ş., Maden Mühendisliği Açık Ocak İşletmeciliği El Kitabı, Madencilikte Coğrafi Bilgi 
Sistemleri ve Yardımcı Teknolojiler, 2005
Narin, H., Görsellik yazısı, 1991
http://www.gis.itu.edu.tr/content/co%C4%9Frafi-bilgi-sistemlerinin
C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma-prensipleri, 16 Haziran 2011’de ziyaret edildi.

Şekil 5: Maden alanı modelinin Anaglif görüntüsü. (Lütfen 3 boyutlu gözlük ile bakınız.)

Şekil 6: Maden Kapatma Senaryoları
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Madenciliğin
Kamuoyunda Tanıtımı

Makale
www.madencilik-turkiye.com

Medyada madencilik genellikle maden kazaları, göçükler, çevre kirliliği, 
orman katliamı, görüntü kirliliği, doğayı ve çevreyi tahrip eden bir faali-
yet olarak gündeme gelmektedir. Bu durum kamuoyunda madenciliğe 
karşı olumsuz bir algı oluşmasına neden olmaktadır.

Dr. Muhterem Köse
Maden Yüksek Mühendisi
kosemuhterem@gmail.com 

Ü
lkemizde ilk, orta ve lise eğitimi sırasında gençlere 
madencilikle ilgili verilen bilgilerin çok yetersiz ol-
duğu görülmektedir. Madenciliğin önemi, günlük 
hayattaki ve sanayileşmedeki vazgeçilmezliği, ma-

denciliğin diğer sektörlerden farkı konusunda topluma sürekli 
ve doyurucu bilgi sunulamadığı için, toplumun büyük çoğunlu-
ğu “madencilik yapılmasa da olur” şeklinde bir yargıya varmak-
tadır. Peki günlük yaşamımızdan madenleri çıkarttığımızda Taş 
Devri koşullarına geri döneceğimizin, kaç kişi farkında?

Enerji, metal ve mineralleri tüketmeden modern bir yaşamın 
olamayacağını, toplumların ve ülkelerin madencilikten vazgeç-
me lükslerinin bulunmadığını topluma anlatamazsak, kamuo-

yunda madencilikle ilgili yan-
lış algılamaları yok edemeyiz.
Madenciliğin tanıtımına yö-
nelik olarak hiçbir maddi 
veya manevi katkıda bulun-
mayan şirketlerin, “Madenci-
liğin tanıtımı konusunda ben 
ne yapıyorum?” diye kendi 
durumlarını sorgulamaları 
gerekir. 

Bir Amerikan vatandaşı 77 
yıllık ömründe yaklaşık 1.680 
ton mineral, metal ve yakıt 
tüketmektedir. Türkiye’de 
ise bu rakam yaklaşık 465 kg 

düzeyindedir. Dolayısıyla Türk insanının gelişmiş ülkelerin va-
tandaşlarının sahip olduğu yaşam düzeyine ulaşabilmesi için, 
bugünkü maden üretimini 3 - 4 kat arttırmak zorundadır.

Türkiye, kullandığı enerji, maden ve ara malın ithalatı için yılda 
60 milyar USD’den fazla bir bedel ödemekte olup bu bedel her 
geçen yıl daha fazla artmaktadır. Oysa kendi coğrafyamızın ve 
kıta sahanlığımızın derinliklerinde gömülü yer altı zenginlikle-
rini araştırıp üretime dönüştürmemiz ne kadar artarsa, enerjide 
ve madencilikte dışa bağımlılığımız da o oranda azalacaktır.

Sanayinin diğer kollarında üretim yapanlar, ürünlerinin pazar-
lanabilmesi için medyaya yüksek miktarda reklam bedeli öde-
mektedir. Bu nedenle bazı sanayi dallarının medya ile sürekli 
bir iletişimi söz konusudur. Madencilerin büyük çoğunluğu-
nun, ürünlerini pazarlayabilmeleri için bu tür bir reklama ihti-
yaç duymadıklarından dolayı medya ilişkileri çok zayıftır. 

Madencilikle ilgili bir iş kazası, bir göçük veya çevre ve insan 
sağlığına yönelik iddialar söz konusu olduğunda medya ola-
yı bir an önce kamuoyuna duyurmak adına çok hızlı hareket 
etmektedir. Böylesi durumlarda olayı fırsat bilen madencilik 
aleyhtarı kişi ve çevreler, konu ile ilgili gerçekten bilimsel an-
lamda bir uzmanlığı veya konu ile ilgili bilgisi, deneyimi veya 
bir verisi olmadığı halde, sanki varmış gibi hareket etmekte, 
akademik unvanlarını veya kurumların isimlerini ön plana çı-
karıp bilimsel ve teknik bir görüşe dayanmayan açıklamalarda 
bulunarak bilgi kirlenmesine neden olmaktadırlar. 

Sektörden ve üniversitelerimizin maden ve jeoloji mühendis-
liği bölümlerinden de bu kişi ve çevrelere karşı kararlı, ciddi 
ve örgütlü bir tepki gelmediği için madencilik aleyhtarlığı her 
geçen gün artmakta, yer altındaki madenleri araştıran, onları 
bulundukları yerden çıkarıp, zenginleştirdikten sonra sanayinin 
hizmetine sunan yerbilimciler çevre düşmanı olarak hedef hali-
ne getirilmektedir.

Sektörde herhangi bir 
kriz anında birbiriyle çe-
lişen farklı açıklamaların 
yapılması, kamuoyunun 
gerçekleri öğrenmesi bir 
yana, kafaları daha da 
karışmaktadır. Bu duru-
mun önüne geçebilmek 
için devletin ilgili birim-
lerini, sektörü ve yöre 
halkını temsil eden sivil 
toplum kuruluşlarının 
temsilcilerini; bir kriz 

      Kendi önemini 
topluma yeterince 
anlatamayan 
bir sektörün 
kamuoyunda 
haksız tepkilere 
ve yanlış algılara 
maruz kalması 
doğaldır



anında, konuyla ilgili bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi 
ve kamuoyunun ortaklaşa bilgilendirilmesini sağlayacak “kriz 
yönetimi masası”na ihtiyaç vardır.

Madenciliğin kamuoyuna tanıtımı için sektörü kucaklayacak 
sorumlu bir kurulun oluşturulması, bu iş için harcanacak kay-
nağın nereden nasıl sağlanacağının tespiti, maden üretimi olan 
her şirketin kaynak oluşturulmasına katkıda bulunmasını sağla-
yacak bir düzenlemenin yapılması, kamuoyuna madencilikle il-
gili verilecek bilgilerin ve mesajların yazılı ve görsel içeriklerinin 
hazırlanması, kimin hangi konuda bilirkişilik yapabileceğinin 
belirlenmesi gerekmektedir. Kendi önemini topluma yeterince 
tanıtamayan bir sektörün kamuoyunda haksız tepkilere ve yan-
lış algılara maruz kalması doğaldır. 

ÇED Planlama Genel Müdürlüğü rakamlarına baktığımızda; 
Türkiye’de son 16 yılda (1994 - 2010) madencilik sektöründe 
gerçekleştirilen toplam 15.269 madencilik projesinin % 97’si 
ÇED gerekli değildir kapsamındaki küçük projeler, % 3’ü ÇED 
gereklidir kapsamındaki projelerdir. Rakamlar ülkemizdeki 
madencilik faaliyetlerinin ne durumda olduğunu çok açık şe-
kilde ortaya koymaktadır. Madenciliğin % 97 oranında küçük 
ölçekli bir yapıda olduğu bir ülkede, çevre duyarlılığı ve insan 

sağlığına ilişkin standartların ne ölçüde gerçekleştirilebileceği 
tartışma konusudur.

Her işletme, çevre ve insan sağlığını korumanın yasalarla be-
lirlenmiş gereklerini yerine getirmek zorundadır. Bu bağlamda 
üretimde çevre dostu teknolojilerle, temiz üretim, temiz atık 
ve temiz çevre anlayışının yükümlülüklerini yerine getirmeden 
“bir şey olmaz” mantığı ile hareket edilemez. Aynı üretim dalın-
da bazıları çevre ve insan sağlığının gereklerini yerine getirip 
bunun bedelini öderken, bazılarının bu bedeli ödemeden, çev-
re ve insan sağlığını hiçe sayarak üretimlerine devam etmeleri 
aslında rekabet şartlarını da bozmaktadır.   

Bir Amerikan vatandaşı 77 yıllık ortalama ömrü boyunca yaklaşık 1.680 ton mine-
ral, metal ve yakıt tüketmektedir.
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Yirminci yüzyılın başlarına kadar krom başlıca kimya sanayinde (boya 
pigmenti ve dericilikte sepileme tuzları olarak) kullanılmıştır. Bu dönem-
de dünya krom tüketimi birkaç bin ton mertebesinde kalmıştır. Ancak 
1918 yılında ilk ferrokrom tesisinin kurulması ve ferrokrom şeklinde pas-
lanmaz çelik yapımında kullanılmaya başlamasıyla metalürji sanayinde 
krom cevheri gittikçe daha fazla tüketilmeye başlamıştır. Günümüzde 
üretilen krom cevherinin % 95’i metal alaşımları için % 2’si kimya sanayi, 
geri kalan % 3’ü refrakter ve döküm sanayilerinde kullanılmaktadır.

Sabri Karahan
Genel Müdür
DAMA Mühendislik
s.karahan@dama-engineering.com

Yusuf Ziya Özkan
Proje Müdürü
DAMA Mühendislik
y.ozkan@dama-engineering.com 

P
aslanmaz çelik tüketimindeki hızlı artışa paralel olarak 
kromit üretiminde de büyük artışlar göstermiştir. Dün-
ya kromit üretimi 1953’deki 3,65 milyon ton düzeyin-
den, 2009 yılında 19 milyon ton düzeyine ulaşmıştır. 

Son on yıldır krom alaşımlarına olan talep yılda % 5 dolayında 
artarken, yıllık krom cevher üretimi ortalama % 4,6 artışla onu 
izlemiştir. 

Metalürji sanayinde doğrudan kullanılabilir kalitedeki yüksek 
tenörlü cevherler 1950’lere 
kadar bu talebi karşılamaya 
yeterli olmuştur. Fakat hızla 
büyüyen paslanmaz ve di-
ğer alaşım çelik sanayileri, 
yirminci yüzyılın ikinci yarı-
sında gittikçe artan oranda 
daha düşük tenörlü ve/veya 
yüksek demirli krom cevher-
lerinin üretimini zorunlu hale 
getirmiştir. 

 

1868 yılında başlayan Türkiye krom madenciliği de dünya krom 
cevheri pazarlarındaki gelişmelere paralel olarak sürekli bü-
yüme göstermiştir. 1900’lerin başında yılda birkaç on bin ton 
mertebesinde olan krom üretimi daha sonra 1934’e kadar yılda 
200 bin ton, 1935 - 1949 arasında 200 - 300 bin ton, 1950 - 1985 
arasında 500 bin - 1 milyon ton, 1986 - 1999 arasında 1 - 2 mil-
yon ton arasında gerçekleşmiştir. 2000’li yılların başında yılda 
500 bin tonun altına gerilemiş ise de, 2004’ten itibaren hızlı bir 
artış eğilimine girerek 2008 ve 2009 yıllarında 5 milyon tonu 
(satılabilir parça cevher - lumpy ore - ve konsantre üretimi ola-
rak 1,2 - 1,5 milyon ton dolayındadır) aşmıştır (Şekil 1).

Türkiye, başından itibaren krom üreticisi ülkeler arasında hep 
ilk sıralarda yer almıştır. 1900 yılına kadar neredeyse sadece 

Resim 1: Bantlı, Masif, Orbiküler ve Noduler Kromit Cevherleri

       Türkiye, 
başından itibaren 
krom üreticisi 
ülkeler arasında 
hep ilk sıralarda 
yer almıştır

Şekil 1: Türkiye Yıllık Krom Cevheri Üretimi (metrik ton)
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şu anki Türkiye sınırları içerisinden gelen krom cevheri, dünya 
krom cevheri piyasasında etkin olmuş ve yılda birkaç on bin 
tonu geçmeyen dünya krom cevheri talebi bu cevher ile karşı-
lanmıştır. Sonraki yıllarda ise genellikle üretici ülkeler sıralama-
sında 3. ve 6. sıralar arasında yer almıştır. 

İlk dönemde krom madenciliği, düşük maliyet ve yüksek karlar-
la işletilebilen Bursa, Fethiye, Muğla, Denizli gibi limanlara ya-
kın bölgelerde yüksek tenörlü yataklar üzerinde yoğunlaşmış, 
doğrudan satılabilir cevher üretimine yönelmiştir. 1950’lere 
kadar derinliği az olan yüksek tenörlü yataklardan genellikle 
açık ocak ile üretim yapılmış ve cevher zenginleştirme işlemi 
olarak sadece elle ayıklama uygulanmıştır. Bu dönemde birçok 
yatağın üst kısımları açık ocak yöntemiyle üretilmiş ve derin kı-
sımları üretilmeden yatak terk edilmiştir.

1950’lerden itibaren açık ocak ile üretilebilecek yatak sayısı 
azaldıkça yer altı madenciliğine ve düşük (% 20 - 40 Cr

2
O

3
) te-

nörlü cevherlerin daha fazla değerlendirilmesine doğru aşama-
lı bir geçiş gerçekleştirilmiştir. İstatistikler tam olmamakla bir-
likte 1980’lere kadar Türkiye toplam kromit üretiminin yaklaşık 
% 85’ini parça kromit, % 15’ini de zenginleştirilmiş cevherler 
(konsantre) oluşturmuştur.

1970’lere kadar metalurji sanayinin (paslanmaz çelik ve diğer 
alaşım çelik sanayilerinin) talebi, sadece podiform tip yataklar-
dan üretilen yüksek tenörlü ve yüksek Cr / Fe oranlı cevherler-
den karşılanmıştır. Stratiform tip yataklardan üretilen düşük (% 
40 - 42 Cr

2
O

3
) tenörlü ve düşük Cr / Fe oranlı olan yüksek demirli 

cevherler ise daha çok kimya sanayiinde kullanılabilmiştir.

Ancak 1970’lerde çelik teknolojisindeki yenilikler sayesinde 
büyük rezervli stratiform tip yatakların yüksek demirli cevher-
lerinin de metalurji sanayiinde kullanımı mümkün hale gelmiş-
tir. Bunun sonucu olarak dünya krom cevheri rezervlerinin % 
90’dan fazlasını oluşturan stratiform tip yataklardan yapılan 
krom cevheri üretimi, 1970’lerden sonra hızla artmaya başla-
mıştır. Podiform yataklardan üretilen yüksek kromlu cevher-
lerin metalurji sanayindeki üstünlüğünü kaybetmesiyle krom 
üreten ülkelerin konumlarında 1970’lerden sonra ciddi değiş-

meler yaşanmıştır. Bu gelişmeler nedeniyle Türkiye önde gelen 
kromit üreticisi ülke olma durumundan uzaklaşmıştır.

Bunda Türkiye krom madenciliğinin, artık derin ve/veya düşük 
tenörlü yataklardan gittikçe daha yüksek maliyetle üretim ya-
pabilmesinin de payı büyük olmuştur. Türkiye krom maden-
ciliği artık, dünya pazarlarında düşük fiyatla piyasaya sürülen 
krom cevherleriyle rekabet edememektedir. Bundan sonra 
Türkiye krom madenciliği ancak maliyet etkin ve verimli cevher 
zenginleştirme ve cevher hazırlama süreçleri geliştirebilir ve 
uygulayabilir ise rekabet gücünü koruyabilecek ve gelişmesini 
sürdürebilecektir.  

Resim 2: Türkiye’de krom madenciliği 1950’lere kadar genellikle açık ocak ile yapılmıştır
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Takip eden bölümlerde bu görüşten hareketle Türkiye düşük 
tenörlü kromit kaynaklarının etkin şekilde işletilmesi konusun-
da değerlendirme ve öneriler tartışılmaktadır.

Türkiye Düşük Tenörlü Kromit Kaynakları Potansiyeli 
Krom madenciliğinde 150 yılı aşan geçmişi olan Türkiye’de, doğ-
rudan satılabilir nitelikteki yüksek tenörlü (≥ % 35 Cr

2
O

3
) yatakla-

rın büyük bölümü üretilmiştir. MTA Genel Müdürlüğü verilerine 
göre bugün toplam 242.341.000 ton dolayında olan Türkiye’nin 
bilinen krom kaynaklarının % 83’ü % 10 Cr

2
O

3
’den daha düşük 

tenörlü yataklardan gelmektedir (Şekil 2). Bilinen kaynakların sa-
dece % 5’i (13.087.000 ton) doğrudan satılabilir tenördedir.

Türkiye’de düşük tenörlü krom yataklarına yönelik arama ça-
lışmaları yetersizdir. Zenginleştirilmesi gereken düşük (< % 10 
Cr

2
O

3
) tenörlü krom kaynakları yakın zamanlara kadar maden-

ciliğin ilgisi dışında kalmıştır. Bu yüzden hala düşük tenörlü 
yatakların envanteri çıkarılamamış, birçok yatağın kaynak 
potansiyeli ortaya konamamıştır. Dolayısıyla bilinen düşük te-
nörlü kaynaklar Türkiye’nin gerçek potansiyelini yansıtmaktan 
çok uzaktır. Bu konuda gerçeğe yakın bir kanaate ulaşabilmek 
için bilinen kaynaklardan (identified resources) ziyade keşfedi-
lebilir kaynak potansiyeline (undiscovered resource potential) 
bakmak gerekir.

Türkiye keşfedilebilir düşük tenörlü kromit kaynaklarını tahmin 
konusunda yapılmış bir çalışma mevcut değildir. Bununla bir-
likte, düşük tenör yönünden nispeten iyi aranmış Aladağ ofiyo-
litindeki düşük tenörlü krom kaynakları yoğunluğu (birim alan 
başına kaynak potansiyeli) emsal alınırsa, Türkiye’de krom ya-

takları oluşumuna elverişli peridotitlerin yüzeyledikleri alanlar-
da keşfedilebilir düşük tenörlü kromit kaynakları potansiyeli 
yaklaşık 2 milyar ton olarak tahmin edilebilir. Bu potansiyelin 
iki katına çıkabilmesi de ihtimal dahilindedir.

Doğrudan satılabilir kalitedeki (yüksek tenörlü) kaynakların hızla 
azaldığı ve artan kromit talebi projeksiyonları (yılda 2 - 3 milyon 
ton satılabilir cevher) göz önüne alınırsa, krom madenciliğimi-
zin sürdürülebilmesi doğrudan satış imkanı olmayan düşük te-
nörlü krom kaynaklarımızın zenginleştirme ve cevher hazırlama 
işlemleriyle değerlendirilmesine bağlı olduğu anlaşılmaktadır. 

Son yıllarda düşük tenörlü krom kaynaklarına artan bir ilgi gös-
terilmeye başlanmıştır. DAMA Mühendislik AŞ’nin Orhaneli, 
Dursunbey ve Aladağ bölgelerinde 4 sahada yürüttüğü sınırlı 
arama ve kaynak belirleme çalışmalarında toplam 20 milyon 
tondan fazla bir kaynağın varlığını ortaya konulmuştur. Yapıla-
cak arama çalışmalarıyla Türkiye düşük tenörlü krom kaynakları 
envanterine çok daha büyük katkılar sağlanabilecektir.

Krom Madenciliğimizde Cevher Hazırlamanın 
Tarihsel Gelişimi 
Bir yandan yüksek tenörlü kaynakların tükenmeye yüz tutması, bir 
yandan da İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Alman - Amerikan   

Resim 3: 1950’lerden sonra krom gittikçe artan oranlarda yer altı yöntemleriyle 
üretilmektedir.

Resim 4: Aladağ yöresindeki düşük tenörlü kromit yataklarından bir görünüm.

Şekil 2: Türkiye krom kaynaklarının tenör sınıflarına göre dağılımı

Resim 5: DAMA Mühendislik tarafından Orhaneli yöresinde gerçekleştirilen bir 
krom arama projesinde sondaj çalışmaları
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rekabeti, Amerikalıların Türkiye’ye Maden Yardım Komisyonunu 
göndermesi ile sonuçlanmıştır. Maden Yardım Komisyonu’nun 
sağladığı kaynaklarla 1960’larda, başta krom olmak üzere ma-
dencilik sektöründe ciddi hamleler gerçekleştirilmiş ve düşük te-
nörlü krom kaynaklarını işletebilmek için birçok zenginleştirme 
tesisi kurulmuştur. Bu dönem, madenciliğimizde ilk paradigma 
değişikliğinin olduğu yıllardır. Türkiye yüzeye yakın yataklardan 
çıkardığı krom cevherlerini hiçbir işleme tabi tutmadan satma 
noktasından, krom cevher hazırlamasına sıçrama yapmıştır. 

Türkiye’de ilk modern krom zenginleştirme tesisi, projesi yurt 
dışında geliştirilmiş olan Türk Maadin Şirketi’ne ait Kavak 
Kromları’ndaki zenginleştirme tesisidir. Bu tesis bazı değişim-
ler geçirmiş olmakla birlikte 1950’lerden beri çalıştırılmaktadır. 
Benzer bir tesis de Beyağaç Kromları’nı zenginleştirmek için 
yine aynı şirket tarafından Beyağaç’ta kurulmuştur. Yine aynı 
dönemde Bursa, Harmancık’ta Hayri Ögelman ve Ege Maden 
Krom Zenginleştirme Tesisleri de faaliyete geçmiştir. 

Türkiye’de ilk kurulan tesisler için cevher hazırlama testleri, 
yurt dışında (Almanya’da) yapılmıştır. Proses basittir: Kırma ve 
eleme, -1 mm’ye çubuklu değirmende öğütme, hidro-sizerle 
boyutlandırma ve masalarda zenginleştirme, masa ara ürünle-
rini konide koyulaştırıldıktan sonra aynı değirmende öğütme. 
Masa yerine Humphrey spiralleri de kullanılmış, ama spiral Tür-
kiye kromlarında bazı nedenlerle başarılı olmamıştır.

Krom fiyatlarının 100 USD/ton eşiğini aşması ile birlikte 
Türkiye’nin krom bölgelerinde tesis kurma patlaması yaşan-
mıştır. Kurulan bu tesislerin çoğu herhangi bir test çalışması 
ve projelendirmeye gerek duyulmaksızın, ilk kurulan tesislerin 
kopyalanmasıyla inşa edilmiştir. 

Mevcut krom zenginleştirme tesislerinde verim ve kapasite 
kullanımı düşüktür. Çoğu tesiste atığa giden cevher kaçağı % 
6’dan fazladır. Örneğin Kavak ve Beyağaç Krom Tesisleri kon-
santratör atıklarında % 6 - 12 Cr

2
O

3
 içeren krom bulunmaktadır. 

Bazı tesislerde bu kaçağın % 19 Cr
2
O

3
 düzeyine kadar çıktığı bi-

linmektedir. Çoğu % 6 Cr
2
O

3
’den daha yüksek tenörlü kromitit 

içeren eski konsantre atıkları bugün önemli bir krom kaynak 
seçeneğidir. Bu atıklardaki ince kromitin verimli şekilde kazanıl-
ması Türkiye krom madenciliğindeki cazip fırsatlar olarak görül-
mektedir. Ne var ki bu tesislerin birçoğunun atık atma barajları 
bulunmadığından atıklar uygun olmayan şekilde stoklanmış ve 
sonradan kazanma imkanları pek sağlanmamıştır.

Krom Zenginleştirmenin Ekonomisi - Nereye Kadar?
% 48 Cr

2
O

3
 içeren krom konsantresi 2008 yılında 750 USD/ton 

fiyattan değer bulmaya başlamıştır. 2009 yılında tüm ham-
madde ürünlerinde yaşanan düşüşle birlikte krom konsantresi 
fiyatları da düşmüş, ancak 2011 yılı başından itibaren normal 
değerinde satılmaya başlanmıştır. Büyük artış ve düşüşleri dik-
kate almadan ortalama değer tahmininde bulunmak gerekirse, 
Türk krom cevherlerinin Türk limanlarında 300 - 350 USD (FOB) 
civarında değer bulması olasıdır. Uzun vadede dolar enflasyo-
nunun krom fiyatlarına da yansıması beklenmelidir.

% 48 Cr
2
O

3
 içeren krom konsantresi tonunun 350 USD’den de-

ğer bulması halinde, krom tenörünün birim fiyatı 7,3 USD ci-
varında olur. Bu kabul altında cevher tenörü ve konsantrasyon 
atığı tenörü dikkate alınarak başa baş (kar = 0) noktasında de-
kapaj miktarı, Çizelge-1’deki gibi hesaplanmıştır. Bu çizelgenin 
işaret ettiği en ilginç husus, hiç dekapaj yapılmadan cevher üre-
timinin yapılabilmesi ve konsantratör atık tenörünün 0,5 Cr

2
O

3
 

olması durumunda, % 3 Cr
2
O

3
 içeren bir krom cevherinden ton 

başına 3,6 x 1,5 = 5,4 USD bürüt kar elde etmenin mümkün 
olduğunu göstermesidir. Aynı senaryoda atık tenörünün % 1 
Cr

2
O

3
 olması durumunda, bürüt kar 1,3 x 1,5 = 1,95 USD olmak-

tadır. Atık tenörünün % 1,5 Cr
2
O

3
 olması durumunda ise, işlet-

meden gelir elde etmek mümkün olamamaktadır.

Çizelge 1 ve Şekil 3’teki grafikte görüleceği gibi, yatırımcının 
kar iştahına bağlı olmak üzere sınırsız kaynak değerlendirme 
alternatifleri bulunmaktadır. 

Paradigma Değişikliği Mi Gerekiyor?
Düşük tenörlü yatakların karlı olarak işletilebilmesi, büyük ka-
pasitede maden işletmeleri (bir kaç milyon ton/yıl) ve yüksek 
teknolojiyle çalışan zenginleştirme tesisleri ile mümkündür.  

 Cevher Tenörü, % Cr2O3

 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

 Cevherin Yerinde Değeri, $ / birim Cr
2
O

3

 7,3

t, 
% Cr

2
O

3

‘Kar = 0’ Noktası - Dekapaj (m3) / Cevher (t)

0,5 3,60 8,50 13,50 18,40 23,30 28,20 33,10 38,10

1 1,30 6,20 11,20 16,20 21,20 26,10 31,10 36,10

1,5  3,90 9,90 13,90 19,00 24,00 29,00 34,00

2  1,50 6,60 11,60 16,70 21,80 26,90 32,00

2,5   4,20 9,30 14,40 19,60 24,70 29,80

3   1,70 6,90 12,10 17,30 22,50 27,70

4    2,00 7,30 12,60 17,90 23,20

NOT   

Dekapaj 1,5 $/m3

Cevher 2 $/t

Kapasite 3000 t/g
Çizelge1: Cevher ve Atık Tenörleri ile ‘Kar = 

0’ Noktası Dekapaj (m3)/Cevher (ton) İlişkisi

Şekil 3: Değişik cevher ve atık tenörlerine göre dekapaj başabaş noktası grafiği
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Resim 6: Mikroskopik analizler, cevher karakteristiklerini ortaya koyma yönünden vazgeçilmezdir

a: Kataklastik dokuları nedeniyle büyük oranda çok küçük kromit taneleri içeren 
krom cevherlerinin yüksek verimle zenginleştirilmesi zordur.

b: Kromitlerin kenar ve çatlaklarında gelişen ferrit kromit oluşumu nedeniyle 
kısmen manyetik bir filmle kaplı olduğu bilinmektedir. Temelde manyetik olmayan 
kromit, bu özelliğinden yararlanılarak zenginleştirilebilmektedir. 

Düşük tenörlü cevherlerin gittikçe önem kazanması, yüksek 
kapasiteli tesislerin kurulması gereği, cevher zenginleştirme 
test çalışmalarının ve ekonomik değerlendirmelerin önemini 
daha da arttırmaktadır. 

Çoğu küçük boyutlu işletmelerden oluşan günümüz krom 
madenciliğinde genellikle ciddi ekonomik değerlendirmeler 
yapılmadan işe başlanmaktadır. Düşük tenörlü kaynaklardan 
verimli şekilde yararlanabilmesi için paradigma değişikliğine 
ihtiyaç vardır. 

Test Çalışmaları 
Tecrübeler, krom cevherlerinin bölgeden bölgeye ve çoğu za-
man yataktan yatağa farklı özellikler gösterdiğini ortaya koy-
muştur. Optik mikroskoplar ve SEM (Tarayıcı Elektron Mikros-
kop) ile mikroskopik inceleme (cevher mikroskopisi) uygun test 
çalışmaları (kırma - öğütme testleri, yüzme / batma testleri) ile 
cevher karakteristiklerinin ortaya konması ve farklı cevherlere 
uygun prosesler seçilmesi, düşük tenörlü cevherlerin verimli 
zenginleştirilmesi mümkün olabilmektedir.

Ancak Türkiye’de düşük tenörlü kromititleri zenginleştirme 
konusundaki çabalar yetersiz kalmıştır. Gerçi 20’ye yakın ma-
dencilik eğitimi veren üniversite ve MTA Teknoloji Dairesinde 
cevher hazırlama test laboratuvarı bulunmakta ise de laboratu-
varlar daha çok bilimsel araştırmalara hizmet verebilecek nite-
liktedir. Bu laboratuvarlarda bulunan ve endüstriyel boyuttaki 
cihazların minik kopyaları olan cihazlarla ancak uygunluk (ame-
nability) testleri yapılabilmektedir. Bu cihazlardan elde edilen 
sonuçların endüstriyel boyuta yakın cihazlarda test edilmesi 
gerekir. Bir örnek vermek gerekirse, ülkemizin bütün laboratu-
varlarında minik Multi Gravite Seperatörleri (MGS)  test cihaz-
ları bulunmaktadır. Bu cihazlarda 1 - 2 kg malzeme kullanılarak 
sayısız testler yapılmış ve sayısız makaleler yayınlanmıştır. Yapı-
lan mukayeseli çalışmalarda bu cihazlardan bazı sonuçlar elde 
edilebileceği görülmekle beraber endüstriyel boyutta karar 
için sonuçların yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır.

Paradigma değişikliğine, endüstriyel boyuta uygulanabilir 
test çalışmaları yapabilecek laboratuvarların kurulmasına 
destek olmakla başlamak gerekir. 

Öte yandan uzmanlar eliyle ve uygun ekipmanlarla yapılan test 
çalışmalarını takiben, sonuçlarını değerlendirerek ekipman seçi-
mini yapmak ve metalürjik performansları tahmin etmek müm-
kün olabilmektedir. Günümüzde, uygun test sonuçlarına bağlı 
olarak güvenle kullanılabilen bilgisayar programları geliştirilmiş-
tir. Bu konuda uzmanlardan hizmet almak mümkündür. Bu prog-
ramlar, yapılan test çalışmalarının doğruluğu oranında güvenilir 
sonuçlar ortaya koyabilirler.

‘Uygun cevhere uygun test’ prensibinden hareketle, ülkemizde 
endüstriyel test uygulamaları konusunda büyük eksiklikler mev-
cuttur. Başta yatırımcılar, bankalar, mühendislik şirketleri konu-
nun üzerine yoğunlaşmak durumundadırlar. Fizibilitelere temel 
teşkil eden test çalışmalarının, bu kuruluşlar tarafından kabul 
edilmeden önce uzman değerlendirmesinden geçmesi şarttır. 
Uygundur diye sunulan her test sonucu uygun ve uygulanabi-
lir olmayabilir. Testi yapanlar analiz sonuçlardan sorumlu tutu-
lamazlar. Bu yüzden verileri uzmanına teyit ettirmek gerekir.

DAMA Mühendislik, düşük tenörlü krom cevherlerinin de-
ğerlendirilmesi konusunda son 6 yıldır değişik bölgelerde-
ki krom yatakları üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Çalışılan 
yataklardan biri Adana, Karsantı bölgesinde bulunmaktadır. 
Bu yatak için kurulan tesiste, % 6 - 9 arasında değişen atık 
tenörleri % 1,75 Cr

2
O

3
’e çekilebilmiştir. Bunun için, irdelen-

meden kabul edilmiş proses tasarım standartlarının dışına 
çıkılmıştır. Krom serbestleşme noktasına ulaşmak için (P100, 
-300 mikron) kademeli öğütme, masa ürününün şlamından 
siklonlanarak temizlenmesi, şlamın ince siklon bataryaları ile                                                                                                                
koyulaştırılması ve kısmen zenginleştirilmesi ile şlamdan kon-
santre eldesi için MGS kullanılması uygulanan yeni teknikler 
olmuştur. Tesiste spiral uygulaması ise başarılı olamamıştır.-
150 mikronda serbestleşen krom için P100, -300 mikron                     
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Resim 8: MGS Multi Gravite Seperatörleri (Pınar Madencilik Zenginleştirme Tesisi)

Resim 7: Yeni inşa edilen Pınar Madencilik zenginleştirme tesisi. Sol tarafta eski tesis görülmektedir. 

civarında gerçekleşmektedir. Bu boyuttaki ince ürün için sallan-
tılı masaların daha yüksek verimle çalıştıkları gözlemlenmiştir.

Ekonomik Değerlendirme 
Küçük boyutlu krom işletmeciliğinde genellikle ‘bakkal defteri’ 
türünden ekonomik değerlendirme yapılarak işe başlanmakta-
dır. Tesisler parmakla gösterilen bir yamaca ustalarca kurulmak-
tadır. Büyük kapasiteli yatırımlarda ciddi ekonomik değerlen-
dirmelere ihtiyaç vardır. 

Halen işletilmekte olan krom maden ve tesislerinin çok azı için 
gereği kadar ekonomik değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. 
Birçok tesis, maden yatağı konusunda gerekli arama çalışmaları 
yapılmadan inşa edilmiş ve devreye alınmıştır. Bu tesislerin bir-
çoğu cevher yetersizliği nedeniyle çalışmaz durumdadır.

Üniversiteler dahil birçok kişi ve kuruluş kaynak raporları ve fizi-
bilite çalışmaları yapmakta ve bu çalışmalar muteber çalışmalar 
olarak itibar görmektedir. Uluslararası düzenlemelerde, yapıla-
cak ekonomik değerlendirmelerin bir standarta bağlı olması 
yönünde kararlar oluşmuş bulunmaktadır. Yatırımcılar, finans 
kuruluşları ve bankalar ekonomik değerlendirme raporlarının 
uzmanlıkları tescil edilmiş uzmanlar tarafından hazırlanmasını 
şart koşmaktadırlar. Uzmanlık tescil kuruluşları mesleki gönüllü 
kuruluşlar olup kamuoyuna kabul görmüş kurallara uyacakla-
rını taahhüt etmektedirler. Dileyen, her tür ekonomik değer-
lendirmeyi yapabilir ancak güven duyulacak değerlendirmeler 
için taahhütte bulunmuş ve sorumluluk almaya hazır uzmanla-
ra ihtiyaç vardır. 

Krom Madenciliğinin Geleceği 
Artık eskisi gibi yüksek tenörlü parça cevher üretimi ve satılma-
sı şeklindeki madencilik dönemi sona ermektedir. Bu tür krom 

cevherleri, derinlerde mevcut olmakla bir-
likte bulunması zor yataklardır. Kuşkusuz bu 
yataklar da aranıp bulunacak ve pazara su-
nulacaktır. Ancak sadece bu tür yataklardan 
yapılacak madencilik ile mevcut üretim dü-
zeyinin sürdürülebilmesi mümkün değildir.

Krom madenciliğimizin geleceği, milyar 
tonlar mertebesinde olduğu tahmin edilen 
ve tenörü % 8’in altında olan dissemine ve 
bantlı krom yataklarında yatmaktadır. Bu 
yatakların düşük maliyet ve yüksek verimle 
işletilmesi için büyük kapasitede maden 
işletmelerine (bir kaç milyon ton/yıl) ve 
yüksek teknolojiyle çalışan zenginleştir-
me tesislerine ihtiyaç olacaktır. Bunun için 
teknolojik kapasitemizi geliştirmek ve yük-
sek kaliteli mühendislik hizmetlerini talep 
etmek durumundayız.

Krom zenginleştirmesi konusunda halen 
teknoloji fakiri bir ülke olduğumuzu kabul 
etmemiz gerekir. Yüksek kalitede teknolojik 

talebin yatırımcı, finans kuruluşları ve borsalardan gelmesi ha-
linde karşılanması mümkün olur. Bu konuda yetişmiş eleman 
olmakla birlikte, rekabet koşullarının devletçe düzenlenmemiş 
olmasından dolayı, arzu edilen seviyede test çalışmaları yapa-
bilecek kuruluşlar ortaya çıkamamaktadır. Yatırımcı, düşük ka-
litede ama ucuz test sonuçlarına razı olduğu sürece de ortaya 
çıkmayacaktır. 

Büyük kapasiteli yatırımlarda ciddi ekonomik değerlendirmele-
re ihtiyaç vardır. Bu konuda gerek test çalışmalarına ve gerekse 
mühendislik hizmetlerine ciddi kaynaklar aktarmak gerekir. 
Ancak bu kaynaklar yerli yerinde kullanılacaksa elde edilecek 
faydanın küçük bir bölümünü oluştururlar. Uygun mühendislik 
uygulamaları ile zenginleştirme maliyetlerinin ton başına 8 - 10 
USD’den 4 - 5 USD’lere çekilmesi imkan dahilinde olduğu düşü-
nülmektedir.   
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Makale
www.madencilik-turkiye.com

Sanayinin gereksinimi olan hammadde yataklarının derinlik, kalınlık, 
uzanım, rezerv gibi özelliklerinin belirlenebilmesinde jeofizik yöntemler 
önemli rol üstlenmektedir. Bu bağlamda Madencilik Türkiye Dergisi’nin 
14. Sayısında yayınlanan “Potansiyel Alan Verileri ile Metalik Maden Ara-
ma” başlıklı makalemizde, jeofiziğin madenciliğe sunduğu hizmetlerin 
sadece metalik maden yataklarının aranması ile sınırlı olmadığını belirt-
miştik. Jeolojide “endüstriyel hammadde” kavramı kapsamında yer alan 
mermer yatakları, kil, taş ocaklarının vb. aranması, derinlik - kalınlık - uza-
nım parametreleri ve yatak boyutlarının belirlenmesi de jeofiziğin bir uy-
gulama alanıdır. 

Seyfullah Tufan
Jeofizik Yüksek Mühendisi
Maden Etüt ve Arama AŞ
seyfullah@madenarama.com.tr

Adil Özdemir
Jeoloji Yüksek Mühendisi
Maden Etüt ve Arama AŞ
adil@madenarama.com.tr

Emrah Kurt
Maden Mühendisi
Maden Etüt ve Arama AŞ
emrah@madenarama.com.tr

Potansiyel Alan Verileri ile Endüstriyel Hammad-
de Aramalarına Bazı Örnekler

Potansiyel Alan Verileri ile Mermer Arama
Şekil 1’de görülen rezidüel gravite haritasında düşük yoğunluk-
lu genç çökeller (gevşek malzemeler) koyu mavi, açık mavi, ye-
şil renk tonları ile, yoğunluğu nispeten daha büyük olan kayaç-
lar (mermer vb.) ise sarı, kırmızı ve beyaz renk tonları ile temsil 
edilmişlerdir. 

Rezidüel gravite verisinin üç boyutlu görüntüsüne göre ince-
lenen saha genel olarak gravite değişiminin nispeten az oldu-
ğu bir alanda yer almaktadır. Gravite verilerine göre, incelenen 
saha ve çevresi işletilebilir mermer oluşumlarına uygun olarak 
değerlendirilmiştir. 

Hazırlanan havadan manyetik haritada, mıknatıslanma özel-
liği göstermeyen, tamamen sedimanter ve/veya metamorfik 
kökenli olan kayaçların yer aldığı alanlar koyu mavi, açık mavi 
ve yeşil renk tonları ile temsil edilmişlerdir. İncelenen sahanın 
bazı kısımlarında ise içinde manyetit, ilmenit, pirotin vb. mıkna-
tıslanma özelliği olan mineralleri içeren, düşük mıknatıslanma 
özelliği gösteren kayaçlar yer almıştır. Bu kayaçlar, sarı, kırmızı 
ve beyaz renk tonları ile temsil edilmişlerdir.

Potansiyel 
Alan Verileri İle
Endüstriyel 
Hammadde Arama

Jeoloji Haritası

Gravite Haritası                                                         Manyetik Haritası

Şekil 1: Potansiyel alan verileri ile yapılan mermer aramasına 
Ege Bölgesi’nden bir örnek



Havadan manyetik anomalilere göre, incelenen saha ve yakın 
çevresinde yer alan koyu mavi, açık mavi ve yeşil renk tonları 
ile temsil olunan alanlarda yer alan sedimanter ve/veya meta-
morfik kayaçların mermer olarak kullanılmasının uygun olduğu 
düşünülmüştür. Şekil 2’de görülen daha önceden açılmış olan 
ayna rejyonal gravite ve havadan manyetik verileri destekle-
mektedir. İlgili sahada karotlu sondajlar yapılmıştır. Yapılan 
sondajlardan elde edilen veriler, hazırlanan jeofizik (gravite ve 
manyetik) haritaların ve yapılan jeolojik yorumların başarılı ol-
duğunu kanıtlamıştır.

Şekil 3’de verilen diğer bir inceleme alanında düşük yoğunluklu 
genç çökeller (gevşek malzemeler) koyu mavi, açık mavi renk 
tonları ile yoğunluğu nispeten daha büyük olan kayaçlar (mer-
mer, kireçtaşı vb.) ise yeşil, sarı, kırmızı ve beyaz renk tonları ile 
temsil edilmişlerdir. 

Rezidüel gravite verisinin üç boyutlu görüntüsüne göre, incele-
nen saha genel olarak gravite değişiminin nispeten az olduğu bir 
alanda yer almıştır. Gravite verilerine göre incelenen saha (yeşil, 
sarı, kırmızı ve beyaz renk tonları) ve çevresinin genel olarak işle-
tilebilir mermer oluşuklarına uygun olduğu düşünülmüştür. 

Hazırlanan havadan manyetik haritada, mıknatıslanma özelliği 
göstermeyen, tamamen sedimanter ve/veya metamorfik kö-
kenli olan kayaçların yer aldığı alanlar koyu mavi, açık mavi ve 
yeşil renk tonları ile temsil edilmişlerdir. İncelenen sahanın    

Jeoloji Haritası

Gravite Haritası           Manyetik Harita

Şekil 3: Potansiyel alan verileri ile yapılan mermer aramasına İç Anadolu 
Bölgesi’nden bir örnek 

Şekil 2: İncelenen sahada açılmış olan bir ayna

Şekil 4: İncelenen sahadan bir görünüm

İncelenen sahada yapılan 
sondajlardan elde edilen karotlar
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bazı kısımlarında ise, içerisinde manyetit, ilmenit, pirotin vb. 
mıknatıslanma özelliği olan mineralleri içeren, düşük mıkna-
tıslanma özelliği gösteren kayaçlar (volkanik ve/veya volkano-
sedimanter) yer almıştır. Bu kayaçlar, sarı, kırmızı renk tonları ile 
temsil edilmişlerdir.

Havadan manyetik anomalilere göre, incelenen saha ve yakın 
çevresinde yer alan açık mavi ve yeşil renk tonları ile temsil 
olunan alanlar, genel olarak işletilebilir mermer oluşuklarına 
uygun kayaçların yer alabileceği alanlar olarak değerlendiril-
miştir. Şekil 4’de görülen mostralar ve karotlu sondaj çalışmaları 
rejyonal gravite ve havadan manyetik verileri desteklemiştir.

Potansiyel Alan Verileri ile Taş Ocağı Arama
Şekil 5’te görülen inceleme alanı için hazırlanan üç boyutlu ha-
vadan manyetik haritada, mıknatıslanma özelliği göstermeyen, 
tamamen sedimanter kökenli olan kayaçların (genç çökeller, ki-
reçtaşı ve metamofikler) yer aldığı alanlar, koyu mavi, açık mavi 
ve yeşil renk tonları ile temsil edilmişlerdir. Diğer alanlarda ise 
içinde manyetit, ilmenit, pirotin vb. mıknatıslanma özelliği olan 
mineralleri içeren volkanik ve/veya ofiyolitik kayaçlar yer al-
mıştır. Bu kayaçlar sarı,  kırmızı ve beyaz renk tonları ile temsil 
edilmişlerdir.

Havadan manyetik anomalilere göre inceleme alanı, kireçtaşla-
rının (mermerlerin) yer aldığı mavi ve yeşil renk tonları ile temsil 
edilen bir alana düşmektedir. İnceleme alanlarının kuzeyindeki 
sarı, kırmızı ve beyaz renk tonları ile temsil olunan manyetik 
anomaliler bazalttan, inceleme alanlarının güneyinde yer alan 
sarı, kırmızı ve beyaz renk tonları ile temsil olunan manyetik 
anomaliler ise ofiyolitik kayaçlardan kaynaklanmaktadır.

İnceleme alanı üç boyutlu rezidüel gravite haritasına göre, dü-
şük yoğunluklu genç çökellerin yer aldığı kayaçlar koyu mavi, 
açık mavi, yeşil ve sarı renk tonları ile yüksek yoğunluklu kayaç-
lar (kireçtaşı, metamorfikler ve ofiyolitler) ise sarı ve kırmızı renk 
tonları ile temsil edilmişlerdir. Bu durumda, üç boyutlu rezidüel 
gravite haritasına göre, incelenen alanlar yeşil renk ile temsil olu-
nan ve dar bir şerit olarak uzanan muhtemelen bir fay zonunda 
yer almaktadır. İnceleme alanının bir kısmı ise, bu olası fay zo-
nundan başlayarak sarı ve kırmızı renk tonları ile temsil olunan 
nispeten daha sağlam kireçtaşına (mermer) uzanmaktadır.

Cebeci (İstanbul) Taş Ocakları için hazırlanan havadan manyetik 
haritada, mıknatıslanma özelliği göstermeyen, tamamen se-
dimanter kökenli olan kayaçların yer aldığı alanlar, koyu mavi, 
açık mavi ve yeşil renk tonları ile temsil edilmişlerdir. Bu duruma 
göre, inceleme alanının ortasında mıknatıslanma özelliği olma-
yan sedimanter (karbonat) kayaçlar yer almaktadır. İnceleme 
alanının kuzeyinde, kuzey-batı, güney-doğu istikametinde uza-
nan ve manyetit, ilmenit, pirotin vb. mıknatıslanma özelliği olan 
mineralleri içeren kayaçlar yer almıştır. Bu kayaçlar sarı,  kırmızı 
ve beyaz renk tonları ile temsil edilmişlerdir.

Havadan manyetik anomalilere (yeşil, açık mavi ve mavi renk 
tonları) göre, Cebeci Taş Ocakları ve oldukça geniş çevresinin 
taş ocağı işletimine uygun olduğu belirlenmiştir. İnceleme 
alanıyla ilgili hazırlanan, üç boyutlu rezidüel gravite haritasın-
da, düşük yoğunluklu genç çökellerin yer aldığı kayaçlar koyu 
mavi, açık mavi, yeşil ve sarı renk tonları ile temsil edilmişlerdir. 
Yüksek yoğunluklu kayaçlar (kireçtaşı) ise sarı ve kırmızı renk 
tonları ile temsil edilmişlerdir. Bu durumda, üç boyutlu rezidüel 
gravite haritası görüntüsüne göre pembe ve beyaz renk ton-
larının yer aldığı alanlar kireçtaşı ocakçılığı için uygun alanlar 
olarak belirlenmiştir.

Potansiyel Alan Verileri ile Feldspat - Kuvars Arama
Şekil 6’da görülen inceleme alanıyla ilgili hazırlanan üç boyut-
lu rezidüel gravite haritasında düşük yoğunluklu genç çökeller 
(çok gevşek malzemeler) koyu mavi, açık mavi, yeşil renk tonları 
ile yoğunluğu nispeten daha büyük olan kayaçlar ise sarı ve kır-
mızı renk tonları ile temsil edilmişlerdir. Beyaz renk tonları  ise 
olasılıkla kireçtaşının yer aldığı alanlar olarak düşünülmektedir. 
Rezidüel gravite haritasının üç boyutlu görüntüsüne göre, in-
celeme alanı genel olarak gravite değişiminin çok az olduğu 
bir alanda yer almıştır. Gravite verilerine göre, inceleme alanı 
ve çevresinin feldispat ve kuvars oluşumlarına uygun olduğu 
düşünülmektedir.

Hazırlanan havadan manyetik haritada, mıknatıslanma özelliği 
göstermeyen, tamamen sedimanter kökenli olan kayaçların yer 
aldığı alanlar koyu mavi, açık mavi ve yeşil renk tonları ile temsil 
edilmişlerdir. İnceleme alanının kuzeyinde ise içinde manyetit, 
ilmenit, pirotin vb. mıknatıslanma özelliği olan mineralleri içeren 
ofiyolitik (serpantin, dunit, harzburjit vb.) ve/veya volkanik (ba-
zalt, bazik dayk, andezit) ve/veya granitik kayaçlar yer almıştır. Bu 
kayaçlar, sarı, kırmızı ve beyaz renk tonları ile temsil edilmişler-
dir. Havadan manyetik anomalilere göre, inceleme alanı ve         

Jeoloji Haritası

Gravite Haritası                  Manyetik Harita                                                              

Şekil 5: Potansiyel alan verileri ile yapılan taş ocağı aramasına İç Anadolu 
Bölgesi’nden bir örnek 
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çevresinde yer alan koyu mavi, açık mavi ve yeşil renk tonları ile 
temsil olunan alanlarda yer alan genç çökellerin feldspat ve ku-
vars oluşumuna uygun olduğu düşünülmektedir.

Potansiyel Alan Verileri ile Taşyünü (Bazalt) Arama
Şekil 7’de verilen inceleme alanında, düşük yoğunluklu genç 
çökeller ve/veya piroklastik malzemeler ve/veya alterasyona 
uğramış bazaltlar vb. koyu mavi, açık mavi, yeşil renk tonları ile, 
yoğunluğu nispeten daha büyük olan kayaçlar (altere olmamış 
bazalt ve/veya mermer vb.) ise sarı, kırmızı ve beyaz renk tonları 
ile temsil edilmişlerdir. 

Rezidüel gravite haritasına göre, inceleme alanı genel olarak gra-
vite değişiminin nispeten az olduğu bir alanda (bazalt kontağın-
da ve altere bazaltların olduğu bir yerde) bulunmaktadır. Sağlam 
bazalt (ve/veya güneyde mermer vb.) kütleleri inceleme alanının 
kuzey ve güneyinde bulunmaktadır. 

Hazırlanan havadan manyetik haritalarda, mıknatıslanma özel-
liği göstermeyen, tamamen sedimanter kökenli olan kayaçların 
ve/veya piroklastik malzemelerin yer aldığı alanlar koyu mavi, 
açık mavi ve yeşil renk tonları ile temsil edilmişlerdir.

İnceleme alanının kuzeybatı, kuzey ve doğusunda ise içinde 
manyetit, ilmenit, pirotin vb. mıknatıslanma özelliği olan mine-
ralleri içeren kayaçlar (bazalt vb.) yer almıştır. Bu kayaçlar, sarı, 
kırmızı ve beyaz renk tonları ile temsil edilmişlerdir.

Havadan manyetik anomalilere göre, inceleme alanı bazalt kon-
tağında ve daha çok altere bazaltların olduğu bir alanda yer al-
mıştır. Asıl sağlam bazalt kütleleri, inceleme alanının kuzeybatı, 

kuzey ve doğusunda (yeşil, sarı, kırmızı ve beyaz renk tonları) yer 
almaktadır. Genel olarak inceleme alanının bazalt üretimine uy-
gun olduğu düşünülmektedir.

Sonuç
Endüstriyel hammaddeler için yapılacak detay aramalar öncesi 
potansiyel alan verileri kullanılarak bölgesel ön arama yapma-
nın faydaları ve elde edilebilen sağlıklı sonuçlar bu çalışma ile 
ortaya konulmuştur.

Bir sahanın aranan maden oluşumuna uygun olup olmadığı-
nın, uygun ise arama için hedef alanların belirlenebilmesi ve 
uygun arama yöntemlerin seçilebilmesi için bölgesel jeoloji, 
jeofizik (havadan manyetik ve rejyonal gravite), yükseklik ve 
uydu görüntü verileri birlikte incelenmelidir ve detay arama-
lara (jeolojik haritalama, jeofizik ve sondaj çalışmalarına) daha 
sonra başlanmalıdır. 

Potansiyel alan verileri (havadan manyetik ve rejyonal gravite) 
ile bölgesel ön arama yapılmasının ruhsat alımı, saha alımı-
devri ve detay aramaya başlamadan önce yapılmasının stan-
dart hale getirilmesinin sektöre önemli katkılar sağlayacağı 
düşünülmektedir.   
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Şekil 7: Potansiyel alan verileri ile yapılan kayayünü (bazalt)  aramasına Orta 
Anadolu’dan bir örnek 
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Şekil 6: Potansiyel alan verileri ile yapılan feldispat-kuvars aramasına Orta 
Anadolu’dan bir örnek
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Stronsiyum

B
üyük Savaş’ın acımasız sonuna tanıklık eden babala-
rımız ve onların babaları belki Nazım Hikmet’in 1958 
tarihli satırlarıyla tanıdı ‘Stronsiyum’u. Onların oğulları 
ya da torunları olan biz “televizyon ve bilgisayar çağı 

çocukları” ise çoğunlukla adını dahi bilmeden baş tacı ettik aynı 
elementi. Çünkü o günlerden yakın bir geçmişe kadar (ya da 
en fazla yakın bir geleceğe kadar) renkli ve tüplü televizyon-
monitör teknolojisinde katot ışın tüplerinin X-ışını emisyonlarını 
önlemek için bu televizyon ve monitörlerin camlarında stronsi-
yum ve baryum bileşikleri kullanılmaktaydı. Üç boyutlu televiz-
yon deneyimleri yaşamakta olduğumuz bu günlerde değişen 
teknoloji, bu kullanım alanını kapatmakta olabilir ama bu başka 
alanlar olmadığı anlamına gelmez. Ancak bunlardan bahsetme-
den önce Stronsiyum’u biraz tanımak yerinde olacaktır.

Tarihçe
Doğal görünümü metalik gümüş beyazı olan stronsiyum, önce-
leri kendisi gibi bir toprak alkali metali olan baryumla karıştırıl-
maktaydı. Ta ki 1790’da Kuzey İskoçya’nın köylerinden biri olan 
Strontian’da baryum üzerine araştırmalar yapmakta olan fizikçi 
Adair Crawford onu yeni bir mineral olarak tanımlayana ve on-
dan üç sene sonra da kimyager Thomas Charles Hope bu yeni 
minerali, keşfedildiği köye atıfta bulunarak “stronsit” olarak ad-
landırana kadar. 1808’e gelindiğinde ise artık herkesçe bilinen 
bu element, Sir Humphry Davy tarafından elektroliz yöntemiy-
le saf halde elde edilebilmiş ve Davy bu elementi stronsiyum 
olarak literatüre kazandırmıştır.

Kimyasal ve Fiziksel Özellikler
Nükleer fizyon sonucu oluşturulmuş olan ve Nazım Hikmet’in 
şiirinde geçen, kötü şöhrete sahip sentetik ve kararsız 90 Sr 
izotopunu (ki bu konuya döneceğiz) bir kenara bırakırsak, 38 
atom numarası ve 87,62 g/mol atom ağırlığıyla stronsiyum, do-
ğal olarak bulunan bir toprak alkali metaldir. Element periyodik 
cetvelde 5. periyot ve 2A grubundadır. Kararlı izotopları 84 Sr, 

86 Sr, 87 Sr ve 88 Sr olan stronsiyum doğada serbest halde bu-
lunmaz. Stronsiyum, +2 değerlikli olduğu için oksijenle temas 
ettiğinde stronsiyum-oksite (SrO) dönüşür.

Oluşum Şartları ve Doğada Bulunuşu
Stronsiyum mineral olarak ise doğada altmış iki farklı bileşik 
halinde bulunup, bütün magmatik kayaçların % 0,034’ünü 
oluşturur. Bu altmış iki farklı bileşiğin arasında en yaygınları 
bir sülfat minerali olan selestit (SrSO

4
) ile bir karbonat minerali 

olan stronsiyanittir (SrCO
3
). Selestit % 56,4 SrO içerirken stron-

siyanit için bu oran % 70,1’dir. Bu iki mineral yer kabuğunun % 
0,025’ini oluşturmaktadır.

Selestit ve stronsiyanit minerallerinin oluşumlarına baktığımız-
da her ikisinin de çoğunlukla sedimanter istiflerde ve nadiren 
magmatik kayaçlarda yoğunlaştıklarını görüyoruz. Selestite 
göre daha nadir bulunan ve aragonit grubu minerallerden olan 
stronsiyanit, bir düşük sıcaklık hidrotermal minerali olup kireç-
taşı ve marn gibi kayaçlarda damarlar halinde, geodlar ve mün-
ferit yoğunlaşmalar şeklinde ve nadiren de hidrotermal kökenli 
metalik damarlarda oluşur.

Stronsiyum içeren kayaçlar bünyelerinde çoğunlukla kalsiyum, 
alüminyum, demir ve magnezyum da barındırırlar. Stronsiyanit 
bir karbon bileşiği olmasından dolayı, doğal ortamında bünye-
sinde selestite nazaran daha fazla kalsiyum barındırır. Bu yüz-
den her ne kadar daha yüksek stronsiyum içeriyor ve doğrudan 
doğruya asitle etkilenmesi ile stronsiyum bileşikleri yapımı için 
ideal bir durum oluşturuyor olsa da, stronsiyumu düşük saflıkta 
elde etmek günümüz şartlarıyla ekonomik olmadığı için, stron-
siyum eldesinde selestit stronsiyanite göre daha fazla tercih 
edilmektedir.

Bir barit grubu minerali olan selestit ise daha çok tabakalı se-
dimanter kayaçlar ile bunların tecrit edilmiş boşluklarında, katı 
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çözelti halinde bulunur. Selestitin ekonomik yataklanmaları evaporasyon sonucu 
gerçekleşmektedir. Gelgit üstü kıyı şeritleri, kuru göller (sabkhalar) ve lagünler gibi 
buharlaşmanın etkin olduğu denizel ve geçiş ortamları selestit oluşumuna ola-
nak sağlamaktadır. Jips, kireçtaşı, marn gibi kimyasal çökelim kayaçlarıyla birlikte 
bulunur ve gang olarak kalsit, dolomit, baryum, florit, sülfit ve arsenik içerebilir. 
Cevherin yataklanma tipi genelde mercek ve katman şeklinde olup jips içerisine 
saçılmış halde de bulunabilmektedir.

Heyecan Verici Bir Keşif
Selestit cevherleşmesine güzel bir örnek, her ne kadar hammadde olarak eko-
nomiye katılmıyor da olsa, oluşturduğu turistik çekimle bu yazıda bahsedilmeye 
değerdir. 

1887 yılında Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin Baden-Baden şehrin-
den A.B.D’nin Ohio eyaletinin South Bass adasına bağcılık yapmak için göçen Gus-
tav Heineman, adanın Put-in Körfezinde kalite ve şöhretini bugün hala koruyan 
şaraplarını üretmeye başladı. On yıl sonra 1897’de çalışanlarından bazıları derin-
lerde daha büyük bir şarap mahzeni inşa etmek için kuyu kazarken, 12 metrede 
dünyanın en büyük geodunu keşfettiler. Yirmi santimetreden bir metreye kadar 
değişen büyüklükte selestit kristallerinden oluşan bir mağaraydı bu.

İlk keşif yani mağaranın orijinal hacmi bugünkünden çok daha küçüktü. O za-
manlar (ve halen) havai fişeklerde kullanılan selestit mineraline ait böyle bir ke-
şif elbette akabinde madencilik faaliyetlerini getirmiş ve mağaranın sınırları bu 
faaliyetlerle genişlemiş ve maalesef kristallerin bir kısmı da hammadde olarak 
alınmıştı. Neyse ki ileri görüşlü birisi olan Gustav Heineman bu faaliyetlere çok 
erken bir zamanda dur demesini bildi ve bu mağaranın turistik potansiyelini doğa 
turizminin popülerleşmesinden on yıllar önce fark etti. Turizme açtığı bu seles-
tit cevherine “Kristal Mağara” adını verdi ve buradan elde ettiği gelirle, ABD’deki 
1920 - 1933 yılları arasında yürürlükte olan ve ülke içinde her türlü içkinin üretim, 
satış ve nakliyatını engelleyen “İçki Yasağı” döneminde, bağını da ailesini de yaşa-
tabilmeyi başardı. 

Bugün hala halka açık bir aile işletmesi olan ve 10 metre civarında bir genişliğe 
sahip olan “Kristal Mağara” aynı tesis içindeki şaraphane ve bağları ile önemli bir 
turistik potansiyele sahiptir. 

Kullanım Alanları
Stronsiyum elbette kendini bir turistik mağarayla sınırlandıramayacak kadar faz-
la kullanım alanına sahip bir elementtir. Yazının başlarında girişini yaptığımız 90 
Sr’dan başlamak gerekirse, bu sentetik izotopun nükleer fizyon reaktörlerinde 
önemli bir role sahip olduğunu ifade etmek yerinde olacaktır. Ancak bahsi geçen 
rol bir nükleer fizyon reaktörünün yakıtı değil de, ürünü olduğu için bu yazının ko-
nusu değildir. Yine de bu durum 90 Sr’ın bir enerji kaynağı olarak kullanılmadığı     

Üretim Yapan 
Ülkeler

2005 Yılı Üretim 
Miktarı (ton)

2006 Yılı Üretim 
Miktarı (ton)

2007 Yılı Üretim 
Miktarı (ton)

2008 Yılı Üretim 
Miktarı (ton)

Meksika 110.833 125.000 125.000 96.902

Çin 180.000 180.000 190.000 200.000

Arjantin 7.233 19,822 4.904 14.910

Pakistan 1.855 1.466 1.600 1.700

İspanya 188.000 188.000 336.000 138.000

Türkiye 18.000 6.300 4200 1.600

Fas 2.700 2.700 2.700 2.700

İran 672 1.000 2.000 2.000

Toplam 509.000 524.000 518.000 656.000
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anlamına gelmez. Aksine radyoaktif bozunması sırasında ciddi 
bir ısı ürettiği ve alternatifi olan plütonyumdan (238 Pu) daha 
az maliyetli olduğu için 90 Sr radyoizotop termoelektrik sant-
rallerinde ısı kaynağı olarak kullanılır.   

Nazım Hikmet, dizelerine taşıdığı 90 Sr’ın, ölümünden 23 sene 
sonra kendi coğrafyasını da tehdit edeceğini bilemezdi. Bilsey-
di belki de uyarı mahiyetinde insanlığa birkaç satır daha mi-
ras bırakabilirdi. Zira 1986 Çernobil faciası çok büyük alanları, 
özellikle nükleer atıklarından biri olan 90 Sr ile kirletmiş vahim 
bir vakaydı ve etkileri maalesef Türkiye’de de görüldü. Keza 11 
Mart 2011’de Japonya’nın kuzeydoğu açıklarında vuku bulan ve 
Richter ölçeği ile 9.0 büyüklüğündeki depremin yarattığı tsuna-
minin etkilediği ve nükleer sızıntı meydana gelmesi dolayısıyla 
yarattığı büyük ölçekli tehdit yüzünden gündemden düşmeyen 
Fukuşima nükleer santrali olayı da, sorun giderilemezse 90 Sr 
serpintisine yol açacağı için benzer şekilde vahim olmaya aday-
dır. Peki, bu izotopu bu kadar korkutucu kılan nedir?

Stronsiyum (90 Sr) atomik yapısı itibarıyla kemiklerde yüksek 
miktarda bulunan kalsiyum mineraline fazlasıyla benzer. İn-
san vücuduna kalsiyum gibi alınabildiği için bir şekilde 90 Sr’a 
maruz kalındıktan sonra izotop kemiklere ve dişlere yerleşerek 
yıllarca ışıma yapar (yarılanma süresi 29 yıla yakındır) ve buna 
maruz kalan kişinin sağlığına büyük zararlar verir. Ancak ironik 
bir şekilde aynı özelliğinden dolayı 90 Sr, kontrollü ve düşük 
dozlarda kemik kanseri tedavisinde de kullanılmaktadır. 

Stronsiyumun tıpta kullanımı bununla sınırlı değildir. Rane-
lik asit ile tepkimeye sokulmuş stronsiyumun oluşturduğu 
stronsiyum-ranelat, menopoz sonrası osteoporoz tedavisinde 
omurga ve kalça kırıklarını önlemede kemik yapımını uyarıcı ve 
dayanımını artırıcı olarak kullanılmaktadır. Başka bir örnek sinir 
ilaçlarında kullanılan stronsiyum-bromürdür. Stronsiyum sülfür 
ise kozmetik sektöründe, kıl kökü zayıflatıcılarda kullanılan et-
kin maddelerden biridir.

Stronsiyumun tıp, renkli televizyon ve monitör camları, havai 
fişekler (stronsiyum-sülfür olarak) ve radyoizotop termoelekt-
rik santralleri dışında önemli bir diğer kullanım alanı da ferrit-
lerdir. Ferrit olarak adlandırılan manyetik seramik malzemeler, 
ilave bir metalik iyon içeren demir oksitli bileşiklerdir.  Bu me-
talik iyon stronsiyum olduğunda kimyasal formülü SrFe

12
O

19
 

veya (SrO.6Fe
2
O

3
) SrO.6(Fe

2
O

3
) olan stronsiyum-ferrit (veya 

stronsiyum–hegzaferrit) elde edilir. Stronsiyum-ferrit kalıcı 
(manyetikliğini kaybetmeyen) seramik mıknatısların üretimin-
de kullanılır. Bunlara sert ferritler de denir. Bu mıknatıslar düşük 
maliyetlerinden dolayı elektrik motorlarında, jeneratörlerde, 
rölelerde ve yakıtlı motorlarda geniş bir uygulama alanı bulur. 
Bunlara ilaveten elektrik uygulamalarında da kullanılan kalıcı 
seramik mıknatıslar hoparlörler, telefon zilleri ve alıcılarda da 
kullanılmaktadır. Ayrıca  (mıknatıslı) kapı kapama tutaçları, con-
taları ve mandallarında, çeşitli oyuncaklarda, otomotiv sanayin-
de, demir cevheri ayrıştırmasında ve fotokopi makinelerinde 
kullanılan seramik mıknatıslar stronsiyum ferrit için henüz yeri 
doldurulamaz bir kullanım alanı oluşturmaktadır.

Stronsiyumum bir diğer kullanım alanı Sr(OH)
2
 yani stronsiyum 

hidroksit bileşiği olarak şeker sanayidir. Şeker pancarı ve şeker 
kamışı üretiminde fabrikasyon kademesinde şekerin geri üre-
time alınamayan son kısmı olan ve “melas” olarak adlandırılan 
son üründen şekeri ayırmada stronsiyum hidroksit kullanılır. 
Melas, başlıca hayvancılıkta kullanılan yem sanayinde, kömür 
sanayinde, gübre sanayinde, alkol üretiminde ve gıda sanayin-
de koruyucu madde ve limon tuzu olarak kullanılan sitrik asit 
eldesinde kullanılır.

Kullanım sahalarına verilebilecek diğer örnekler ise demir sa-
nayinde kullanılan stronsiyum-silikat, kromaj kaplamacılığında 
kullanılan stronsiyum-kromat, elektrik sanayinde kullanılan 
stronsiyum-niyobyum-kromseskioksit, optik uygulamalarda 
kullanılan stronsiyum-titanat, fosforsan uygulamalarında kul-
lanılan stronsiyum-aluminat ve diş macunlarında kullanılan 
stronsiyum-klorit olabilir.   
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Rezervler ve Üretim
Çok yakın tarihli olmayan bir araştırmaya göre yeryüzünde en 
çok bulunan 15. element olan stronsiyuma ait dünya rezervle-
rinin 12 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. En yüksek re-
zervli stronsiyum yatakları ise İspanya, Meksika, Çin, Türkiye ve 
İran’da bulunmaktadır. Türkiye için, 2006 yılında yapılan tahmi-
ne göre ülkemizin stronsiyum rezervi 210 bin ton civarındadır 
ki bu da tüm rezervlerin % 1,75‘ini oluşturmaktadır.

İngiltere, uzun yıllar boyunca dünyada en fazla stronsiyum üre-
ten ülke olmuştur. II. Dünya Savaşı öncesine kadar dünyada tü-
ketilen stronsiyum minerallerinin % 90’dan fazlası İngiltere’nin 
güneybatısındaki yataklardan karşılanmıştır. 1969 yılına kadar 
İngiltere dünya üretiminin % 50 - 70’lik kısmını karşılamaya 
devam etmiş, sonraki yıllarda bu üretim yılda 20.000 ton civa-
rında olmuştur. İspanya’nın üretime geçtiği 1968 yılına kadar 
Meksika, dünya selestit üretiminde ikinciliğini korumuştur. 
ABD, 1959’dan beri stronsiyum minerali üretmemektedir. 1974 
yılından itibaren Türkiye de önemli bir selestit üreticisi olarak 
göze çarpmaktadır. Aşağıdaki tablo USGS’in Ocak 2009’da ya-
yınladığı raporundan alınmıştır. Bu tabloda 2005’ten 2008’e ka-
darki dört senede belli başlı stronsiyum üreticilerinin üretimleri 
ton cinsinden verilmiştir.

Türkiye’de Durum
1972 yılında ülkemizde tek üreticisi olan stronsiyum, Barit Ma-
den Türk AŞ tarafından Sivas’ın 29 km güneyinde önemli bir 
selestit rezervi bulunması ile günışığına çıkmıştır. Sonrasında 
sürdürülen çalışmalarda, çok sayıda yatak bulunsa dahi bunlar 
ekonomik açıdan uygun tenörlü olmadıkları için işletileme-
mektedir. Barit Maden AŞ’nin Sivas’ta bulunan tesisi, yaklaşık 
100.000 m2’lik açık, 3.000 m2’lik kapalı alana sahiptir. Bilinen 
en büyük stronsiyum cevher rezervlerinden birinin merkezine 
kurulmuş olan tesisin günlük üretim kapasitesi, 700 ton olarak 
bilinmektedir. Sivas tesisi, ISO 9001:2000 (Quality Management 
System), OHSAS 18001:99 (Occupational Health and Safety Ma-
nagement System) sertifikalarına sahip, ülkemizin ilk madenci-
lik ve işleme tesisidir. Yaklaşık 30 yıldır, Almanya, Fransa, Güney 
Kore ve Japonya’ya 1,5 milyon tondan fazla stronsiyum ihracatı 
yapan firmanın yerli alıcısı olarak Çinkur, elektroliz işleminde 
kullanmak üzere stronsiyum talebinde bulunmuştur. 

Barit Maden Türk AŞ, ülkemizde selestit üretimini açık ocak, 
zenginleştirme işleminde ise sallantılı masa kullanarak cevheri 
sadece fiziksel yollarla, hiçbir kimyasal yöntem olmaksızın kon-

santre hale getirerek satış noktasına ulaştırır. Son yıllarda en 
yüksek kullanım alanı tüplü televizyonlar olan stronsiyumun, 
bu tür teknolojinin yavaş yavaş bitmesi ile birlikte tüketim mik-
tarı azalmış, buna bağlı olarak da dünya üretiminin talepten 
fazla olması nedeniyle, 2007 - 2008 yıllarında üretim kapasite-
leri düşük yüzdelerle çalışmakta iken, 2003 - 2007 yılları arası li-
der üreticisi olduğumuz stronsiyum üretimi 2009 itibari ile dur-
durulmuştur. Barit Maden Türk dışında Demar Group da, aynı 
bölgede başka sahada üretim yapmış ancak o da aynı sebepler 
nedeni ile stronsiyum üretimini durdurmuştur.

Sonuç
Dünyada stronsiyumu en fazla tüketen ülkeler; ABD ve 
Japonya’dır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dünyanın en bü-
yük rezervlerinden birine sahip olan ülkemiz üretiminde ham 
olarak, işlenmeden satılan selestit nedeni ile rezerv miktarına 
oranla üretimde alt sıralarda bulunmakta ve günümüz itibariy-
le en yüksek üretimi gerçekleştiren ülkeler olan İspanya, Meksi-
ka ve Çin’in ardından dördüncü sırada yer almaktadır. Belki de 
sahip olduğumuz rezervi, etkin olarak kullanmamız için cevher 
üretimini yanında aynı zamanda ülke içerisinde hammadde-
yi kullanabilecek Ar-Ge ve tesis yatırımları yapmak doğru bir 
adım olacaktır. Dünya ölçeğinde büyük rezervlere sahip oldu-
ğumuz stronsiyum için dünyanın kullanım alanı yaratmasıde-
ğil, ülkemiz mühendis ve kaynakları tarafından özel çalışmalar 
yapılması ve yeni kullanım alanları yaratılması gereklidir.    
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Gelişmekte olan ülkelerin enerjiye, hammaddelere ve metallere olan ih-
tiyaçları tarih boyunca süregelen bir gerçektir. Bugün bunun dünyada en 
bilinen örnekleri Çin, Brezilya ve Hindistan’dır. Bu ülkelere göre nispeten 
daha az nüfusa ve daha mütevazi bir sanayi endüstrisine sahip Türkiye, 
hammadde ve enerji konusunda sürekli artan bir eğilimle birlikte geliş-
mektedir. Son bir kaç çeyrektir OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüme 
rakamlarına sahip olan Türkiye’de, maden sektörü de bu gelişimden pay 
almaktadır. Bu büyüme kısmen kamu sektöründe olsa da çoğunlukla özel 
sektörden iştirakçiler ve yabancı yatırımcıların çabalarıyla sürmektedir.

E
nerji hammaddelerinin önemli bir bölümünü komşu-
larından ithal eden Türkiye’de son dönemlerde ma-
den aramaları geçmiş yıllara kıyasla oldukça artmıştır. 
Bugün madencilik sektörü gelişmelere ve bu süreçte 

oluşan ihtiyaçlara göre şekil almaktadır. Ancak bu noktada 
eldeki imkanların doğru şekilde değerlendirilmesi ve işletme-
lerin verimliliği ayrı bir önem kazanmıştır. Verimli çalışmayan 
bir işletmenin, fiyatlar konusunda belirleyici olamadığı maden 
sektöründe ayakta kalabilmesi oldukça güçtür.

Günümüzde maden sektöründe kullanılan teknolojinin loko-
motifi “verimlilik” olmuştur. En basit ifadeyle; yapılan bir işin 
kaliteli bir şekilde ve düşük maliyetle, belirli bir süre içerisinde 
yapılması “verimlilik” olarak tarif edilebilir. Her sektörde oldu-

ğu gibi madencilik alanında 
da başarılı uygulamalar için 
eğitimin önemi oldukça art-
mıştır. Sektörün öncü maden 
firmaları, araştırmalarına son 
on yılda ağırlık vermiş ve 
“sürekli gelişim” (continuous 
improvement) veya Ar-Ge 
departmanları kurmuşlardır.
Gelişmekte olan bir maden 

sektörüne sahip Türkiye için 
de bilginin ve eğitimin öne-
mi hızla artmaktadır. Doğru 
bir bilgiye sahip olmak bazen 
firmaların harcayacakları ge-

reksiz yüz binlerce ve hatta milyonlarca doları kurtarabilir. Bu 
sebeple Haziran ayında Madencilik Türkiye Dergisi’nin orga-
nizasyonuyla, Türkiye’deki maden firmalarının yöneticilerine 

ve mühendislerine yönelik olarak, ODTÜ Maden Mühendisliği 
Bölümünde uygulamalı kısa kurslar verdik. Türkiye’de yeni yeni 
yaygınlaşmaya başlamış ancak uzun bir zamandır gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde düzenlemekte olduğumuz kısa kurs 
veya “short course” terimini açıklamak gerekirse: Üniversite dü-
zeyindeki bir dersin yoğunlaştırılmış olarak, alanında uzman 
kişilere, bir haftadan kısa sürede verilmesidir. Bu bilinen anlam-
da bir seminer olmayıp, bu tür kurslarda verilen ve elde edilen 
bilgiler büyük oranda uygulamalıdır.

Türkiye’de düzenlenen eğitimlerden yöneticilere verilmiş olan 
bir günlük kursta; mevcut teknolojiler hakkında genel bir pers-
pektifin çizilmesinin yanı sıra bu teknolojilerin alımında dikkat 
edilmesi gereken hususları ele aldık. Ayrıca teknoloji satın alı-
mından sonra yükleme ve destek konusunda kilit öneme sahip 
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noktaları işledik. Bu kurs sonrasında bazı teknoloji şirketlerinin, 
Türkiye’deki maden firmalarına reklam ve pazarlama konusun-
da bir çok girişimlerinin olduğunu ancak buna karşın teknoloji 
şirketlerinin bu konularda yeterince bilgi ve tecrübeye sahip 
olmadıklarını gördük. Bu duruma verilecek örneklerden birisi 
de Filo Yönetim Sistemleri (FYS) ’dir. Dergimizin geçen iki sayı-
sındaki köşemizde ele aldığımız bu sistemlere bir çok firma ih-
tiyaç duyup duymadığından emin olamamaktadır. Özellikle bu 
alanda, bazı büyük şirketlerin piyasadaki baskınlığı ve daha eski 
bir geçmişe sahip olması bir tekel oluşturmaktadır. Mevcut du-
rumda Türkiye’deki orta ve küçük ölçekli madenler göz önünde 
bulundurulduğunda otomatize filo yönetimi lüks ve gereksiz 
sayılabilir. Halbuki böyle bir ihtiyaç için çok daha ucuza mal 
edilebilecek, küçük madenlere yönelik FYS’lerin cevap verebi-
leceğini biliyoruz. Firmaların bu tür yatırımları yapmadan önce 
mevcut teknolojileri bilmeleri ve artı-eksilerini karşılaştırmalı 
olarak ele almaları gerekmektedir. Büyük firmalar bu tür satın 
almalar için birimler oluşturmuşlardır. Ancak küçük firmaların 
böyle birimler kurmaları oldukça büyük bir mali külfet oluştu-
racaktır. Bunun yerine sektörde bu tür analizler veya fizibilite 
çalışmaları yapan şirketlerden veya danışmanlardan alacakları 
hizmet, olası çok büyük kayıpları önceden engelleyecektir.

Örnek uygulamalar, firmalar için benzer hataları tekrarlamamak 
ve doğru uygulamaları satın alma noktasında oldukça önemli-
dir. Başarısız bir tecrübeden haberdar olmak bazen hatalı ya-
pılacak çok yüksek miktardaki harcamaya tekabül edebilmek-
tedir. Bu tür kısa kurslar veya konferanslar bu tür tecrübelerin 
paylaşımı açısından firmalar için büyük fırsatlardır.

Yine Türkiye’de düzenlediğimiz eğitimlerden mühendislere yö-
nelik olarak vermiş olduğumuz kurs ise teorik bölümü çok kısa 
tutulan, ağırlıkta uygulamalı bir kurs olmuştur. “Data to Action” 
veya “Verilerden Harekete Geçme” uygulaması üzerinde durdu-
ğumuz teknik kursta katılımcıların üretim, harcama, sondaj ve 
operasyonel bilgiler içeren toplam üç tane farklı veri tabanına 
erişim ve bu verileri kullanma imkanı oldu. Katılımcıların büyük 
bir çoğunluğunun aslında bu tür analizler yapıyor olmalarına 
rağmen, veri tabanları ve ileri analiz teknikleri konularında tec-
rübelerinin az veya hiç olmaması sebebiyle bu bölüm üzerinde 
daha uzun süre durmamız gerekmiştir. Kursun son gününde 
grup çalışması olarak, bu ham verilerden yola çıkarak bir proje 
hazırlamaları istendiğinde, her katılımcı kendi işiyle ilgili analiz 
araçları ve raporlar geliştirdi. Ancak temel komutlara, pivot tab-
lolarına ve veri tabanı ortamına ısındıktan sonra hazırladıkları 
bu projelerde, katılımcıların yaratıcılığının bizleri etkilediğini 
söylemeden geçemeyeceğiz. Önceleri sadece SQL Server’da 
verileri barındıran tabloları açmakla yetinirken, bu kurs saye-
sinde katılımcılar üretim-maliyet-operatör-ekipman gibi ta-
mamen farklı verileri entegre ettikleri analizleri gerçekleştirme 
ve raporlar üretme konusunda, iki gün gibi çok kısa bir sürede 
önemli bir gelişim sağladılar.

Kursiyerlerin bu alanda önemli bir geçmişleri olmamasına rağ-
men, iki günün sonunda oldukça detay ve ileri düzey sayılabi-
lecek; sefer süresi, personel emniyet kayıtlarının analizi gibi bir 
çok yerinde ve etkili analiz yöntemlerini geliştirmiş olması, kur-
sun amacına hizmet ettiğini bize göstermiş oldu. Katılımcılar 
arasından bakım-onarım departmanında çalışan bir katılımcı-
mız ise farklı ekipmanların verilmiş olduğu bir yıl için uygun-
luğu (availability) ve kullanımı (utilization) üzerine hazırladığı 
raporunda sonuç olarak, işletmenin verimliliğinin arttırılması 
için yapılması gerekeni söyleyecek kadar ham verilerin kendi 
alanında analiz için kullanılabilir hale getirilebileceğini göster-
miş oldu. Bu tür raporlama araçlarının üretilmiş olması bizim 
açımızdan, bugüne kadar verdiğimiz kursları göz önünde bu-
lundurduğumuzda başarılı olduğumuzu göstermektedir.

Sonuç olarak teknoloji firmaları doğal olarak kendi karlılıklarını 
arttırmayı hedeflemekte ve bu sebeple ürünlerini satabilmek 
için oldukça başarılı pazarlama ve reklam yöntemleri geliştir-
mektedirler. Bu firmalardan bir çoğu destek hizmetlerini de ti-
cari amaçlı olarak kullanabilmektedir. Örneğin, kurumsal bir  
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yazılım firmasından istenilecek bir raporu ticari bir firma hazır-
layıp satacaktır ancak bilgilerin nereden ve nasıl temin edildi-
ğini, raporun hazırlanış yöntemini paylaşmak istemeyebilirler. 
Bunun benzeri bir durum, bir işyerindeki başarılı bir personelin 
işini ve birikimini paylaşmadığı durumdur. O takdirde bu kişi 
işten ayrıldığında şirket ciddi sorunlarla karşılaşabilir veya bu 
kişi sırf yerini alacak bir başkası olmadığı için terfi alamayabilir. 
Bu sebeple maden şirketlerine düşen, bu noktada başarılı bir 
teknoloji ve kültür politikası geliştirmektir. Her seferinde “hazır 
balık almak” yerine, politika olarak “balık tutmayı öğrenmek” 
çok daha yerinde olacak ve uzun vadede sonuç getirecektir. 
Raporlama ve analiz birbirinden tamamen farklı iki yöntem-
dir. Raporlar mevcut durumun bir şekilde ifadesidir. Genellikle 
sadece belirli bir periyot hakkında bilgi verirler. Ancak analiz, 
mevcut durumun yani sıra trendi, yapılan işin kalitesini ve ve-
rimliliğini ortaya koyacak sorulara yönlendirir. Şirketlerin ve 

madenlerin başarılı bir biçimde yönetilebilmesi için raporların 
yanı sıra analize de büyük zaman harcamaları gerekmektedir. 
Bugün gelinen noktada dünyanın en büyük ve başarılı şirket-
leri gerek yatırımlarını, gerekse halkla olan ilişkilerini ileri analiz 
yöntemleriyle incelemekte ve bir sonraki adımlarını buna göre 
atmaktadırlar. Küçük ve orta ölçekli maden firmaları, maden 
fiyatlarını ve piyasasını belirleyecek güce sahip değildirler. Bu 
sebeple bu tür firmalarda işletme maliyetleri ve verimliliği, bü-
yük firmalarla rekabet edebilmeleri için çok daha ayrı bir önem 
taşımaktadır. Bunun en önemli yolu bu firmaların eğitime yap-
tıkları yatırımları arttırmaları ve sadece raporlama yerine analiz 
yöntemlerini de kullanmalarıyla mümkündür.  

Yazı içerisindeki resimler, kurs sonunda katılımcıların ham 
verilerden ürettikleri raporlar ve analiz araçlarından bazıla-
rına aittir. 
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5995 Sayılı 
Yasa’nın Getirdikleri-8
 

Av. Cemal Yeşilyurt
hukuk@madencilik-turkiye.com

5
995 sayılı Yasa’nın 15’inci maddesiyle, 3213 sayılı Ma-
den Yasası’nın 32’nci maddesinin son fıkrası değiştiril-
miştir. Değişiklikle, maden ruhsatının hükümden düş-
mesi halinde, madencilik faaliyetleri sonucu çalışma 

yapılan alanının çevreyle uyumlu hale getirilmesi, 5995 sayılı 
Yasa ile yürürlük kazanan Çevreyle Uyum Teminatı (ÇUT)’nın 
kullanılması, söz konusu teminatın yeterli olmaması halinde ise 
kamu kurumlarının yapacağı harcamaların, hükümden düşen 
ruhsat sahibinden nasıl alınacağı, kural altına alınmıştır.

Esasen ormanlık alanlarda, Orman İdaresi, çevreyle uyum ta-
ahhüdü almadan çevreyle uyum konusunda zaten izin verme-
mektedir. Böylece, ormanlık alanlarda ruhsat sahibi hem orman 
idaresi hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına taahhüt 
vermek zorunda kalmaktadır. 

Madencilik faaliyetleri sonucu bozulan arazinin çevreyle uyum-
lu hale getirilmesinin en güvenilir ve en garantili yolu, maden-
cilik faaliyeti ile çevreyle uyumun birlikte gerçekleştirilmesinin 
sağlanmasıdır. Ruhsat hükümden düştükten sonra faaliyet ya-
pılan alanın çevreyle uyumlu hale getirileceğini, konulan bu 
hükümlerle sağlamak çok zordur. Ruhsat sahibi cevheri bitmek 
üzere olan ruhsatını, ekonomik gücü olmayan birine devre-
derse ne olacaktır? Ruhsatın bütün hak ve yükümlülükleri ile 
devredileceği Yasa hükmü iken, ekonomik gücü olmayan yeni 
ruhsat sahibinden, madencilik faaliyetleri yapılan alanı çevreyle 
uyumlu hale getirmesini istemek ve beklemek hayaldir. Kaldı ki, 
çok büyük işletmeler ile çok küçük işletmeler aynı miktar ÇUT 
ödediğine göre konulan kural zaten temelden adaletsizdir.  

Sonuç olarak, madencilik faaliyeti sonucu bozulan arazinin 
çevreyle uyumlu hale getirilmesinin, faaliyetle at başı olması 
ve yapılan faaliyetle eşdeğer şekilde çevreyle uyum bedelinin 
alınmasının gerektiği kanaatindeyim. Bu konuda yapılacak 

düzenlemenin madencilik faaliyetini aksatmaması ve çevrenin 
gözetilmesi dengesini de bünyesinde barındırması en güvenilir 
yol ve en uygun çözümdür. Ayrıca, teminat bir kereye mahsus 
alınır. Bu nedenle, ÇUT’un her yıl alınması bunun teminat değil 
vergi olduğunun kanıtıdır. Konuyla ilgili olarak dergimizin 12. 
sayısında gerekli açıklamalar yapıldığından daha fazla üzerinde 
durulmayacaktır.

5995 sayılı Yasa’nın 16’ncı maddesiyle Maden Yasası’nın 47’nci 
maddesine eklenen 4. fıkrayla; Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğüne, buluculuk hakkı kazandığı IV. Grup (b) bendi ile 
VI. Grup maden ruhsat sahalarını, arama masrafları karşılığında 
ihtisaslaşmış Devlet kuruluşlarına Bakan onayı ile devredebil-
me hakkı tanınmış ve bu durumda Yasa’nın 17’nci maddesinde 
belirtilen sürelerin bu kararların uygulanması esnasında aran-
mayacağı, belirtilmiştir.

Aynı maddeye eklenen bir sonraki fıkrada ise; Bakanlık tarafın-
dan, ruhsat müracaatlarına kapatılan alanlar ile havza ve kuşak 
madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak için 
herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya tak-
sir edilmiş alanlarda, Bakanlıkça da gerekli görüldüğü takdirde, 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne arama faaliyeti yap-
tırılmak gayesiyle ruhsat verilir. İşletilebilecek maden varlığının 
belirlenmesi halinde, bu alanlardan ruhsat müracaatına kapatı-
lan alanlardaki madenlerin işletilmesi için Bakanlar Kurulu kararı, 
diğer alanlar için ise bu madde ve 30’uncu madde hükümlerine 
göre Genel Müdürlük tarafından ihale edilir, denilmiştir.

Yukarıda aktarılan düzenleme madencilik açısından son derece 
olumludur. Hem Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne 
işlerlik kazandırmasına hem de arama faaliyetleri sonucu işle-
tilebilecek maden varlıklarının belirlenip ihale edilmesine katkı 
sağlanacaktır.

Hukuk Soru
Cevap Köşesi

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

Maden Hukuku
www.madencilik-turkiye.com
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13.02.1960 gün 10431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7426 
sayılı Yasa, o zamanki adıyla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’ne 
ayrıcalıklar tanımaktaydı. 

Örneğin; Balıkesir Hükümet Konağından, Kütahya Hükümet Ko-
nağına, oradan Manisa Hükümet Konağına çekilen hattın çev-
relediği alan şeklinde, bir sınır tarifi verilerek bu alanın Kömür 
madeni için kapatıldığı, Enstitü tarafından Maden İşleri Genel 
Müdürlüğüne iletilmekte, söz konusu alan 1/200.000’lik hari-
talara işlenerek ilgili valiliklere bildirilmekteydi. Uygulamadaki 
tabiriyle - kapama alanı - denilen bu kısma, 3 yıl boyunca Ma-
den İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kömür madeni ruhsatı 
verilmezdi. 3 yıl bitmeden aynı yöre yeniden kapatılabiliyordu.

Yapılan büyükçe kapama alanı içinde MTA arama yapmakta, 
yaptığı arama sonunda işletilebilir maden varlığı bulduğu du-
rumlarda iki yıl içinde 2.000 hektarı geçmeyen arama ruhsatları 
istemekteydi. İki yılı arama dönemi olan kapama, bir yıl süre 
ile yine kapalı kalır, üç yılın bitiminde açık hale gelirdi. Kapama 
alanı içinde bulunan hükümden düşmüş Arama Ruhsatlı ve İş-
letme Talepli maden ruhsat sahaları da istemi halinde MTA’ya 
verilirdi. 3213 sayılı Yasa’nın 51’inci maddesiyle, 7426 sayılı Yasa 
yürürlükten kaldırılmıştır.

7426 sayılı Yasa ile çok uzun bir süre, çok büyük bir alanın MTA 
dışındaki tüm madencilere kapalı hale getirilmesi, 7426 sayılı 
Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihlerde savunabilir ise de günü-
müzde bu olanaksızdır. Ancak, 7426 sayılı Yasa’nın yürürlükten 
kalkması sonucu MTA’nın arama faaliyetlerinin aksadığı da bir 
gerçektir. Kapama yapılan alanda etüt yapılmakta, etüt sonu-
cu rapor düzenlenmekte, rapor sonucu bulunan maden varlı-
ğı Bölge Müdürlüğüne bildirilmekte, Bölge Müdürlüğü, Genel 
Müdürlüğe iletmekte, Genel Müdürlük ilgili birimince de Ma-
den İşleri Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmaktaydı. Bu süreç 
en kısa iki ya da üç ayda tamamlanabiliyordu. Tabi o alan kapa-
ma alanı olduğu zaman geçen süre önemli değildi. 3213 sayılı 
Yasa yürürlüğe girdikten sonra MTA tarafından yapılan bir etüt 
görüldüğünde, anında o alana üçüncü kişilerce başvuru yapıl-
dığından, MTA’nın bu konuda şansı çok azalmıştır.

5995 sayılı Yasa ile ruhsat müracaatına kapalı alanlar ile havza 
ve kuşak madenciliğini geliştirmek amacıyla herhangi bir se-
beple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş alan-
ların Bakanlıkça MTA’ya arama faaliyeti yaptırılmak amacıyla 
teminat alınmaksızın verilmesi, çok olumlu bir düzenlemedir. 

Yine 5995 sayılı Yasa’nın 18’inci maddesiyle 3213 sayılı Yasa’ya ek-
lenen geçici 13’üncü madde, MTA tarafından Maden İşleri Genel 
Müdürlüğüne iade edilen veya Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarih-
ten önce iade edilip ihalesi yapılmayan sahaların istem halinde 
MTA’ya tekrar iade edilmesi de MTA adına olumlu bir gelişmedir.

Geçici 14’üncü maddede; 3213 sayılı Yasa’da, Mermer ve Maden 
olarak iki grup ruhsat verilirken, 5177 sayılı Yasa’nın yürürlüğe gir-
mesi ile grup sayısı beşe, 5995 sayılı Yasa ile de altıya çıkarılmıştır. 
5995 sayılı Yasa ile IV. Grup arama ruhsat sahipleri VI. Grup kap-

samındaki madenler için 6 ay içinde VI. Gruba intibak yaptırmak 
zorunda olduğu, aksi halde bu ruhsatların VI. Grup madenler için 
hak sağlamayacağı, bu süre içinde yapılan VI. Grup yeni müraca-
atlar intibaklar ile doğan haklar korunarak 6 aylık süre sonunda 
değerlendirileceği, VI. Gruba intibak yaptıran ruhsatların IV. Grup 
haklarının arama ruhsat süresi sonuna kadar devam edeceği, 
arama ruhsat süresi sonunda işletme projesindeki maden gru-
bunda ruhsatlandırılacağı, kural altına alınmıştır.

Geçici 15’inci maddede; 5177 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği 
tarihten önce verilmiş olan ruhsatın talep edilen ruhsat grubu 
alanına taksir edilmesi, talep edilen alanda aynı gruba ait başka 
bir ruhsat bulunmaması ve aynı alan içinde öncelik hakkı olan 
diğer grup ruhsat alanlarındaki faaliyetlere engel olmaması 
şartı ile 3213 sayılı Yasa kapsamına alınan madenler için arama, 
ön işletme ve işletme ruhsatlarından; mermer ruhsatları II. Grup 
madenler, maden ruhsatları ise I (b), III., IV., V. ve VI. Gruplardan 
birine hak sağlar, denilmiştir.

Taşocakları Nizamnamesi’nin yürürlükten kaldırılması sonucu 
Nizamname’ye tabi olarak ruhsatlandırılan madenler, 5177 sa-
yılı Yasa ile Maden Yasası’na tabi olmuştur. 

5177 sayılı Yasa’nın yasalaşması sırasında verilen bir önergey-
le, 5177 sayılı Yasa’nın geçici 1’inci maddesinin 9. fıkrasına, 
Yasa’nın özüne ve hukuka açıkça aykırı olan bir ibare eklenerek, 
Taşocakları Nizamnamesi’nin yürürlükten kaldırılması sonucu 
Maden Yasası kapsamına alınan madenler için, işletme ruhsat-
larının bu haktan yararlanamayacağı, kuralı konmuştur. Arama 
ve ön işletme ruhsatlarına ise kapsama alınan madenler için 
hak tanınmıştır.

3213 sayılı Yasa’nın 5177 sayılı Yasa’nın yürürlüğünden önceki 
İşletme Faaliyeti başlıklı 29’uncu maddesinde; işletme süresin-
ce ruhsat sahibinin her yıl Mart ayı sonuna kadar her işletme 
izni için işletme faaliyet raporunu, imalat haritasını, bilançosu-
nu, arama faaliyet raporunu ve bir sonraki yıl için üretim prog-
ramını ilgili daireye vermek zorunda olduğu, hükmü yer almak-
taydı. Anlaşılacağı üzere, ruhsat işletme aşamasında da olsa her 
yıl arama faaliyetinde bulunmak zorunluydu. Bir başka anlatım-
la ruhsatın işletme aşamasında olması arama faaliyetinin bittiği 
anlamına gelmiyordu. Ayrıca, idareden arama ruhsatını aldık-
tan sonra her türlü faaliyetini kısa sürede yerine getirip, işletme 
aşamasına geçen ruhsat sahibi 5177 sayılı Yasa’nın Geçici 1’inci 
maddesi 9. fıkrasıyla adeta cezalandırılıyordu. Geç de olsa bu 
durum 5995 sayılı Yasa ile düzeltilmiştir.
 
Kaldı ki, işletme ruhsatı almış ve II. Grup maden için intibak yap-
tırmış bir mermer ruhsatı üzerine kalker ruhsatı verilmediğin-
den, blok mermer üretimi yapmayan mermer işletme ruhsat 
sahaları, 5995 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihe kadar atıl 
olarak beklemek zorunda kalmıştır. Bu zaman zarfında bazıları 
da hükümden düşmüştür.

Geçici 16’ncı maddede; 5995 sayılı Yasa’nın yayım tarihinden 
önce işletme ruhsatı yürürlüğe girdiği halde işletme izni      
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düzenlenmeyen ruhsatlar için ruhsat yürürlük tarihinden iti-
baren 3 yıl içinde Yasa’nın 7’nci maddesine göre gerekli izin-
lerin alınarak Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Ancak, 
bu Yasa’nın yayımı tarihinde 3 yıllık süresi dolmuş veya 3 yıllık 
sürenin dolmasına 1 yıldan az süresi kalmış ruhsatlar için söz 
konusu izinlerin 1 yıl içinde alınarak Genel Müdürlüğe verilmesi 
zorunludur. Aksi takdirde bu ruhsatlar feshedilir, hükmü geti-
rilmiştir.

3213 sayılı Yasa’nın 7’nci maddesine göre alınması zorunlu izin-
lerin 3 yıl içinde alınıp tamamlanması işletme ruhsat sahibin-
den istenmektedir. 5995 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinden 
önce işletme ruhsatına bağlanmış, ancak Yasa’nın yürürlüğe 
girdiği tarihte de 3 yıllık sürenin dolmasına 1 yıldan az kalmış, 
işletme ruhsatlarına ise tüm izinleri almaları için 24.06.2011 ta-
rihine kadar süre tanınmıştır.

Bu hüküm son derece hatalıdır. Bir kez izin için süresinde baş-
vuru yaptığı halde, izni bir türlü vermeyen kamu kurumlarının 
fiilinden ruhsat sahibi sorumlu tutulmaktadır. Böylesi bir du-
rumda ruhsat sahibi, başkasının fiili sonucu sorumlu hale geti-
rilip, işletme ruhsatının iptali yoluna gidilmesi, Yasa’nın bütün-
lüğüne ve hukuka açıkça aykırıdır.

Elimde olan bir davadan örnek vermek gerekirse; Maden ruhsat 
sahibi tarafından Maden İşleri Genel Müdürlüğüne 20.07.2005 
tarihinde yapılan mera tahsisi hakkındaki istem, Genel Müdür-
lükçe 16.03.2006 tarihinde onay görmüş ve ilgili valiliğe gerekli 
işlemin yapılması bildirilmiştir. Valilik istemi uygun bulmamış, 
bunun üzerine idari dava açılmak zorunda kalınmıştır. Mah-
keme tarafından 07.12.2010 tarihinde işlemin iptal edildiği, 
idareye tebliğ edilmiştir. Karar valilikçe temyiz edilmiş, henüz 
kesinleşmemiştir. Görüleceği üzere, mera tahsis amacının de-
ğiştirilmesi istemi ile tahsisin gerçekleşmesi arasında geçen 
süre, 5,5 yıldır ve bu konuda ruhsat sahibinin hiçbir kusuru 
yoktur. Verilen süre yönünden örnek uç bir emsal teşkil etse de 
ruhsat sahibinin kusuru olmadan Yasa’nın 7’nci maddesindeki 
zorunlu izinlerin alınmasında çoğu zaman üç yıl yeterli bir süre 
olmamaktadır. 

Kanımca, ruhsat sahibinin 3 yıl içinde izinleri alıp işletme faa-
liyetine geçmesi madenlerin atıl kalmaması yönünden yerin-
de bir düzenleme iken, bu süre içinde kendi kusuru olmadan 
zorunlu izinlerin alınamamasından dolayı ruhsat iptali, ağır bir 
yaptırımdır. Maddeye eklenecek bir cümle ile üç yıl içinde kendi 
fiiliyle izinler konusunda gecikme gösteren işletme ruhsat sa-
hiplerinin teminatlarının iradı ile 1 yıllık bir süre daha tanınması 
bu süre sonunda da zorunlu izinleri alamayan ruhsat sahibinin 
her yıl teminat iradının katlanarak uygulanması daha uygun 
bir çözüm olacaktır. Kısaca, zorunlu izinleri süresinde alamayan 
ruhsat sahiplerine uygulanacak ceza ruhsat iptali yerine temi-
nat iradı olmalıdır.

Mevzuat gereğince diğer kurumlardan alınması gereken izin-
lerin alınamaması, 3213 sayılı Yasa’nın 3’üncü maddesinde, 

beklenmeyen hal olarak tanımlanmıştır. Aynı tanım Uygulama 
Yönetmeliği’nin 4. maddesinde de vardır. Konuyla ilgili diğer 
düzenlemeler, Uygulama Yönetmeliği’nin 37/2., 41/6., 41/9. 
maddelerinde yer almıştır. 

Geçici 16’ncı maddesindeki ruhsat iptalini önleyebilmek için 
Yasanın 37’nci maddesindeki mücbir sebep ve beklenmeyen 
haller nedeniyle geçici tatil isteminde bulunulabilir mi?
 
Yasa’nın 37’nci maddesinde; Mücbir sebep veya beklenmeyen 
haller dolayısıyla işletme ruhsat sahalarındaki faaliyetin geçici 
olarak tatiline, ruhsat sahibinin müracaatı üzerine Genel Mü-
dürlükçe karar verilebilir. Ruhsat sahibince müracaat tarihi, 
geçici tatilin başlama tarihi olarak kabul edilir, hükmü vardır. 
Yasa’nın 7’nci maddesindeki zorunlu izinleri alamayan ruhsat 
sahiplerinin, bu durumlarının beklenmeyen hal olduğu konu-
sunda bir tartışma yoktur. Ancak, bunu gerekçe gösterip ida-
reden geçici tatil talep etmeleri halinde, sorun idarenin istemi 
uygun bulup bulmamasında toplanacaktır.

Geçici 17’nci maddede; 5995 sayılı Yasa’nın yürürlük tarihinden 
önce arama ruhsatı almaya hak kazanmış başvurular ve mev-
cut arama ruhsatlarının süresi düzenlenmiştir. Düzenlemeye 
göre arama ruhsatı ve sertifikasının süresi üç yıl olup, bu süre 
IV. grup madenler için arama faaliyet raporları ile başvuru yapıl-
ması halinde iki yıl daha uzatılabilecektir. 

5995 sayılı Yasa’nın yürürlüğü ile birlikte yapılan başvurularda 
hak sağlayanlardan iki ay içinde harç ve teminatını yatıranlar, 
ön inceleme raporu, maden arama projesi ve mali yeterlilik 
raporunu, 06.11.2010 gününden sonraki bir ay içinde idareye 
vermek zorundadır.

Geçici 18’inci maddede; II. Grup arama ruhsat sahiplerinin, II (a) 
Grubu madenler için işletme ruhsatı almak istemeleri halinde, 
5995 sayılı Yasa’nın yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisin-
de, Yasa’nın 24 üncü maddesine göre işletme ruhsat talebinde 
bulunmak zorunda olduğu, bu sürede işletme ruhsat talebinde 
bulunmayan II. Grup arama ruhsatlarının II (a) Grubuna hak sağ-
lamayacağı, II (b) Grubu maden ruhsatı olarak değerlendirilece-
ği,  ancak II (a) Grubu maden işletme ruhsatlarının talebi halinde 
II (b) Grubu madenler için hak sağlayacağı, öngörülmüştür.

II. Grupta yer alan madenler bilindiği üzere 5995 sayılı Yasa ile 
ikiye ayrılmış, kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit, bazalt gibi 
kayaçlardan agrega, mıcır veya öğütülerek kullanılacak kayaç-
lar II-(a) Grubunda yer almıştır. 

5995 sayılı Yasa öncesi II. Grup arama ruhsatı alan ruhsat sa-
hipleri altı ay içinde Yasa’nın 24’üncü maddesine göre işletme 
projesi vererek II (a) Grubu işletme ruhsatı alabileceklerdir. Altı 
aylık sürede işletme ruhsatı talebinde bulunmayanlar ise II (b) 
Grubu olarak değerlendirilecektir. II (a) Grubu işletme ruhsatı 
alanların ise süre sınırı olmadan II (b) Grubuna geçmelerinde 
bir engel yoktur.   
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Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat (TL/

Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/kg)

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

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

Haz. 2011 Keles krible +40 mm 106 KLİ 2.766

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

Haz.2011 Ilgın Parça 93 ILİ 2.970

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

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

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

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

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

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

TÜRKİYE - TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat (TL/Ton-

KDV Hariç)
Yer

Kalori 
(kcal/kg)

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

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

Tem.2011 18/150 PARÇA (DÖKME) 310 KA. MÜ.(ÇATALAĞZI) LAV. 6650

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

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

TÜRKİYE KROM - MANGAN CEVHER FİYATLARI

Tarih Metal Fiyat Birim FerroA
lloyN

et.com

1.Tem.11 Krom cevheri (CIF - Çin) % 46 - 48 konsantre 305-320 USD / dmt

1.Tem.11 Krom cevheri (CIF - Çin) % 40 -  42 parça 290-305 USD / dmt

1.Tem.11 Krom cevheri (CIF - Çin) % 38 - 40 parça 260-275 USD / dmt

1.Tem.11 Manganez cev. (CIF - Çin) % 42 - 44 parça 5,3-5,4 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

14.Haz.11 Lantanyum Metal ≥ 99% 210,00 0,00 210 USD / kg

14.Haz.11 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 110,00 103,70 54 USD / kg

14.Haz.11 Seryum Metal ≥ 99% 215,00 0,00 215 USD / kg

14.Haz.11 Seryum Oksit ≥ 99.5% 115,00 116,98 53 USD / kg

14.Haz.11 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 418,00 0,00 418 USD / kg

14.Haz.11 PraseodmiyumOksit ≥99.5% 230,00 130,00 100 USD / kg

14.Haz.11 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 300,00 130,77 130 USD / kg

14.Haz.11 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 245,00 226,67 75 USD / kg

14.Haz.11 Samaryum Metal ≥ 99.9% 140,00 59,09 88 USD / kg

14.Haz.11 Europyum Oksit ≥ 99.5% 3000,00 20,00 2500 USD / kg

14.Haz.11 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 490,00 12,64 435 USD / kg

14.Haz.11 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 210,00 135,96 89 USD / kg

14.Haz.11 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 4500,00 45,16 3100 USD / kg

14.Haz.11 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 3500,00 40,00 2500 USD / kg

14.Haz.11 Disporsiyum Metal ≥ 99% 1050,00 50,00 700 USD / kg

14.Haz.11 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 1200,00 200,00 400 USD / kg

14.Haz.11 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 305,00 38,64 220 USD / kg

14.Haz.11 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 260,00 108,00 125 USD / kg

14.Haz.11 İtriyum Metal ≥ 99.9% 185,00 54,17 120 USD / kg

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

14.Haz.11 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 15000,00 0,00 15000 USD / kg

14.Haz.11 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 6500,00 25,00 5200 USD / kg

14.Haz.11 Mixed Metal ≥ 99% 110,00 74,60 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

5.Tem.11 Altın 1497,30 5,98 1412,80 USD / tr. oz

5.Tem.11 Gümüş 34,25 11,82 30,63 USD / tr. oz

5.Tem.11 Platinyum 1730,00 -1,26 1752,00 USD / tr. oz

5.Tem.11 Rodyum 2125,00 -17,64 2580,00 USD / tr. oz

5.Tem.11 Palladyum 765,00 -4,02 797,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%   
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2010)
Birim

London M
etal Exchange

5.Tem.11 Aluminyum 2460,00 0,43 2449,50 USD / ton

5.Tem.11 Bakır 9410,00 -1,72 9575,00 USD / ton

5.Tem.11 Çinko 2342,00 -3,30 2422,00 USD / ton

5.Tem.11 Kalay 25635,00 -4,01 26705,00 USD / ton

5.Tem.11 Kurşun 2654,00 3,75 2558,00 USD / ton

5.Tem.11 Nikel 23075,00 -4,29 24110,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2010)
Birim

N
orthernM

iner

28.Haz.11 Antimuan 14233,00 40,92 10100,00 USD / ton

28.Haz.11 Bizmut 11,55 21,71 9,49 USD / lb.

28.Haz.11 Civa 1850,00 0,00 1850,00 USD /şişe

28.Haz.11 İridyum 1045,00 35,13 773,33 USD / tr. oz

28.Haz.11 Kadmiyum 1,44 -22,58 1,86 USD / lb.

28.Haz.11 Kobalt 18,50 15,63 16,00 USD / lb.

28.Haz.11 Magnezyum 3300,00 7,03 3083,33 USD / ton

28.Haz.11 Manganez 3740,00 15,08 3250,00 USD / ton

28.Haz.11 Molibden 15,30 -3,77 15,90 USD / lb.

28.Haz.11 Rutenyum 175,00 0,00 175,00 USD / tr. oz

28.Haz.11 Selenyum 72,66 73,00 42,00 USD / lb.

28.Haz.11 Tantal 39,50 0,00 39,50 USD / lb.

28.Haz.11 Tungsten 450,00 51,90 296,25 USD / ton

27.Haz.11 Uranyum 54,25 -13,20 62,50 USD / lb.

U
XC

28.Haz.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 04/07/2011

HZNDR 3,52 3,73 5,97 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ AŞ

IHLAS 1,42 1,14 -19,72 İHLAS HOLDİNG AŞ

IHMAD 1,72 2,75 59,88 İHLAS MADENCİLİK VE TİCARET AŞ

IZMDC 1,73 3,87 123,70 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ

IZOCM 33,36 52 55,88 İZOCAM AŞ

KCHOL 7,31 7,22 -1,23 KOÇ HOLDİNG AŞ

KONYA 251,31 271 7,83 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

KOZAA 4,62 4,8 3,90 KOZA ANADOLU METAL MADEN.İŞLET.AŞ

KOZAL 20,47 22,2 8,45 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AŞ

KRDMA 1,23 1,15 -6,50 KARDEMİR KARABÜK DE.ÇEL.SAN.&TİC.AŞ

KRDMB 1,33 1,26 -5,26 KARDEMİR KARABÜK DE.ÇEL.SAN.&TİC.AŞ

KRDMD 0,76 0,97 27,63 KARDEMİR KARABÜK DE.ÇEL.SAN.&TİC.AŞ

KUTPO 2,55 2,69 5,49 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ AŞ

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

MRDIN 7,02 6,9 -1,71 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET AŞ

NUHCM 11,41 12,55 9,99 NUH ÇİMENTO SANAYİ AŞ

PRKME 3,93 3,92 -0,25 PARK ELEKTRİK MADEN.TE.SAN. &TİC. AŞ

SARKY 3,93 4,31 9,67 SARKUYSAN ELEKTROLİTİK B.SAN.&TİC.AŞ

SISE 2,37 3,66 54,43 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI AŞ

SODA 2,23 2,9 30,04 SODA SANAYİİ AŞ

TRKCM 3,11 3,48 11,90 TRAKYA CAM SANAYİİ AŞ

UNYEC 4,05 4,15 2,47 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

USAK 2,05 6,4 212,20 UŞAK SERAMİK SANAYİİ AŞ

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31/12/2010 04/07/2011

ADANA 5,21 4,68 -10,17 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADBGR 3,15 3,02 -4,13 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADNAC 0,80 0,78 -2,50 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

AFYON 192,75 123,5 -35,93 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.AŞ

AKCNS 7,33 7,22 -1,50 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. AŞ

ALKIM 7,25 7,88 8,69 ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ

ANACM 3,24 4,03 24,38 ANADOLU CAM SANAYİİ AŞ

ASLAN 51,57 76 47,37 ASLAN ÇİMENTO AŞ

BOLUC 1,54 1,57 1,95 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

BSOKE 1,66 1,83 10,24 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

BTCIM 7,44 8,46 13,71 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN. AŞ

BUCIM 4,57 5,1 11,60 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI AŞ

BURCE 11,08 11,2 1,08 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN. AŞ

CEMAS 3,47 3,73 7,49 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ AŞ

CEMTS 1,06 1,31 23,58 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.AŞ

CIMSA 9,33 8,64 -7,40 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

CMBTN 42,00 52,5 25,00 ÇİMBETON H.BET.&PRE.YA.EL.SAN.TİC.AŞ

CMENT 9,14 8,62 -5,69 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.AŞ

DENCM 21,00 10,4 -50,48 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET AŞ

EGSER 2,19 2,3 5,02 EGE SERAMİK AŞ

EREGL 3,54 4,19 18,36 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.AŞ

GOLDS 1,04 0,93 -10,58 GOLDAŞ KUYUMCULUK SANAYİ İTH.İH.AŞ

GOLTS 69,25 64,75 -6,50 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. TİC.AŞ
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Yerli Etkinlikler
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

14 - 16 Eylül Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı Ankara 
www.enerjikongresi.com/jeotermal.php

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

21 - 22 Ekim Doğu ve Güneydoğu Anadolu Maden Kaynaklarının De-
ğerlendirilmesi Çalıştayı Diyarbakır http://www.maden.org.tr/genel/biz-
den_detay.php?kod=6656&tipi=2&sube=0 

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

2012
5 - 6 Haziran Endüstriyel Mineraller ve Kömür İşlemesi 2012 (Processing 
of Industrial Minerals & Coal 2012) İstanbul 
www.min-eng.com/pimc12/index.html

Yabancı Etkinlikler
13 - 14 Temmuz  Bankacılar için Madenciliğe Giriş (Introduction to Min-
ing for Bankers) Londra, İngiltire www.imperial.ac.uk

20 - 21 Temmuz Avustralya Uranyum Konferansı 2011 (Australian Ura-
nium Conference 2011) Fremantle, Avustralya 
www.verticalevents.com.au/uranium2011/

23 - 24 Ağustos Sıradışı Kaynaklar İçin Rezerv Kestirimi (Reserve Esti-
mation for Unconventional Resources) Houston, Texas, USA 
www.reserve-estimation.com

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

29 Ağustos - 2 Eylül Metal Yıkama ve Asit Kaya Drenajına Giriş (Intro-
duction to Metal Leaching and Acid Rock Drainage) Smithers, Kanada 
www.ceit.nwcc.bc.ca

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

19 - 20 Eylül Madenlerde Otomasyon ve İletişim (Mine Site Automa-
tion and Communication) Johannesburg, South Africa 
www.mineautomationafrica.com

19 - 21 Eylül Dünya Bağımsız & Junior Petrol ve Gaz Kongresi Asya 
(World Independent & Junior Oil and Gas Congress Asia) Singapur 
www.terrapinn.com

21 - 23 Eylül Merkez Asya’da Madencilik Dünyası 2011 (Mining World 
Central Asia 2011) Almatı, Kazakistan www.miningworld.kz/en/

2 - 5 Ekim Dünya Altın 2011 (World Gold 2011) Montréal, Kanada 
www.metsoc.org/COM2011/world-gold.asp

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) NT, Avustralya 
www.seaaoc.com

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

20 - 21 Ekim Gümüş Zirvesi (The Silver Summit 2011) Spokane, ABD 
www.cambridgehouse.com/conference-details/the-silver-summit-
2011/48

6 - 8 Kasım Çin Maden 2011 (China Mining) Tianjin, Çin 
www.china-mining.org/en/

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

10 - 11 Kasım CEDA Taraklama Günleri 2011 (CEDA Dredging Days 
2011) Rotterdam, Hollanda www.cedaconferences.org

14 - 17 Kasım Flotasyon 2011 (Flotation 2011) Cape Town, Güney Af-
rika www.min-eng.com/flotation11

4 - 7 Aralık Fray Uluslararası İşlemede Temiz Çevre Sempozyumu (Fray 
International Symposium on Processing in a Clean Environment) Can-
cun, Meksika www.flogen.com

Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

2012
17 - 20 Nisan Boyut Küçültme 2012 (Comminution 2012) Cape Town, 
Güney Afrika www.min-eng.com/comminution12/index.html 

24 - 26 Nisan 3. Uluslararası Şaft Tasarım ve İnşaatı Konferansı 2012 
(3rd International Conference on Shaft Design and Construction 2012) 
Londra, İngiltere www.iom3.org/events/sdt

18 - 20 Haziran  Bio - & Hidrometalurji 2012 (Bio - & Hydrometallurgy 
2012) Cornwall, İngiltere 
www.min-eng.com/biohydromet12/index.html

7 - 9 Kasım Mineroloji Süreci 2012 (Process Mineralogy 2012) Cape 
Town, Güney Afrika www.min-eng.com

12 - 13 Kasım Kıymetli Madenler 2012 (Precious Metals 2012) Cape 
Town, Güney Afrika www.min-eng.com/preciousmetals12/index.html

14 - 15 Kasım Nikel Cevheri ve Konsantresi İşlemesi 2012 (Processing 
of Nickel Ores and Concentrates 2012) Cape Town, Güney Afrika 
www.min-eng.com/nickelprocessing12/index.html
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Sayfa    Firma
57 Adil Özdemir Müh. / adilozdemir.com

A. Kapak İçi Acme Lab. / acmelab.com

37, 63 Alev Grup / alevgroup.com

73 Anadolu Flygt / anadoluflygt.com.tr

29 Bant Motor / bantmotor.com.tr

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

41 Başarsoft / basarsoft.com.tr

7 Bilgi Mühendislik / bilgimuhendislik.com.tr

17 Çayeli Bakır / inmetmining.com

32, 33 Delkom / delkom.com.tr

Sayfa    Firma
67 Denge Teknik / dengeteknik.com.tr

83 DMT / dmt.de

15 Doğanak / doganak.com

13 Enerson Müh. / enersonengineering.com

23 Esit Elektronik / esit.com.tr

53, 79 Gijima / gijimamining.com

3 IDC Sondaj / idc-tr.com

78 İdea Web Teknolojileri / ideakup.com

69 İksis / iksisticaret.com

61 İstanbul Altın Rafinerisi / iar.com.tr

55 Jeodijital / jeodijital.com

Sayfa    Firma
65 Maden Etüt ve Arama / madenarama.com

A. Kapak, 59 Mapek / mapek.com

19 Martin Engineering / martin-eng.com

21 Maxwell / maxwellgeoservices.com

Ön Kapak İçi Netcad / netcad.com.tr

11 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

71 Rulmeca / rulmeca.com

1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr

51 Srk Danışmanlık / srkturkiye.com

75 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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