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Bu Ay
Artvin’in Yusufeli ilçesinde yer alan
Yusufeli Projesi, Kanada sermayeli
Akdeniz Resources Madencilik
şirketi tarafından yürütülmektedir.
Altın ve baz metal araması yapılan
Proje kapsamında Taç, Çorak, Çeltik
ve Çevreli isimli dört alt proje
bulunuyor. Yusufeli Projesi’nde altın,
gümüş, kurşun, çinko ve bakır
üretilmesi planlanıyor.
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Madencilik Kongresi
Onur Aydın | onur@madencilik-turkiye.com

İlki 1958’de Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen ve günümüze kadar iki - üç yıllık periyotlarla devam eden Dünya Madencilik Kongresi’nin 22.si, 11 - 16 Eylül 2011’de
İstanbul’da gerçekleştirilecek. Daha önce de bir kez, 1979 yılında ülkemizde düzenlenen
kongre, 32 yıl sonra yeniden, Dünya madencilerinin ilgisini ülkemize çekecek. Dünya Madencilik Kongresi Türk Milli Komitesi, Maden Mühendisleri Odası ve Yurt Madenciliğini
Geliştirme Vakfı’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan kongrede, Kongre Türk Milli Komitesi Başkanı Rifat Bey’in deyimiyle gerçek anlamda ev sahibi “Türk Madencilik Sektörü”
olacak.
Rifat Bey’den edindiğim bilgilere göre Ağustos ayı itibarıyla Kongreye 55 ülkeden bilim
insanı kayıt yaptırmış ayrıca 762 bildiri özeti ve 427 tam metin bildiri gönderilmiş. Bu
rakamlar Kongre’nin oldukça zengin bir içeriğe sahip olduğunu ve bilimsel bir şölene dönüşeceğini göstermektedir.
Kongre ile birlikte eş zamanlı olarak bir de fuar düzenleniyor. Düzenlenen fuarın, Dünya
madencilerinin Türk madencileri ile buluşma noktası olması, ülkemizin madencilik alanında dünyaya tanıtılması, yeni iş ve ticaret imkanlarının yaratılmasına ön ayak olması
bekleniyor. Madencilik Türkiye Dergisi olarak basın sponsoru olduğumuz kongre ve fuarı,
sektörümüz adına önemli bir fırsat olarak görüyorum. Özellikle Temmuz – Ağustos aylarında küresel ölçekte yaşanan, yeni bir krizin habercisi olup olmadığı kestirilemeyen ekonomik çalkantı ve belirsizlik ortamında bu tip etkinlikler, yeni iş bağlantılarının kurulmasında önemli rol oynamaktadırlar. Tam da bu ekonomik belirsizlik dönemine denk gelen
kongre ve fuarı firmalarımızın ve madencilerimizin fırsata dönüştüreceğine inanıyorum.
Kongre ve fuarın dışında yaşadığımız diğer bir önemli gelişme; dergimizin bir yaşına
daha girmiş olması. Eylül 2011 sayımızın çıkışı ile birlikte dergimiz 3. yaşına girmiş bulunuyor. Tamamen özgün içeriğiyle, çıkış tarihine sadık kalarak, hiç bir sayıyı aksatmadan
tam iki yıldır yayına devam etmekteyiz. Bu noktada sizlerden aldığımız, her daim olumlu
geri dönüşler bize en büyük gücü ve şevki vermekte. Bu enerji ile dergimizi kurduğumuz
ilk günden beri aynı heyecan ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Derginin yanında şu
ana kadar gerçekleştirdiğimiz ‘Maden Sahaları Tanıtım Bülten’, ‘Online Mağaza’, ‘Sektörel
Eğitimler’ gibi hizmetlerimizin ardından Dünya Madencilik Kongresi’nin de vesilesi ile 3.
yaş günümüzde, “Mining Turkey Magazine” isimli İngilizce dergimizi de yayına almış bulunuyoruz. Mining Turkey’in kongre ve fuara özel olarak çıkarılan ilk sayısının ardından,
ilerleyen dönemlerde dergiyi daha da geliştirerek farklı boyutlarda ele almayı ve ülke madenciliğinin tanıtımını en iyi şekilde yapmayı hedefliyoruz.
Fuarı ziyaret eden misafirlerimize sektörümüzü en iyi şekilde tanıtmak için fuardaki standımızda olacağız. Bizlerle sohbet etmek ve dergilerimizden edinmek isteyen herkesi
standımıza bekliyoruz.
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Derin Deniz Araştırmaları İçin

Efemçukuru ve

Türk Malı Gemi Kışladağ İçin
Yapılacak

Temmuz 2011

Başbakanlık ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndan alınan izin
ile birlikte, Türkiye kendi derin deniz araştırma gemisini inşa
edecek. Yaşadığımız depremlerden sonra sismik araştırmalara
ve yakın zamanda Karadeniz’de petrol araması için yabancı
gemilere ev sahipliği yapan karasularımız, geminin yapımının ardından bu Türk gemisine emanet edilecek. Dünyada oldukça az sayıda bulunan derin deniz araştırma gemileri, var
olan en yüksek teknolojinin ürünleri olmakla birlikte inşanın
tamamlanmasının ardından ülkemiz de bu sayılı teknolojiye
sahip ülkeler arasında yerini alacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ülkemizin
sahip olduğu 288.000 km2‘lik deniz alanının araştırılmasının
önemine dikkat çekerek geminin 100 milyon USD’ye mal olacağını belirtti. Yapımına kısa zamanda başlanacak olan geminin 90 metre uzunluğunda, 18 - 20 metre genişliğinde olacağı
bilgileri paylaşılan geminin Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi ve
diğer açık denizlerde görev yapabilecek şekilde inşa edileceği
vurgulandı. Göreve başladıktan sonra geminin çalışma alanları; deprem risklerinin tespiti, maden, petrol ve doğalgaz araştırmaları, deniz kirliliği ve deniz tabanından geçen boru hatlarının rutin bakımları olacak.

Atlas Copco ve

Madencilik Türkiye’den

Seminer

Endüstriyel verimlilik çözümlerinde dünyanın önde gelen tedarikçilerinden birisi konumunda olan İsveçli şirket Atlas Copco
ile Madencilik Türkiye Dergisi tarafından “Kaya Delme & Kırma & Patlatma Teknolojileri Semineri” düzenlenecektir. 25 Ekim
2011 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde
gerçekleştirilecek seminerde Kaya Delici Sarf Malzemelerinin
Seçimi ve Teknolojideki Gelişmeler, Yer Altı Delici & Yükleyici
Makinelerin Seçimi, Yer Altı Delici Makinelerdeki Son Gelişmeler, Yer Üstü Delici Makinelerin Seçimi, Hidrolik Kaya Kırıcıları
Seçimi, Güncel Madenlerden Delme ve Patlatma Uygulamaları
konularında çeşitli sunumlar gerçekleştirilecek.
Katılımın ücretsiz ancak kayıt yaptırılmasının zorunlu olduğu
seminere katılım ve konuyla ilgili detaylı bilgi için:
Bahadır Ergener:
bahadir.ergener@tr.atlascopco.com - 0216 581 0578
Onur Aydın:
egitim@madencilik-turkiye.com - 0 312 482 18 60 – Dahili 17
Son katılım tarihi 1 Ekim 2011
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Haziran 2011

İzinler Tamamlandı

Eldorado Gold (Ülkemizdeki iştiraki Tüprag Metal Madencilik), Türkiye’de kilometre taşı sayılan iki projesi için izin alımının olumlu sonuçlandığını duyurdu. Firma tarafından yapılan
açıklamada; Uşak - Kışladağ ve İzmir - Efemçukuru projeleri
için hazırlanan ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) raporlarından
pozitif sonuç alındığı duyuruldu. Şirketin CEO’su Paul Wright,
Efemçukuru için zamanında, gecikme olmadan bitirilen izinlerden memnuniyet duyduğunu bildirdi. Kışladağ Projesi’nin
genişletilmesi için yapılan diğer başvurunun da bitmesiyle
birlikte, Kışladağ Madeni’nde % 25 artış ile yıllık 12,5 milyon
ton malzeme işlenecek. Firma yetkilileri, üretimde artış sağlayacaklarından dolayı mutluluk duyduklarını, izinlerin alınması
ile birlikte çalışmalarının hız kazanacağını ifade ediyor.

Alacer,

İkinci Çeyrek

Raporunu Açıkladı

Temmuz 2011

Alacer Gold Corp., 2011 yılı ikinci çeyrek raporunu yayınladı.
Şirket raporda, ikinci çeyrekte hiç bir kayıp ya da duraklama olmadan faaliyetlerini sürdürdüğünü, üretimde ilk çeyreğe oranla % 11‘lik artış kaydedildiğini ve şirketin tüm operasyonlarında
101.348 ons altın üretildiğini duyurdu. Ons başına tüm operasyonların ortalama giderleri ise şirket tarafından 542 USD olarak
açıklandı. Alacer‘in Avustralya’daki Higginsville ve ülkemizdeki
Çöpler Altın Maden’inde 40.000’er onsun üzerinde üretim yapıldığı belirtilirken, nakit kar marjı 89 milyon USD olarak duyuruldu. Şirketin, Haziran sonu itibarıyla nakit ve nakit benzeri kazançlarının 137,5 milyon USD olduğu da açıklamaya eklendi.
Ülkemizde Erzincan’ın İliç ilçesinde işletmesi sürdürülen Çöpler
Altın Madeni’ne ait ikinci çeyrek verileri ise şu şekilde raporlandı:
Ticari üretime 1 Nisan 2011 tarihi itibarıyla başlanan ocakta
üretim, ilk çeyreğe göre % 24 artış ile 41.122 ons’a ulaştı. Ons
başına operasyon maliyeti ise 381 USD olarak hesaplanmakta.
Haziran ayında devreye giren kırma, taşıma ünitelerinin başarı
ile çalıştığı ve açık ocak yöntemi ile yürütülen çalışmalarda yığın liçi ile 2,1 milyon ton kayaçtan ton başına 1,25 g/t altın üretilmekte. İkinci çeyrekte 49.938 ons altının işlendiği de rapora
eklenen gelişmeler arasında. Bu da ilk çeyreğe göre % 26’lık
bir artışa karşılık gelmekte. Aynı zamanda rezerv genişletme
çalışmaları kapsamında bu çeyrekte yeni keşifler de yapılmış.
Raporda son olarak, mevcut rezervin üzerinde bulunan köyü
taşımak üzere sürdürülen yeni köy inşasında ise büyük bir yol
katedildiği de vurgulanmakta.

Metandan Elektrik İçin Global Resources’tan

İhale Yapılıyor

Temmuz 2011

Türkiye Taşkömürü İşletmeleri bünyesinde bulunan ocaklarda,
üretim sırasında açığa çıkan ve aspiratörler yoluyla çekilen metan gazı ile elektrik üretimi ve bazı sahalarda metan gazı aramalarının yapılabilmesi için ihale açılıyor. İhale, metandan üretilecek elektrik enerjisi ile ilgili işler için 30 yıllık redevans karşılığı
yapılacak. İhaleye katılmanın ön koşulu olarak teminat rakamı
100.000 USD olarak belirlendi 23 Kasım 2011 tarihine kadar yeterlilik belgelerini almayı hak eden firmalar, tekliflerini 21 Aralık
2011 saat 14’e kadar kapalı zarflarda teslim edecek ve aynı gün
saat 15’te zarflar Satın Alma Dairesi Başkanlığı’nca açılacak.
Metan gazı (CH4), özellikle kömür üretimi sırasında yer altında
açığa çıkan oldukça tehlikeli bir gazdır. Pek çok kömür madeninde açığa çıkan metan, kaza sebeplerinin başında gelirken;
işçi sağlığını da tehlikeye sokmaktadır. Metandan enerji üretimi, temelde aspiratörlerle emilen metan gazının kurulan
tesiste yakılması, yakma sonucu oluşan enerjinin jeneratörler
vasıtası ile enerjiye dönüştürülmesine dayanır. Kömür ocağından çekilen metan ile elektrik üretimi, ekonomik açıdan olan
katkısının yanında işletmelerde ocakların güvenliğini artırmada da önemli katkılar sağlayacaktır. Dünyada pek çok ülkede
büyüyen şehirlerin artan katı atıklarının oluşturduğu metan
gazı da, uzun yıllardır elektrik üretimi için kullanılmakta olup
yeşil teknolojiler arasında en önemlilerindendir.

Yeni Bir Keşif

Temmuz 2011

Global Resources Corporation Limited, Türkiye’nin batısında
yürüttüğü araştırmalar sonucunda önemli bir altın kaynağı
keşfettiğini duyurdu. Bu altın kaynağının Balıkesir - Aktarma
bölgesinde olduğu bildirilirken, Aktarma’daki sistemin düşük
sülfitli epitermal bir sistem olduğu ve güçlü altın varlığına sahip olduğu belirtildi. Bölgeden alınan 285 kaya numunesinin
laboratuvarda yapılan incelemesinde ilk 150 numunenin test
sonucu mükemmel olarak nitelendirildi.
Analiz sonuçlarına göre numunelerde en yüksek değer olarak
3,21 g/t Altın bulunuyor. 14 numunede 1 g/t, 22 numunede
0,5 and 1 g/t arasında ve 65 adet numunede 0,1 ve 0,5 g/t arasında altın bulunduğu açıklandı.
Global Resources Corporation, Mayıs ayında ruhsatını satın
aldığı saha için ön araştırma sonuçlarını mutluluk verici bulduğunu açıkladı. Aktarma Projesi, İzmir’in yaklaşık 100 km
kuzeyinde bulunurken, Türkiye’nin ilk altın madeni olan ve
Koza Altın İşletmeleri’ne ait Ovacık Altın Madeni’nin 50 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Aktarma Projesi’nin, yakınında
bulunan ve yine Koza Altın tarafından işletilen Küçükdere sahası ve Ovacık ile aynı jeolojik özelliklere sahip olduğu, benzer
mineralizasyon dokularının görüntülendiği ve mineralizasyonun Ergama Grabeni’nin kenar kesimine paralel bulunduğu
belirtiliyor.

Yabancı Sermayeli Maden Şirketlerinin

İkinci Çeyrek Durumları
Temmuz ve Ağustos ayları, özellikle borsaya kote olan şirketlerin ikinci çeyrek finansal ve operasyonel durumlarını açıkladıkları aylardır. Ülkemizde de keşif, geliştirme ve işletme çalışmaları yürüten bazı yabancı sermayeli şirketlerin ikinci çeyrek durumları, şirketler tarafından teker teker duyurulmaya başlandı.
Bu şirketlerin özet sonuçlar aşağıdaki şekildedir:

Tüprag (Eldorado Gold İştiraki):
Kışladağ İşletmesi’nde, 0,92 g/t altın içeren 3,2 milyon ton cevher
liç işlemine tabi tutulduğu ve ton başına ve başına 359 USD operasyon maliyeti ile 66.688 ons altın üretildiği bildirildi. 2010’un
aynı döneminde 70.451 ons altın üretildiği ve maliyetin 304 USD
olduğu görülürken, 2011’deki maliyet artışı, elektrik fiyatlarındaki yükselişe bağlandı. Şirketin, geliştirilmesine devam edilen
projesi Efemçukuru’nda ise ilk çeyrekte tamamlanan filtrasyon
ve kosantratör tesislerinin yanında, susuzlandırma ve atık üniteleri üzerinde çalışıldığı belirtildi. Ayrıca projenin, yer altında
sürecek üretim operasyonları için galerinin % 97’lik kısmının
tamamlandığı duyuruldu.

Alamos Gold:
2011 yılının ikinci çeyreğinde, 2010 yılının aynı çeyreğinde ger-
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Temmuz 2011

çekleşen 47,5 milyon USD’lik satış gelirini % 20 artırarak 56,9
milyon USD’ye taşıyan Alamos Gold’un Türkiye’de devam eden
projelerinden olan Ağı Dağı ve Kirazlı için projelerin geliştirilmesi amacı ile süren araştırmalarda olumlu sonuçlar alındığı ve
diğer bir proje olan Çamyurt sahası için de ilk rezerv tahmininin Mart 2012’de yapılacağının öngörüldüğü bildirildi. Ayrıca
firma, Türkiye’de bulunan projeleri için bugüne kadar toplam
39.200 m sondaj yaptığını, yalnızca 2011 yılında ise 6 sondaj
kuyusunda 16.600 m sondaj yapıldığını da raporuna ekledi.

Inmet:
Çayeli Bakır İşletmelerinin sahibi Inmet Holding, ikinci çeyrek
raporunda Çayeli İşletmesi bünyesinde, geçen yıla oranla % 1
azalma ile 7.000 ton bakır üretildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada bu rakamın, ilk altı aya göre hesaplanması ile üretimdeki
düşüşün % 8’e denk geldiği ve üretimin bu yıl 14.200 tondan
13.000 tona düştüğü belirtiliyor. Ayrıca firma Çayeli Projesi’nde
çinko üretiminin 48.600 tondan 45.700 tona düşürüldüğünü
de bildirdi. Firma üretimdeki düşüşün nedenini yer altı üretiminden gelen cevherin tenörünün değişmesi ile ilgili olduğunu belirtiyor.

Altın Rekora Doymuyor
Sıkıntılı günlerin en güvenilir yatırım aracı olarak görülen altın
fiyatları rekor seviyede yükseliş gösteriyor. Yıl başında 1.420
USD seviyelerinde olan altının ons fiyatı, yaşanan yükselişle
birlikte, daha önce görülmemiş bir nokta olan 1.600 ons/USD
seviyelerine ulaşmıştı. Ekonomi çevrelerince yapılan müdahaleler ile birlikte 1.600 USD barajının altına indirilmesine rağmen
daha fazla düşürülemeyen fiyatlar günden güne rekor kırarak
Ağustos ayında 1.890 USD’yi gördü. Önümüzdeki günlerin ne
getireceğini ise kestirmek oldukça güç görülüyor.

Altın Fiyatları Neden Yükselişte?
Altın, çağlar boyunca yüksek değere sahip olmasından ve para
gibi değer görebilmesinden dolayı, savaşlar ve benzeri sıkıntılı
günlerde insanların en temel yatırım aracı olmuştur. Son günlerde yaşanan altın fiyatlarındaki yükselişin sebebi de, benzer
bir endişeye dayanmakta. Avrupa’da bankalara uygulanan stres
testlerinden 8 bankanın geçememiş olması ve 16 bankanın da
sınırı zor geçmesi piyasaları gererken; Yunanistan’da yaşanan
borç krizinin çözülememiş olması fiyatların fitilini ateşledi. Bunun üzerine İtalya’nın krizin eşinde olduğunun dile getirilmesi
ile ABD’de borçlanma tavanının yükseltilmesi konusunun görüşme ve uzlaşmalarının ardından kabulü, piyasaları dahada
geriyor. Bu tür bir krizin kapının eşiğine geldiği durumlarda yatırımcılar, kaynaklarını güvence altına alma amacı ile altına olan
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talebi artırınca altın fiyatlarıda hızla yükseliş göstermekte. Fiyat
artışlarının ülkemize yansıması ise şu şekilde gerçekleşmekte:
Geçen yıl Mayıs ayındasatış fiyatı 93 TL olan çeyrek altının fiyatı,
bu yılın Mayıs ayında % 39,8 artarak 130 TL ye ulaşırken; üretimi ise 2010 yılının ilk beş ayına oranlandığında % 31,8 artarak
2 milyon 738 bin 290 adetten 3 milyon 608 bin 150 yükseldi.
Tüm bu gelişmelerden sonra ülkemizde bankalara ulaşan yoğun altın hesabı talebi nedeni ile bankaların bu tür hesap limitlerinin de dolduğu belirtildi. Bir kısım analistin, müdahalelere
rağmen ateşi düşmeyen altın fiyatlarının, yaşanacak bir sürelik
artışın ardından keskin bir düşüş yaşayacağı ile ilgili yorumları
sürerken diğer bir kısım ekonomi uzmanı ise ekonomik sorunlar çözülmediği sürece bu tırmanışın devam edeceği yönünde
görüş bildiriyor.

Kaymaz Altını
Gün Yüzüne Çıkıyor
Temmuz 2011

Altın ve gümüş varlığı 1970 yılında yapılan çalışmalarla tespit
edilen Eskişehir - Kaymaz sahası, yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarının ardından üretime hazır. Koza Altın’nın
Türkiye’de bulunan üçüncü işletme tesisinin kurulduğu Kaymaz
Projesi’nde, Ağustos ayında deneme üretimi yapılmaya başlanacak. Belde halkı ile anlaşarak çalışmalara başlayan Koza, 70
milyon USD yatırım yaptığı projede deneme üretiminin ardından kısa sürede seri üretime geçmeyi hedefliyor. Yaklaşık 250
kişilik istihdam oluşturulan işletmenin ömrü boyunca 15 ton
altın ve 11 ton gümüş üretilmesi planlanıyor.
Yaklaşık 6 yıl ömür biçilen işletmede üretimin bitmesinden sonra da kapatılmayacağı, mevcut rezervin tükenmesi ile birlikte,
yeni keşfedilecek sahalardan getirilecek cevherin de bu tesiste
işleneceği bildiriliyor.
Atık havuzlarının yapımının tamamlanmak üzere olduğu tesiste DSİ tarafından yapılan sıkı denetimler ile atık havuzlarında
depolanacak siyanürlü çözeltiye karşı % 100 sızdırmazlık sağlanması için çalışılıyor.
Kaymaz sahası, 1995 yılında tüm hakları Eurogold şirketi tara-
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fından satın alındıktan sonra çalışmaların yapılmaya başlandığı
bir maden sahası. Eurogold’un çalışmalarına başlamasından
sonra yörede altın madenciliğinin yapılmamasını isteyen belde halkı ile bazı çevreci grupların yaptığı eylemlerin ardından
sahada tüm çalışmalar durmuştu. Eylemcilerin Bursa – Ankara
karayolunu kapatmaya kadar giden eylemleri ile tırmanan gerilimden sonra Eurogold firması bulunan altın cevherini üretmek
vazgeçmişti. Daha sonra Tüprag Metal Madencilik Şirketince
devralınan saha, 2005 yılında Koza Altın tarafından Tüprag’tan
satın alınmıştır.
Sahada yapılan çalışmalara göre tespit edilen değerler Koza Altın tarafından aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:
Tenör

Tonaj

Altın (g/t)

Gümüş (g/t)

Yüksek Tenör (>3 gr/t)

679.530

9,19

7,24

Düşük Tenör (<3 gr/t)

135.020

1,72

2,29

Toplam

814.550

7,95

6,42

Kaymaz Sahası Sondaj sonuçları Kaynak: Koza Altın

İthal Edilen Madenlerin

Ağustos 2011

Yurt İçinde Araştırılması Planlanıyor
Türkiye, bulunduğu coğrafyanın jeolojik özelliklerinden yararlanarak, bugüne kadar ithal ettiği madenlerin kendi topraklarındaki varlığını araştırarak, kendi kendine yeten bir ülke olmayı hedefliyor. Hedef kapsamında, Ekonomi Bakanlığı ile Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ortak çalışması ile Türkiye’nin
sahip olduğu madenleri ve işletilebilirliklerini açıklayan bir
maden haritası oluşturuldu. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan
katıldığı Kore gezisinde basına verdiği demeçte, hazırlanan
haritanın ışığında, ülkemizin ekonomik yönden en büyük
problemi olan cari açığı kapatmak amacıyla, bir madencilik
atağının başlayacağını açıkladı. Bakan Çağlayan yaptığı açıklamada, ülkemizin sadece hurda demir - çelik ithalatına 9 milyar
USD harcadığına dikkat çekerek, en büyük hurda demir - çelik
ithalatçısı olduğunu ve bu miktarın aracılık hizmetlerinin bile 1
milyar dolarlık cari açığı kapatabileceğini söyleyerek, bu atılımın toplamda yaratacağı katma değere dikkat çekti.
Türkiye’nin ithal ettiği başlıca madenler, petrol ve doğalgaz hariç olmak üzere, kömür, bakır, alüminyum, altın ve demir olup
hepsinin de gelişen sanayi ve endüstri açısından önemi yad-

sınamaz boyuttadır. Bu madenlerin içinde altın % 95, bakır %
80, alüminyum % 80, demir % 50 ve kömür % 20 oranında ithal
edilmektedir.
Toplam İthalat
(Milyar USD)

Toplam Madencilik
İthalatı (Milyar USD)

2000

54.502

901

1,653

2001

41.399

500

1,209

2002

51.554

999

1,937

2003

69.340

1.255

1,810

2004

97.540

1.615

1,656

2005

116.774

2.181

1,868

2006

139.576

2.814

2,016

2007

170.062

3.530

2,076

2008

201.964

4.541

2,248

2009

140.926

4.247

3,014

Yıllar

Madencilik
Payı %

Petrol ve Doğal Gaz Hariç Maden İhracatının Toplam İhracat İçindeki Payları.
Kaynak: “Madencilik Sektöründeki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu”

TurkPower Türkiye’de Eurasian Minerals,
Demir Cevheri Operasyon Balya’daki Sondaj

Hisseleri Aldı

Ağustos 2011

TurkPower Corporation, Türkiye’de Kuluncak Demir Cevheri
projesinin tüm haklarına sahip olan Maksor Madencilik firmasından, projeye ait % 50,09 hissenin satın alındığını duyurdu.
Şirket, 73.000.000 hissenin satın alınması karşılığında, Maksor
madenciliğe 15 milyon USD ödeme yapacak olup, satış işlemlerinin 28 Aralık 2011 tarihine kadar tamamlanacağını öngörüyor. TurkPower Başkanı Ryan E. Hart yaptığı açıklamada, bu tür
bir atılımın yatırımcılar için kilometretaşı olduğunu, Kuluncak
Projesinin kontrolünü TurkPower’a geçirecek kadar hissenin
alınmasının, firmanın madencilik sektöründe büyüme hedefine uygun bir davranış olduğunu belirtti.
Malatya’da bulunan Kuluncak Demir Projesi’nin 2008 ve 2009
yılında yapılan çalışmalara göre yaklaşık olarak 20,9 milyon ton
rezerve sahip olduğu biliniyor. İşletmenin başlamasından sonra Kuluncak’ta, açık ocak yöntemi ile en geç 2014’e kadar, Mayıs
ve Kasım ayları arasındaki periyotlarda, dönem başına 550.000
ton demir cevheri üretilecek.
TurkPower Corp., Türk – Amerikan ortaklığı ile kurulan küçük
bir maden şirketi olup, aynı zamanda Türkiye’de enerji sektöründe (Güneş, Su, Rüzgar) yabancı yatırımcılara danışmanlık
hizmeti de vermektedir. Şirkettin en önemli hedefi; Türkiye’de
baz metaller üzerine çalışan lider bir firma haline gelmek.
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Sonuçlarını Açıkladı
Kanadalı Eurasian Minerals Inc., gümüş - çinko - kurşun varlığına
sahip Balıkesir - Balya maden sahasında 2011 yılında sürdürülen
sondaj çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. Dedeman Madenciliğe ait olan Balya maden sahasında Eurasian’ın yaptığı keşif
çalışmaları sonucunda: 11,1 metrelik aralıkta ortalama % 7,82
kurşun, % 5,92 çinko, 419,74 g/t gümüş, bu 11,1 metre içerisindeki 2 metrelik alt aralıkta ise % 20 kurşun, % 30 çinko ve 1.230
g/t gümüş tespit edildiği açıklandı. Dedeman Madenciliğin
2011 sondaj programı Hasantepe Zonu’nda, 3 makine ile saha
genişletme ve dolgu sondajları yapılarak sürüyor. Firmanın yaptığı açıklamada, bu yıl içerisinde yapılan sondajların sonuçları,
Hasantepe Zonu’nun mineralizasyonunun sürekliliğini ve tenör
içeriğini onaylar nitelikte olduğu vurgulanıyor.
Dedeman Madencilik ile Eurasian Minerals arasında süren bu
ticari ilişkinin başlangıcı 2006 yılına dayanmakta olup, iki şirket arasında ruhsat değişimi yapılmıştır. Anlaşma gereğince
Dedeman’a ait Alanköy altın – bakır yatağı ile Eurasian’a ait
Balya, Sofular kurşun çinko sahalarının ruhsat değişimleri yapılarak, projelerde gelişmelerin daha hızlı ilerlemesi sağlanmıştır.
Eurasian Minerals, Balya çinko - kurşun sahası gerçekleştirilecek
üretimden % 4 oranında pay (Net Smelter Royalty) alacak.

Karadon’da Yaşanan Petmin ve Red Crescent,
Kazanın İzleri Silindi

Temmuz 2011

Türkiye Taşkömürü Kurumu - Karadon Müessesesinde 2010
yılında 30 işçinin yaşamını yitirdiği grizu patlaması sonrasında
sürdürülen tadilat çalışmaları sona erdi. 17 Mayıs 2010 tarihli
kazadan sonra 18 Ekim 2010 tarihinde Kurum tarafından açılan
yeniden yapılandırma ihalesi, Çin merkezli Sino Steel Industry
Trade Corporation tarafından kazanılmıştı. İhaleden hemen
sonra çalışmalara başlayan Çinli firma, geçtiğimiz ay ocağı tekrar üretime hazır hale getirdi. Yapılan çalışmalarda - 540 kotu
patlama sonrası oluşan hurdalardan temizlenirken, tahkimat
sistemleri de yenilendi. Ayrıca ocakta sadece patlamanın olduğu kotta değil, - 720 kotuna kadar olan bölgede de temizlik
ve bakım işlemleri yapıldı. Bunun yanında şirket, yardımcı kurtarma vincine ait tüm testleri de üstlenerek gerekli kontrolleri
tamamladı. Yapılan tüm bu düzenlemelerin ardından, ocakta
üretimin devam edeceği bildirildi. Kazadan sonra yapılan incelemelerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu,
üretici firmayı iş güvenliği, teknik açıdan da havalandırma konusunda kusurlu bulmuştu.

Teknomining,

Sivas’ta Keşif

Ağustos 2011

Çalışmalarını Sürdürüyor
Petmin ve Sivas Bakır projesindeki ortağı Red Crescent Resources (RCR), proje için 2011 Mayıs - Temmuz arası dönemde
yapılan keşif çalışmaların olumlu sonuçlarını açıkladı. RCR’dan
yapılan açıklamaya göre, Sivas’taki bakır projesinin geniş bir
bölümünde yer alan oksit ve sülfit bakır mineralizasyonunun
varlığı onaylandı. Ana Mineralizasyon Zonu olarak adlandırılan
bölüm için yapılan detaylı yüzey haritalaması ile yaklaşık 2,4 km
boyunca ve 100 metre genişliğince önemli bir mineralizasyon
alanı belirlenirken ayrıca sahada bulunan diğer bir zon olan
Güney Doğu Zonu’nun haritalandırılmasının da kısa süre önce
başladığı bildirildi. Her iki zonda da görülen oksit ve sülfit bakır
içeriği kapsamında sahada azurit, kalkosit, malahit ve bornit
mineralleri çıplak gözle net olarak görülebilir niteliktedir.
Ayrıca proje için gereken çevre ve orman izinlerinin Ağustos ayı
içinde tamamlanması, yapılması planlanan 5000 m sondajın ise
bu sezon içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Temmuz 2011

Nikel Projesi İçin

Sondaj Programını Güncelledi
İrlanda merkezli Teknomining, Diyarbakır’da nikel arama amaçlı uygulanan sondaj programının güncellendiğini duyurdu.
Şirket, Diyarbakır’da yer alan ruhsatlı sahasından program
kapsamında elde edilen karotların analiz sonuçlarına göre,
ticari olarak işletilebilir derecede yüksek tenörde nikel tespit
edildiğini ve bu yüzden sondaj programında revizyona gidildiğini bildirdi. Duyuruda, tespit edilen değerlerden hesaplanan
çıkarsanmış (inferred) nikel rezervinin minimum 4.961.000 ton
olduğu bildiriliyor. Teknomining’in CEO‘su Michael Holden
yaptığı açıklamada, Türkiye’nin güneydoğusunda, Diyarbakır
ili sınırlarında yer alan sahada yapılan son sondaj programı ile
elde edilen sonuçlarda, sahanın yüksek tenörlü nikel içeriğinin
yanında kobalt, bakır, krom, demir, magnezyum, manganez,
titanyum ve çinko varlıklarının da tespit edildiğini belirtti. Ayrıca bu araştırmaların, tek bir işletme ruhsatı alanının yaklaşık
% 5‘lik bir bölümünde gerçekleştirildiğinin özellikle altını çizen
Holden, bu sahaya komşu olan ve 65 km2’lik bir alanı kapsayan
iki işletme ve üç arama ruhsatına sahip olduklarını, yapılacak
basit bir kıyaslama ile sahanın devasa potansiyelinin daha net
anlaşılabileceğini söyledi.
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Kefi Minerals
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Artvin Projesini Sattı
Kefi Minerals Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan Artvin Projesini bir Türk madencilik şirketine satıldığını duyurdu. Yapılan
anlaşma satış Kefi Minerals adına, firmanın Türkiye iştiraki olan
Kaçkar Madencilik San. Tic. Ltd tarafından gerçekleştirildi. Anlaşma kapsamında ruhsat için 100.000 USD alan Kefi, üretimden de % 1 paya sahip olacak.
Kefi Minerals Genel Müdürü Jeff Rayner satış için, “Şirketin Haziran ayında Ariana Resources’la başlayan satış stratejisinin son
basamağı olduğu” yorumunda bulundu. Ayrıca politikalarının
hızlı değerlendirme ve uygun noktalarda keşif yapmaya dayalı
olduğunu belirten Rayner bu çalışma şekli ile ileride önemli altın yatakları keşfedeceklerine inandığını sözlerine ekledi. Firma
Türkiye’de bulunan fırsatların değerlendirilmeye devam edileceğini de duyurusuna ekledi.
Artvin Projesi, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Doğu Pontid
Kuşağı’nda bulunan 15 arama lisansına (toplam 254 km2) sahip
bir proje olarak Kefi’nin portföyünde yer almaktaydı.

Dünyadan Haberler
www.madencilik-turkiye.com

Güney Afrika’da Manganez,
Elmas ve PGM, Madenciliği Sırtlıyor
Temmuz 2011

Güney Afrika İstatistik Kurumu (Stats SA) tarafından verilen
rakamlara göre, Güney Afrika’nın maden üretimi, önceki yıllın
Mayıs ayı değerlerine göre manganezde % 50 ve elmasta % 30
artış gösterdi. Platin grubu metaller (PGM) ve nikelde de çift
haneli büyüme yüzdeleri yakalanırken, altın üretiminde aynı
dönemde % 5,8’lik bir düşüş yaşandı. Nisan ayında ise önceki yılların üretim rakamlarına göre üretimdeki artış oranı %
5,9’luk düşüşle, % 12’de kaldı.
Güney Afrika’nın önemli finans firması Nedbank’ın yaptığı açıklamaya göre, emtia fiyatlarının destekleyici niteliğine rağmen
global talepte bir düşme yaşanmakta. İhracat rekabetini, nakliyeyi ve enerji kapasitesini zora sokan nedenlerden biri de Rand
(ZAR)’ın dünya piyasasındaki yeri. Açıklamada ülkede yaşanan

işçi grevlerinin önümüzdeki günler için iyi bir işaret olmadığı,
altın işletmeleri, kömür işletmeleri ve platin sektöründe yaşanan işçi - işveren anlaşmazlıklarının ise açmaz haline gelmiş gibi
göründüğü vurgulanıyor. Nedbank, rakamların düşük gözükmesinin yılın ikinci yarısında da devam edebileceğini, bunun
sebebinin de 2010 yılındaki yüksek rakamlara ve uluslararası
büyüme rakamlarının düşük olmasına bağladığını belirtiyor.
Güney Afrika İstatistik Kurumu’nun bir diğer istatistiği ise mineral satışlarının geçen yılın Nisan ayına göre % 16’lık bir artış
ile 27,64 milyar ZAR’a ulaştığını gösteriyor. Nisan ayı son olacak şekilde üç aylık yapılan mineral satışı hacmi değerlendirmesine göre de geçen yılın aynı dönemine göre % 28’lik bir
artış mevcut.

Şili’de

Rio Tinto

Temmuz 2011

Grevler ve Yağışlar
Üretime Ket Vurdu
Şili’nin kamuya ait Bakır şirketi Codelco grev şokuyla sarsıldı.
Kamulaştırılmasının 40. Yılı kutlanan, dünyanın en büyük bakır
üreticisi konumundaki Codelco’da ilk grev 11 Temmuz, saat
00.00’da başlatıldı. 24 saat süren grev boyunca Şili’nin değişik
bölgelerindeki madenlerde işçiler 24 saat boyunca, Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera’nın şirketi yavaş yavaş özelleştirmeye
hazırladığı gerekçesiyle, iş bırakma ve yürüyüş eylemleri gerçekleştirdiler. Öğrencilerin de destek verdiği eyleme 47.000
maden işçisi katıldığı öğrenildi. 20 yıldan bu yana ilk defa grev
gören Codelco’nun bir günlük üretim durmasından kaynaklanan kaybının, 40 milyon USD civarında olduğu açıklandı.
Ayrıca 21 Temmuz tarihinde de BHP Billiton’un en büyük
hisse sahibi olduğu, dünyanın en büyük bakır madeni olan
Escondida’da grev başladı. Codelco’nun işletmelerinde 9 gün
önce yapılan grevin de etkilerinin olduğu iş bırakma eyleminin,
Çin’in talepleri karşısında yükselen bakır fiyatlarından daha fazla pay almak için Endonezya ve Zambiya’daki işçilerin önceki
dönemde başlattıkları grevlerden de etkilendiği bir gerçek. 2
hafta süren grevin ardından 40.000 tonluk üretim kaybı sonunda şirket, işçilere bir kerelik 5.700 USD ödemeyi kabul ederek,
tekrar üretime geçti. Bu yıl özellikle Şili’nin kuzeyini etkisi altına
alan yoğun yağışlar ve grevler sonunda, ülkenin bakır üretiminin % 8 düşmesi bekleniyor.
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Kar Marjını Yükseltti,

Yatırımlara Devam Ediyor
Dünya madencillik sektörünün önde gelen firmalarından olan
Rio Tinto, yılın ilk yarısı için açıkladığı ekonomi raporunda,
karının, geçen yılın aynı zaman aralığına oranla % 35 artış ile
birlikte 7,8 milyar USD’ye yükseldiğini duyurdu. Ayrıca firma
ilk altı ayda sermaye harcamaları kapsamında dünyanın farklı yerlerinde bulunan önemli işletmeleri için 5,1 milyar USD
yatırım yaptığını ve operasyonlardan gelen nakit akışının ise
geçen yılın aynı dönemine göre % 31 artarak 12,9 milyar USD
olduğu bilgisini verdi. Rio Tinto 2013 yılında ilk deneme üretimini gerçekleştirmeyi planlayan Moğolistan’daki Oyu Tolgoi
Bakır - Altın Projesi’nin sahibi Ivanhoe’daki yatırımlarını arttırıp
% 46,5’e ulaştığını da belirtti. Diğer bir gelişme olarak da şirket,
Riversdale Mining Ltd.’in tüm alım işlemlerinin tamamlandığını
ve Benga Projesi’nde 2011 yılı sonunda ilk kömür üretimini gerçekleştireceğini duyurdu.
Kar marjını yükselten şirketin yatırımları da tüm hızı ile devam
ediyor. Bu yatırımlardan sonuncusu yarı yıl raporunun açıklanmasından hemen sonra duyuruldu. Habere göre Rio Tinto,
Mitsubishi’nin iştiraki olan Mitsubishi Development ve Rio Tinto, Coal & Allied Industries‘in kalan tüm hisselerini satın almak
için 1,55 milyar USD’lik bir teklifte bulundu. Mitsubishi Development, Coal & Allied Industries‘in % 10,2 hissesine sahip iken
Rio Tinto ve % 100 sahibi olduğu iştirakleri ise % 75,71’lik hisseye sahipler. Mitsubishi Development ve Rio Tinto bu alış ile,
Avustralya’nın Hunter Vadisi’nde bulunan üç kömür madeninin
tam yönetimini devralmayı hedeflemekteler.

Çok amaçlı sondaj makinaları

Güvenilir sondaj malzemeleri

Yüksek teknoloji numune alma sistemleri

Ters sirkülasyon sistemli tenör kontrol paketi

Derin ve genis çaplı sondaj kapasitesi

Sondaj Makinaları
Is Basında
www.sandvik.com

Endonezyalı İşçiler Avustralya Hindistan’a
Greve Son Verdi

Temmuz 2011

Yatırım Yapacak

Ağustos 2011

16. Sayımızda grev haberini duyurduğumuz Freeport McMoran Copper & Gold’a ait dünyanın en önemli altın madenlerinden birisi olan Grasberg’de yaşanan grev sona erdi.
Endonezya’daki işletmede, yaklaşık iki hafta süren eylemden
sonra durma noktasına gelen üretim, grevin sona ermesi ile
yeniden başladı. Oturma eylemleri ve protesto yürüyüşleri ile
desteklenen eylemin amacı, şirketin 1,5 USD olarak ödediği
saatlik çalışma ücretini arttırmaktı. Grevin sona ermesi için bir
mutabakat hazırlanacağı ve işçi liderleri ile Temmuz’da yapılan
bir görüşme ile ücretlendirmenin uygun koşullarda çözüldüğü
bildirildi. Dağlık ve yoğun ormanlarda yaşayan halk, şirketin diğer işletmelerinde işçilerine bu miktarın yaklaşık 10 katı ödeme
yaptığını öğrenip greve başlamıştı.

Avustralya’nın Hindistan Yüksek Temsilcisi Peter Varghese
tarafından yapılan açıklamaya göre Avustralya, Hindistan’ın
Orissa eyaletinde yaklaşık 1,9 milyar USD değerinde yatırımlar yapacak. Yatırımlar, mineral üretimi hedefleyen madencilik
projelerine yapılacak. Peter Varghese’nin açıklamasına göre,
Avustralya’nın mineral gereksinimlerinin % 85 gibi bir oranı
Hindistan’dan yapılan ithalat ile karşılanıyor.
Avustralya Hükümeti, alüminyum, altın ve kömür için ortak
çalışmalar kurup, her iki ülkeninde menfaatine projeler üretmeyi hedeflemekte. Söz konusu projede, her iki ülke de yatırım
gerçekleşmesi için Orissa eyaletinde yürütülecek madencilik
senaryoları ve olası projeler üzerinde görüşmeler yapacak ve
son karar şekillendirilecek.

Arjantin’e Çinli

Çin’de Maden Kazaları

Bakır Rafinerisi

Ağustos 2011

Güney Amerika’nın önemli ülkelerinden biri olan Arjantin, Çinli
yatırımcılar ile 750 milyon USD’lik bir bakır rafineri inşaatı ile
ilgili müzakerelerde bulunuyor. Projenin bitirilmesi için henüz
bir tarih belirlenmezken, planlar dahilinde 210.000 t/y katot
bakır ve 700.000 t/y sülfirik asit üretim tesisi inşa edileceği bildiriliyor.
Arjantin Madencilik Bakanlığı Sekreteri Jorge Mayoral yaptığı
açıklamada, katot bakır üretimi için Çinli firmalar ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Arjantin’de hali hazırda işletmesi devam
eden tek bakır madeni Bajo de la Alumbrera Madeni. Bu işletmenin yıllık üretim kapasitesi 150.000 ton bakır ve 400.000 ons altın
olarak biliniyor. Ülke, bu yatırım ile birlikte yerel bakır üretimini
artırmayı ve daha fazla konsantre ihraç etmeyi hedefliyor.

Devam Ediyor

Temmuz 2011

Bir önceki sayımızda üzüntü ile duyurduğumuz, Çin’de meydana gelen maden kazalarının ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken ülke yeni bir felaket ile sarsıldı.
Doğu Çin’in Shadong eyaletinde demir üretimi yapan Zhengdong Mining Co. Ltd.’e ait bir maden ocağında, bölgede yaşanan aşırı yağış sonrası oluşan sel, su baskınına yol açtı. 28
işçinin çalıştığı işletmede kaçmayı başaran 7 işçi dışında kalan
21 madenci hala yer altında mahsur. Galeriyi dolduran suyun,
pompalar ile tahliyesi sonrasında madencileri arama kurtarma
çalışmaları devam edecek.
Ancak yetkililer ocaktaki işçilerden umut kesildiğini belirtiyor.
Bu kaza ile Çin’de Temmuz ayı içerisinde 10 günde yaşanan maden kazası sayısı 4’e ulaştı.

Macarthur Coal ‘da Üretim Düştü
Ancak Yeni Keşifler Yapıldı
Avustralyalı kömür üreticisi Macarthur Coal, geçen yılın aynı dönemine oranla bu yıl satılabilir kömür üretiminin % 24’ten fazla
düştüğünü açıkladı. Şirket, yılın ikinci çeyreğinde yani Haziran
ayına kadar geçen üç ayda, geçen yıla oranla % 29’luk bir düşüşle 1,02 milyon ton üretim yaptığını belirtti. 2011 yılı yıllık üretim
rakamı ise 3,81 milyon tonda kaldı. Şirket bu düşüşün nedenini
2011 yılı başında Avustralya’da meydana gelen ve 147 gün etkisi süren büyük doğal felaketlere bağladı. Japonya’da meydana
gelen deprem ile birlikte çelik üretiminin düşmesi ve metalurjik
kömürün transferinde yaşanan gecikmelerin de satışta düşüş
yaşanmasına zemin hazırladığı verilen bilgiler arasında.

18

01 Eylül 2011

Ağustos 2011

Macarthur Coal, üretim düşüşü haberlerinden sonra bir hafta
sonra yayınladığı Codrilla Madeni’nin batı bölgesindeki Yeerun Yatağı keşfi ile hissedarların moralini düzeltti. Şirket 66
milyon ton kömür içeren yeni çıkarsanmış (inferred) kaynağın
% 85’inin sahibi. Yeerun’un geri kalan % 15’lik hissesi de Citic
Resources Australia’ya ait.
Amerikalı kömür devi Peabody Energy ve çelik devi ArcelorMittal, Macarthur firmasının potansiyelini görmüş olacaklar ki, 4,73
milyar USD’lık teklif ile firmayı satın almak istediklerini duyurdular. Macarthur da hisse sahiplerine, teklif sonuçlanana kadar
hisseleri üzerinde oynama yapmamalarını tavsiye ediyor.

Zimbabve - Marange Elmas Madeni’nde

İşkence Kampı

Ağustos 2011

Zimbabve’de, dünyanın en önemli elmas madenleri arasında
gösterilen Maranga elmas madeni yakınlarında bir işkence
kampı bulunduğu ortaya çıktı. BBC tarafından açığa çıkarılan
bu insanlık dışı kampta, madenden elmas çaldığı iddia edilen ve daha fazla para isteyen kişilerin disipline edildiği iddia
edildi. İşkence kampının asker ve polis tarafından kurulmuş
olması, elmas madeninin de Zimbabve cumhurbaşkanının çok
yakın bir arkadaşı tarafından yönetilmesi bölgenin yapısı hakkında önemli ipuçları veriyor. Güvenlik güçlerine ait çadırların
tel örgüler ile çevirilmesi ile oluşturulan işkence kampında insanların dayak ve cinsel saldırıya maruz kaldığı ve bazılarının
da işkenceler sırasında hayatlarını kaybettiği, kamptan kurtulmayı başaran kişiler tarafından BBC’nin hazırladığı belgeselde
ortaya çıkarıldı. Zimbabve güvenlik güçlerinden ismini vermek
istemeyen yetkililer de kampta kaydı tutulmayan ölümler yaşandığını doğruladı.
Dünya uzun yıllardır, insanların ve çocukların köle olarak çalıştığı ülkelerde, iç savaşlara ve sayısız insanın ölümüne neden olan
ve kaynağı bilinmeyen bu tür kıymetli taşlar ile mücadeleyi
sürdürmektedir. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler’in hazırladığı
Kimberley Sertifika Programı’na bağlı olarak, bu bölgeden elmas alımları durdurulmuş ve bazı büyük firmalar da bu kararı

destekleyerek gerekli hammaddeyi bu ülkelerden almaktan
vazgeçmişlerdi. Ancak BBC’nin yayınında sunulan belgelere
göre 2009 yılında AB tarafından bölgenin uluslararası standartlara ulaştığı ve bölgenin acilen ihracata başlaması gerektiği savunulmuş ve ihracat yasağı bir miktar kaldırılmıştı. Son olarak
ortaya çıkan çarpıcı gerçeklerin ardından Zimbabve Hükümeti
sessizliğini korurken, BM’nin bölge ile ilgili olarak tutumunun
nasıl olacağı merak konusu.

Tanzanya, Madencilerle

Buenaventura

Devlet Hakkı
İçin Görüşüyor

Ağustos 2011

Tanzanya Hükümeti, madencilik firmalarından aldığı devlet
hakkını % 3’den % 4’e yükseltmek için firmalarla görüşmelerini sürdürüyor. Tanzanya Enerji ve Mineraller Bakanı William
Ngeleja’nın Reuters’e yaptığı açıklamada, vergiler ve mevzuatlar
hakkında şirketlerle bir yıldır süregelen görüşmeler yapıldığını
anlattı. Afrika’nın dördüncü büyük altın üreticisi olan ülkenin
son yıllarda oldukça fazla maden yatırımcısı çektiğini söyleyen
Bakan Ngeleja, yapılan ihracattan oluşan pay ile ilgili olarak da
hükümetin büyük baskılar altında olduğunu vurguladı. Görüşmelerin anlaşma ile sona ermesi için en geç Eylül ayını işaret
eden Bakan, görüşmelerin olumlu ilerlemesine dayanarak
firmaların bu oranları kabul edeceği görüşünde. Ülkede bazı
milletvekilleri ülkeye ait kaynaklardan kendilerinin yeterince
yararlanamadığı görüşünde iken, 2009 yılında bu eksiklikleri
gidermek için yeni bir yasa yürürlüğe girmişti.
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Altın Madeni Açıyor
Compañía de Minas Buenaventura, Peru Enerji ve Madencilik
Bakanlığı’ndan Tantahuatay Altın Madeni’nde metalurjik operasyonları gerçekleştirmesi için gerekli olan izinleri aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre maden bölgesi 56 milyon USD
yatırım gerektirirken, gelecek 4 ila 5 yıl içerisinde bölgeden
100.000 ons altın üretilmesi bekleniyor.
Buenaventura’nın CEO’su Roque Benavides’in yatırım ile ilgili verdiği bilgilerde, firmanın yerel komite ve otoriteler ile
birlikte yürüttüğü geliştirilme çalışmalarının, bölgenin altın
üretiminin geleceği için önemli katkılar sağladığını vurguladı.
Buenaventura’nın, % 40,09 hissesine sahip olduğu Tantahuatay
Madeni’nin hisseleri ise % 44,24 oranında Southern Copper
Holding’e ve geri kalan % 15,67’lik kısım ise ESPRO Holding’e
ait.

Elektrikli Araçlar Kefi Minerals
Lityum İhtiyacını Üretici Olma

Arttırıyor

Ağustos 2011

Şili’li araştırma firması signumBOX’in araştırmasına göre 2025
yılında, yaklaşık olarak 16 milyon hibrid ve elektrikli otomobil
karayollarına çıkmış olacak ve akülerinde toplam 181.000 ton
lityum karbonat kullanılacak. Şirketin beklentisine göre bu yılki
lityum talebi % 35 artıp, 119.000 ton seviyesine ulaşacak. Temmuz ayında da Michigan Üniversitesi ve Ford Motor Company
araştırmacıları, dünyada 100 yıllık elektrikli araç ihtiyacını karşılayacak kadar lityum kaynağı olduğunu açıklamışlardı.
Dünyanın en büyük lityum yatakları Güney Amerika’da bulunan
And Dağları’ndaki salamura göletlerinde yer alıyor. Avustralya
da en önemli üreticiler arasında. Ayrıca Kanada 2013 yılında bu
önemli metalin üretimine başlamayı planlıyor.

Yolunda

Temmuz 2011

Londra Borsası’na kote Kefi Minerals, Fas’taki Tiouit Altın ve Bakır Madeni’nde üretim ve pasadan kazanım konularında münhasırlık hakkı (exclusivity) sahibi oldu. Fas’lı şirket Roche Invest
SARL ile yapılan 250.000 USD’lık anlaşma sonrası Kefi Minerals,
madende detaylı araştırmalar yapacak ve dönem sonunda iki
şirket ortak olup olmayacaklarını kararlaştıracaklar.
Tiouit Madeni’ndeki ilk keşif 1946 yılında yapılmıştır. Günümüze kadar 1 milyon ton cevher çıkarıldığı tahmin edilen sahada
ortalama 7,9 g/t altın, 67 g/t gümüş ve % 0,45 bakır olduğu belirtiliyor. Arama şirketi olarak bilinen Kefi Minerals, bu projede
ortaklığa karar verirse, üretici firma olma yolunda önemli bir
adım atmış olacak.
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NETCAD 22 Yaşında

1989 yılında Ankara’da, iki genç Türk mühendis tarafından %100
yerli sermaye ile kurulan kurulan Netcad, Türk yazılım sektörünün öncü firmalarından birisi konumuna ulaşarak 22. kuruluş
yıl dönümünü kutluyor. Coğrafi Bilgi Sistemleri / GIS, Harita,
Şehir Planlama, İnşaat, Ziraat, Jeoloji, Maden, Orman vb. mühendislik ve uygulama dallarında yazılımlar üreten Netcad’in,
bugün uluslararası standartlarda GIS ve CAD tabanlı 30’a yakın
masaüstü, web, mobil ve bulut ortamı uygulaması bulunuyor.
Firma ayrıca Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde uygulamalar
geliştirmekte, ülkemizde ve yurt dışında 20.000 lisansı ve yaklaşık 100.000 legal kullanıcısı bulunmaktadır. Firmanın ürettiği
teknolojilerin, Türkiye ölçeğinde kamu kurumları, belediyeler
ve özel sektörde sunulan çözümlerinin pazar payı % 85’e kadar ulaşmaktadır. Ayrıca, Netcad ürünleri 82 üniversitede, 462
bölümde ders olarak okutulmakta, her yıl ortalama 5.500 kişi
sertifikalı Netcadkampüs eğitim programlarına katılmaktadır.
2010 yılı “İlk 500 Bilişim Şirketi” sıralamasında 170. sırada ve
Sektörel Yazılım Gelirlerine göre 9. sırada yer alan Netcad, ISO
9001 kalite belgesi ve CMMI LEVEL 3 ile ürün ve hizmet kalite
anlayışını hep üst seviyelerde tutmaya çalışmaktadır. Firmanın
şimdiki hedefi, bilişimde ilk 100 içinde yer almaktır.

NETCAD’den Uluslararası Konferans
Uluslararası Netcad Kullanıcıları Konferansı, 28 Eylül 2011 tarihinde, Ankara’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kemal Kurdaş Konferans Salonu’nda bir gün boyunca sürecek etkinlikte yurt içi ve yurt dışındaki Netcad kullanıcı-

Atlas Copco

larının projelerinin ve deneyimlerinin paylaşımı sağlanacak.
Türkiye’den kamu, özel sektör ve belediyelerden çok sayıda
seçkin konuğun katılacağı konferansa yurt dışından da pek
çok katılımın sağlanması bekleniyor. Almanya, Azerbaycan,
İran, Gürcistan, Bulgaristan, Romanya, Kazakistan, Bangladeş,
Güney Afrika, Romanya ve diğer ülkelerden katılımcılar konuşmacı ve izleyici olarak konferansta yer alacak.
Konferans programı kapsamında; Kamu Projeleri ve Kamuda
Birlikte Çalışabilirlik, Netcad’de Yenilikler, Uluslararası Projeler,
Bilgiye Dayalı Yerel Yönetimler, Sektörler ve Üniversiteler konu
başlıklarıyla oturumlar organize edilecek ve sunum ve bildiriler
paylaşılacak.
Netcad Genel Müdürü Serdar Ak, konferansla ilgili olarak “Konferansın temel hedefi, kullanıcılarımızı bir araya getirerek yeni
gelişmeleri yakından izlemelerini ve proje paylaşımlarını sağlayacak platformu yaratmaktır.” diye konuştu.

Konferans Hakkında Detaylı Bilgi:
Web
: www.netcad.com.tr/konferans
E-posta : konferans@netcad.com.tr
Telefon : 0312 265 05 10

Temmuz 2011

Bu bir reklamdır.

Yeni Merkezinde Eğitimlere Başladı
Ağırlıklı olarak inşaat ve madencilik ekipmanları, kompresörler
ve tahrikli el aletleri konusunda faaliyet gösteren ve dünyanın
önde gelen firmaları arasında yer alan Atlas Copco, Ankara’da
bulunan servis merkezinin yanında, depo ve eğitim merkezi
olarak kullanılacak yeni merkezini faaliyete geçirdi. Şirket yeni
merkez ile Ankara ve İç Anadolu Bölgesi’ndeki müşterilerine
daha etkili bir şekilde hizmet verebilmeyi amaçlıyor. Merkezin
faaliyete geçmesinin ardından Temmuz ayı içerisinde kendi
personeline yönelik ilk eğitimini de gerçekleştiren firmanın
kaya delme ekipmanları ürün müdürü Bahadır Ergener; kurum
içi eğitimlerin son derece önemli olduğunu, Ankara’daki yeni
eğitim merkezlerinde gerek şirket içerisinde gerek müşterilerine yönelik eğitimlere devam edeceklerini söyledi.
Düzenlenen eğitimde, kurum içerisinde yer alan bölümlerin
yetkilileri tarafından sırasıyla şu sunumlar gerçekleştirildi: Bölüm müdürü Çetin Kara yer üstü delici ekipmanları konusunda,
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satış mühendisi Emrah Mertyürek yer altı delici ekipmanları
konusunda, satış mühendisi Uğur Beklioğlu taşınabilir ekipmanlar konusunda, satış mühendisi Gürkan Buyurgan inşaat
makineleri konusunda, bölüm müdürü Bahadır Ergener kaya
delme ekipmanları konusunda, satış mühendisi Şevki Aksoyoğlu Dynapac ürünleri konusunda ve son olarak servis bölümü ile
ilgili olarak da Cem Sarvan sunumlarını gerçekleştirdiler.

Martin Marka Yeniliyor
Martin Engineering 2010
yılı boyunca tüm dünya genelinde global bir müşteri
araştırması yürüterek uzun vadede müşteri memnuniyeti ve
bağlılığı oluşturan, aynı zamanda devam ettirilen önemli faktörler ile ilgili “müşteri iç görüsü” kazanmaya odaklanmış, bu
araştırma sonuçları ile bir takım katma değerli değişiklikler
yapmaya yönelmiştir. Bu bağlamda Martin Engineering tarafından müşteri sorumluluklarında iki özel alana odaklanmaktadır:

•• Müşterilerin Martin Engineering ile iş yapmalarını daha kolay hale getirme yükümlülüğü.

•• Yeni ürün ve servis atılımlarında daha fazla müşteri içgörüsü kazanma yükümlülüğü.
Global araştırmalardaki müşteri verileri ayrıca mevcut Martin Engineering marka kimliğinin de “eski” olarak algılandığını ve bugünkü şirket niteliklerini doğru bir şekilde yansıtmayarak Martin
müşterilerinin Martin Engineering’i tanımada ve değerlendirmede zorlandığını da doğrulamıştır. Araştırma, firma logosunun
modernleştirilmesinin Martin kuruluşunun gelişimci ve yenilikçi
kimliğini çok daha doğru bir şekilde yansıtacağını ortaya çıkarmıştır. Bu geri bildirimle birlikte, Martin Engineering markasını
yenileme ve modernleştirme işlemlerine başlanmıştır.

Martin Engineering marka yenilemesinin ilk aşamasını tamamlamış ve
bunu müşterileri
ile Temmuz ayı itibarıyla paylaşmıştır. Aşağıda yeni
Martin logosunun
çeşitli versiyonları
yer almaktadır.
Martin Engineering
Türkiye Müdürü İlker Tan: ““Engineering” kelimesinin çıkartılması firma adımızı değiştirmeyecek, Müşterilerimizden gelen
geri bildirimler eski logomuzda bulunan “Engineering” kelimesinin karışıklığa yol açtığını gösteriyordu ve firmamızdan
bahsederken “Martin”’i kullandıklarını ve “Martin”’in firmamızı
daha samimi bir şekilde temsil ettiğini ifade ettiler” şeklinde
ifade etmektedir.
Türkiye Müdürü Tan, “Yeni logo önümüzdeki aylarda Martin
Engineering’ in tüm pazarlama ve satış araçlarına yayılacak
yeni görsel kimliğini temsil etmektedir. Değişim maliyetlerini
minimumda tutmak amacıyla Marka yenilemesini adım adım
yapmayı planlıyoruz” şeklinde ifade etmekte bu sebeple bu
süreçte yeni logo ile olduğu kadar eski logo ile de karşılaşabileceğinin altını çizmektedir.

D&A Hidrolik Kırıcıları

Bu bir reklamdır.

HMF Makina Güvencesinde
Kore’nin önde gelen hidrolik kırıcı markası D&A’nın distribütörlüğü, 2011 yılı itibarıyla HMF Makina tarafından üstlenildi. Sahip
olduğu üstün özellikler ve kaliteli servis anlayışıyla 40’tan fazla
ülkede hizmet vermekte olan D&A hidrolik kırıcılar, 80 kg’dan
7.000 kg’a kadar çalışma ağırlığına sahip 22 farklı model sunmaktadır. 0,5 - 100 ton aralığındaki tüm iş makinelerine bağlanabilen D&A kırıcılar, geniş model seçeneği, anti blank firing
(auto - stop) özelliği, akümülatörlü yapısı, özel saplama özelliğive dahili valf sistemi ile maksimum verimliliği garanti etmekte.
Tüm faaliyetlerinde kalite ve güveni ön planda tutan HMF Makina, ürün gamına eklenen yeni kırıcı markası ile müşterilerine
daha kapsamlı çözümler sunmayı hedefliyor.
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500 Sanayi Devi Arasında

Temmuz 2011

Mineral ve Maden Kaynaklı

Firmaların Sayısı Artıyor
İstanbul Sanayi Odası, 2010 yılı için Türkiye’nin en büyük 500
Sanayi kuruluşunu belirlemek üzere yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Açıklanan 500 şirket arasında, maden, mineral kaynaklı üretim yapan yaklaşık 100 şirket bulunuyor. Yapılan araştırmaya göre Tüpraş, 20.819.067.010 TL’lik net satış ile
2009’da olduğu gibi 2010 yılında da ilk sırada yer aldı. Ülkemizin en büyük demir çelik fabrikalarından olan Ereğli Demir Çelik
Fabrikası ise geçen yıla oranla bir basamak düştü. Madencilik
sektörünün, bilinen yüzlerinden olan bazı şirketlerin de 2009
Sıralamada Yeri

Üretimden Satışlar Net (TL)

Sıralamada Yeri

Firma Adı

Üretimden Satışlar Net (TL)

1

TÜPRAŞ

20.819.067.010

134

Merkez Çelik San.

414.083.375

8

Ereğli Demir - Çelik

3.715.823.817

135

Özkan Demir Çelik San.

412.327.585

10

İskenderun Demir - Çelik

3.239.662.761

137

Kocaer Haddecilik San.

408.544.579

12

PETKİM Petrokimya

2.789.524.479

139

Limak Çimento

401.809.629

2.007.646.209

143

Eti Gümüş

391.605.691

18

26

Firma Adı

yılından 2010 yılına geçişte yakaladığı büyüme grafiği ile listedeki yükselme basamakları şu şekilde gerçekleşti:
Eti Maden İşletmeleri 56. sıradan 43. sıraya, Assan Aluminyum
63. sıradan 54. sıraya Koza Altın 144.lük’ten 116. sıraya, Tüprag
137. sıradan 106. sıraya, Eti Gümüş 195.’likten 143. basamağa,
Demir Export 313. sıradan 265. sıraya ulaştı. Bu yükselişler madencilik sektöründeki firmaların net satışlarının 2010 yılı içerisinde arttığına kanıt olarak gösterilirken sektörün büyüdüğünün de göstergesi niteliğindedir.

Türkiye Kömür İşletmeleri

19

Çolakoğlu Metalurji

1.947.112.529

144

Nuh Çimento

388.903.339

23

Borçelik Çelik San.

1.619.274.756

145

Componenta Döküm.

386.945.817

24

Er - Bakır Elektrolitik Bakır

1.529.585.000

146

Yeşilyurt Demir Çelik

385.380.769

25

Kroman Çelik San.

1.525.203.328

147

Çimko Çimento

384.624.480

35

Diler Demir - Çelik

1.186.669.326

148

Park Termik Elektrik

377.625.168

38

Kaptan Demir - Çelik

1.143.498.903

152

Kerim Çelik Mamulleri

372.199.174

42

KARDEMİR

1.000.839.174

156

Ümran Çelik Boru

357.422.450

Kürüm Demir San.

354.155.305

43

Eti Maden İşletmeleri

981.594.635

159

50

İzmir Demir - Çelik

910.297.942

161

Eti Alüminyum

351.860.350

52

Yazıcı Demir Çelik

898.645.350

164

Aşkale Çimento

346.565.202

54

Assan Alüminyum San.

885.466.973

168

SİDEMİR

335.622.575

58

Nursan Metalurji

819.763.469

174

ASAŞ Alüminyum

330.466.663

60

Akçansa Çimento

799.888.727

175

As Çimento

329.556.364

72

Soma Elektrik Üretim

684.495.337

178

Asil Çelik San.

328.058.164

75

ÇİMSA Çimento

673.599.079

193

Eti Bakır

304.748.251

Nuh Beton

299.435.527

96

Nursan Çelik San.

545.707.106

197

97

Ege Çelik San.

542.078.831

203

Adana Çimento

294.531.770

98

Park Teknik Elektrik

540.749.683

206

Erdemir Madencilik

291.107.928

106

Tüprag Metal Madencilik

512.604.951

214

Oyak Beton

280.988.805

116

Koza Altın İşletmeleri

470.783.288

215

Sarıtaş Çelik San.

277.543.818

119

Dünya Uluslararası Mücevherat

467.565.975

224

Türkiye Taşkömürü Kurumu

267.558.885

122

Türk Prysmian Kablo

457.171.667

230

Limak Batı Çimento

258.312.675

126

Türk Demir Döküm Fab.

428.125.107

231

Soma Kömür İşletmeleri

257.430.166

Cimpor Yibitaş Çimento

252.993.806

Erciyas Çelik Boru

250.094.619

128

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur

427.703.263

235

132

Tosyalı Demir Çelik San.

421.133.354
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Sıralamada Yeri

Firma Adı

Üretimden Satışlar Net (TL)

Sıralamada Yeri

Firma Adı

Üretimden Satışlar Net (TL)

255

Mardin Çimento

241.253.098

396

Demirer Kablo

153.545.295

258

Çimentaş İzmir Çimento

240.100.924

400

Eti Krom

152.955.088

265

Demir Export

228.068.165

403

Kahramanmaraş Çimento

152.010.261

269

Eti Soda

225.781.638

406

Bursa Beton

150.225.242

288

Boyçelik Metal San.

205.246.641

409

GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento

149.442.252

289

Kardemir Haddecilik ve Elekt.

205.070.846

412

ÇELSANTAŞ Çelik Mamulleri San.

147.830.157

292

Konya Çimento

202.820.611

416

Karakaş Atlantis Kıymetli Maden.

147.378.413

306

Özer Metal San.

193.125.199

418

Ertaş Metal San.

147.030.268

310

Teknik Alüminyum

189.592.230

419

Bursa Çimento

146.715.421

320

Mescier Demir Çelik

185.143.217

420

Söğütsen Seramik

146.607.086

321

Ünye Çimento

183.591.645

436

Esan Eczacıbaşı

141.661.689

333

Vatan Kablo

177.592.379

447

Çağ Çelik

140.132.297

346

Güney Çelik

171.639.272

458

Hak Bakır Çekme

136.345.608

352

Denizli Çimento

169.388.675

465

Öztiryakiler Madeni Eşya San.

133.540.350

Pamukkale Kablo

165.562.219

467

Tümka Kablo San.

132.836.860

366

Bemka Emaye

164.733.678

474

Şahinler Metal San.

131.619.244

375

Adoçim Çimento

160.647.275

478

Bolu Çimento

130.298.184

384

KÜMAŞ - Kütahya Manyezit İşlet.

158.107.672

485

Demisaş Döküm

128.207.303

387

Ege Seramik

156.603.926

497

Atom Kablo San.

124.370.966

395

Assan Demir

153.615.223

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Boart Longyear’dan

Yeni Bir Elmas Teknolojisi:

Bülent Şahhüseyinoğlu
Genel Müdür
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi
Mapek Makine ve San. Ltd. Şti.

“Ultramatrix”

Okan Ormancı
Karotlu Sondaj Ekip. Ürün Müdürü
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi
Mapek Makine ve San. Ltd. Şti.

Getirdiği yenilikler ile uluslararası sondaj sektörünün lokomotifi konumunda olan Boart Longyear, yeni geliştirdiği UMX (Ultramatrix) serisi
emprenye elmas matkapları piyasaya sundu. Boart Longyear yeni bir
matris formülü olan UMX teknolojisini geliştirirken, tamamen farklı zemin
koşullarında dahi en uzun matkap ömrünü ve delgi hızını hedeflemiştir.

UMX (Ultramatrix) Nedir?

U

Bu bir reklamdır.

MX, Boart Longyear tarafından, farklı formasyon yapılarında bile aynı elmas ile maksimum delgi ve matkap ömrünü elde etmek üzere geliştirilmiş bir matris
formülüdür. Üretiminde kullanılan eskiye göre daha
büyük sentetik elmas parçaları ve güçlendirilmiş matris formülü sayesinde tek elmas ile farklı sertlik derecelerine sahip zeminlerde dahi en yüksek verime sahiptir. Özellikle derin sondaj
yapan maden ve sondaj firmaları tarafından büyük beğeni toplayan UMX serisi, geniş sertlik skalası sayesinde aynı matkapla, farklı zeminlerde, daha az
manevra ve minimum çeşitUMX serisi
lilikte stoklama ile daha çok
elmaslarda
delgi yapılabilmesini sağlar.

toplam 4 çeşit
matris sertlik
seçeneği, tüm
sertlik düzeylerini
kapsamaktadır

4 Çeşit Matris Seçeneği
İle Tüm Formasyonlarda
En Verimli Sondaj
UMX Serisi elmasların göze
çarpan bir diğer özelliği ise
genişletilmiş sertlik skalasıdır. Eski tip emprenye elmas

matkaplarda her sertlik derecesi için ayrı elmas kullanılması gerekmekteydi (10 farklı sertlik derecesi için 10 farklı elmas). UMX
serisi elmaslarda toplam 4 çeşit matris sertlik seçeneği, tüm
sertlik düzeylerini kapsamaktadır. Özellikle 7 UMX serisi, MOHS
skalasına göre 1 - 8 arası sertlik derecesine sahip formasyonların tümünde rahatlıkla kullanılmaktadır.

UMX Matris Seçenekleri
Ultramatrix ürün yelpazesinde 4 farklı matris seçeneği bulunmaktadır. UMX serisi matrisler, sondaj yapılacak formasyonun
sertliğine göre; SS UMX, 7 UMX, 9 UMX ve 10 UMX olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca; Boart Longyear’ın daha önceki elmas
matkaplarında bulunan Stage - 2 (16 mm) ve Stage - 3 (25 mm)
tasarımları artık UMX serisi matrisler için de uygulanmaktadır.

SS UMX: Yeni Nesil Taneli Elmas Teknolojisi
SS UMX serisi, geleneksel taneli elmas matkapların yerine geçecek bir teknolojidir. Yapılan saha testlerinde geleneksel taneli
elmas matkaplara göre en az 2 kat daha uzun ömürlü olduğu
kanıtlanmıştır.

UMX matris formülüne sahip elmas matkaplar, 3 farklı tasarım kalıbına sahiptir; Standart (12 mm), Stage - 2 (16 mm) ve Stage - 3 (25 mm).
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7 UMX: Orta Sertlikteki Formasyonlarda Yüksek
Dayanıklılık

Yeni UMX Elmasların Göze Çarpan Tasarım Özellikleri
1. ULTRAMATRIX - Yeni bir matris teknolojisi

7 UMX serisi, Ultramatrix ürün grubunun en geniş kullanım alanına sahip matris çeşididir. Özellikle yumuşak - orta sert arasındaki formasyonlar için geliştirilmiştir (MOHS Sertlik Skalası’na
göre 1 - 8 arası). Dayanıklı matris yapısı sayesinde, geniş bir formasyon sertliği aralığında bile yüksek verimli sondajlara olanak
tanır.

Patentli Ultramatrix’in üretiminde kullanılan iri parçalı sentetik
elmaslar sayesinde, daha yüksek delgi hızının yanı sıra daha
uzun matkap ömrü sağlanmıştır.

9 UMX ve 10 UMX: Orta Sert - Çok Sert Arası Formasyonlarda Yüksek Delgi Hızı
9 UMX ve 10 UMX serileri, sert ve çok sert yapıdaki formasyonların sondajları için geliştirilmiştir. UMX 9 ve 10 serileri, Boart
Longyear tarafından geliştirilen en yüksek delgi hızına sahip
elmas matkaplardır.

UMX (Ultramatrix) Elmaslar, Boart Longyear Tarafından Saha Testlerine Tabi Tutulmuştur.
Boart Longyear’ın 80 yılın üzerindeki saha deneyiminin tamamen yeni bir teknoloji ile birleşmesinin ürünü olan UMX matris
formülü, farklı formasyon tiplerinde yapılan saha testlerinde
daha yüksek delgi hızının yanı sıra daha uzun matkap ömrünü
de başarı ile elde etmiştir. Boart Longyear’ın kendi sondaj birimi
tarafından Dünya üzerinde bulunan iki binin üzerinde makinesinde ve farklı formasyon tiplerinde test edilen UMX matris formülüne sahip elmaslar, daha yüksek delgi hızının yanı sıra daha
uzun matkap ömrüne sahip olduklarını da kanıtlamışlardır.

2. RAZORCUT Yüzey Tasarımı - Delgiye Hazır
Boart Longyear tarafından daha önce Stage ve Surface Set XP
elmas matkaplarda da kullanılmış olan Razorcut yüzey tasarımı
sayesinde elmasınız kutusundan çıktığı anda delgiye hazırdır.
Ayrıca elmasları açmak için uğraşmanıza gerek yoktur.

3. STAGE Tasarımı - Daha uzun matrisle daha çok sondaj
Boart Longyear’ın icadı olan patentli STAGE pencereli matris
tasarımı sayesinde 2 kademeli (16 mm) ve 3 kademeli (25 mm)
elmas matkaplar ile tek seferde daha yüksek delgi kapasitesi
sağlanmıştır.

4. TWIN - TAPER Konik Su Kanalı Yapısı - Daha verimli kuyu
temizliği
Standart Su Kanalları

Yüzey Delikli Su Kanalları

Stage Su Kanalları

Konik Su Kanalları

UMX matris formülüne sahip elmas matkaplar, 4 farklı su kanalı seçeceğine sahiptir.

Kesin şekilde kuyu dibi temizliğini çok daha verimli hale getiren ve elmas yüzeyinin temiz kalmasını sağlayarak elmasın iç
çapının korunmasını destekleyen bir sistemdir.

UMX Serisi Elmaslar İçin Sertlik Skalası
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Yeni Maden
Kamyonu MT42
Üstün Verimlilik Sunuyor

Bir Bakışta MT42 Maden Kamyonu

•• 3. Basamak Cummins 520 hp motor
•• Yaylı hidrolik frenler SAHR
•• Klimalı, Rops/Fops kabin
•• Ön dingil süspansiyonu
•• Tümleşik diagnostik sistem
•• Mafsallı direksiyon
•• 8 ileri, 2 geri vites

M

T42 Maden Kamyonu, Atlas Copco’nun yer altı
kamyon ailesine eklenen son üye olarak maden
işletmelerinde yerini almaya başladı. MT42 model kamyon şu anda İskandinavya ve Kanada’da
piyasada olmakla beraber, 2011 yılı sonundan itibaren tüm
dünya pazarlarına ulaşacak. 42 tonluk belden kırmalı kamyon,
verimi en üst seviyeye çıkararak gereken güvenliği ve konforu
sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Jan Lehtinen adlı başka bir operatör de MT42’nin sürüş özelliklerini şu şekilde yorumlamaktadır: “MT42, diğer kamyonların
dönmek için birkaç kez ileri - geri gitmesi gereken köşeleri rahatlıkla dönebiliyor. Hem geri, hem de ileriye doğru sürüşlerde
köşeleri çok iyi alıyor. Bazı kamyonlar, özellikle yüksüz ve ıslak
yol şartlarında, fazla eğimli rampalarda çekişi kaybedebiliyor.
Böyle bir sorunu MT42’de yaşamıyorsunuz. Tek yapmanız gereken sürmek.”

MT42 Maden Kamyonunda yakıt tasarruflu ve düşük emisyonlu
Cummins QSX15 520 hp EPA Tier 3 / Stage IIIA motor ve performansı kanıtlanmış aktarma elamanları bulunmaktadır. Bu
ekipmanlar sayesinde rampalarda güvenilir bir performans ve
hız elde edilmektedir. Şanzımanda 8 ileri ve 2 geri vites yanında
arıza giderme amaçlı self diagnostik sistem yer almaktadır.

Ön Dingil Süspansiyonu

Standart ISO ROPS/FOPS onaylı kabinde operatörün rahatına
yönelik özellikler arasında hava süspansiyonlu ileri bakan koltuk, çok fonksiyonlu bir ekran, klima ve eğitmen koltuğu bulunmaktadır. Operatörün kabinde maruz kaldığı ses oranı 80
dB(A) altındadır.

Bu bir reklamdır.

Başarılı Denemeler
İsveç’teki Boliden Garpenberg madeninde 12 ay boyunca yapılan saha deneyinde kamyon, operatörlerinin beğenisini kazanmış ve özelliklerini kanıtlamıştır. Euromining adlı madencilik
firmasında çalışan Stefan Olsson adlı kamyon operatörü: “MT42
Maden Kamyonu çok güçlü ve dört çekişli sürüşü sayesinde her
yere gidebiliyor.” demektedir.
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Ön dingil süspansiyonu operatör konforuna katkı sağlamakla
birlikte uzun mesafeli sürüş gerektiren ana galeri ve nakliye
yollarında konforlu ve hızlı bir sürüş sağlar. Kamyonun mafsallı
direksiyonu, manevra kabiliyetini güçlendirir ve hızlı bir şekilde
viraj almayı mümkün kılar. Yeni nesil kasa tasarımı tam dolu bir
kamyonu 13 saniyede boşaltmaya olanak sağlar. Arkaya bakan
kameralar ve bir yedek kamera sayesinde, operatörün kabinden görüşü mükemmel bir çerçevede sağlanır.
Kamyon özellikleri arasında, piyasadaki en güvenli fren olan
yaylı, hidrolik (SAHR) frenler bulunmaktadır. SAHR frenleri,
ayrı bir el freni ihtiyacını ortadan kaldırır. Az bakım gerektirir
ve uzun servis ömrü sunar. Kamyonun yan tarafında bulunan
merkezi servis noktası, filtrelere, valf bloklarına ve servis noktalarına günlük bakım için kolay erişim sunar. Kabin, hidrolik
olarak döndürülerek motor bölmesi kolaylıkla açılır ve bu sayede günlük bakım gerektiren noktalara hızlı bir servis erişimi
sağlanır.

Röportaj
www.madencilik-turkiye.com

Acme 40. Yılını

Türkiye’de, Ankara’daki

Yeni Yeriyle Kutluyor

Acme Analitik Laboratuvar Hizmetleri Ltd. Şti., uzun yıllardır ülkemizde
faaliyet gösteren ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de madencilerin güvenini kazanmış, en önemli analiz laboratuvarlarından biridir.
40. Kuruluş yıl dönümünü kutladığı bugünlerde şirket, ülkemizdeki faaliyetlerine de hız vermiş durumda. Şirket, önceki sayılarımızda duyurmuş olduğumuz yeni yerinde müşterilerine daha yüksek kalitede hizmet
vermek için, 40 başarılı yılın rehavetine kapılmadan çalışmalarına devam
etmekte. Geçtiğimiz günlerde Madencilik Türkiye de (MT), AcmeLabs
Türkiye - Ülke Müdürü Nezih Doğu (ND) ve Avrasya - Afrika Bölge Müdürü Dr. George Siasios (GS) ile Türkiye’deki ve dünyadaki çalışmaları hakkında sohbet etmek için bir araya geldi.
MT: 40. kuruluş yıl dönümünü kutladığı 2011 yılında
Acme’nin nereden nereye geldiğini söyleyebilirsiniz?
ND: AcmeLabs’ın 40 yıllık yolculuğu gerçekten çok ilginç. Dönemin geleneksel yöntemlerine karşı ICP kullanımı ile daha
etkin analitik sonuçlar alınabileceği düşüncesinden hareketle,
bir kimyager ve aynı zamanda bir fizikçi olan Dean Toye
Şirketin
tarafından kurulmuş. Onun
sloganındaki:
önderliğinde oluşan bilgi ve
birikim, bugün AcmeLabs’ı
“Özen, Bağlılık
Vancouver Kanada’da dünyave Performans”
nın en büyük ICP laboratuvarı
olarak karşımıza çıkarıyor. Acsözcüklerinin her
meLabs, alanındaki lider kobirinin üstünde
numuna, sektörün en düşük
ısrarla duruyoruz
tarama limitlerine ulaşarak
hakkıyla gelmiş durumda.

Bu bir reklamdır.

MT: Küresel bir değerlendirme yapıldığında Acme’nin zirvedeki jeokimya laboratuvarları arasında yer aldığı görülüyor. Şirketi bu konuma taşıyan nedir?
GS: Şirket, bünyesinde deneyimli ve özverili profesyoneller
bulundurmayı ilke edinmiş durumda. Sektörün buna çok ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Şirketin sloganındaki: “Özen, Bağlılık
ve Performans” sözcüklerinin her birinin üstünde ısrarla duru-
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yoruz. AcmeLabs, yüksek kaliteli analizleriyle müşterilerinin
büyük maden yataklarına ulaşmasına katkı sağlıyor. Bunun en
yakın örneklerinden biri, Shawn Ryan’ın örnekleme projelerinde AcmeLabs ICP jeokimyasal analiz paketlerini kullanmasıdır.
Yukon altın bölgesindeki heyecanı yeniden ateşleyen Ryan, bu
çalışmasıyla Kanada’da ‘Yılın Maden Arayıcısı’ seçilmiştir.
MT: Acme’nin sadece kayaç ve karot örnekleri analizi yapmadığını bilmekteyiz. Laboratuvarlarınızda başka ne tür
analizler yapılabiliyor?
GS: Laboratuvarda kayaç ve karot örneklerinin yanı sıra farklı
sektörler için çeşitli kaynaklardan alınmış su örneklerine farklı
analiz paketleri de uygulanır. Ayrıca üniversitelerin ve bilimsel
araştırma kuruluşlarının örnekleri üzerinde de çalışmalar yapılır. Acme, yakın geçmişte portföyüne AcmeMet olarak anılan
metalürji bölümünü de ekledi. 100 yılı aşkın birikimin ve profesyonel maden işleme uzmanlığının bir araya getirildiği bu
oluşum, sektörün metalürjik ihtiyaçlarına cevap veren yeni ve
güvenli bir seçenek olarak görülebilir. Ayrıca, AcmeLabs 2009
yılında açılan uluslararası ihaleyi kazanarak EuroGeoSurveys’e
bağlı Jeokimya Uzmanlar Grubu tarafından Avrupa genelinde
GEMAS projesi adı altında tarım arazileri ile meralar üzerinde
yapılacak jeokimya çalışmalarını sürdürecek laboratuvar olarak seçilmiştir. Belli başlı tüm global laboratuvar gruplarının
katıldığı bu ihaleyi kazanmak bizim için büyük bir onurdur.
Avrupa’nın toprak yapısının daha iyi anlayabilmek, daha verimli

tarım ve hayvancılık uygulamalarına ve kıtanın kaliteli yiyecek
üretimine katkı sağlayabilmek bizler için gurur verici.

nasyon riski içerdiği için yüksek değerli ticarî örnekler ile kontrol örneklerini laboratuvara kabul etmeyeceğiz.

MT: Kuzey ve Güney Amerika’dan sonra Acme, Ankara’da
da bir analitik laboratuvar açmaya hazırlanıyor. Laboratuvar yeri olarak Ankara’nın seçilmesinin nedeni nedir?

MT: Ülkedeki madencilik faaliyetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Madencilerin ve arama şirketlerinin analitik laboratuvarlara yaklaşımı nasıl?

ND: Ankara, ülkenin başkenti olmanın her anlamda avantajlarına sahip. Sektörle ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları ile
hizmet verdiğimiz sektörlerin merkezlerinin önemli bir bölümü
Ankara’da. Laboratuvara ülkenin her bölgesinden ulaşım çok
kolay. Hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların yöneticileriyle
her zaman yakın temas halindeyiz. Dileyen herkes gelip laboratuvarımızı görebiliyor, örneklerin ne gibi uygulamalardan
geçirildiğini yerinde inceleyebiliyor. Ülkemizin seçkin üniversitelerinin birkaçını bünyesinde barındıran Ankara, genç ve
yetenekli teknik personel açısından da zengin bir kaynak konumunda. Ayrıca Ankara, gerek kara ve gerekse havayolu açısından önemli bir merkez ve bu da bizim yurtdışı pazarındaki
çalışmalarımız açısından önemli bir avantaj.

GS & ND: Türkiye’nin, bugüne kadar saklı kalmış ama son dönemde büyük bir hızla gün ışığına çıkmaya aday bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Sektöre öncülük edecek yeni
madenlerin, yabancı maden ve arama şirketlerini Türkiye’ye
daha çok çekeceğini ve yerli maden firmalarının da güçlenmesiyle birlikte yakın gelecekte ülkede büyük bir sektörel hareketlilik yaşanacağını düşünüyoruz. Gelecekte ülkenin çok daha
fazla madene sahip olacağı kesin. Bugüne kadar elde edilen
kazanımların gelecekte katlanarak artacağına inancımız tam.
Analitik laboratuvarlar, maden arama şirketlerinin ihtiyacı olan
verileri üretir. Laboratuvarlar olmadan verilerden bahsetmek
mümkün değil ama maden ve arama şirketleri olmadan da jeokimyasal analitik laboratuvarlarının varlığından söz edilemez.
Her ikisinin de ayakta kalabilmesi için birlikte çalışması ve birbirlerini desteklemesi gerekir.

MT: Ankara laboratuvarınızda ne tür örnek hazırlama ve
analizler gerçekleştiriyorsunuz?
GS: Halen sürdürmekte olduğumuz örnek hazırlama çalışmaları; kurutma, eleme, bölme, kırma ve öğütme olarak sıralanabilir. Ağırlıklı olarak sondaj karotları, kayaçlar, toprak, sediman
ve çamur örnekleri üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Ankara’da
yürüteceğimiz analizlerin başında fire assay (altın) ve ana metaller yer alacak. Bizim önceliğimiz arama çalışmaları. Kontami-

MT: Madencilere ve arama şirketlerine analizlerle ilgili önerileriniz var mı? Arama şirketlerine analiz yöntemleri belirlemelerinde destek veriyor musunuz? Arama çalışmalarına
yönelik kaç analitik paketiniz var?
GS: Acme’nin çok geniş bir analitik paket yelpazesi var. Laboratuvarda müşterilerimizin arama programlarına göre analiz

Avrasya - Afrika Bölge Müdürü Dr. George Siasios
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paketleri öneriyoruz. Acme, müşterilerinin projelerine, ihtiyaçlarına ve isteklerine
göre özel paketler de üretebilmektedir.
MT: Türkiye’de 2007 yılının ortalarından beri varsınız. Önceden Ankara
İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ndeki
tesiste
faaliyet
gösteriyordunuz.
Geçtiğimiz aylar içinde Elmadağ Hasanoğlan’daki yeni binaya taşındınız. Buna neden ihtiyaç duydunuz?
ND: AcmeLabs’ın Vancouver ve Santiago’da
iki merkez laboratuvarı ve bunları besleyen
otuz civarında örnek hazırlama laboratuvarı var. Ankara örnek hazırlama laboratuvarı da bu otuz laboratuvardan biriydi.
İtiraf etmeliyim ki Acme’nin Türkiye’deki
ilk yılları operasyon açısından çok da kolay olmadı. Laboratuvarın açılışını takip
eden ilk hafta içinde deneyimine çok güvendiğimiz bir çalışanımız kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 2009 yılında Acme,
Kanadalı maden devi Teck Resources’a ait GDL Laboratuvarını
devralınca Teck ile bağlantı sağlandı. Bilindiği gibi Teck Madencilik Türkiye’de birçok proje yürütmektedir. Acme’nin Türkiye’de bu bağlantı ile
canlandığını söylemeliyim. Bu gelişmenin
üzerine Acme bir hamle daha yaparak
2010 yılının başında bir sektör profesyonelini daha bünyesine kattı. İnorganik
kimya doktorası ve 17 yıllık jeokimya laboratuvarı deneyimiyle Dr. George Siasios
aramıza katıldı. Türkiye ve çevresindeki

potansiyelin bilinciyle çalışmalarımıza ivme
kazandıran Dr. Siasios, bölgeye bir analitik
laboratuvar açılması fikrini ortaya attı ve
merkez yönetimin de desteğiyle üç yıllık bir
plan belirledik. Şirketin girdiği hızlı büyüme
temposu nedeniyle İvedik’teki tesisin fiziki
şartları bizi zorlamaya başlamıştı ve daha
büyük bir binaya taşınmak kaçınılmaz oldu.
AcmeLabs yönetim kurulunun da verdiği
destekle şirketin üçüncü merkez laboratuvarı olmaya adım adım yürüyecek olan
Hasanoğlan’daki yeni binaya taşındık.
MT: Türkiye’deki madencilik ve arama
topluluğuna vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
GS & ND: AcmeLabs şu anda Türkiye’deki en
güçlü konumunda ve bu konumu uzun yıllar
korumayı planlıyor. Laboratuvarda sürekli bir
gelişim ve güncelleme programı uygulayacağız. Türkiye’de yeni
ve köklü ilişkiler kurmak zaman alabiliyor ama biz sağlam temeller üzerinde yükseldiğimizi biliyoruz. Şirket olarak Türkiye’de sektöre kaliteli hizmet vermek için bulunuyoruz. Müşterilerimizin
başarısı bizim geleceğimizdir. Amacımız, “bir
laboratuvar daha” olmak değil, müşterilerimizin beklentilerinin ötesine geçmek. Herkesi laboratuvarımıza bekliyoruz.
MT: Bize vakit ayırdığınız için teşekkür
ederiz.
GS & ND: Biz de size teşekkür ederiz.

Türkiye - Ülke Müdürü Nezih Doğu
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Mazıdağı Fosfatının

Dr. Ali Uygun
Jeoloji Yüksek Müh.

Düşündürdükleri

M

adencilik Türkiye Dergisi’nin 15. sayısında yayınlanan Mazıdağı Fosfat Tesisi ile ilgili makaleyi okuyunca içimi buruk bir sevinç kapladı. Eski bir MTA
(Maden Tetkik ve Arama)’lı olarak neredeyse 20 yıl
emek verilen, ancak 17 yıldır atıl bir durumda bekleyen maden
sahası ve tesisin tekrar üretime geçecek olması bizleri gururlandırır; Münir Mennan, İsmail Seyhan, Mehmet Koyuncu ve diğer
meslektaşlarımızın zahmetlerinin boşa gitmediğini gösterir.
Hemen eski ajandaları karıştırdım. O dönem Endüstriyel Hammaddeler Dairesi başkanlığıMadencilik
nı yürüttüğüm MTA’nın 1979
yılı yatırım bütçesi 3,5 milyar
faaliyetlerinin
TL (o dönem kuruna göre
izlenme ve
130 milyon USD) iken yalnızca Mazıdağı fosfatlarının etüt
denetlenmesi,
ve sondajlarına ayrılan para
şablon
98 milyon TL gibi önemli bir
sistemlerden
tutar imiş.

gerçek ve şeffaf
yöntemlere
dönüştürülmelidir

Sadece fosfat değil, 60’lı ve
70’li yıllarda büyük emek verilen uranyum sahalarının da
yeniden değerlendirilmesi,
bir kısmı sadece zuhur olarak
görülen bakır, kurşun, çinko sahalarının ve 30 yıl sonra Balya
madeninin yeniden üretime geçmesi, jeotermal sahaların enerji kaynakları olarak nihayet ele alınması, her geçen gün yenileri
ortaya çıkan altın bulgularının türlü engellere karşın üretilebilmesi vb gelişmeler, ülkede 2000’li yıllardan bu yana madenciliğin yükselişe geçebildiğini gösteriyor. Kuşkusuz buradaki en
büyük etken, dünya konjonktüründeki değişimler ve hammadde fiyatlarının artışıdır. Ancak teknik açıdan bakarsak, uzaktan
algılama, jeoloji, jeokimya, jeofizik, sondaj yöntemleri ile makine ve ekipmanda da önemli gelişmeler sağlanmış durumda.
Bizler gibi meslek hayatı 40 yılı aşmış ve maden jeolojisinde
mesleğin hem öncü (pioneer), hem de değerlendirme dönemini yaşamışlar için hep geriye bakarak, nereden nereye geldiğimizi irdelemek vazgeçilmez bir alışkanlıktır. Az önce fosfatta
1979 yılına değinirken, yine bir köşede sakladığım Türkiye Maden İhracatçıları Birliği 1979 yılı Çalışma Raporu’ndan bazı sayıları genç arkadaşlarımıza aktarmadan geçemeyeceğim.

•• Türkiye 1979 yılı maden ihracatı; 179 milyon USD (2010’da
3,6 milyar USD),
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•• 1979 yılı albit ihracatı; 30 ton (2010’da 3 milyon 724 bin
ton),

•• 1979 yılı toplam mermer ihracatı; 1,7 milyon USD (2010’da 1
milyar 568 milyon USD).
Nereden nereye geldiğimiz kadar, nereye gidebileceğimiz
ya da gitmemiz gerektiğini de irdelememiz önem taşıyor.
Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023 için bazı sayısal hedefler çiziliyor. Bunların tartışılmasını bir yana bırakalım. Ancak, sektörün
önünde daha aşılacak noktalar var.

•• 40 baz metalin ancak 12’sinde üretimimiz görülüyor. Minör
metaller ile nadir toprak elementleri (örn. Sivrihisar) yeni
araştırma alanları olabilir.

•• Hala konsantre cevher ihraç etmeye devam mı edeceğiz?
•• Endüstri minerallerindeki tıkanmalar, alüminyum trihidrat,
nanomineraller, bentonit, atapuljit, sepiyolit vb. yeni özel
ürünlerle aşılabilir.

•• Madencilik sektörünün gerçekten yaygın bir tanıtım, iletişim ve şeffaflığa ihtiyacı var. Bu durumda madenciliği kategorik olarak reddedenlerin etkinliği azalacaktır.

•• Madencilik faaliyetlerinin izlenme ve denetlenmesi, şablon
sistemlerden gerçek ve şeffaf yöntemlere dönüştürülmelidir.
AB yönetmeliklerinin çevirisi yerine ülkeye özgü prosedürlerin yerleştirilmesi daha yerinde olacaktır. Ancak, en olmadık
yere en basit bir taş ocağını açmaktan da artık vazgeçilmeli
ve insanlarımıza da biraz saygı gösterilmelidir.
Sektörden yeni olumlu haberler duymak dileğiyle…
Atıl durumdaki Mazıdağı Fosfat Tesisi’nden bir görünüm

Değerlendirme
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İzinlerin ÇED

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

Sürecinde Alınması

2

023 yılında ulaşılması hedeflenen yılda 500 milyar
USD’lik ihracat içinde, madencilik ihracatı için öngörülen 15 milyar USD/yıl ihracat rakamına ulaşılabilmesi
için Türkiye’yi, daha çok yatırım yapılan ve daha çok
üreten bir ülke haline getirmek zorundayız. Madencilik sektöründeki ihracatı, 2023 yılında 15 milyar USD’ye çıkarabilmek
için madencilikte yatırım süresini ve yatırım maliyetini azaltacak önlemlerin süratle alınması gerekiyor. Yatırımlara başlanabilmesi için en önemli kriterin, o proje için ‘ÇED Olumlu’
kararının veya ‘ÇED Gerekli
Değildir’ kararının alınmış
Alınması
olmasının “Yeterli” olmasını
sağlayacak yasal bir düzenlegereken 10
meye ihtiyaç vardır.

izinden 9 tanesi
alınmış, 1 tanesi
bile alınamamışsa
madenci yatırımını
yapamamakta,
arama döneminde
ve izin alma
sürecinde yaptığı
tüm masraf da
boşa gitmektedir

Hali hazırdaki uygulamada;
ÇED Genel Müdürlüğü, verdiği format kapsamında hazırlanan bir projenin görüşülmesinde, proje ile ilgili tüm
kurum, kuruluş ve uzmanları
ÇED toplantısına çağırmaktadır. ÇED toplantısına ilgili
bakanlık veya kurum adına
katılan uzmanlar, hazırlanan
projede kendi kanunları bakımından bir eksiklik veya yanlışlık olduğunda, o proje için
olumlu görüş vermemektedir.
Uzmanların ortaya koydukları öneriler doğrultusunda projede
gerekli önlemlerin alınması veya değişikliklerin yapılmasından
sonra şayet, alınan önlemlerin çevre ve insan sağlığı açısından
yeterli olduğu görülürse, projeye olumlu görüş verilmektedir.
Ülkemizde yatırımcı, uzmanlardan ÇED Olumlu görüşü aldıktan sonra, uzmanların bağlı olduğu kurumlardan birer birer
yeniden izin alma yarışına sokulmaktadır. ÇED toplantısına katılan uzmanların onay verdikleri ve altına imza attıkları proje;
Tekrar uzmanların bağlı olduğu ilgili bakanlıklara ve kurumlara
gitmekte ve her birinden yeniden izinler alınmaktadır.
ÇED Olumlu görüşü almış bir proje, daha sonraki mükerrer izin
alma sürecinde şayet, alınması gereken 10 izinden 9 tanesi
alınmış, 1 tanesi bile alınamamışsa madenci yatırımını yapama-
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makta ve gerek arama döneminde gerek izin alma sürecinde
yaptığı tüm masraf da boşa gitmektedir.
ÇED toplantısına katılan kurum ve kuruluşların uzmanlarının
olumlu görüş vermelerinden sonra yatırımcının tekrar ilgili
bakanlıklara ve kuruluşlara müracaat ederek, aynı konularda
tekraren onay ve izin alması, aslında bir mükerrerlik yaratmakta
ve bu durum yatırımların aylarca, bazen yıllarca gecikmesine
neden olmaktadır.
Çünkü her bakanlık, kendi kanununu ilgilendiren bir izini vermeden önce başka bakanlığın izninin alınıp alınmadığını sorgulamakta ve yatırımcı kapı kapı dolaşmak zorunda kalmaktadır.
Çözüm; madencilikte yatırım süresinin azaltılmasını, yatırımcının almak zorunda kalacağı izinlerin ÇED sürecinde verilmesini
sağlamaktan geçmektedir. Bugünkü uygulama, madenciliğe
yatırım yapacaklara caydırıcı bir unsur oluşturmaktadır.
ÇED toplantısında ilgili bakanlık adına görüşmelere katılan
uzmanın olumlu görüşünün, o bakanlık için verilmesi gereken
iznin yerine geçmesini sağlayacak yasal bir düzenlemenin,
TBMM’nin yeni yasama döneminde bir an önce ele alınmasının
sağlanabilmesi için, bakanlık yetkililerinin ve sektör temsilcilerinin hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.
ÇED Olumlu kararı ile (tek izin, tek merci) yatırımların yapılabilmesinin önü açılabilirse bu durum, Türkiye’de madencilik
sektöründeki yatırımların katlanarak artması için çok önemli
bir kilometre taşı olacaktır.

01 Eylül 2011
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Makale
www.madencilik-turkiye.com

Yer Altı Madenciliğinde

Merkezi İzleme,

Ozan Cem Saklıca
Konspek Madencilik
oc.saklica@sintektr.com

Erken Uyarı ve Kontrol Sisteminin

Gereksinimi ve Katkıları

Y

er altı madenciliğinde derinlere inildikçe, daha önceden bilinmesi mümkün olmayan tehlikeler ortaya
çıkarak madenciyi zorlamaktadır. Bu bilinmezlerin
içinde en sinsi düşman, aniden veya yavaş yavaş ocak
havasında biriken gazlardır. İstenilen cevher kazanıldıkça, ocak
havasına belli bir oranda gaz salınımı yapmaktadır. Ne yazık ki
ülkemiz, bu konuda önlem alınmadığı takdirde kayıpların ne
kadar ağır olacağını defalarca görmüştür.

Temiz
havadaki değişime
bayılarak tepki
veren kanaryalar,
madencilerin
hızla ocağı terk
ederek hayatlarını
kurtarmalarını
sağlamaktaydı

Madenci ise en sinsi düşmanı karşısında kendine göre
silahlar geliştirmiştir. Bu silahlardan ilki ve diğerlerinin
ilham kaynağı kanaryalardır.
Temiz havadaki değişime bayılarak tepki veren kanaryalar,
madencilerin hızla ocağı terk
ederek hayatlarını kurtarmalarını sağlamaktaydı. Daha
doğru bir bilgi için iki adet
kanarya kullanılırdı. Ancak
madenci kuşlardan, gazın çeşidi ve miktarı konusunda bir
bilgi alamamaktaydı.

Bu sebeple 1815 yılında Sir Humphry, bizim madenci lambası dediğimiz gaz detektörlerini icat etti. Bu detektörler lamba
alevinin boyuna göre havadaki gaz konusunda bilgiler vermekteydi. Lamba alevinin normalden uzun olması metan gazının
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ocak havasında yükseldiğine, lamba alevinin kısa olması ise
oksijenin azaldığına işaret etmekteydi.
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Yine de sessiz katil olarak bilinen karbonmonoksit hala bir sırdı.
Madenciler bu gazın artışını baş dönmesi, baş ağrısı, uzuvların
tutmaması şeklinde anlayabiliyorlardı. Ancak bu işaretler insan
vücudunda belirlendiği zaman maden ocağını terk etmek için
yeterli zaman kalmamış oluyordu.

Maden endüstrisi geliştikçe gazları kontrol etmek zorlaşmış ve
sonunda gaz sensörleri teknolojisi hayata geçirilmiştir. Bu teknoloji sayesinde de gazın seviyesi sürekli kontrol edilebilmektedir.
İki tür sensör vardır;

•• El sensörleri: El sensörleri 4 farklı gazı ölçer (CO, CH , O , H S)
4

2

2

ve artış anında sesli ve ışıklı alarm vererek sensörü taşıyan
kişiyi uyarır. El sensörleri kullanışlı görünmesine karşın; bir
insan tarafından taşınacağından riskleri azaltamamaktadır.
Çünkü sensörün maruz kaldığı gaza, taşıyan insan da maruz
kalacaktır. Dolayısıyla sensör alarm verdiğinde tahliye için
yeterli zaman kalmayabilecektir.

•• Sabit Sensörler: Sensörlerin insanlar tarafından taşınması
risk oluşturacağından, sabit sensörler yer altında mühendisler tarafından belirlenen kritik noktalara yerleştirilmektedir.
Bu sayede kritik noktalarda gaz artışı başladığında sensör,
dijital ekrandan gaz seviyesini gösterecek ve çalışanları
uyaracaktır. Ancak Kanadalı Larry McCullough, sensörlerin
sadece rakam göstermesinin de yeterli olmayacağını düşünerek kendi sensörlerini üzerinde sesli ve ışıklı alarm olacak
şekilde tasarlamış ve tüm noktalarda bulunan sensörleri
ana izleme merkezi ismini verdiği ve yer üstünde bulunan
bir noktada, bilgisayarlar aracılığı ile izlenmesini sağlayacak
hale getirmiştir.
Yani sabit gaz izleme sistemi sayesinde madenci, tehlikeli bir

durumda hem yer altında hem de yer üstünde gaz artışından
haberdar olabilmektedir. Yer altı güvenliği konusunda bununla yetinmeyen madenciler, elektrikli ekipmanların tümünü bu
uyarı sistemine bağlayarak; yalnızca tehlikenin arttığı bölgede
tüm makineleri tam zamanında durdurabilmekte ve bölgenin
elektriğini kesebilmektedir. İstenirse bu sistem yine kendine ait
programlar ile otomatik olarak fanı devreye alabilmekte, devrini
arttırabilmekte, devrini azaltabilmekte veya durdurabilmektedir. Tehlike geçtikten sonra ise sistem tekrar bölgedeki makinelerin çalışmasına izin vermektedir. Madencinin, sinsi düşmanına
karşı en büyük silahı haline gelen sabit gaz izleme sistemini
Kanadalı madenci daha da geliştirerek tek kablo üzerinden
haberleşme özelliği sayesinde ekonomikliğini korumuş, kablo
kirliliğini engellemiş, sistemini çok pratik hale getirmiştir.
Ayrıca bu sistem sayesinde tüm değişken parametrelere insan
faktörü uzak tutulacak şekilde müdahale edilebilmektedir. Örneğin, su gelirini, sisteme bağlanacak bir aparat sayesinde drene edebilir; su seviyesi artınca bir numaralı pompayı çalıştırır, artış devam ediyorsa iki numaralı pompayı çalıştırır ve su seviyesi
düşmeye başlayınca da sırası ile pompaları durdurabilir. Sistem,
hava hızı sensörü sayesinde hava kapılarını açıp kapayabilir.
Kısacası, geliştirilmiş ‘merkezi gaz izleme ve kontrol sistemi’ insan faktörünü olabildiğince uzakta tutarak insan sağlığını, paranızı ve malınızı 7 gün 24 saat boyunca korur. Ölümü, bu işin
kaderinden çıkarmak elinizde!
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Kapak Konusu
www.madencilik-turkiye.com

Doğanın

Karadeniz’e Armağanı:

Yusufeli

Maden işletmeleri kadar işletme öncesinde, projenin arama aşamaları
da oldukça önemlidir. Madencilik Türkiye olarak zaman zaman gerçekleştirdiğimiz maden işletmesi tanıtımlarından sonra şimdi de proje tanıtımlarına başlıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye’nin önemli altın ve baz metal
sahalarından birisi olan ve Toronto Borsası’nda TSX - MNR koduyla işlem
görmekte olan Mediterranean Resources’ın Türkiye’deki iştiraki Akdeniz
Resources Madencilik şirketinin uhdesinde bulunan Artvin - Yusufeli Altın ve Baz Metal Projesi’ni sizler için ziyaret ettik.

I

lık bir Ağustos sabahında, Doğu Karadeniz şehri Artvin’in
Yusufeli ilçesine gitmek üzere Ankara’dan yola çıkıyoruz.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde bulunan ve
Erzurum’a komşu olan ilçeye ulaşım en pratik şekilde,
uçakla Erzurum veya Trabzon Havaalanlarına inildikten sonra
karayolu ile Yusufeli’ne geçmek şeklinde gerçekleştirilmektedir. Geçmiş tecrübelerimizden
yola çıkarak ve Trabzon’dan
Yusufeli’ne ulaşımın daha
Yusufeli’nde
uzun ve zahmetli olduğunu
gözünüze çarpan göz önünde bulundurarak
sarı - kırmızı
Erzurum Havaalanı’nı tercih
ediyoruz. Ankara’dan 1 saat 15
renkli yapılar
dakika süren uçuşun ardından
(alterasyonlar) size Erzurum havaalanına iniyoruz.
Havaalanında bizi, şirketin
bölgenin maden
Aramalar Müdürü Jeoloji Müpotansiyelini işaret hendisi Hakan Güney ve Yusuediyor
feli İdari Müdürü Özkan Şahin
karşılıyor. Geçmişe dayanan
tanışıklıktan dolayı ayaküstü
gerçekleştirilen sohbetin ardından Yusufeli’ne doğru yola çıkıyoruz. Erzurum - Yusufeli arası seyahat yaklaşık olarak 2 saat
sürüyor. Yolun büyük bölümünün oldukça sorunsuz olması nedeniyle rahat bir yolculuk yaparak Yusufeli’ne ulaşıyoruz.
İklimi ne tam Karadeniz’i ne de Doğu Anadolu’yu yansıtan ilçede sıcak bir hava karşılıyor bizi. Yusufeli’nde hava sıcaklıkları,

46

01 Eylül 2011

yaz aylarında Karadeniz’in diğer bölgelerinde görülmesi zor,
yüksek hava sıcaklıklarına ulaşabilmektedir. Ancak buna rağmen bol miktarda da yağış alır. İlçeyi ziyaret ettiğimiz günlerde
biz de bu yağışlardan nasibimizi alıyoruz. Öyle ki ilk günün akşam üzerinde yağan yağmuru tarif etmek neredeyse imkansız.
Bu yağışlar ve bölgenin sarp coğrafyası yüzünden gerek ilçe
yolları olsun gerek maden sahasındaki yollar olsun zaman zaman toprak kaymaları ve kaya düşmeleri ile kapanmakta.
Dağların arasında yer alan ilçe merkezine vardığınızda, etraftaki yüksek tepeler ve dağlar ister istemez etrafa göz gezdirmenize neden oluyor. Bu esnada tepelerde gözünüze çarpan

Yusufeli ilçe merkezinden bir görünüm

sarı - kırmızı renkli yapılar
(alterasyonlar) size bölgenin
maden potansiyelini işaret
ediyor. Yusufeli ve civarında
gezerken pek çok noktada
bu alterasyonları görmeniz mümkün. Yusufeli’nden
çıkarak eski İspir Yolu üzerinden güneybatı yönünde
ilerlediğinizde yol boyunca
alterasyonların yoğunlaştığı bölgelerden geçersiniz.
İşte Çoruh vadisi boyunca
devam eden bu alterasyon
bölgeleri Akdeniz Madenciliğin projelerine ev sahipliği
yapmaktadır.

Çeltik Projesi
Çevreli Projesi

Yusufeli’ne vardıktan sonra şirketin ofisine giderek
bir mola veriyoruz. Burada şirket yetkilileri ve yerel çalışanlar
ile birlikte yemek yiyoruz. Yemek esnasında bölge halkından
oluşan çalışanların ağzından neredeyse hep aynı kelimeler çıkıyor: “Bu maden işletilmeli!”. Özellikle şirketin projelerinin bulunduğu sahalardaki köylerde yaşayan belirli bir yaş üstündeki
insanlar, 90’lardan beri bir şekilde projenin çalışanları olmuşlar. Şirketin çalışanı Zekeriya Şahiner de bunlardan bir tanesi.
Zekeriya Bey köyünün sapsarı topraklarında 90’lı yıllarda Teck
Cominco ile çalışmaya başlamış (Yöre halkı Teck Cominco Madencilik şirketini Cominco olarak biliyor. Şu an ise şirket Teck
olarak faaliyetlerini sürdürüyor). Yusufeli Projesi’nin raporlarını
incelediğinizde Zekeriya Bey’in 20’li yaşlardaki fotoğraflarını
görebiliyorsunuz. İlçe halkının büyük bölümü de, uzun yıllar
bölgede faaliyet gösterdiği için Teck Cominco’yu iyi tanıyor. Buraları işletmek Teck Cominco’ya kısmet olmamış ama Akdeniz
Madenciliğe kısmet olsun istiyorlar.

Taç Projesi

Çorak Projesi
Yusufeli Projesi kapsamında yer alan dört ayrı projenin uydu fotoğrafı

geçilmesi durumunda merak edilen pek çok konu bulunuyor.
Bu noktada, zamanı geldiğinde halkın, yapılacak çalışmalar konusunda şirket ve devlet tarafından şeffaflıkla bilgilendirileceğine inanıyorum.
Bunun dışında bildiğiniz gibi Yusufeli’nin çok önemli bir sıkıntısı
var. Bu bölgeye yapılacak baraj sonrasında ilçe merkezinin sular
altında kalacak olmasından dolayı başka bir yere taşınacak

Yemeğin ardından, Akdeniz Madenciliğin ilçedeki faaliyetleri
hakkında düşüncelerini öğrenmek istediğimiz, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin’e bir ziyarette bulunuyoruz. Eyüp Bey,
Karadeniz insanının tipik neşeli yapısı ile bizi karşılıyor ve anlatmaya başlıyor:
“Akdeniz Madenciliği Özkan Bey ve şirkette çalışan diğer Yusufelililer aracılığı ile tanıdım. Geçtiğimiz dönemlerde de Kanadalı
ve Türk yöneticileri ile birkaç sefer görüşüp, sohbet etme imkanı bulmuştum. Şirket yetkilileri köklü bir mesleki kültüre sahip,
samimi, bilgili ve kendinden emin gözüküyorlardı. Bu da bana
güven verdi doğrusu. Ancak konu altın olduğu için ilçe halkının
kafasında bazı soru işaretleri de yok değil. Doğası zengin bir
bölgede yaşıyoruz. Ve bizler bu doğayı gelecek nesillere bırakmak istiyoruz. Akdeniz Madencilik şirketinin bu doğaya saygı
göstererek çalışmalarını sürdüreceğine inanıyorum. Şirketin
Yusufeli halkıyla barışık olarak çalışmalarını yürütmesi de beni
umutlandırıyor. Şirketin faaliyetleri konusunda şu aşamada
halktan yana bir sıkıntı görülmüyor. Ancak gelecekte işletmeye

Soldan Sağa: Onur Aydın (Madencilik Türkiye), Özkan Şahin (Akdeniz Madencilik),
Eyüp Aytekin (Yusufeli Belediye Başkanı), Hakan Güney (Akdeniz Madencilik)

Mediterranean Resources
Mediterranean Resources, Kanada sermayeli bir maden
arama ve geliştirme şirketidir. Toronto borsasında TSX MNR koduyla işlem görmektedir. Ülkemizde, iştiraki Akdeniz Resources Madencilik ile faaliyet göstermektedir.
Ülkemizde yalnızca Yusufeli Projesi kapsamında çalışmalar yürüten şirket uluslararası standartlarda maden
aramacılığı ve kaynak geliştirme projesi yürütmektedir.
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olması, ilçe halkının çok fazla canını sıkıyor. Baraj yüzünden ilçe
merkezine yatırım yapılamıyor, dolayısıyla ilçede istihdam sorunu yaşanıyor. Ayrıca ilçenin konumu ve coğrafyası yüzünden
bu bölgede büyük ölçekli yatırımların yapılması zaten mümkün
olmuyor. Haliyle şu an en önemli geçim kaynağı turizm olan
ilçemizde ek yatırımlara ihtiyaç var. Bu yüzden yıllardır araştırması süren bu madenin kısa zamanda açılmasını istiyoruz. Tabi
ki her türlü iş ve çevre güvenliğinin sağlanması şartıyla...

Kuzeydoğu Türkiye - Yusufeli Altın ve Baz
Metal Projesi
% 100 Mediterranean’nın sahibi olduğu 12 kilometrelik cevher kuşağı, 4 Proje, 4 işletme ruhsatı, 3 işletme
ruhsatına dönüşüm sürecindeki arama ruhsatı ve 7 arama
ruhsatlı toplam neredeyse 100 km2’lik alanı
kapsayan 14 ruhsat
•
Tac & Çorak - İleri Aşama Projeleri
2,5 milyon ons Altın eşleniği (Au Eq.) - 1,8 milyon ons
altın kaynağı Ön değerlendirme raporu Haziran 2011’de
tamamlandı ÇED Başvurusu 2011’de yapılacak
•
Çeltik & Çevreli - Arama Projeleri
Çeltik Projesi - 18,5 m of 6,51 g/t Au & 0,9 % Cu ve
yüzeyden başlayan 20 m’lik 1,62 ppm’lik Au zonu
Çevreli Projesi - Au 39,5 g/t’ye kadar kaya ve 1.745
ppb’ye kadar toprak numunesi sonuçları
•
Toplam ruhsat alanının neredeyse % 15’lik bölümü
keşfedildi. Tac & Çorak Projeleri - Kaynak genişletme
çalışmaları, Çeltik & Çevreli Projeleri - Hedef arama
potansiyelleri, Çintat Vadisi - Ön arama faaliyetleri.

Akdeniz Madencilik şirketinin ilçemize sosyal anlamda bazı katkıları da olmuştur. Bu noktada ben durumdan oldukça memnunum. Çünkü bazı şirketler var ki çalıştıkları bölgelerin sosyal imkanlarına hiçbir katkı sağlamıyorlar. Bir an önce işlerini
bitirip gitme derdindeler. Ama Akdeniz Madencilik bu konuda
oldukça duyarlı davranıyor. Sosyal katkıların yanında halkımızla
ilişkileri de oldukça kuvvetli. Halkımızı önemsediklerini gösteriyorlar. Sorunlarıyla ilgilenmeye çalışıyorlar. Bu ilgi ve katkıları
için bir kez daha teşekkür ediyorum kendilerine.“
Belediye Başkanı Eyüp Bey gerçekten ilçe halkının Yusufeli
Barajı’ndan dolayı çektiği sıkıntıları ses tonuyla, mimikleriyle ve
direkt olarak sözleriyle bize yansıtıyor. Ama yine de gelecekten
umutlu. Sürecin iyi yönetilmesi ile birlikte yaşanan sıkıntıların
giderilebileceğini düşünüyor.
Eyüp Bey ile gerçekleştirilen keyifli sohbetin ardından şirket yetkilisi Hakan Bey ile araziye doğru yola çıkıyoruz. Yusufeli’nden
çıkarak eski İspir yolu boyunca güneybatı yönünde ilerliyoruz.
Yolda Hakan Bey’den şirketin projeleri hakkında bilgi almaya
başlıyoruz. Verilen bilgilere göre şirketin Yusufeli’nde birbirine
komşu dört ayrı projesi bulunuyor. Bunlar Taç, Çorak, Çeltik ve
Çevreli Projeleri. Bu dört proje birlikte Yusufeli Projesi olarak adlandırılıyor. Tetis Metalojeni Kuşağı’nda (Tethyan Metallogenic
Belt) yer alan Yusufeli Projesi bir epitermal altın ve baz metal
projesi. Proje kapsamında ilerleyen yıllarda altın, gümüş, bakır,
kurşun, çinko üretilmesi planlanıyor.
Proje sahalarına araçla ulaşım mümkün. Yusufeli merkezinden
Çeltik sahasına 10 - 15 dk, Taç sahasına 20 - 25 dk, Çevreli sahasına 30 - 35 dk, Çorak sahasına 40 - 45 dk’lık yolculuk ile ulaşılabiliyor.

İletişim
Mediterranean Resources Ltd
Christopher Ecclestone, President/CEO
+ 604 669 3397
www.medresources.ca
MNR - TSX and MHM1 - Frankfurt.
Akdeniz Resources Madencilik A.Ş.
Nursel Atar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
natar@akdeniz-resources.com
0312 426 30 40

Bölgede maden kaynağının varlığı 70’li yıllardan beri biliniyor.
MTA 1975 - 79 yılları arasında bölgede çeşitli arama faaliyetleri
yürütmüş. Daha sonra sahada Teck Cominco çalışmaya başlamış. Cominco 1989 - 92 yılları arasında jeolojik haritalama, silt,
toprak ve kaya örneklemeleri yaptıktan sonra sondaj çalışmaları yürütmüş. 2006 yılında tüm arama ruhsatları, bilgi, belge ve
Cominco’nun projedeki diğer tüm varlıkları Akdeniz Madenciliğe devredilmiş. Cominco 2006 yılı boyunca, Akdeniz Madenciliğin kontrolü altında, Taç sahasında bir süre daha jeolojik haritalama, IP ve sondaj çalışmaları yürütmüş. Bu yıl içinde firma
15.000 metre sondaj yapmış.
Proje sahasında Akdeniz Madenciliğe devir öncesinde yapılan çalışmalar; 4,2 km2 alanda jeolojik haritalama, 9,1 km’lik IP çalışması, 1.143 adet kaya, 2.785 adet toprak ve 345 adet dere kumu

numunelemesi, 212 adet kuyuda yapılan sondajdan elde edilen
toplam 27.451,5 m karotların incelenmesi olarak sıralanıyor.
2006 yılındaki devrin ardından 2007 yılından itibaren Akdeniz
Madencilik, Taç sahasında çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürmüş. 2011 yılına gelindiğinde yapılan karotlu ve kırıntılı toplam
sondaj miktarı 375’e ulaşmış ve toplamda 63.554 m karot incelenmesi ve analizi tamamlanmış. Toplam 48,1 km’lik hat boyunca IP çalışması ve 44,52 km’lik hat boyunca manyetik çalışması
yapılmış. Toplamda 3.013 kaya numunesi, 4.066 toprak numunesi ve 345 dere sedimanı numunesi analiz ettirilmiş. Yaklaşık
11 km2 alanın detay jeoloji haritası yapılmış.
90’lı yıllarda yapılan sondajlar GDL (Global Discovery Labs)
tarafından analiz edilmiş, 2006 yılı itirariyle ise numuneler
Kanada’daki ALS laboratuvarında analiz ettirilerek uluslararası
güvenilirlik sağlanmış.
Ağustos 2011 itibarıyla proje genelinde 4 işletme ruhsatı, 7 arama ruhsatı ve 3 adet de işletme ruhsatı başvurusu yapılmış arama
ruhsatı olmak üzere toplam 14 ruhsat bulunmakta. Bu ruhsatların kapladıkları alanın yaklaşık 9.600 hektar olduğu belirtiliyor.
Şu ana kadar Hakan Bey’in anlattığı bu çalışmalar maden jeolojisine yönelik çalışmalarken, bir yandan da geleceğe yönelik
olarak ÇED hazırlık çalışmaları da yürütülmüş sahada. 2006 yılından itibaren tüm meteorolojik veriler bir hava ölçüm cihazıyla, saatlik bazda ölçülerek kayıt altına alınıyor. 7 yer altı gözlem
kuyusunda yer altı su ölçümleri, çeşitli lokasyonlarda su kalitesi,
gürültü ve havada asılı toz ölçümleri yapılmış. 4 mevsim flora
ve fauna çalışması da tamamlanarak bölgenin organik yapısı ortaya konmuş. Yapılan en önemli çalışmalardan bir tanesi
ise pasalarda asit - baz hesaplamaları (ABA) olmuş. Yapılan bu
hesaplama ile flotasyon işlemlerinden sonra ortaya çıkacak pasalardaki sülfürün, asit üretme ihtimalinin çok düşük olduğu
tespit edilmiş. Bu durum bize, zaman zaman metalik maden
sahalarında görülebilen asit kaya drenajının bu sahada görülmeyeceğini gösteriyor.
Hakan Bey’in anlattıklarından anladığımız kadarıyla Akdeniz
Madencilik, sahada çalıştığı yaklaşık 5 yıl içerisinde önemli bir
yol kat etmiş. Şu an ise kaynak genişletme ve arama çalışmalarını hızla sürdüren şirket bu kapsamda 2.500 metrelik yeni bir
sondaj programına başlamaya hazırlanmakta.

Çeltik Projesi
Yol boyu süren sohbetimizin ardından şirketin yeni projelerinden
birisi olan Çeltik sahasına yaklaşıyoruz. Sahaya bir kaç yüz metre
kala araçla Çoruh Nehri üzerindeki asma bir köprüden İspir yolunun karşısına geçiyoruz. Bu zorlu geçiş bize Doğu Karadeniz bölgesinde hayatın oldukça zorlu şartlarda sürdürüldüğünü gösteriyor.

Çeltik Projesi girişinde Çoruh Nehri üzerinden geçiş

Yusufeli’ne 5 km mesafede yer alan Çeltik Projesi’nde 2008 yılından beri çalışıldığını söyleyen Hakan Bey proje kapsamında
gerçekleştirilen jeolojik haritalama, yüzey örneklemesi, jeofizik
çalışması ve sondajlar neticesinde olası cevher yöneliminin tespit edildiğini ve işletme projesinin verildiğini söylüyor.
Sahada yapılan ilk çalışmalar neticesinde bu sahada iki tip cevherleşme tespit edildiği raporlanmış. Birincisi sığ yerleşimli porfiri bakır - altın mineralizasyonu, ikincisi porfiri sistem üzerine
binmiş yüksek sülfidasyon karakterli epitermal mineralizasyon.
Çeltik Projesi’nde 2008’den bu yana toplamda 10 dere kumu
numunesi, 268 kaya numunesi ve 425 toprak numunesi alınmış. Kayaç örneklerinden elde edilen altın değerleri 5 ile 11.450
ppb arasında değişiyor. Bu numunelerde 48.000 ppm’e varan
bakır, 81.000 ppm’e varan kurşun ve 11.600 ppm’e varan çinko
değerleri de tespit edilmiş durumda. Gümüş değerleri ise 274
ppm’e kadar çıkmakta. Alınan sistematik toprak örneklerinde
ise maksimum olarak 1.030 ppb Au, 23,3 ppm Ag, 734 ppm Cu,
28.400 ppm Pb, 2.530 ppm Zn tespit edilmiş.
Sahada doğu - batı doğrultulu, toplamda 12,9 km uzunluğunda, 10 adet IP jeofizik hattı tanımlanmış. Her birinin uzunluğu
1.020 ila 1.500 metre arasında değişiyor. Jeofizik hatlarından
5’inde pol - dipol aralıkları 100 metre, diğer 5 hatta aralıkları
60 metre olarak belirlenmiş. Çalışmanın sonucunda 100 ve 150.
metre derinlikler arasında olası sülfid cevherleşmesine işaret
eden yüksek şarjabilite değerleri elde edilmiş.
Projede 12 adet kuyuda sondajlar da yapılmış. Yapılan sondajlardan elde edilen toplam 3.215 m karot detaylı loglanarak
analiz ettirilmiş. Projede ilk aşamada, bir kuyuda yüzeyden
itibaren 20,6 metre boyunca 1,62 ppm altın değeri elde edilmiş. Bu sonuç, yüzeyde olması nedeniyle oldukça önemli olarak değerlendiriliyor. Diğer bir kuyuda 70. ve 87. metreler
Çeltik Projesi panorama (sağ taraf
kuzeybatı, sol taraf güneydoğu)
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Ersoylu Mah. İpekyolu Üzeri No:300
Kızıltepe/MARDİN
Tel: 0 482 312 02 63
Fax: 0 482 312 30 76
Web: www.dalazlar.com
E-mail: dalazlar@gmail.com

MUHTEMELEN GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLUDAKİ EN İYİ SONDAJ ŞİRKETİ

SONDAJ :

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
HAVALI SİSTEM İLE DERİN SONDAJ ÇALIŞMASI

Ülkemizin sahip olduğu yer altı suyu kaynaklarını doğal
dengeyi bozmadan ve en ekonomik biçimde değerlendirmeyi
amaç edinen DALAZLAR SONDAJCILIK LTD. ŞTİ. gelişen
teknolojiyi takip ederek konusunda uzman kadrosuyla her
çapta ve her derinlikte soğuk-jeotermal kuyu işletme projeleri
gerçekleştirmektedir. Firmamız tarafından projelendirilen
derin su sondaj kuyuları öncesi ve sonrasında gerekli müşavirlik hizmetleri sunulmakta ve gerçekleştirilen projenin tüm
sorumlulukları DALAZLAR SONDAJCILIK LTD. ŞTİ. Tarafından alınmaktadır.

JEOLOJİ VE JEOFİZİK :
Jeofizik araştırmalarda Supersting AGİ R8 IP cihazı ile;
Endüstriyel Hammadde
Maden Aramaları
Su Aramaları
Jeotermal Kaynak Aramaları
Heyelan Araştırmaları hizmetli sunmaktayız.
Şekil-1’ de 3 Boyutlu Zemin Araştırması (MARDİN)
Şekil-2’ de 2 Boyutlu Derin Yeraltısuyu Örnek Çalışması
(MARDİN/DERİK)
Şekil-3’ te ise 3 Boyutlu Gevşek Malzeme Dolgulu Karstik Boşluk Araması
görülmektedir (YENİŞEHİR-MARDİN)

Şekil-1

Şekil-2

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI:
-MARDİN İL ÖZEL İDARESİ
-MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
-DÖRT YEDİ MİMARLIK-MÜHENDİSLİK
-MARDİN DHMİ
-KIZILTEPE, MİDYAT, DERİK,MAZIDAĞI İLÇELERİ
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIKLARI

Şekil-3

ları ve emeği tekrar tekrar harcadığını öğreniyoruz. Bu noktada,
madenciliğin ne derece zorlu ve masraflı bir iş olduğu yeniden
ortaya konmuş oluyor.

Çeltik Sahası’nda yürütülen sondaj çalışmalarından bir görüntü

arasında toplam 16,80 metrede 2 ppm altın sonucu alınmış.
Bir başka önemli değer ise üçüncü bir kuyuda 166. ve 184. metreler arasında toplamda 18,40 metre boyunca elde edilen 6,51
ppm altın değeri. Sonuçlarda ayrıca düşük miktarlarda gümüş,
bakır, kurşun, çinko da tespit edilmiş. Birbirini test eden kuyularda da bu sonuçlar teyit edilmiş. Çeşitli seviyelerde elde edilen bu sonuçlar sahada yeni sondajların yapılması gerektiğini
ortaya koymuş. Eldeki veriler ışığında sahada yeni sondaj lokasyonları tespit edilmiş. Yeni sondajlarla kaynak tespitine devam
edilecek. Bu lokasyonların şirketin web sitesinde paylaşıldığı
da belirtiliyor. Ortalama 150 - 200 metre derinlikte, 50 metre
aralıklarla, cevher zonunu taramaya yönelik sondajlar yapılması planlanıyor. Hakan Bey’e göre planlanan yeni sondajlarda da
değerler bu şekilde gelirse, bu projenin Taç ve Çorak’a yetişmesi kaçınılmaz olacak. Özellikle yüzeyde elde edilen 20 metrelik
1,6 ppm değer çok önemli görülüyor. Çünkü işletilmesi oldukça
kolay olacak. Kaldı ki derinlerde de güzel değerler elde edilmiş
durumda. Yüzeyden itibaren 20 metre içerisinde elde edilen bu
altın değeri, saha için işletme projesi verilmesine neden olmuş.
MİGEM’den konuyla ilgili iznin verilmesi bekleniyor. İşletme
projesi altın, bakır ve gümüş olarak verilmiş.
Yapılan çalışmalarla cevherleşme yönü kuzeydoğu - güneybatı
olarak belirlenmiş durumda. Bu yönelim Yusufeli Projesi genelindeki genel cevherleşme yönüne de paralel. Litoloji ise dasit
porfiri ve porfiritik andezit olarak geçiyor. Cevherleşme bu kayaçların içinde yer alıyor. Ayrıca sahada ana fay sistemleri ve
hakim dayklar da mevcut.
Gerek Çeltik’te olsun gerek diğer projelerde olsun, alterasyonların içerisinde pek çok yol dikkatimizi çekiyor. Hakan Bey bu
yolların tamamının şirket tarafından açtırıldığını ve bunların
yalnızca sondaj lokasyonlarına ulaşım için kullanıldığını belirtiyor. Yani bu yollar kesinlikle köy yolları değil ve yerel halk
tarafından kullanılmıyor. Bu noktada, arazinin yapısından dolayı zaman zaman yollarda yaşanan toprak kaymalarını ve kaya
düşmelerini de görüyoruz. Özellikle yağmur yağdığı dönemlerde, maden sahası içindeki yollarda çökmeler, kaya düşmeleri
yaşanabiliyormuş. Şirketin, yağış durduktan sonra bu yolları
ihtiyaca göre yeniden açmak durumunda kaldığını, aynı para-

Hakan Bey’le Çeltik sahasını baştan başa dolaştıktan ve sondaj
lokasyonlarını gezdikten sonra şirketin ilk projesi olan Taç sahasına doğru yola çıkıyoruz. Taç sahasına giderken yine sohbetimize devam ediyoruz. Hakan Bey’den, yapılan çalışmalar ışığında tüm Yusufeli Projesi için bir porfiri potansiyelinden bahsedildiğini öğreniyoruz. Hakan Bey; “Çok geniş bir alana yayılmış,
aynı tipte cevherleşmeler mevcut. Yüzeyde çeşitli noktalarda
görülen bu cevherleşmelerin birbirleriyle ilişkili sıcak noktalar
halinde yer yüzüne ulaştığını tahmin ediyoruz. Bu yüzden derinlerde daha büyük bir sistemin olabileceği üzerinde duruluyor. Tabi bunu test etmek için daha derin sondajlara ve daha
pek çok çalışma yapılmasına ihtiyaç var.” diyor.
Hakan Bey’e 2006’da ruhsatların devri ile birlikte proje kapsamında ne kadar para harcandığını sorduğumuzda bize, Yusufeli Projesi geneline bugüne kadar yaklaşık 18 milyon USD para
harcandığını söylüyor. Ayrıca “Şirket yeni sahalarla bir yandan
ana projeyi geliştirmeye devam ederken bir yandan da daha
önce tespit edilen kaynakları neredeyse üretim yapılabilecek
seviyeye ulaştırdı. Üretime başlanması durumunda elde edilecek maddi kaynak ile proje genelinin çok daha fazla ve hızlı
şekilde gelişeceğine inanıyoruz. Bu konuda şirket çeşitli ekonomik senaryolar üzerinde çalışıyor. Bu senaryolarda ortaya çıkan
rakamlar oldukça pozitif. Şu anki baz metal ve altın fiyatlarında
(1.700 USD/ons), şirketin yapacağı yatırımı oldukça kısa sürede
geri alabilmesi mümkün olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca
bu hesaplamalara Çeltik ve Çevreli Projeleri’nin dahil edilmediğinin de altını çiziyorum. Çünkü henüz bu projelerde kaynak
tespiti yapılmadı.” diyor.

Taç Projesi
Sohbetimiz sürerken, Yusufeli – İspir yolu üzerinde, Çeltik sahasına yaklaşık 3 km’lik bir mesafede yer alan Taç sahasına ulaşıyoruz. Taç sahası, Yusufeli Projesi’nin temelini oluşturuyor. Taç
Projesi’nde yüksek sülfidasyon epitermal altın – baz metal cevherleşmesi görülüyor. Bu projede altın, bakır ve gümüşün işletilmesi planlanıyor. Bu sahada MTA ve Teck Cominco tarafından
yapılan çalışmalara ek olarak kapsamlı bir jeolojik haritalama,
yüzey örneklemesi, jeofizik çalışması ve sondajlar yapılarak bir
kaynak ortaya konmuş. Cominco 90’lı yıllarda ve 2006 yılında
sahada pek çok sondaj yapmış. Bunlar 2009’da hazırlanan NI43101 uyumlu teknik raporda geçmiş sondajlar olarak detaylıca
anlatılmakta. Daha sonra Akdeniz Madencilik tarafından 2007,
2008, 2009’da yoğun bir sondaj programı uygulanarak kaynak
tespiti yapılmış.
Yapılan jeolojik araştırmalar neticesinde Taç maden sahasını
iki ana fayın etkilediği tespit edilmiş. Birincisi, Bakır Deresi’nde
yüzeyleyen, dik fay. Bu fay Bakır Deresi’ndeki bindirme fayını
onarttığı için bindirme fayını artık gözlemlemek mümkün olamıyor. İkinci fayın ise arjilik alterasyonu kestiği gözlemlenmiş ve
yüksek derecede silika alterasyonuna uğradığı tespit edilmiş.
Arka plandaki resim: Kırmızı Tepe (Bakış yönü batı)

Fayların sebep olduğu yer değiştirme miktarları bilinmemekle
birlikte, değişikliğin birkaç on metre ile birkaç yüz metre arasında olduğu tahmin edilmekte. Faylar da cevherleşmeye paralel
olarak kuzeydoğu - güneybatı yönlü uzanmakta. Zaten cevherleşmeyi de sınırlayan etkinin bu faylar olduğu düşünülüyor.
Hakan Bey anlatmaya devam ediyor: “Taç sahasındaki mineralizasyon, yüksek sülfidasyon epitermal altın - baz metal sisteminin tipik özelliklerini göstermektedir. Taç sahasının belirgin
özellikleri şu şekildedir: Kuvars damarları, ağsal (stockwork) tiptedir ve altın, gümüş, pirit ve az miktarda sfalerit, kalkopirit, galenit içerir. Damarlar genellikle, volkanik hidrotermal sistemler
ve jeotermal sistemlerle ilişkili açık boşluk dolguları gösterirler.
Sahada yer alan breşler cevherleşme açısından oldukça önemli.
Mineralizasyon, tipik olarak kırıklar boyunca görülmekle birlikte, geçirgen litolojiler içerisinde de gözlenmektedir. Cevherce
zengin damarlar, yaygın halde, genellikle fayların genleşme
zonlarında bulunurlar. Her ne kadar damar sistemleri yanal
olarak uzansalar da, cevherce zengin kısımlar göreceli olarak
düşey uzanımlarla sınırlıdır. Silika alterasyonu, birden çok fazda meydana gelmiş kuvars ve kalsedon oluşumları ile ilişkilidir.

Damarlar içerisindeki yaygın silika, serisit - illit - kaolinit kümeleri ile yan yana bulunmaktadır. Sahada andezitik piroklastikler
yoğun olarak görülmekte ve sahanın çeşitli noktalarında sokulumlar bulunmaktadır.
Taç’ta kuzeydoğu doğrultulu, 3 hat boyunca, toplam uzunluğu
4,38 km olan IP çalışması gerçekleştirilmiştir. Hatların arasındaki mesafe 100 m, pol - dipol arası mesafe 60 metredir. Okumalar
n=1 ile 6 arasındadır. Toplam uzunluğu 30,76 km olan yer manyetiği çalışmasında ise yollar, dereler ve sırtlar boyunca yapılan
okumaların aralıkları 20 - 25 m ve 50 - 60 m’dir.
Sahada 71 kırıntılı ve 81 karotlu sondaj olmak üzere 152 adet
sondaj yapılmıştır. Bu sondajlardan elde edilen toplam 27.453
metrelik karot jeolojik olarak incelenmiş ve analize gönderilmiştir. Mineralizasyon taşıdığı tahmin edilen kayaçların hacminin temsili için üç boyutlu modelleme yapılmıştır. Model, 3B
kafes kullanılarak dijital ortamda oluşturulmuştur. Bu kafeslerin geometrileri yapılan arazi çalışmasına, haritalara ve sondaj
verilerine dayanmaktadır. Her ne kadar Taç ve Çorak mineralizasyonları arasında doğrudan bir bağlantı yok gibi gözükse de
Kırmızı Tepe’den Taç ve Çeltik projelerine bakış. Bakış yönü doğu
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Soldaki tepe Karşıbayır ve sağdaki Kırmızı Tepe (Bakış yönü güneybatı)

mineralizasyondaki benzerlikler ve yakınlıklar, çok benzer bir
cevherleşme modelini ortaya koymaktadır. Genelde silisleşmenin derecesi Taç’ta daha yüksektir ve daha fazla ağsal tip damar
dokusu mevcuttur.
Yapılan sondajlarla ortaya çıkarılan bölgeye de Altın Koridoru
(Gold Corridor) diyoruz. İlk bakışta cevher sadece bu koridor içerisinde yer alıyor gibi algılanabilir. Ancak altın Koridoru bize belli
bir kaynak sunuyor. Bunu zaman içerisinde geliştireceğiz. Koridorun çevresinde kalan alanlar da koridora dahil edilebilir. Zaten
sahada da görüldüğü gibi alterasyon kuşağı Altın Koridoru’ndan
daha geniş bir alana yayılmış durumda. Araştırılmayı ve kaynağa katılmayı bekleyen bölümler mevcut sahamızda.”
Taç sahasıyla ilgili olarak oluşturulan modelde, düşük tenörlü
kısımlar sarı renkli ve yüksek tenörlü kısımlar turuncu renk ile
temsil edilmekte. Modelde sahaya KD’dan bakılıyor. Kırmızı renkli HGHP zonunun bu yıl yapılması planlanan sondaj ve örneklemelerle tanımlanacağı ve kaynağa katılacağını öğreniyoruz.
Hakan Bey’in anlattıklarına göre sahada yer alan Karşıbayır
Tepe’de bir silis şapka (silica cap) bulunduğu düşünülüyor.
Bu bölümde elde edilen altın değerleri oldukça yüksek. Son
sondajlar da Sezai Tepe’de bulunuyor. Altın Koridoru Kırmızı Tepe’yi ise içine almıyor. Vadi Zonu’nun deniz seviyesinden
yüksekliği 650 m civarında, Kırmızı Tepe’de ise yükseklik 1.250
m civarında. Arada 600 m kot farkı bulunuyor. Kırmızı Tepe’nin
üzerinde yapılan sondajlar buradaki silis şapkayı test etmiş ve
farklı derinliklerde 7,2 m lik zonlar halinde 0,56 - 0,57 ppm altın
değerlerine ulaşılmıştır. Sezai vadisi boyunca Kırmızı Tepenin
altındaki cevherleşme, altın koridorunun devamını oluşturuyor
ve her ne kadar Kırmızı Tepe’de sondajlar yapılmış olsada düşük
kotlardaki muhtemel cevherleşme, yapılacak olan sondajlarla
test edilmeyi bekliyor.

Altın Koridoru’nun yönelimi Çevreli Projesi’ne kadar devam
ediyor. Çevreli’deki mineralizasyon Taç’takiyle hemen hemen
aynı. Tek fark Taç’ta çok fazla barit damarı yokken Çevreli’de bol
miktarda barit damarının olması. Ayrıca Çevreli’de kaya numunelerinin analiz sonuçları da daha yüksek gelmiş. Kırmızı tepenin Çevreli’ye bakan yamacında yapılan kaya örneklemelerinde
genellikle 1 - 2 ppm’lik altın değerleri elde edilmekteyken, Hakan Bey tarafından alınan bir numunede 39,5 ppm değer elde
edilmiş. Bu numunelerin alındığı zonlar oldukça silisli. Bu alan
da şirketin bir sonraki sondaj hedeflerinden birisi. Bu bölgeye
yarın gideceğimiz bilgisini veriyor Hakan Bey.
Hakan Bey Taç sahasında yapılan jeofizik çalışmalarına da değiniyor. Sahada IP ve yerden manyetik (ground mag) çalışmaları
da yapılmış. Çorak’ta da aynı çalışmalar yapılmış ancak arada
kalan Çevreli sahasında bu çalışmalar henüz yapılmamış.

Taç Projesi’nde 2009 yılında hazırlanan 3B cevher modellemesi
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Taş Sahası’ndan bir görünüm. Sol tarafta, normal fay boyunca gelişen alterasyon net bir şekilde görülüyor. (Bakış yönü doğu)

Burada ilk fırsatta bu çalışmaların yapılacağını belirten Hakan
Güney, “Bölgesel ölçekte havadan manyetik (airborn mag) gibi
jeofizik çalışmalar da yapmak istiyoruz.” diyor.
Bu arada daha önce bahsedilen meteorolojik ölçüm istasyonunun da bu sahada bulunduğunu öğreniyoruz. Şirket 2006’da
sahayı devraldığından beri burada kurulu hava istasyonundan
düzenli olarak meteorolojik ölçümler yapmakta. Bu ölçümler
ÇED zamanında kullanılmak üzere arşivleniyormuş.
İlerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalarla birlikte büyük ihtimalle Taç ve Çevreli sahalarının, Kırmızı Tepe baz alınarak, Kırmızı Tepe’nin doğusu ve batısı olarak yeniden adlandırılacağını
öğreniyoruz. Çevreli ve Taç isimleri yerine bunlar kullanılacak
çünkü aynı sistem ve mineralizasyonun varlığı netleştirilirse,
bunların ayrı birer proje olarak adlandırılmasının pek anlamlı
olmayacağı belirtiliyor.
Havanın kararmaya başlaması, artan gök gürültüsü ve şimşeklerin tedirginliği ile sahadan Yusufeli’ne doğru dönüşe geçiyoruz. Nitekim Yusufeli’ne vardığımız anda müthiş bir sağanak
yağmur bastırıyor. Hakan Bey, ertesi günün hedeflerinden birisi olan Kırmızı Tepe’ye çıkışın bu yağmurla birlikte riskli hale
geldiğini söylüyor. Sert yağışlar neticesinde yollarda bozulmalar olabildiğini ve yollar kontrol edilip, temizlenmeden devam
Yusufeli’nde bulunan karot deposundan bir görünüm
(Küçük resim: kırıntı numuneleri)
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edilmemesi gerektiğini ekliyor. Şirket, özellikle iş güvenliğine
son derece önem verdiği için bu tip durumlarda, kesinlikle
herhangi bir deneme bile yapmadan, programı iptal etmekte.
Proje sahalarında bu tip gereksiz risklerin kazaları beraberinde
getirebileceği bütün proje çalışanlarınca biliniyor ve dikkat ediliyor. Bu yüzden ertesi günün programında bazı değişiklikler
yapıyoruz.
Ertesi gün, ilk önce Yusufeli’nin hemen çıkışında bulunan, şirkete ait karot deposunu ziyaret ediyoruz. Bugüne kadar sondajlardan elde edilen karotlar ve kırıntı numuneleri Yusufeli merkezinde ve Taç sahasında yer alan karot depolarında saklanmakta.
Özellikle karotların korunması çok önemli. Çünkü geriye dönük
olarak bunların incelenmesi gerekebiliyor. Şirketin iki katlı bu
ana deposunda binlerce metre karot korunuyor. Ayrıca bir de
ofis alanı bulunan depoda geçmiş çalışmalara ait bazı zengin
zonları içeren karotları da inceleme şansı buluyoruz. Bu esnada
Hakan Bey, Çorak sahasında delinen bir kuyudan elde edilen
karotta buldukları görünür altını (visible gold) bize gösteriyor
(Bilindiği gibi epitermal sistemlerde altın nadir olarak gözle
görülür boyutlara ulaşır. Sistemdeki altının tane boyutu mikron
mertebesindedir.). Muhteşem parlaklığı ile altını diğer metallerle yan yana gördüğünüzde, altının neden bu kadar ilgi gördüğünü ve değerli olduğunu anlayabiliyorsunuz.
Büyük resim: Çorak sahasından kuvars damarı içerisinde
sfalerit (çinko) mineralizasyonu, Küçük resim: Sfalerit
içerisinde görünür altın
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Karot deposundan ayrıldıktan sonra yine İspir yolu üzerinden
gidilen Çevreli sahasına doğru yola çıkıyoruz. Yol boyu sohbetimiz devam ediyor. Hakan Bey Yusufeli Projesi hakkında: “Projede işletmeye geçildiğinde güç ihtiyacı doğacak ve ihtiyaç Çorak
sahasının karşısında yapılan HES (Hidroelektrik Santrali)’den
sağlanabilecek. Ayrıca yine civarda pek çok HES ve baraj şantiyeleri bulunuyor. Dolayısıyla bölgede çok fazla müteahhitlik
firması yani pek çok iş makinesi, kamyon ve iş gücü bulunuyor.
Yani şu an işletmeye geçilse inşaat konusunda hiç sıkıntı çekilmeyecek gibi gözüküyor.” diyerek projenin bazı önemli avantajlarını sıralıyor bize.
Önceki gün Belediye Başkanı Eyüp Bey’in yakındığı, Yusufeli
Barajı konusuna değiniyoruz. Yusufeli barajı tamamlanıp tam
kapasiteyle su tuttuğunda şirketin dört projesinden yalnızca
Taç’ın sığ zonlarının yani vadi tabanı bölümünün sudan bir
miktar etkileneceğini öğreniyoruz. Tabi bu seviyeye ulaşılması
epey vakit alacak. Şu an için barajın yapım ihalesi henüz gerçekleştirilmemiş. İhaleden sonra 5 yıl içinde inşaatın bitirilmesi
şartı var. Akdeniz Madenciliğin en son ‘Ekonomik Değerlendirme Raporu’nda bu sahadaki işletme süresi 4 yıl olarak ön görülüyor. Ancak ilk etapta Çorak sahasının işletilmesi tavsiye ediliyor raporda. Çünkü Çorak’ta dekapaj / cevher oranı daha düşük
yani daha az masrafla daha çok cevher üretilebilecek bu projede. Dolayısıyla daha kısa sürede para kazanılması mümkün
olabilecek. Taç’ta ise tenör daha yüksek ancak işletme Çorak’a
göre daha zahmetli. Tabi bunlar henüz ön çalışmalar. Daha pek
çok faktörün değerlendirilmesiyle daha kesin raporlar hazırlanacaktır. Dolayısıyla baraj ile yaşanabilecek etkileşimde neler
yapılacağına aslında o zamanın şartlarında karar verilecek. Ancak gidişata göre Taç’ta su altında kalması muhtemel bölüm,
sular gelmeden işletilmiş olacak. Bunun dışında diğer üç proje
zaten barajdan etkilenmiyor.

Çevreli Projesi
Yaklaşık yarım saat süren bir yolculuktan sonra proje alanına ulaşıyoruz. Çevreli Projesi kapsamında, Kırmızı Tepe’nin arka taraflarında yer alan ve dün de bahsedilen 39,5 ppm değer elde edilen
zona, karşısındaki tepeden bakıyoruz. Burada Hakan Bey, sahadaki cevherleşmeler ile bilgi veriyor bize: “Çevreli’deki altın cevherleşmesinde altın anomalilerinin bulunduğu yerlerde silisifiye
ve breşli birimler görülmektedir. Bunlara bazen barit damarları
eşlik etmektedir. Yer yer ağsal damarlar ve kuvars damarları da
görülür. Barit damarları yaygın olarak sahanın her yerinde görülür. Silisleşme, breşleşme ve baritler altının esas kaynağı olarak
gözükmektedir. Yusufeli bölgesinde bahsi geçen yukarıdaki sahaların hepsinde cevherleşme KD - GB yönlü kırık sistemlerine
Çevreli Projesi’nde yer alan yeni keşif alanının bir bölümü.
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Çorak ve Çintat sahaları arasındaki vadiden numune alımı.

bağlıdır. Burada kırık sistemlerine bağlı silisleşmelerde altın cevherleşmesi görülür. Yapılan arazi, gözlem ve örnekleme çalışmaları sonucu cevherleşmeyi taşıyan bu tür kırık sisteminin Kırmızı
Tepe - Çevreli boyunca uzandığı ortaya konmuştur.
Çevreli Projesi kapsamında toplam 686 adet kaya, 804 adet toprak ve 21 adet dere sedimanı numunesi alınmıştır. Kaya numunelerinde en yüksek 39,5 ppm altın, 21.700 ppm bakır, 22.800
ppm kurşun, 4.220 ppm çinko ve 283 ppm gümüş değerlerine
ulaşılmıştır. Bu bölgede halen arama faaliyetleri yoğun olarak
devam etmektedir. Çevreli Projesi’nin bir parçası olan ruhsat
için işletme projesi verilmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi
yüzeyden 39,5 ppm altın değeri alınan bölüm Kırmızı Tepe’nin
arka yamacında kalmakta ve bu zon Altın Koridoru’nun devamı
niteliğinde görülmektedir.”
Bu bölgeden sonra, Çevreli Projesi kapsamında gerçekleştirilen
yeni keşif alanına gidiyoruz. Hakan Bey yolda bu yeni keşifle
ilgili bazı bilgiler veriyor bize. “Çevreli köyünün kuzey taraflarında, üzerinde hiç alterasyon görülmeyen yaklaşık 70 metrelik
bir zon mevcut. Gerek sahada gerekse uydu fotoğraflarında,
bahsedilen zon üzerinde bir alterasyon göremiyorsunuz. Sahada da etrafınıza baktığınıza tabakalı tüfleri, yer yer de bazaltları görüyorsunuz. Ama keşif
alanında yeni açılan bir yol
yarması var. Yarmayı incelediğimizde kalın bir kuvars
damarı bulunduğunu gördük. Sağında ve solunda faylar görülüyor. Biraz ilerisinde
breşleşmeler mevcut. Daha
sonra taze kayaca girilmiş.
Burada 5’er metrelik kaya

•• Maden yataklarının jeolojik ve jeofizik (havadan
ve yerden) yöntemlerle aranması

•• 500

metre derinliğe kadar wire-line karotlu ve
kırıntılı sondajlar

•• Potansiyel değerlendirme raporları
•• Ön İnceleme Raporu, Maden Arama Projesi, Ön Ara-

ma Faaliyet Raporu, Genel Arama Faaliyet Raporu,
Detay Arama Faaliyet Raporu

•• İşletmelerde jeoloji danışmanlığı

•• Rezerv tespit raporları

•• Numune alma ve analiz işlemleri

•• Saha ve işletmelerin pazar - piyasa durum tespitleri

•• Saha alım ve satış işlemleri

Çintat keşif alanının panoramik görüntüsü. Bakış yönü güney.

numunelemesi yaptık (chip sampling). Elde ettiğimiz değerler
0,5 ppm altın, % 0,8 bakır şeklinde oldu. Bunun üzerine biraz
daha alt kotlara indik ve buralardan aldığımız numunelerde %
0,7’ye kadar bakır değerleri elde ettik. Tabi bunların hepsi yüzey
sonuçları. Derinleri test etme şansımız olmadı henüz. Tabi kaya
numunelemesinde çoğu kez silisli seviyelerden, sertliğinden
dolayı sağlıklı numune alınamadı. Bunun üzerine 2,5 metrelik
kanal numunelemesi yaptık. Bunların sonuçları henüz ulaşmadı bize. Bunlardan daha yüksek değerler bekliyorum. Bunun
dışında aynı zonun üst seviyelerinde bir de altın - çinko zonu
mevcut. Burada % 1,0 – 1,5 çinko ve 1 ppm’e kadar değerleri
aldık. Bu keşiflerin hepsi bu yıl içerisinde yapıldı. Önümüzdeki
dönemlerde detaylı çalışmalar yapıldıktan sonra bu bölüm için
de işletme projesi vermek istiyoruz.
Keşif alanına ulaştıktan sonra gördüğümüz kadarıyla, gerçekten de dikkatli olmayan gözlerden kaçacak, basit bir yol yarması gibi gözüküyor açılan alan. Herhangi bir alterasyon mevcut
değil. Dikkatli baktığınızda azurit ve malahit sıvamalarını, kalkopiritleri, yer yer sfaleritleri görüyorsunuz. Cevherleşme ana
faya paralel ilerliyor, dolayısıyla fay kontrollü olduğunu tahmin
ediliyor. Şirket ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalarla derinlerde daha zengin zonlara ulaşmayı hedefliyor.
Daha sonra yine yola koyularak yeni keşif alanlarından bir başkasına, Çintat Köyü bölgesine gidiyoruz. Bu yolculuk zorlu bir
dağ yolu yolculuğu oluyor. Çintat sahası adını tepeye hakim bir
konumda bulunan eski yerleşimden alıyor. Buradan Çoruh’un
bulunduğu Güney’e doğru devam eden ana vadiye baktığımızda, Çintat mezrasından Çorak sahasının Batı’sına kadar inen
yoğun alterasyon zonunu görebiliyoruz. Çoruh nehrinden ve
Çorak sahasının yaklaşık 3,5 km kuzeyinde yeralıyor. Şimdiye
kadar çalışılan bölge Kışla ve Müryan mezralarının bulunduğu,
Çorak sahasına kuzey yönlü panoramik bakış
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yoğun arjilik alterasyon ve birkaç santimetreden 1 m kalınlığa
kadar uzanan kuvars damarlarının bulunduğu bölge. Buralarda % 3’e kadar bakır değerleri gözlemlenebiliyor. Ana vadiye
paralel damalarlar ve bunları dik olarak kesen Yusufeli ana
cevheşmesine paralel damarlar cevherleşmenin nedeni olarak
görülüyor.
Çintat Köyü’nün ardından kat ettiğimiz tüm yolu Çevreli köyüne kadar geri gelerek Çorak sahasına doğru yola koyuluyoruz.

Çorak Projesi
Çorak Proje sahasına panoramik bir açıyla bakmak üzere Çoruh Nehri’nin karşı kıyısına geçiyoruz. Parlak sarı rengin (arjillik
alterasyon) hakim olduğu yüksek tepeler, arkada cevherleşme
içermeyen dağlar ve Çoruh Vadisi tüm haşmetiyle karşımızda
duruyor.
Çorak Projesi hidrotermal polimetalik damar tip mineralizasyon
gösteriyor. Projede altın, gümüş, kurşun, çinko ve az miktarda
bakır üretilmesi hedefleniyor. Saha, Batı Zonu, Doğu Zonu ve
Köy Zonu olmak üzere üç zondan oluşmakta. Bu sahada mineralizasyon andezitik lav ve piroklastikler içinde yer alıyor ve altere olmuş birimler içinde çoğu yerde cevherleşme görülüyor.
Mineralize andezitik lav ve proklastiklerin üzerine volkano sedimanter birimler geliyor. Bunların içinde mineralizasyon ya hiç
görülmüyor ya da nadiren küçük çatlak sıvamaları şeklinde malahitler görülüyor. Fayların büyük çoğunluğu KB - GD yönelimli,
dik / dike yakın eğime sahipler. Fayların içerisinde ve etrafında
yaygın olarak gözlenen kuvars damar dolguları çoğunlukla sülfür kümeleri içermekte. Bu da bize eş zamanlı mineralizasyon
yer değiştirmesini işaret etmektedir. Yüksek derecede alterasyona uğramış kayaçlarda bulunan mineralize kuvars damarları,
genel olarak KB - GD doğrultuya sahip olup, bölgedeki ana fay-

larla benzerlikler gösteriyor. Şirket sahadaki cevherleşmeyi bu
fay sistemlerinin kontrol ettiğini düşünüyor.
Çorak’taki mineralizasyon, epitermal sistemde, polimetalik damar mineralizasyonu tipi ile benzerlik göstermekte. Mineralizasyon tipik olarak, değişik miktarlarda altın ve baz metalleri
(Zn, Pb, Cu) taşıyan çok sayıdaki kuvars damarları içerisinde
oluşmuş. Bu yüksek tenörlü damarlar genellikle saçınımlı mineralizasyon içeren bantlarla çevrili ve bazıları lokal olarak ağsal
tip kuvars damarları ile bağlantılı. Bu damarların yatay ve dikey
olarak sınırlı uzanımları bulunuyor. Çorak’ta lokal olarak yaygın
silika alterasyonu mevcut. Tepelerin yüksek kısımlarındaki sayısız hematitik silika şapkalar, kalıntılar şeklindedir. Yatay ve dikey
seviyelerde propilitik alterasyon bulunuyor.
Hakan Bey, sahada bugüne kadar yapılan hakkında şunları
söylüyor: “Toplamda 13,8 km olarak gerçekleştirilen manyetik
çalışmasında okuma aralıkları 50 metredir. 8 adet hatta, kuzeydoğu yönelimli olarak toplamda 12,7 km IP çalışması da gerçekleştirilmiştir. Hatların aralıkları 100 m, pole - dipole aralıkları
60m’dır. Yapılmış olan IP ve manyetik metotlarının her ikisi de
ana mineralizasyon zonlarının yönlerini belirlemede yardımcı
olmuştur. Çalışma sahasındaki tektonik yapıları ve fay kırıklarından kaynaklanan potansiyel yer değiştirmeleri de belirlemiştir.
Çorak sahasında 119 kırıntılı ve 92 karotlu sondaj olmak üzere
211 adet sondaj yapılmıştır. Sondajlarda toplam 32.984 metrelik karot elde edilmiştir.
Altın mineralizasyonu, çoğunlukla kuvars damarları ile ilişkilidir fakat genellikle yoğun olarak, daha büyük alanlardaki silika,
arjilik, potassik, profilitik alterasyonlar ve barit, jips, karbonat
damarları ile daha fazla ilişkilidir. Mineralizasyona uğramış silika damarları tipik olarak 1 metreden az ve farklı cm kalınlıklardadır.
Çorak’ta, mineralizasyon taşıdığı tahmin edilen kayaçların hacminin temsili için üç boyutlu modelleme yapılmıştır. Model,
3B kafes kullanılarak dijital ortamda üretilmiştir. Bu kafeslerin
geometrileri, yapılan arazi çalışmalarına, haritalara ve sondaj
verilerine dayanmaktadır. Bu jeolojik model, doğrultu atımlı
faylar tarafından oluşturulmuş lokal sıkışma ve genişleme zonları olarak tasarlanmıştır. Çorak mineralizasyonunu temsil eden
3B kafes modelinin izometrik görünüşü, kuzeye doğru bakış ile
oluşturulmuştur. Burada sarı renk ile düşük tenörlü alterasyon

Çorak Projesi’nde 2009
yılında hazırlanan 3B cevher
modellemesi

zonu gösterilirken kırmızı ile yüksek tenörlü kısım temsil edilmektedir.
Çorak Projesi hakkında genel olarak bilgi edindikten sonra
yaklaşık 45 dakika süren dönüş yolculuğuna koyuluyoruz.
Yolda edindiğimiz bilgilere göre Yusufeli Projesi kapsamında
önümüzdeki sezonda yapılması planlanan çalışmalar için şu
başlıklar sıralanıyor: Taç ve Çorak’ta hem arama amaçlı hem de
kaynak geliştirmeye yönelik sondajlar, Çevreli ve Çeltik sahalarında kaynak tespiti için sondajlar, Porfiri potansiyelini araştırmak için tüm projelerde derin sondajlar, Taç ve Çorak yatakları
için fizibilite çalışması yapılması ve büyük projeye yönelik ÇED
raporu hazırlanması (Şirket sahada işletmeye geçilmesini büyük proje olarak adlandırıyor.).
Dağlarda geçen iki günün ardından, edindiğimiz bilgilerle
Ankara’ya dönmek üzere yola koyuluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz
ziyaret ile Yusufeli Projesi’nin, Karadeniz Bölgesi ve ülkemiz için
gerçekten önemli bir proje olduğunun farkına varıyoruz. Akdeniz Resources Madencilik şirketinin proje kapsamında kurmayı
planladığı maden işletmesinin yöreye çok şey katacağı ortada.
Proje kapsamında sürekli olarak yeni keşifler yapılıyor olması,
daha pek çok hedefin bulunması, projenin gelişmeye ne kadar
müsait olduğunu bize gösteriyor. Sadece görülen alterasyonların bile tam anlamıyla çalışılması durumunda, şirketin şu ana
kadar tespit edilen kaynağı katlama şansı bulunuyor. Madencilik Türkiye Dergisi olarak, yaklaşık 35 yıldır üzerinde çalışılan bu
projenin bir an önce işletmeye dönüşmesini gönülden temenni ediyoruz.

Teşekkür: Saha ziyaretimiz kapsamında bizi samimiyetle ağırlayan ve projeyi şeffaflıkla bize tanıtan şirketin Aramalar Müdürü Jeoloji Mühendisi Hakan Güney’e ve Yusufeli ilçesinde proje
ile ilgili gerekli iletişimlerin kurulmasına ön ayak olan Sayın Özkan Şahin’e teşekkürü borç biliriz.
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Yusufeli

Projesi’nin Ekonomisi
A
Çevreli Projelerinin dahil olmadığını, hazırlanacak yeni NI43-101
uyumlu teknik raporda bu hedeflerin de eklenmesiyle tabloda
verilen rakamların katlanacağını göz ardı etmemek gerekiyor.
Tablodan da görüleceği üzere Taç ve Çorak sahalarında 2009
yılı itibarıyla sadece altın olarak değerlendirdiğimizde 1,58 milyon ons muhtemel kaynak ve 0,29 milyon ons mümkün kaynak
olmak üzere toplam 1,87 milyon ons kaynak tespit edilmiştir.
Altınla beraber işletilecek olan baz metalleri de altın cinsinden
hesapladığımızda Altın eşleniği olarak toplam 2,5 milyon ons
(muhtemel + mümkün) kaynak ortaya konulmuştur.

kdeniz Resources Madencilik Şirketi’nin Yusufeli Altın ve Baz Metal Projesi geliştirilmeye devam ederken projenin ekonomik durumu ile ilgili olarak da
çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu bölümde Proje
kapsamında yapılan arama çalışmaları ve bazı testlet özetlenirken, projenin ekonomisi ile ilgili ön değerlendirmelere yer
verilmiştir.

Yusufeli Projelerinde Gerçekleştirilen Çalışmaların
Genel Özeti
Yusufeli Projesi kapsamında yapılan arama çalışmalarında 2011
yılı ortalarına kadar 63.554 m sondaj, 92,62 km çeşitli jeofizik
çalışmaları, 3.013 kaya ve 4.066 toprak numunelemesi, 376 ha
1 / 1000 ölçekli topografik harita çizimi ve 1100 ha 1 / 1000 ölçekli jeoloji haritası yapılmıştır. Yatırıma dönük olarak ise Taç ve
Çorak için Base - Line çalışmaları (ÇED için), Taç ve Çorak için
kaynak çalışması (2009), Taç ve Çorak için teknolojik çalışmalar
(gravimetrik, flotasyon ve liç testleri) ve akım şeması geliştirme
ve Taç ve Çorak için yatırım kapsamı (Scoping) çalışması yapılmıştır.

Taç ve Çorak Projelerinde Gerçekleştirilen Metalürjik
Testler
Taç ve Çorak maden yataklarından alınan cevher numuneleri
Kanada’da çeşitli metalürjik testlere tabi tutulmuştur. Yapılan
deneylerde her iki yataktan alınan cevherli numuneler flotasyon ve siyanürle liç işlemlerine pozitif tepkiler vermiştir. Taç
cevherinin flotasyonu ile bakır konsantresi içinde Cu, Au ve Ag
zenginleştirmesi, Çorak cevherinin selektif flotasyonu ile Pb ile
birlikte Au ve Ag; Çinko ile birlikte Au zenginleştirmesi sağlanmıştır. Elde edilen bu sonuçların ışığında, Yusufeli projesinde
işletme aşamasında siyanür kullanılmaması, cevherin flotasyon
ile zenginleştirilmesi gündeme gelmiştir. Yapılan testlere göre
konvansiyonel flotasyon ile Taç sahasında altın % 90, bakır ise
% 70’lik bir yüzde ile kazanılabilecektir. Çorakta ise aynı yöntem
ile altın % 85, gümüş % 58, kurşun % 85, çinko % 73 oranında
kazanılabilecektir. Sahanın gelişme potansiyelinin yüksek oluşu bu yüzdeleri oldukça ekonomik kılmaktadır.

Taç ve Çorak Projelerine Ait NI43-101 Uyumlu Güncel
Kaynak Tahminleri
Taç ve Çorak Projeleri kapsamında 2009 yılında bir NI43-101
uyumlu teknik rapor hazırlanmıştır. Bu rapora göre Taç ve
Çorak’ta hesaplanan cevher potansiyeli aşağıdaki tabloda sunulduğu şekildedir. Ancak bu rakamlara Taç ve Çorak sahalarında yapılan yeni çalışmaların, hedeflenen zonların ve Çeltik ve

Cevher

Tenör

Metal İçeriği

Ton
(milyon)

Au
(g/t)

Cu
(%)

Taç

23,80

1,24

0,12

-

Çorak

25,70

0,76

-

1,57

49,50

0,99

0,12

1,57

0,25

Sınıflandırma

Maden Kaynağı

Ag
(g/t)

Pb
(%)

Zn
(%)

AuEq
(g/t)

Au
(MOz)

Cu
(Mlbs)

Ag
(MOz)

Pb
(Mlbs)

Zn
(Mlbs)

-

-

1,39

0,95

64,00

-

-

-

0,25

0,60

1,26

0,63

-

1,30

141,00

340,34

0,60

1,32

1,58

64,00

1,30

141,00

340,34

Muhtemel Maden Kaynağı

Toplam Muhtemel
Mümkün Maden Kaynağı
Taç

3,20

1,56

0,14

-

-

-

1,72

0,16

9,81

-

-

Çorak

7,80

0,53

-

1,42

0,20

0,48

0,93

0,13

-

0,35

34,76

82,00

11,00

0,83

0,14

1,42

0,20

0,48

1,16

0,29

9,81

0,35

34,76

82,00

Toplam Mümkün

Taç ve Çorak Projelerine Ait NI43-101 Uyumlu Güncel Kaynak Tahminleri
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Taç ve Çorak Maden Üretim Planı

Taç ve Çorak Projelerinin Ekonomileri
Önemli Not: Buradaki bilgiler, Ön Ekonomik Değerlendirme
Raporu’nun tamamlanmasından önce, şirketin internet sitesinde yayınladığı haber bülteninden alınmıştır. Raporun son halinde değişiklikler olabilir.

Optimizasyon Çalışması Sonucu Hesaplanan Muhtemel ve Mümkün İşletilebilir Kaynak
Muhtemel Kaynak
Kaynak

Birim

Yerinde
tonaj

Çorak

(Mt)

Taç Toplam

4,6

9,1

Birim Çorak

Taç

Toplam

13,7

Au

(g/t)

1,82

2

1,94

(koz)

270

586

856

Ag

(g/t)

2,28

N/A

2,28

(koz)

337

N/A

337

Cu

(%)

N/A

0,2

0,15

(mlbs)

N/A

30

30

Zn

(%)

0,96

N/A

(%)

0,38

(US$/t)

52,24

Pb
NSR

Yıl

Satılabilir Metal
D/C
oranı

Altın

M ton

0,96

(mlbs)

97

N/A

97

N/A

0,38

(mlbs)

38

N/A

38

55

53,8

Kurşun

Çinko

Bakır

koz

Mlb

Mlb

17,6

2,7

Gümüş

Mlb

Altın Eşdeğeri

koz

koz

6

10,9

25,5

1

0,4

6,17

2

2

3,44

103

15,9

42

64,8

155,3

3

2

4,06

63,2

12,6

35

34,2

105,9

4

1,9

8

78,5

1,7

5,9

5,4

98,6

5

2

7,97

123

5,5

138,4

6

2

7,97

96,7

5,71

112,4

7

2

7,89

87

7,47

107,6

8

2,1

4,47

111

5,38

125,3

Toplam

Metal İçeriği

Yerinde Tenör

Cevher
Tesiste
İşlenen

680

32,9

4,81

88

28,9

115,4

868,9

Dekapaj Cevher Oranı
Kaynak

Birim

Çorak

Taç

Toplam

Toplam Dekapaj, ton

(Mt)

17,3

72,7

90

Dekapaj / Cevher Oranı

(t:t)

3,6

7,6

6,2

Yatırım Miktarı
Mümkün Kaynak
Kaynak

Birim

Yerinde
Tonaj

Çorak

(Mt)

0,2

Taç Toplam
0,5

Birim Çorak

Taç

Toplam

0,7
Metal İçeriği

Yerinde Tenör

Alan

Birim

Maden İşletme (yüklenici eliyle)

M USD

Toplam
2

Üretim
Öncesi

İdame

2

Tesis ve Altyapı

M USD

56

56

Yardımcı Tesis inşaatı

M USD

21,2

21,2

Kuru Stoklama Atık Barajı

M USD

31,5

15,8

Genel İdari Giderler

M USD

4,7

4,7

15,8

Au

(g/t)

1,07

2,5

2,1

(koz)

7

41

48

Rehabilitasyon

M USD

20

Ag

(g/t)

3,2

N/A

3,2

(koz)

21

N/A

21

Genel Yenileme Masrafları

M USD

9

Beklenmeyen Giderler

M USD

36,1

25

11,2

TOPLAM YATIRIM MALİYETİ

M USD

180,5

124,6

55,9

Cu

(%)

N/A

0,2

0,21

(mlbs)

N/A

2

2

Zn

(%)

1,45

N/A

1,45

(mlbs)

6

N/A

6

(%)

0,4

N/A

0,4

(mlbs)

2

N/A

2

(US$/t)

43,28

69

61,9

Pb
NSR

Potansiyel Nakit Akımı
Parametreler
Birim

Sen. A

Sen. B

4 Yıllık ortalama
metal fiyatı

3 Yıllık ortalama
metal fiyatı

USD / oz

1.000

1.094

Gümüş Fiyatı

USD / oz

16,00

19,00

Bakır Fiyatı

USD / lb

2,75

3,06

Çinko Fiyatı

USD / lb

0,90

0,86

Kurşun Fiyatı

USD / lb

0,85

0,89

Net Nakit Akımı İndirgenmemiş, vergi ve faiz öncesi

Milyon
USD

64

134

Net Bugünkü Değer - Vergi ve Faiz
Öncesi (% 5 indirgeme oranı)

Milyon
USD

32

86

İç Karlılık Oranı – Vergi ve Faiz Öncesi

%

12

22

Üretim Öncesi Yatırımın Geri
Alınma Süresi

Üretim
Yılı

4

3

Satılabilir Altın

Oz

680.000

Satılabilir Gümüş

Oz

115.000

Satılabilir Bakır

Mlb

29

Satılabilir Çinko

Mlb

88

Satılabilir Kurşun

Mlb

88
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Yapılan değerlendirmeler ışığında hazırlanan son tablo (Potansiyel Nakit Akımı), sahada üretilecek metallerin fiyatları farklı
senaryolarla baz alındığında, projeye üretim öncesinde yapılan
yatırımın kaç yıllık üretim ile geri alınabileceğini gösteriyor. Bu
çalışma yapıldıktan sonra Ağustos
Sen. C
Sen. D
ayına geldiğimizde özellikle altının
ons fiyatının 1.700 USD’nin üzerine
2 Yıllık ortalama
1 Yıllık ortalama
metal fiyatı
metal fiyatı
çıkması, altın fiyat ortalamalarını
1.207
1.346
da pozitif yönde etkilemektedir.
21,96
27,36
Yukarıdaki hesapların yalnızca Taç
3,41
3,84
ve Çorak’ta hesaplanan mevcut
0,97
1,00
değerler üzerinden yapıldığı, bu sa1,00
1,06
halardaki hedef bölgelerin ve Çeltik
ve Çevreli Projeleri’nin hesaplama233
343
lara katılmadığı düşünüldüğünde
165
251
projenin her geçen gün daha da
ekonomik bir hale geldiği ortaya
34
45
çıkmaktadır.

Altın Fiyatı

64

20

2

1

Bu tablo 31 Mayıs 2011 tarihindeki LME (Londra Metal Borsası) aylık fiyat ortalamaları baz
alınarak hesaplanmıştır.

Makale
www.madencilik-turkiye.com

Dr. M. Haluk Sipahi
Jeoloji Y. Mühendisi
Matel Hammadde San.ve Tic. A.Ş.
hsipahi@matel.com.tr
M. Coşkun Kuzum
Jeoloji Mühendisi
ÇH Mühendislik Danışmanlık Ltd.Şti.
c.kuzum@chconsultants.com

Şile Neojen Havzası

“Doğal Bir Endüstriyel
Hammadde Deposu…”
Madenler, toplumsal kalkınmayı sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmek için gereken endüstriyel üretimlerin olmazsa olmaz bir unsurudur.
Yerli maden kaynaklarımız ise hem ulusal sanayimizin rekabet gücünü
yükseltmekte, hem de endüstriyel üretim sürecinde nihai ürüne dönüşürken yarattığı yüksek katma değer ile ülke ekonomisine önemli bir
katkı sağlamaktadır. Bu nedenle tüm maden varlıklarımızın, yüksek bir
verimlilikle ve çevreye saygılı sürdürülebilir modern yöntemlerle üretilmesinin yanı sıra ulusal servet olması yönüyle kamusal otorite tarafından
olumsuz etkilerden özenle korunması gerekmektedir. Çünkü bir maden
yatağının tarih içerisinde yeniden oluşma şansı yoktur ve ancak bulundukları yerde üretilebilirler.

Ş

ile Neojen Havzası (Şekil 1), 1980’li yıllardan itibaren
MTA tarafından yapılan bölgesel ölçekteki arama çalışmaları ile araştırılmaya başlanmış, seramik endüstrisinin gelişmesiyle hammadde ihtiyacının artışına
paralel olarak özel şirketler tarafından çalışılmış ve
bugün itibarıyla seramik ve diğer sektörler için bir hammadde
üssü haline gelmiş, önemli bir hammadde deposudur. Bugün
itibarıyla tespit edilen seramik kili rezervi 200 milyon tonun
üzerinde olup, döküm, sanayi ve inşaat kumu rezervi ise
Son 30 yılda
500 milyon tondan fazladır.
Son 30 yılda ülkemizin her
ülkemizin her
yerinde yürütülen aramalara
yerinde yürütülen rağmen, kalite ve rezerv anlaaramalara rağmen, mında henüz bu bölgenin bir
alternatifi bulunamamıştır.

kalite ve rezerv
anlamında henüz
Şile Havzası’nın
bir alternatifi
bulunamamıştır

Şile Civarının Genel
Jeolojisi

Bölgenin jeolojik yapısına
geniş ölçekte bakıldığında;
arkozlar, kuvarsitler ve kireçtaşlarından ibaret Paleozoyik
yaşlı karmaşık bir serinin temeli oluşturduğu görülmektedir. Bunların üzerine Mesozoyik
seriler diskordansla gelmekte olup Triyas yaşlı kumtaşları ve
kireçtaşları ile temsil edilirler. Bunların üzerine yine diskordansla Senozoyik seriler gelmekte olup bunlar tabanda Üst Kretase
yaşlı konglomera ve çakıltaşı ile başlar, aynı yaştaki volkanitler
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ile devam eder. Volkanitler genelde andezit, dasit ve bunların
piroklastik türevlerinden oluşmaktadır. Bazı bölgelerde Eosen
yaşlı killi kireçtaşı ve marnlardan oluşan bir seri volkanitlerin
üzerine gelmiştir. Bu volkanitlerin alterasyon ürünü olan ve adeta tamamıyla bir endüstriyel hammadde deposu niteliğindeki
Neojen Yaşlı Çökel Seri ise istifin en üstünde yer almaktadır.
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Şekil 1: İstanbul Neojen Havzaları Lokasyon Haritası

Şile Neojen İstifinin Stratigrafik Özellikleri

KUV

KALINLIK (m.)

FORMASYON

SİSTEM

ÜST SİSTEM

Ortalama kalınlığı 50 metre civarında olup, istif göl fasiyesinde
çökelmiştir. Sıcak ve nemli iklim koşullarının hüküm sürdüğü
Neojen döneminde, hızlı ve etkili bir yüzeysel alterasyona uğrayan feldispatça zengin Üst Kretase volkanitleri, karasal sığ su
ortamında taşınıp çökelmiş ve bahsedilen ekonomik değeri
yüksek kil ve kum yataklarına kaynak oluşturmuşlardır. Bu istif
içerisinde büyük bir ekonomik öneme sahip kum ve kil serileri
ile yer yer ekonomik nitelikte olan kömür seviyeleri de bulunmaktadır. Neojen yaşlı çökel serisinin birçok yerde diskordans

AÇIKLAMA

0,5

1-8

DOMALI

2 - 10

1-3

HAMAMYATAĞI

NEOJEN

Beyaz kum,
Yer yer çapraz tabakalanmalı
DİSKORDANS

Milli kum

Bağlama kili

0,3 - 1

Üst kömür

0,5 - 1

Bağlama kili

Milli kum, Bağlama kili, yer yer kömür

1

Sedimanter refrakter kil

1

Alt kömür

1,5

Milli kil/İnsitu refrakter kil
DİSKORDANS

Andezit, aglomera, lav, tüf
KRETASE

SENOZOYİK

Kızıl kum,
Yer yer çapraz tabakalanmalı

0,5 - 1

5-8

MESOZOYİK

Alüvyon
DİSKORDANS

ile Üst Kretase volkanitler üzerinde bulunduğu gözlenmektedir.
Şekil 2’de, Şile civarındaki Neojen çökellerinin dizilimini gösteren genelleştirilmiş stratigrafi kesiti verilmiştir. Bu çalışmada
Neojen çökelleri; üstte kumlardan oluşan “Domalı Formasyonu”,
altta ise kil ve kömür istifinden ibaret olan “Hamamyatağı Formasyonu” olmak üzere iki formasyona ayrılmıştır. Neojen karasal sığ su ortamında, kil çökeliminin yanı sıra linyit kömürleri de
çökelmiş olup, ortama giren hümik asitin etkisiyle killerin bir
kısmı refrakter nitelik kazanmıştır.

Seramik Endüstrisinde Kilin Yeri
Kil, seramik sağlık gereçleri çamurunda % 30 - 35, seramik kaplama malzemelerinde (yer ve duvarda) % 30 - 55 oranında kullanılır. Kil, çamura çiğ halde plastikliğini ve kuru mukavemetini
verir. Seramiklerin en stratejik hammaddesidir. Seramik endüstrisinde kullanılan diğer hammadde çeşitleri ise; çamur (masse)
hammaddeleri olarak kaolin, sodyum feldspat (albit), kuvars
kumu (silis kumu) ve genelde sır üretiminde veya çamurda daha
az oranlarda kullanılan kuvars, potasyum feldspat, mermer, dolomit, talk, vollastonit ve çeşitli volkanik tüfler sayılabilir.
Seramikte kullanılan hammaddeler arasında hem teknolojik
hem de miktar açısından en önemlisi killerdir. Çünkü kil mineralleri, plastik şekillenme özelliklerinden dolayı klasik seramiklerin temelini oluşturur. Kil mineralleri tabaka yapılı su içerikli
alümina silikatlardır. Plastik özellikleri, mineral tabakalarının
plakacıklar şeklinde olması ve bunların birbiri boyunca su sayesinde kayması özelliğine dayandırılır.
Kil hammaddesinin bu önemi nedeniyle ilk seramik fabrikaları
daima kil kaynaklarına en yakın yerlerde kurulmuştur. Burada,
ülkemizde ilk keşfedilen kil yataklarının Bilecik - Söğüt yöresinde olduğunu; İstanbul bölgesi killerinin MTA’nın 1980’li yıllardaki bölgesel arama çalışmalarından sonra (başka bir ifadeyle,
büyük seramik fabrikaları Bilecik - Söğüt bölgesi civarına kurulduktan sonraki dönemde) imalat proseslerindeki gelişmelerle birlikte hızla önem kazandığını kaydetmekte fayda vardır.
Dünyada ve Türkiye’de nüfus artışına paralel olarak inşaat sektöründeki gelişme olduğu müddetçe seramik killerinin önemi
devam edecek ve seramik üretiminin olduğu her dönemde killer en önemli hammadde olma özelliğini gündemde tutacaktır.
Dünyada seramik teknolojisinin gelişmesi sonucu uygulanan
tek pişirim seramik üretimleri, seramik kapasitesi ve kil talebini
arttırmış, bu da beraberinde üretici ve tüketici kuruluşlara birçok problemler getirmiştir.

Dünya Genelinde Killerin Ticari Durumu
Çizelge 1’de kil cevherlerinin dünya çapında sanayideki yeri ve
önemi hakkında bazı bilgiler sunulmuş, dünyada da bu hammaddelerin üretim rakamları Çizelge 2’de, fiyatları ise Çizelge
3’te özetlenmiştir. Çizelge 2’den rahatlıkla görülebileceği gibi,
kil cevherleri halen bütün dünyada ve özellikle gelişmiş ülkelerde sanayi üretimindeki önemini korumaktadır.

Şekil 2: Şile Civarı Neojen Serisine Ait Genelleştirilmiş Kesit (Arkun, 1985)
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Kümülatif Dünya Toplam Üretimi

Dünyada Bilinen Rezervler

Kaolin

39.000.000 ton

Kaolin

Bentonit

10.226.119 ton

Bentonit

300 milyon ton üzeri

Paligorskit - Sepiyolit

100 milyon ton üzeri

Paligorskit/Sepiyolit

1.400.000 ton

1 milyar ton üzeri

Çizelge 1: Dünya Üretim Rakamları

Bentonit

Ağartma Kili

Kaolin

2009

2010

2009

2010

2009

2010

3.850

4.000

2.010

2300

5.290

5.700

Brezilya

239

245

-

-

2.680

2.750

Çek Cumhuriyeti

116

120

-

-

2.890

2.950

Almanya

350

380

-

-

3.200

3.250

Yunanistan

845

860

-

-

-

-

İtalya

146

150

3

3

1.070

1.000

ABD

Meksika

511

520

108

110

78

80

İspanya

155

165

820

830

465

470

Türkiye

1.000

1.050

-

-

800

850

300

320

-

-

1.120

1.150

-

-

-

-

1.800

1.850

Ukrayna
Birleşik Krallık
Özbekistan

-

-

-

-

5.500

5.550

Diğer Ülkeler

2.350

2.400

259

285

8.140

8.400

Dünya Toplam

9.860

10.000

3.200

3.500

33000

34.000

Çizelge 2: 2009 - 2010 Dünya Kil Üretimi

Ürün

Tarih

Fiyat (USD/Ton)

2008

45,37

Bağlama Kili
Ortalama Değer
Bentonit
Ortalama Değer

2009

56,71

Şişirilmiş

2009

70,17

Şişirilmemiş

2009

56,09

2008

12,48

2009

37,53

2008

102,48

Ortalama Değer

2009

134,97

Airfloat

2009

81,88

Kil
Ortalama Değer
Ateş Kili
Ortalama Değer
Ağartma kili
Ortalama Değer

uygulamacı kadroları sayesinde dünya seramik üretiminde 9.
sırada bulunmaktadır. Modern teknoloji yatırımları ile 2 milyar
EUR’a ulaşan üretim kapasitesi ve 1 milyar EUR’a ulaşan ihracatı,
Türk seramik sektörünün dünya pazarlarındaki rekabet gücünü
artırmaktadır.

Şile Kil Havzası’nda yapılan sondajlarda elde edilen karotlar

Türkiye, 2010 yılında Seramik Kaplama Malzemelerinde 406
milyon m²’ye, seramik sağlık gereçlerinde 21 milyon parçaya
ulaşan kurulu kapasitesiyle ve 84 milyon m²’ye ulaşan seramik
kaplama malzemeleri ihracatı ile 8 milyon parçaya ulaşan seramik sağlık gereçleri ihracat rakamıyla dünyadaki en büyük
üretici ülkeler arasındaki yerini almıştır.
Kaplama malzemelerinde dünyada üretimde 9., ihracatta 4. sıradadır. Sağlık gereçlerinde ise Avrupa’nın en büyük üreticisi ve
ihracatçısı konumuna ulaşmıştır.
Böylesine önemli bir başarının gerisinde yatan en büyük avantaj, yerli hammadde (özellikle de kil) kullanma avantajıdır. Türk
seramik sektörünün güncel kil ihtiyacını belirlemek için, seramik fabrikalarının kurulu kapasite ve fiili üretim miktarları üzerinden bir yaklaşım yapıldığında aşağıdaki rakamlar karşımıza
çıkmaktadır (diğer hammaddelere ait detaylı rakamlara bu yazı
kapsamında değinilmemiştir):

Kaolin

İşlem Görmemiş

2009

21,64

Yıkanmış

2009

136,91

Refrakter

2009

172,03

Çizelge 3: Çeşitli Killerin Dünya Piyasalarında Ortalama Fiyatları

Ülkemizdeki Durum ve Şile Havzasının Önemi
1950’li yıllarda endüstriyel üretime başlayan Türk Seramik
Sektörü, 1980’li yıllardan itibaren hızlı bir gelişme içerisine girmiştir. Bugün ülkemiz, sahip olduğu kaliteli ve zengin seramik
hammaddeleri, seramik konusunda iyi yetişmiş araştırmacı ve
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1.) Seramik kaplama malzemeleri (yer ve duvar karolatı, granit
seramik):
a. Kurulu kapasiteye göre : 4.050.000 ton / yıl (3.600.000 ton /
yıl Şile Kili)
b. 2010 yılı fiili üretime göre : 2.450.000 ton / yıl (2.150.000 ton
/ yıl Şile Kili)
2.) Seramik sağlık gereçleri (vitrifiye seramik):
a. Kurulu kapasiteye göre : 110.000 ton / yıl (35.000 ton / yıl
Şile Kili)
b. 2010 yılı fiili üretime göre : 80.000 ton / yıl (25.550 ton / yıl
Şile Kili)

yukarıdaki ifadeler, aslında havza hakkında çok güzel bir özetleme
yapmaktadır. Söz konusu rapora da temel oluşturan, MTA tarafından yapılmış çok kıymetli 2 adet büyük arama projesi, üniversiteler ve mühendislik meslek odaları tarafından düzenlenen pek çok
bilimsel toplantıda sunulan bildiriler ve nihayetinde bölgede çalışan şirketlerde görev yapan jeolog ve maden mühendislerinden
oluşan teknik kadroların 30 yıllık çabalarının ürünü olan yüzlerce
çalışma raporları sonucunda; bu havza hakkında gerçekten kıymetli bir bilgi birikimi oluştuğunu söylemek mümkündür.

Şile Bölgesi’nde kil üretimi

Bununla beraber, kilin ortalama kullanım oranının % 40 - 50 civarında olduğu düşünülürse, toplam hammadde miktarları hakkında bir fikir oluşabilir. Başlıca feldspat (genelde Ege Bölgesi’nden
temin edilir) ve silis kumundan (tamamı killere benzer şekilde
Şile Bölgesi’nden temin edilir) ibaret bu kalemler de hemen hemen tümüyle yerli üretim yoluyla karşılanmaktadır.

Şile bölgesi dışında da bazı kil kaynaklarımız vardır, ancak bunların
genelinde hem kalite hem de rezerv açısından sorunlar bulunmaktadır. Yüksek kaliteli olan az sayıda yatağın da, rezerv açısından Şile bölgesi üretimini karşılaması söz konusu değildir.
Seramik sektöründen başka demir döküm ve yapı kimyasalları
sektörleri ağırlıklı olmak üzere, yüksek kaliteli kuvars kumu ihtiyacı
da hemen hemen tamamen bu bölgeden karşılanmaktadır.

DPT 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Madencilik ÖİK Raporu, (Ankara - 2001) bu bölgeyi şu şekilde ele almaktadır:

Özetle; kum ve killerin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin kullanıcı sektörlerin ihtiyacına uygun olması, uzun yıllar boyunca
sürdürülen Ar - Ge çalışmaları sonucunda bu hammaddelerin
şirketlerin standart reçetelerine oturtulmuş ve süreklilikle kullanabilir olmaları, buradan üretilen başta kil olmak üzere madenlerimiz için çok önemli bir özelliktir.

“Türkiye seramik kili rezervi, bu plan döneminde hazırlanan
raporda 72 milyon ton olarak hesaplanmış olup, bu rezervin
40 milyon tonu İstanbul bölgesinde bulunmaktadır*. İstanbul
bölgesinde seramik killerini üretmeyi engelleyecek kararlar ve
zorluklar, AET (Avrupa Ekonomi Topluluğu)’ye girme çalışmalarının başladığı 8. plan döneminde, rekabet edebileceğimiz
en önemli sektörlerden biri olan seramik sektörüne dur demek
olacaktır. Özellikle İstanbul bölgesi kil üretimi, seramik sektörünün geliştiği 1977’li yıllarda başlamış olup, bundan sonraki yıllarda İstanbul kil üretimi bölgesinde alınacak her türlü karar ve
yönetmeliklerin seramik kili üreticileri ve seramik sektörünün
yakın takibinde olması gerekmektedir”.

Bu iki sektöre ek olarak, düşük tenörlü (% 25 - 35 kil / silt karışımlı) olmasından dolayı döküm ve seramik sektörlerinde kullanım dışı olan silis kumları, yıkama - eleme işlemleri ile beton
sektörü için yüksek kaliteli ince agrega hammaddesi olarak 2
milyon ton/yıl’dan fazla bir üretime konu olmaktadır. Geçmiş
yıllarda inşaat sektöründe kullanılmış olan denizel kumların
tuz içermesinin sakıncaları, Marmara bölgesinde yaşanan 1999
yılındaki iki büyük depremde çok acı şekilde ortaya çıkmıştır.
Şile Neojen kumları ise, karasal (gölsel) kökenli olduklarından,
hiçbir şekilde tuz içermemekte ve bu yönüyle kimyasal özellikleri açısından en uygun “ince agrega” hammaddesi özelliğini
göstermektedir.

“Tek pişirim fayans ve seramik üretiminde vazgeçilmeyen kil
temin bölgesi olan İstanbul bölgesinden yılda 1.250.000 ton**
civarında kil üretimi yapılmaktadır. 7. Plan döneminde Orman,
Belediye ve ÇED yönetmeliğince üretimin zorlaştırılmasına
yönelik birçok problem yaşanmıştır. Yerel yönetim ve ilgili bakanlıkların kararlarının kil üretimini engelleyici olması, şirket ve
seramik sanayisini zora sokmaktadır.”

Havzada bulunan başlıca kil yataklarının sahip olduğu rezerv
ve mineralojisi Çizelge 4’de verilmiştir.

*2008 itibarıyla bu rakam, bölgede faaliyet gösteren maden
şirketlerinin arama faaliyetleri sonucunda 75 milyon ton civarına çıkmış olup, bugünkü talep projeksiyonuna göre ortalama
ömür 35 yıl olarak hesaplanmaktadır.

Mineral Adı

**2007 itibarıyla üretim miktarı 2,5 milyon ton/yıl düzeyindedir.
Her iki bilgi notu için resmi kaynaklar, bölgedeki şirketlerin işletme
projeleri ve MİGEM arşivinde yer alan yıllık faaliyet raporlarıdır.

Konunun ülke çapındaki kamu ve özel sektörde çalışan uzmanlarına devletin ilgili kurumu tarafından yaptırılan raporda yer alan
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Kil

Kaolen

Yukarıda açıklanmaya çalışılan unsurların ışığında, aslında İstanbul Neojen Havzası için bir takım cevherlerin üretim ve satışına
konu olan klasik bir maden sahası değerlendirmesinin yapılmasından ziyade; ülkemizin toprağa dayalı sanayi sektörü için

Bulunduğu Bölge

Rezerv

Tenör

Kilyos - Kanlıbostan Sırtı, Kısırkaya, Demirciköy,
Uskumruköy, Ağlamışkaya Sahaları

22.532.470 ton
görünür + muhtemel rezerv

% 33 - 60 Al2O3

Şile - Karakiraz - Avcıkoru - Üvezli Sahası

193.942.436 ton görünür,
85.564.166 ton muhtemel,
57.789.393 ton mümkün rezerv

% 26 - 40 Al2O3
% 1,4 - 6,19 Fe2O3

Eyüp - Çiftealan - Kısırmandıra Sahası

1.120.130 ton görünür, 5.102.265 ton
görünür + muhtemel rezerv

%25,6 - 41 Al2O3
% 1 - 5 Fe2O3

Arnavutköy - Ögümce Köyü, Aktoprak Sahaları

208.300 ton görünür + muhtemel rezerv

% 23 - 25 Al2O3

Arnavutköy - Aktoprak Sahası

95.925 ton görünür + muhtemel rezerv

% 23 - 25 Al2O3

Çizelge 4: İstanbul Bölgesi Kil ve Kaolen Rezervleri (Kaynak: DPT - ÖİK raporu)

Havzadaki Ruhsatların Hukuku

Şekil 3: İstanbul Kil, Bentonit ve Kaolen Yatakları

rekabet gücünü ve sürdürülebilirliği temin eden bir hammadde
deposu olarak görülmesi isabetli olacaktır. Dolayısıyla bu bölgedeki madencilik faaliyeti sanayi ile bütünleşmiş olduğundan; yapılacak her türlü düzenleme, madencilerin kendisinden başka, 2
- 3 milyar USD/yıl ihracat yaparak dünyada ilk sıraları hedefleyen
ve bu üretim miktarını artırması mümkün olan bütün bir seramik sektörünü ve yine önemli bir başka sanayi kolu olan döküm
sektörünü de doğrudan etkileyecektir. Son yıllardaki ürün geliştirmeleri (düşük tenörlü kumların yıkanması) nedeniyle, buna
inşaat - beton sektörünü de katmak doğru olacaktır.
İstanbul bölgesinde bulunan kil, kaolen ve bentonit yataklarına
ait lokasyonlar Şekil 3’de haritalanmıştır.

Bu bölgede yer alan büyük alanlı ruhsatların
çoğu 6309 sayılı Yasa döneminden gelmekte olup, bir kısmı da 3213 sayılı Yasaya tabidir. Birkaç adet ruhsat da son yapılan ihale
süreçlerinde 5177 sayılı Yasa’ya tabi olarak
kesilmiştir. Eski ruhsatların alanları genelde
oldukça büyük olup, içlerinde her biri büyük
çapta üretimler gerçekleştiren, çeşitli redevansçı firmalar da vardır. Bunların bir kısmı
da, doğrudan hammadde kullanıcısı olan
seramik üreticisi grupların madencilik şirketleridir. Ruhsatlar 1 veya 2 defa temdit görmüş olup, bugüne kadar genelde MİGEM ile
önemli bir sorun yaşanmadan işlemler yürümüştür. Yaşanan başlıca sorunlar orman izin
süreçlerinde görülmüş olup, kısmen madencilerin de geçmiş süreçlerdeki yetersiz yaklaşımlarından doğan hatalarından bahsetmek
mümkündür. Fakat yaklaşık 20 yıldır bölgede
iyi teşkilatlanmış, yönetimlerinde mühendis
kökenli kadroların etkin olduğu ve çağdaş
standartlara uygun çalışmalar yaparak “çevre” konusunu da sürecin ayrılmaz bir parçası
olarak ele alan şirket yapılanmaları söz konusudur. Bunun sonucunda hem eski ocaklarda, hem de yeni işletmeye açılan alanlarda madenci şirketler kendi bütçelerinden
birçok sahanın ağaçlandırmasını yaptırmışlardır. Kendi ruhsatlarında veya uzun dönem redevanslı sahalarında büyük rezervleri bulunan, büyük miktarlarda ve standart kalitelerde kil ve
kum üreterek ekonomiye katkı sağlayan başlıca yerli firmalar
Çizelge 5’de listelenmiştir.

Madencilik Açısından Sorunlar ve Öneriler
Zengin hammadde kaynakları ile Türkiye seramik ve döküm sanayileri için hayati önem arz eden havzanın; geçmişte karşılaştığı, halen yaşadığı ve yakın gelecekte beklediği büyük sorunları
bulunmaktadır. Ancak bu yazı kapsamında hiçbir kurum

Şile Kil Havzası’nda üretimden sonra MATEL AŞ. tarafından doğaya tekrar kazandırılmış bir ocak
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Başlıca Kil Üreticisi Firmalar

Başlıca Kum Üreticisi Firmalar

Matel Hammadde AŞ

Matel Hammadde AŞ

Ergören Madencilik Ltd. Şti.
Toprak Madencilik AŞ
Sörhaz AŞ

Ergören Madencilik Ltd. Şti.
Çeliktaş Silis Kumları Ltd. Şti.

Etiler Madencilik AŞ

Daştan Madencilik Ltd. Şti.

Berkay Madencilik Ltd. Şti.

Etiler Madencilik AŞ

Kalemaden AŞ

Kumsan AŞ

Mitaş Madencilik Ltd. Şti.
Daştan Madencilik Ltd. Şti.
Alyans Madencilik Ltd. Şti.
Gözde Eren Madencilik Ltd. Şti.

Kalemaden AŞ
Silkum Silis Kumları
Ergen Madencilik Ltd. Şti.

Çizelge 5: Şile Bölgesi Kil ve Kuvars Kumu Üreticisi Firmalar

ve kuruluşu suçlama kastı bulunmamasından dolayı; aşağıda
bahsedilen bazı olayların detaylarına girilmeyecektir. Çünkü bakış açımız; toplumun ortak çıkarlarına hizmet etme yolunda, bir
sorunu çözmek için başka bir kamusal değeri gözden çıkartmanın veya engellemenin yanlış olduğu ve planlı davranış çerçevesinde, sorunları çakıştırmadan bir sıraya koyarak ortak kullanılacak alanlarda dahi çözümlerin mümkün olduğu yolundadır. Bu
konuda en güzel örnekler; madencilik ve diğer amaçlarla arazi
kullanımını, çevre koruma kavramını ihlal etmeden ve birini diğerine kurban etmeden mükemmel şekilde çözümlemiş olan
İtalya, Almanya, Fransa gibi gelişmiş ülkelerdeki uygulamalarda
görülebilmektedir. “Neden aynı metotlar ile biz de mevcut sorunlarımızı çözemeyelim?” sorusu cevabını beklemektedir.

Havza madenciliğine olumsuz etkileri olan bazı uygulamaların kısa tarihçesi:

•• 2000 yılında, İstanbul 3 No’lu Tabiatı Koruma Varlıkları Kuru-

mu tarafından, Şile Kil Havzasını da içine alan Domalı - Kurnaköy - Kılıçlı - Hüseyinli - Kömürlük - Kervansaray - Alaçalı
- Sofular köyleri arasında kalan alan, SİT ALANI ilan edilmek
istenmiştir (Daha sonra, Maden İşleri Genel Müdürlüğü
(MİGEM)’nün büyük çabaları sonucunda bu karardan vazgeçilmiştir).

•• 1993 yılı başında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından,
Şile Kil - Kum Havzası’nın en zengin olduğu Karakiraz Bölgesinde seçilen bir alan için, Orman Genel Müdürlüğünden
“Anadolu Yakası Hijyenik Çöp Depolama Alanı” olarak 49
yıllığına kullanma izni alınmış ve hammadde yataklarının
üzerine çöp depolanmaya başlanmıştır. Yine MİGEM’in büyük çabaları sonucunda; bölgede maden işletme izni sahibi firma ile 1994 Belediye seçimleri sonucunda değişen
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yönetimi arasında
03.10.1994 tarihinde bir mutabakat protokolü imzalanarak
maden zayiatına son verilmiştir. Ancak, önceki Büyükşehir
yönetimi sırasında 1 milyon tondan fazla seramik kili ve
500.000 ton’un üzerinde seramik kumu çöp yığınlarının altında kalarak ziyan olmuştur.

•• İstanbul Anadolu Yakasında halen geçerli olan SİT ALANI SINIRI, herhangi bir bilimsel kritere dayanmadan, masa başında Beykoz ve Şile ilçelerinin sınırından geçirilmiştir. SİT ALA-

74

01 Eylül 2011

NI kabul edilen Beykoz İlçe sınırları içerisinde önemli kil ve
kum rezervleri bulunmaktadır. Bu bölümde orman işletme
izni alabilmek için çok büyük bürokratik engellerin aşılması
gerekmektedir.

•• Yine Şile Bölgesinde bazı zengin kil - kum cevher alanları, Koru Ormanı olarak nitelenmiştir. “Nato Yolu” olarak tabir
edilen ve Şile Kil Havzasının ortasından geçen yolun Kuzey
tarafı, ağırlıklı olarak “Koru Ormanı” şeklinde ayrıldığından,
bu bölümlerde de orman işletme izni alabilmek hemen hemen imkânsız hale gelmiştir.

•• İstanbul İl Mahalli Çevre Kurulu, 29.12.2008 tarih 86 sayı ile
aldığı kararla; “Şile havzasında kuvars kumu ve kil madenleriyle ilgili, Avrupa yakasında ise Ruhsatlı alanlardaki madencilik faaliyetleri ile ilgili 31.12.2014 tarihine kadar bu bölgelerde mevcut tesislerin izin taleplerinin karşılanmasının
uygun olduğu, yeni izinlerin verilmemesine, ruhsat süreleri
31.12.2014’den önce bitenlerin ruhsat sürelerinin uzatılmamasına karar verilmiştir.”
Yukarıda sayılan ve havzayı doğrudan etkileyen yapılmış veya
yapılması planlanmış tüm hukuki düzenlemelerin amacının; bu
değerli alandaki madencilik faaliyetlerinin engellenmesi, sınırlanması ve kısıtlanması değil bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
sırasında çevreye zarar verilmemesi ve iyileştirilmesi, kirliliğinin
önlenmesi, ormanların korunması olması beklenir. Doğal kaynakların üretiminde yer seçme şansı yoktur ve madenin oluştuğu yerde işletilmesi zorunluluğu vardır. Madencilik ile çevre
arasında kurulan sosyoekonomik fayda ve çevrenin korunması
dengesi, bu konuda ortaya çıkabilecek sorunların çözümünü
kolaylaştıracaktır. Bölgedeki ruhsatlarda, yukarıda açıklanan
gelişmeler ve koşullar çerçevesinde madencilik faaliyetleri sürdürülmektedir. Kendi içerisinde gereken düzenlemeleri yaparak çalışmalarını iyileştirmiş, yasal zorunluluğu olmadığı halde
ağaçlandırma işlemini de kendi bütçesinden kaynak ayırarak
gerçekleştiren bir madencilik faaliyeti söz konusudur.
Sonuç olarak, İstanbul Neojen Havzası’ndaki ruhsatların ülkemiz
endüstrisine sağladığı katkılar göz önüne alınarak, işletme planlarının, MİGEM’e sunulduğu doğrultuda; rezervi bitirilen bölgelerin restorasyon projeleri ile birlikte ele alınması, bu bölgedeki
arazi değerlendirmeleri hakkında alınacak kararlarda bu maden
rezervlerinin mutlaka birinci öncelikle ele alınarak gerekirse bir
“maden koruma bölgesi” altında toplanması ve bu suretle henüz üretilmemiş rezervlerin ziyan edilmesinin önüne geçilmesi
gerekmektedir.

Kaynaklar:
DPT: 2611- ÖİK: 622, Sekizinci Beş Yılık Kalkınma Planı-Madencilik Özel İhtisas Komisyonu
Raporu-Endüstriyel Hammaddeler Alt Komisyonu/Seramik Hammaddeleri
Arkun,O. II. Ulusal Kil Sempozyumu Bildirileri Kitabı, (Editörler: M.N. GÜNDOĞDU, H.AKSOY) H.Ü.
Jeoloji Müh.Böl., Beytepe, Ankara.
Industrial Clays Case Study, Professor Haydn Murray Indiana University, March 2002
http://www.mta.gov.tr/v1.0/turkiye_maden/maden_potansiyel_2010/Istanbul_Madenler.pdf
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/clays/myb1-2009-clays.pdf
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/clays/mcs-2010-clays.pdf

Yazı Dizisi
www.madencilik-turkiye.com

Doç. Dr. Sean Dessureault
Arizona Üniversitesi
sdessure@email.arizona.edu
M. Mustafa Kahraman
Arizona Üniversitesi
kahraman@email.arizona.edu

Sürdürülebilirlik İçin

Bilgi Teknolojileri
ve İş Zekası
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on yıllarda maden şirketlerinin hissedar sayılarını arttırması ve hatta bu bağı koruması giderek zorlaşmaktadır. Yakın dönemde geliştirilen, halka açılmaya dayalı
finansman modeli ise, hissedarların daha iyi dinlenilmesi ve kaygılarının anlaşılmasını gerektirmiştir. Bunun sonucunda da, büyük çapta başarılı bir yatırım için hissedarların da
konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.
Çevre kanunlarına veya diğer düzenlemelere uyulması, bir
projenin kabul edileceği ya
da devam edeceği anlamına
Sürdürülebilir
gelmemektedir. Bir projenin
kalkınmada kilit
gelişimi sırasında ortaya çıkacak sosyal direniş, bazen
bir diğer nokta
projeyi geciktirmeye ve bu
da, etkilerin
gecikme de milyarlarca doölçülmesi veya
larlık kayıplara sebep olabilmektedir. Madencilik veya taş
sürdürülebilirlik
ocakları gibi doğal kaynakları
göstergeleridir
kullanan endüstriyel süreçler,
yerel veya dışarıdan bir çok
grubun harekete geçmesine sebep olabilir. İşte bu sebepten,
bir projenin başlangıcı ve devamı aşamasında hissedarlar ve
yerel halkla olan iletişim, resmi prosedürlerin dışında kalsa da
en az yürütülen teknik çalışmalar kadar önemlidir.
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Bilgi çağı, kullanıcıların benzersiz bir şekilde bilgi üretmelerini
ve kaydetmelerini mümkün kılmıştır. Örneğin veri ambarları,
verilerin toplanmasını, entegrasyonununu ve analizini kolaylaştırmaktadır. Bu sayede pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimini değiştirmiştir. Pazarlama grupları iş zekası gibi analitik
araçları, şirketlerin imajını değiştirmek, spesifik müşterileri
hedeflemek, müşteri memnuniyetini arttırmak, politik destek
sağlamak, müşteri hareketlerini anlamak ve önceden bilinmeyen ekonomik dalgalanmaları belirlemek için verilerle dolu veri
ambarlarını etkin bir biçimde kullanmaktadırlar. Önceki sayılarda yazdığımız makalelerde iş zekası ve veri ambarcılığının,
üretimin kontrolü ve yönetiminde kullanımını izlemiştik. İş
zekası ve veri ambarcılığının aynı prensipler ile aynı teknoloji
kullanılarak, sürdürülebilir kalkınma alanında da kullanılabileceğini, bu ve gelecek sayıda ele alacağız. Sürdürülebilir kalkınma ekonomi, sosyoloji, çevre bilimi, sosyal adalet ve politik risk
gibi kendisinden daha eski alanları bir çatı altında toplamakta
ve uzun vadede ekonomik kalkınmayı ve sosyal hayatı, çevreye
yararlı olacak bir biçime ulaştırmayı hedeflemektedir.
Sürdürülebilirlik tarif edilirken çoğunlukla, ekonomi, çevre,
toplum / kültür üçlü sacayağından bahsedilir (Resim 1); ancak
bu tarif yapılırken yönetim veya hükümetlerin de göz önüne
alınması gerekmektedir. Bu sacayağındaki mantık, bu ayaklar-

Önceki yazılarımızda da kullandığımız
verilerin harekete geçmesi (Resim 2)
prensibi (data to action) bu alanda da
uygulanabilecektir.
Politik ve sosyal risk bilgilerini, sürdürülebilir kalkınma için kullanıma örnek
olabilecek bir alt yapı, 2010 yılında
MISOM Laboratuvarında oluşturuldu
ve Social Intelligence Suite (SIS) olarak adlandırıldı. Bu çalışmada, bir çok
projede çevresel olaylar ve durumlara
yeterli özenin gösterilmesi sebebiyle,
bu bilgilere odaklanılmadı. Bundan
ziyade, sosyal algılama ve gerçek
çevresel etkilerdense, yalnızca risk
yaratan çevresel kaygılara odaklanıldı.
Çalışmadaki verilerden yola çıkarak,
harekete geçme prensibinin şeması
aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Resim 1: Sürdürebilirliğin 3’lü Sacayağı

dan herhangi birisi zayıf ise sürdürülebilirliğin sekteye uğrayacağıdır. Yukarıdaki şekilde, bu ayaklar gösterilmektedir.
Örneğin, bir maden operasyonunun çevreyi kirletmesi, toplumun kaygılarını görmezden gelmesi veya kültürel normları göz
önünde bulundurmaması ve kar etmemesi durumunda, ayakta
kalması oldukça zordur. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlıklı olarak yürütülmesi için şirketler çeşitli sistemler geliştirmişledir. Bu
ayakların ya da “sosyal lisans”ın göz önünde bulundurulması,
devlet tarafından istenilen bir yasal belge olmasa da, hissedarlar ve proje sahibi kuruluş arasında açıkça söylenmeden yapılan bir anlaşmadır.
Sürdürülebilir kalkınmada kilit bir diğer nokta da, etkilerin ölçülmesi veya sürdürülebilirlik göstergeleridir. Bu göstergeler
on yıllardır bu disiplinlerde (ekonomi, antropoloji, çevre bilimi)
kullanılmaktadırlar. Bu alanlarda göstergeleri geliştiren disiplinler yalnızca kendi alanlarına odaklandılar. Bu göstergeler ancak sürdürülebilir kalkınma alt yapısının içine yerleştirilebilinir.

Süreç, veri kaynaklarının tespiti, karakterize edilmesi ve düzenli olarak
kaydedilmesiyle başlamaktadır. SIS
devlet, özel şirketler, ticari gruplar,
finans grupları ve medya gibi bir çok farklı kaynaktan verileri
almaktadır. Veriler, farklı kaynaklardan alındığı için bu verilerin
birbirleriyle entegre edilmesi sağlanır. Böylece veriler zamana
göre (günlük, aylık, yıllık) ve birimlere göre (ton, short ton) düzenlenir ve bir çok kaynaktan gelen verilerin analizi için yaygın
olarak kullanılan birimler standart olarak belirlenir. Örneğin
ABD’deki madenler Maden Sağlık ve Güvenlik İdaresi’nin verdiği maden numarasına göre değerlendirilir. Verilerin kaynaklarından çıkarılma - transfer - yükleme (ETL) işlemleriyle veriler
orjinal kaynaklarından çıkarılır, geçerli bir formata dönüştürülüp transfer edilir ve son olarakta basit bir veri tabanı ortamına
aktarılır. Bu noktadan sonra ise veri ambarcılığı ve çok yönlü
analiz başlar. ETL, veri ambarcılığının en önemli kısmını oluşturmaktadır. Eğer ETL prosesi doğru bir biçimde yapılırsa, veriler
otomatik olarak güncellenecek ve sürdürülebilir bir veri ambarı
ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda teknoloji alt yapısı işlemlerin
hızlı yapılmasını sağlayacaktır. Bu tür analizler genellikle o konunun uzmanı kişiler tarafından yapılabilmektedir.

Resim 2: Verilerden Harekete Geçme Prensibi
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Resim 3: Değişik ölçekteki bazı kömür firmalarının Politik Risk Durumu

Resim 3’teki grafikte yer alan örneğe bakıldığında değişik büyüklükteki firmalar için politik risk seviyeleri gösterilmektedir.
Yıllık kömür üretimine düşen lobi faaliyet masrafları, bir anlamda legal olarak devleti etkileme veya bilgilendirme olarak
düşünülebilir. Tahmin edileceğinin aksine böyle bir yatırımda
daha çok küçük firmaların bulunduğunu görmek mümkündür.

Bunun sebebi, büyük firmalar çoğunlukla düzenlemeler veya
yasal süreçlerle ilgilenirken, küçük firmaların temelde üretimlerini sürdürebilme gayesi taşıması ile açıklanabilir.
Gelecek sayıdaki yazımızda, bilgi teknolojilerinin sürdürülebilir kalkınmaya nasıl uygulanabileceği, sosyal medyanın sosyal
dinlemeye nasıl yardımcı olacağı konusunu işleyeceğiz.

Doç. Dr. Sean Dessureault
Halen Arizona Üniversitesi Maden ve Jeoloji Mühendisliği
Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans eğitimini 1997 Montreal,
Mcgill Üniversitesi’nde ve lisansüstü eğitimini British Columbia Üniversitesi’nde, sırasıyla 1999’da yüksek lisans ve 2001’de
doktora olmak üzere yine maden mühendisliği alanında otomasyon, iş akışının yeniden tasarımı ve bilgi teknolojileri konularına yoğunlaşarak tamamlamıştır. Eğitim hayatı boyunca,
Kanada’daki birçok maden şirketinde yarı ve tam zamanlı olarak çalışmıştır. Danışmanlık şirketi MISOM Consulting Service’te
ve üniversitedeki araştırmaları maden otomasyonu, veri ambarı tasarımı, teknoloji stratejileri, maden kontrol odaları ve iş
akışının yeniden tasarımıyla (business process redesign, BRP)
birlikte sürdürülebilir kalkınma üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Aynı zamanda oldukça tecrübeli maden mühendisleri, bilgisayar mühendisleri ve sistem mühendislerinden oluşan, maden
sektörüne yer altı ve yer üstü iş zekası teknolojileri geliştiren
ve uygulayan araştırmacılardan oluşan araştırma ekibinin ve
kurucusu olduğu Arizona Üniversitesi MISOM Laboratuvarı’nın
yöneticiliğini yapmaktadır. Maden Bilişim Sistemleri ve İşletme

Yönetimi (MISOM - Mining Information Systems and Operations Management) Danışmanlık Şirketi kurumsal ölçekte teknoloji stratejileriyle birlikte veri ambarları / iş zekası teknolojilerinin kurulması hizmetleri vermektedir.

M. Mustafa Kahraman
Arizona Üniversitesi Maden ve Jeoloji Mühendisliği Bölümünde
lisansüstü eğitimini sürdürmekte ve araştırma görevlisi olarak
çalışmaktadır. Lisans eğitimini 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Halen Arizona Üniversitesi MISOM Laboratuvarı bünyesinde Doç.
Dr. Dessureault ile birlikte, öncü maden şirketleri için proses ve
teknoloji geliştirme & optimizasyon konularında çalışmakta ve
laboratuvar bünyesinde farklı disiplinlere mensup 12 kişiden
oluşan IT ve Araştırma Takımının liderliğini yapmaktadır. İlgi
alanları: madencilikte bilişim sistemleri uygulamaları, maden
optimizasyonunda veri madenciliği uygulamaları, OLAP Küp
dizaynı, stratejik maden yönetimi ve maden maliyet ve planlama stratejileridir.

Maden Hukuku

Maden Ruhsat

www.madencilik-turkiye.com

Av. Cemal Yeşilyurt
hukuk@madencilik-turkiye.com

Sahası İhaleleri

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

M

aden ruhsat ihalelerinin düzenlenmesinde geçmişte
de günümüzde de bazı sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Bu yüzden yakın geçmişte ve günümüzde ihalelerin nasıl yapıldığını incelemek ve değerlendirmekte
yarar olduğunu düşünüyorum.
Bilindiği üzere, kural olarak keşfedilmemiş bir yerin ihalesi olmaz. Buralara başvuru yapılarak maden ruhsatı alınır. Ancak,
aynı yere aynı anda yapılan başvurular birden fazla olursa durum farklıdır. Ruhsat alındıktan sonra, bir şekilde ruhsatın hukukunun sona ermesi halinde ise ihale suretiyle söz konusu
ruhsat, taliplilerine verilir.

A - 6309 Sayılı Yasa Döneminde Maden Ruhsatlarının Aramalara Açılması
6309 sayılı Yasa döneminde, Maden Yasası’nda sayılan madenler için tek maden ruhsatı veriliyordu. Yani, bir kişi krom ve
manyezit madeni için ruhsat almak istiyorsa, hem krom hem de
manyezit ruhsatı almak zorundaydı.

i - Aynı cins maden için aynı anda yapılan başvurular:
Bir il dahilinde aynı cins madeni aramak üzere aynı tarih aynı
saat ve dakika içinde ruhsatname isteğini içeren birden fazla
başvuru olduğu takdirde, aynı anda yapılan bu başvurulardan
herhangi birisine öncelik hakkı tanınmayacak, bunlar arasında
kura çekilecektir. Elbette bu başvuruların çakışması yoksa kuraya gerek kalmadığı gibi hepsi de ruhsat alacaklardır.

ii - Bulunmuş madenlerin aramalara açılması:
Bulunmuş madenler ilan yoluyla duyurulacaktır. İlan üzerine
yapılan başvurularda Devlet hakkına ilave olarak ton başına en
çok Devlet hakkı yüzdesi teklif eden talip tercih edilecektir. En
çok Devlet hakkı yüzdesi teklif eden talibin birden fazla olması
halinde ise talipler arasında kura çekilecektir.

iii - Aynı cins maden için aynı anda yapılan başvurular
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ve bulunmuş maden dışında kalan madenlerin ihalesi:
Aramalara açılan sahalar ilanen duyurulacak, valiliklere yapılan
başvurular kura sonucu değerlendirilecektir.
Bir ilde aramalara açılan sahalar hakkında yapılan başvurulara,
kura sonucu hak sağlayan taliplilerine bir numara verilecek. İlk
kurayı çeken hak sağlayacak, ikinci sıradaki, ilk sıradaki talip ile
çakışırsa tam çakışma halinde hak sağlamayacak, kısmi çakışma halinde başvurusu taksir edilecektir. İkinci sıradaki, başka
bir saha için başvuru yapmışsa, hak sağlayacaktır. Kura sonucu
yapılacak değerlendirmeler bu şekilde devam edecektir.
6309 sayılı Yasa döneminde aramalara açılma genel olarak, aynı
cins maden için aynı anda yapılan başvurular ve bulunmuş maden dışında kalan sahalarda olmuştur. Yasa koyucu, madenin atıl
kalmaması için herhangi bir bedel alınmaksızın kura sonucu hak
sağlayan kişilerin ruhsat almasını istemiştir. Güdülen amaç, madenin bir an önce ekonomiye kazandırılmasıdır. Ayrıca kura sistemi
idarece çok daha kolay uygulanacak bir sistemdir. Ancak, Devlet’in
bu tip aramaya açmalarda maddi kaybı olduğu kuşkusuzdur.
Bu dönemde, kurada hak sağlamak isteyen başvuru sahipleri
yakınlarını da başvuru yaptırarak daha fazla başvuru ile şanslarını kurada artırmak istemişlerdir. Bu durumun yasal hiçbir
sakıncası da yoktur.
Bazı sahaların ilan edilmeden otomatik olarak aramalara açık
hale gelmeyişi, düşen müracaat ve ruhsat bilgilerine ulaşılarak
bir an önce ihale edilememeleri, 6309 sayılı Yasa’nın eksiklikleri
olarak görülmüştür. Nitekim, 3213 sayılı Yasa’nın genel gerekçesinde; mevcut Yasa’yla Türkiye’nin maden potansiyelinin atıl
kalma durumuna kadar gerilediği, arama ve işletme safhasında
potansiyeli bilinen 40 - 50 bin maden sahasından 5 bininin faal
durumda olduğu, düşen veya terk edilen sahaların otomatik
olarak aramalara açılması imkanının yeni Yasa’yla getirildiği,
vurgulanmıştır.

B - 3213 Sayılı Yasa Döneminde Maden Ruhsatlarının Aramalara Açılması
3213 sayılı Yasa döneminde, ruhsatların aramalara açılması konusunda iki hüküm getirilmiştir. Bunlar, arama ruhsat safhasında hükümden düşen ruhsat
sahaları ile ön işletme ve işletme ruhsat safhasında hükümden düşen ruhsat
sahaları hakkındadır.

i - Arama döneminde hukuku sona eren ruhsat sahalarının aramalara açılması:
3213 sayılı Yasa’nın 22’nci maddesi ilk fıkrasında, ‘Arama ruhsat süresi sonuna
kadar ruhsat sahibi faaliyet raporları ile işletmeye elverişli cevher bulamadığını bildirmiş veya ruhsatın herhangi bir döneminde kendiliğinden sahayı terk
etmiş veya ön işletme veya işletme talebinde bulunmamış veya faaliyet raporlarını süresinde vermediği için ruhsatı fesh olunmuş ise saha arama süresinin
bitiminde otomatik olarak aramalara açılacaktır’ denilmişken; aynı maddenin
ikinci fıkrasında, ‘Bu suretle aramalara açılan saha ile ilgili bilgiler 60 gün süre
ile ilgili daire ve vilayetlerde asılarak ilan edilir. Bu süre sonunda sahaya hiç
talip çıkmaz ise sınırları paftalardan silinerek aramalara açılır, tek bir müracaat olursa ruhsat hakkı doğar. Yeni aramalara açılan sahaya aynı anda birden
fazla müracaat olursa şahıslardan, ilgili dairede anında açık artırma şeklinde
Madencilik Fonu’na en fazla parayı bağışlayana ruhsat verilir’ denilmiştir.
Aynı maddenin ilk fıkrası ve ikinci fıkrası arasında büyük çelişki vardır. İlk fıkrada otomatik (kendiliğinden) olarak aramalara açılmadan söz edilmişken, ikinci
fıkrada 60 gün süre ile ilan vardır. Ancak bu sürede sahaya talip çıkmaz ise o
zaman saha otomatik olarak aramalara açılacaktır. Uygulama maddenin ikinci
fıkrasına göre olmuştur ve başkaca çözüm de yoktur.

ii - Ön işletme veya işletme döneminde hukuku sona eren ruhsat sahalarının aramalara açılması:
Herhangi bir sebeple hukuku sona ermiş ön işletme ve işletme ruhsatları, ilgili
daire ve vilayetlerde 3 ay süre ile ilan edilecek, Bakanlıkça öngörülen şartlarla
da Maden İşleri Genel Müdürlüğünde yapılacak açık artırma ile ihale edilecektir. Yapılacak ihalede sahaya talip çıkmaz ise saha 3 ay süre ile bekletilecek, bu
sürede teminat kadar ihale bedelini yatırmayı taahhüt eden ilk talibine verilecek, 3 ay süre ile de talibi çıkmaz ise otomatik olarak aramalara açılacaktır.
Maden Yasasının 30’uncu maddesine göre aramalara açılan ön işletme veya
işletme ruhsatlı hukuku düşen sahalar, ilgili daire ve vilayetlerde 3 ay süre ile
ilan edilecek, ihalede talip çıkmaz ise bir 3 ay daha bekletilecek ve bu sürede
de talibi çıkmaması halinde kendiliğinden aramalara açılacaktır.

C - 5177 Sayılı Yasa Döneminde Maden Ruhsatlarının Aramalara
Açılması
5177 sayılı Yasa ile 22’nci madde yürürlükten kaldırılmış, 30’uncu madde ise tamamen değiştirilmiştir. İhale ilanının da Resmi Gazete ile duyurulacağı, hükme
bağlanmıştır. İlan süresi içinde başvuru olmaması halinde başka bir işleme gerek kalmadan ihale edilen saha, kendiliğinden aramalara açık hale gelecektir.
Önemli bir yenilik de, 6309 sayılı Yasa döneminde sınır noktası olarak alınan nirengi, cami, çeşme gibi sabit ve muayyen noktaların, ruhsat sahiplerince 3213
sayılı Yasa’ya intibak sırasında farklı koordinatlandırılması sonucu oluşan ya da
gerçekten iki saha arasında bir şekilde boşluk bulunan yerlerin, aralarındaki
boşluğun 50 metreden az olması durumunda, bitişik ruhsat sahipleri arasında
ihale edileceğidir.
Yine 6309 sayılı Yasa döneminde olan bir yenilik, farklı cins madenler için verilmiş ve çakışmalı olan ruhsat sahalarında, çakışan ruhsatların ait oldukları

madenlerin dışında farklı bir maden bulunduğunda, bu maden
hakkının çakışmalı alandaki ruhsat sahipleri arasında ihale edilmesidir.
Yukarıda aktarılan iki yenilik 3213 sayılı Yasa’nın önemli bir eksikliği idi. Bu durum 5177 sayılı Yasa ile düzeltilmiştir.

D - 5995 Sayılı Yasa Döneminde Maden Ruhsatlarının Aramalara Açılması
5177 sayılı Yasa ile tek farkı, işletme ruhsatı safhasında hükümden düşen sahalarla, MTA tarafından görünür rezervi belirlenerek Maden İşleri Genel Müdürlüğüne devredilen sahaların
aramaya açılma işlemidir. Görünür rezerv bir yerde işletme
ruhsatına geçiş için gerekli ve zorunlu bir durum olduğundan,
MTA’nın verdiği beyanlar doğru kabul edilerek, bu sahalar işletme ruhsatı aşamasından düşmüş sahalar gibi addedilmiştir.
İhale yolu ile aramalara açılacak sahalar, ilan süresi içinde başvuru olmaması halinde otomatik olarak aramalara açılacakken,
işletme ruhsatı aşamasında düşen ve MTA tarafından görünür
rezervi belirlenerek Maden İşleri Genel Müdürlüğüne devredilen sahalar, otomatik olarak aramalara açılmayacaktır.
5995 sayılı Yasa’yla işletme ruhsatı aşamasından düşmüş sahalara talip çıkmaması halinde bu sahalar yeni bir ihalenin konusu
haline getirilmiştir. Kanımca bu yenilik tartışmalıdır. Günümüzde aramalara açık hale getirilip ilan edilen sahaların, taliplileri
tarafından etüdünün yapıldığı tartışmasızdır. Bir şekilde işletme
ruhsatına bağlanmış ve ekonomik değeri olmayan bir sahanın
talibi çıkmaması halinde kerelerce ihaleye konu edilmesi, idarenin iş yükünü artırdığı gibi tek kelimeyle bürokratik engelden
başka bir anlama da gelmez.

Günümüzde maden ruhsat sahalarının ihale edilmesinde en büyük eksiklik nedir?
Maden ruhsat sahalarının ihale edilmesinde en büyük eksiklik,
ihale sonucu verilen sahanın madencilik faaliyetine engel halidir.
Konuyu detaylandırırsak; kural olarak, bir ruhsat almak için
başvuru yapan kimse, kendi araştırması ve bulguları yönünde
Yasa’da belirtilen alanı geçmeyecek şekilde sınırlarını belirleyerek maden ruhsat başvurusu yaparken, ihale ile verilen ruhsatlarda, daha önce o alan ile ilgili hazır sınırlar taliplilerine verilir.
Bir başka anlatımla, ihale ile alınan bir sahanın taliplisi söz konusu sahanın sınırlarını kendi seçemez verilen sınırlar içindeki
alana talip olur.
İdarenin sınırları belirli alanları (bir yerde kendi belirlediği) madencilik faaliyetleri için ihale etmesi ve ihale sonucu talibine verilen
sahanın madencilik faaliyetine engel bir halinin ortaya çıkması, bu
ihalenin ayıplı olduğu sonucunu doğuracağı kaçınılmazdır.
Konuyu daha da açarsak, 3213 sayılı Maden Yasası’nın 5995 sayılı Yasa ile değişik 7’nci maddesinin 2. fıkrasında, ‘Özel çevre
koruma bölgeleri, milli parklar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, Kıyı Yasası’na göre korunması
gerekli alanlar, 1. derece askeri yasak bölgeler, 1/5000 ölçekli
imar planı onaylanmış alanlar, 1. derece sit alanları ile madencilik amacı dışında tahsis edilen ve Genel Müdürlük tarafından
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uygun görüş verilen elektrik santralleri, organize sanayi bölgeleri, petrol, doğalgaz ve jeotermal boru hatları gibi yatırım
alanlarına ait koordinatlar ilgili kurumlar tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir’ denilmiştir.
Yukarıda sayılan alanlarda madencilik faaliyeti yapılabilmesi,
bu alanlara ilişkin tasarruf hakkı olan ilgili kurumların, iznine
bağlanmıştır. İlgili kurumların izin vereceği ise garanti değildir.
Kaldı ki, 1. derece arkeolojik sit alanında kalan bir yere, ilgili
kamu kurumunun izin vereceği de düşünülemez. Maden İşleri
Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen bir sahayı ihale sonucu alan maden ruhsat sahibinin, ihale ile aldığı saha 1. derece
sit alanında kısmen ya da tamamen kalırsa ne olacaktır?
Bir kez 5995 sayılı Yasa ile 3213 sayılı Yasa’nın 7’nci maddesinin 2. fıkrasına getirilen değişiklik hatalıdır. Kısıtlı alanlara ait
koordinatların ilgili kurumlar tarafından Maden İşleri Genel
Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiği konusunda bir düzenleme
olmakla birlikte, ilgili kurumların ne kadar süre ile bu bilgileri
Genel Müdürlüğe iletecekleri konusunda bir hüküm maddede
yoktur. Böylesi durumda birçok kurum Genel Müdürlüğe bildirimde bulunmayacaktır. Elinde hiçbir bilgi ve belge olmayan
Maden İşleri Genel Müdürlüğü, bilmeden kısıtlı alan içinde
bulunan sahaları ihaleye çıkaracaktır. İhale sonucu bu sahaları
alan talipliler, söz konusu sahada kendileri dışından kaynaklanan durumlardan dolayı madencilik faaliyeti yapamayacaklarını anlayınca, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile aralarında ihtilaf
çıkacağı kaçınılmaz hale gelecektir.
Yasada kısıtlı alanların ilgili kamu kurumları tarafından idareye
bildirileceği kural altına alındığından, bilginin Genel Müdürlüğe verilip verilmediği konusu maden ruhsat ihalesine katılıp
ruhsat alan kişinin sorunu olmaktan çıkacak ve ihale edilen
saha da ayıplı mal durumuna düşecektir.
Böylesi bir durumda ihale bedelini ve yaptığı masrafları ruhsat sahibinin geri isteyeceği şüphesizdir. Öte yandan idarenin,
ihale ile verilen ruhsata izin alınamamasının sorumluğunun
ruhsatı alan kişiye ait olacağı savunması da dinlenmez. Zira,
ortaya çıkan ihtilafta, hem Maden İşleri Genel Müdürlüğü hem
de kısıtlı alanı bildirmeyen kamu kurumunun ihmali ve kusuru
ruhsat sahibine yüklenemez.
Şimdilik geçici çözüm şöyle olmalıdır. Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan sahaların Resmi Gazete
yoluyla ilanı sırasında koordinatları da verilmeli, bu alanların
Maden Yasası’nın 7’nci maddesindeki kısıtlı alanlar içinde kalıp
kalmadığı konusunda ilgili kurumlara da duyuruda bulunulmalıdır. İlan edilen sahaların kısıtlılığı ilgili kurumlar tarafından bildirilirse o sahalar ihale edilmemeli ya da kısıtlı alan bölünerek,
saha ihale edilmelidir. İlgili kamu kurumu, ilanı öğrendiği halde
sakıncalı sahayı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildirmediği
takdirde, sorumluluğu da aynı zamanda üstlenmiş olacaktır.
Esasen olması gereken tek yol, ihale edilecek sahanın tüm izinlerinin Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınıp, öyle
ihale edilmesidir. Olması gereken bu durumu, Maden İşleri
Genel Müdürlüğü gerçekleştirebilirse, yıllardır dile getirilen bir
özlemi de gerçekleştirmiş olacaktır.

Ekonomi
www.madencilik-turkiye.com

Temel Maden Fiyatları
DEĞERLİ METALLER (PRECIOUS METALS)
Son Fiyat

Değişim
%

17.Ağu.11

Altın

1818,30

17.Ağu.11

Gümüş

40,89

17.Ağu.11

Platinyum

17.Ağu.11

Rodyum

17.Ağu.11

Palladyum

Metal

Tarih

28,70

1412,80

USD / tr. oz

3.Ağu.11

Lantanyum Metal ≥ 99%

210

0,00

210

USD / kg

33,50

30,63

USD / tr. oz

3.Ağu.11

Lantanyum Oksit ≥ 99.5%

93

72,22

54

USD / kg

1843,00

5,19

1752,00

USD / tr. oz

3.Ağu.11

Seryum Metal ≥ 99%

215

0,00

215

USD / kg

1950,00

-24,42

2580,00

USD / tr. oz

3.Ağu.11

Seryum Oksit ≥ 99.5%

96

81,13

53

USD / kg

768,00

-3,64

797,00

USD / tr. oz

3.Ağu.11 Praseodmiyum Metal ≥ 99%

380

-9,09

418

USD / kg
USD / kg

Son Fiyat

Değişim
%

Yıl Sonu Fiyatı
(31.Aralık.2010)

Birim

2346,00

-4,23

2449,50

USD / ton

Bakır

8869,50

-7,37

9575,00

USD / ton

17.Ağu.11

Çinko

2161,50

-10,76

2422,00

USD / ton

17.Ağu.11

Kalay

24275,00

-9,10

26705,00

USD / ton

17.Ağu.11

Kurşun

2395,00

-6,37

2558,00

USD / ton

17.Ağu.11

Nikel

21600,00

-10,41

24110,00

USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)
Metal

16.Ağu.11

Antimuan

16.Ağu.11

Bizmut

16.Ağu.11
16.Ağu.11

Civa
İridyum

Son Fiyat

Değişim
%

Yıl Sonu Fiyatı
(31.Aralık.2010)

Birim

Son
Fiyat

Metal

Birim

3.Ağu.11 PraseodmiyumOksit ≥99.5%

260

160,00

100

3.Ağu.11 Neodmiyum Metal ≥ 99.5%

400

207,69

130

USD / kg

3.Ağu.11 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5%

315

320,00

75

USD / kg

3.Ağu.11

Samaryum Metal ≥ 99.9%

120

36,36

88

USD / kg

3.Ağu.11

Europyum Oksit ≥ 99.5%

4950

98,00

2500

USD / kg

3.Ağu.11 Gadolinyum Metal ≥ 99.9%

435

0,00

435

USD / kg

3.Ağu.11

Gadolinyum Oksit ≥ 99.5%

160

79,78

89

USD / kg

3.Ağu.11

Terbiyum Metal ≥ 99.9%

5200

67,74

3100

USD / kg

3.Ağu.11

Terbiyum Oksit ≥ 99.5%

5200

108,00

2500

USD / kg

3.Ağu.11

Disporsiyum Metal ≥ 99%

2400

242,86

700

USD / kg

3.Ağu.11 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5%

2100

425,00

400

USD / kg

35,64

10100,00

USD / ton

11,90

25,40

9,49

USD / lb.

3.Ağu.11

Erbiyum Oksit ≥ 99.5%

300

140,00

125

USD / kg

USD /şişe

3.Ağu.11

İtriyum Metal ≥ 99.9%

190

58,33

120

USD / kg

USD / tr. oz

3.Ağu.11

İtriyum Oksit ≥ 99.99%

190

131,71

82

USD / kg

USD / lb.

3.Ağu.11

Skandiyum Metal ≥ 99.9%

15000

0,00

15000

USD / kg

3.Ağu.11 Skandiyum Oksit ≥ 99.95%

6600

26,92

5200

USD / kg

95

50,79

63

USD / kg

1850,00
1050,00

0,00

1850,00

35,78

773,33

16.Ağu.11

Kadmiyum

1,25

-32,80

1,86

16.Ağu.11

Kobalt

16,00

0,00

16,00

USD / lb.

16.Ağu.11

Magnezyum

3275,00

6,22

3083,33

USD / ton

16.Ağu.11

Manganez

3660,00

12,62

3250,00

USD / ton

NorthernMiner

13700,00

3.Ağu.11

3.Ağu.11

16.Ağu.11

Molibden

14,50

-8,81

15,90

USD / lb.

16.Ağu.11

Rutenyum

172,50

-1,43

175,00

USD / tr. oz

16.Ağu.11

Selenyum

67,50

60,71

42,00

USD / lb.

Tarih

Erbiyum Metal ≥ 99.9%

305

38,64

220

USD / kg

Mixed Metal ≥ 99%

TÜRKİYE KROM - MANGAN CEVHER FİYATLARI
Fiyat

Birim

39,50

0,00

39,50

USD / lb.

17.Ağu.11

Krom cevheri (CIF - Çin)

% 46 - 48 konsantre

330-345

USD / dmt

Tungsten

450,00

51,90

296,25

USD / ton

17.Ağu.11

Krom cevheri (CIF - Çin)

% 40 - 42 parça

315-325

USD / dmt

15.Ağu.11

Uranyum

50,50

-19,20

62,50

USD / lb.

17.Ağu.11

Krom cevheri (CIF - Çin)

% 38 - 40 parça

285-300

USD / dmt

16.Ağu.11

Vanadyum

6,30

0,80

6,25

USD / lb.

17.Ağu.11

Manganez cev. (CIF - Çin)

% 42 - 44 parça

5,4-5,5

USD / dmtu

UXC

Tantal

16.Ağu.11

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)
Tarih

Maden

FerroAlloyNet.com

Metal

16.Ağu.11

Fiyat (TL/
Ton)

HEFA Rare earth

Aluminyum

17.Ağu.11

London Metal Exchange

17.Ağu.11

Tarih

Yıl Sonu Fiy.
(31.Ara.10)

Birim

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)
Tarih

Değişim
%

Yıl Sonu Fiyatı
(31.Aralık.2010)

CME Group

Metal

Tarih

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

TÜRKİYE - TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)
Yer

Kalori
(kcal/kg)

Tarih

Maden

Fiyat (TL/TonKDV Hariç)

Yer

Kalori
(kcal/kg)

Ağu.2011

Seyitömer+18 mm yıkanmış

118

Kütahya - Seyitömer (SLİ)

2.794

Ağu.11

18/150 PARÇA (DÖKME)

320

ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI

6650

Ağu. 2011

Orhaneli18-100mmyıkanmış

140

BLİ

3.792

Ağu.11

18/150 PARÇA (DÖKME)

320

KOZLU MÜ. LAVUARI

6650

Ağu. 2011

Keles krible +40 mm

106

KLİ

2.766

Ağu.11

18/150 PARÇA (DÖKME)

310

KA. MÜ.(ÇATALAĞZI) LAV.

6650

Ağu. 2011

Tunçbilek yıkanmış +18 mm

213

Kütahya - Tavşanlı (GLİ)

5.219

Ağu.11

18/150 PARÇA (DÖKME)

320

ARMUTÇUK MÜ.LAVUARI

6650

Ağu. 2011

Ilgın Parça

93

ILİ

2.970

Ağu.11

18/150 PARÇA (DÖKME)

290

AMASRA MÜ. LAVUARI

6000

Ağu. 2011

S.Kısrakd. yıkanmış+18mm

213

Manisa - Soma ( ELİ )

4.612

Ağu. 2011

Kısrakdere krible+20mm

234

Manisa - Soma ( ELİ )

4.930

Ağu. 2011

SomaDenişyıkanmış+18mm

160

Manisa - Soma ( ELİ )

4.019

Ağu. 2011

Çan krible+30 mm (torbalı)

170

ÇLİ

4.353

Ağu. 2011

Yatağan krible + 30 mm

82

Muğla - Yatağan ( GELİ )

2.571

Ağu. 2011

Milas Parça

70

Muğla - Yatağan ( GELİ )

2.860

84
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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

İMKB’de İşlem Gören Madencilikle İlişkili Şirketler
Hisse
Kodu

Kapanış

Kapanış

Değişim
%

Şirket Adı

4,01

-23,03

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

HZNDR

3,52

3,46

-1,70

2,68

-14,92

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

IHLAS

1,42

0,93

-34,51

0,80

0,61

-23,75

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

IHMAD

1,72

1,96

13,95

İHLAS MADENCİLİK VE TİCARET AŞ

192,75

92,25

-52,14

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.AŞ

IZMDC

1,73

3,4

96,53

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ

31/12/2010

15/08/2011

ADANA

5,21

ADBGR

3,15

ADNAC
AFYON

Hisse
Kodu

31/12/2010

15/08/2011

Değişim
%

Şirket Adı
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ AŞ
İHLAS HOLDİNG AŞ

AKCNS

7,33

6,86

-6,41

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. AŞ

IZOCM

33,36

40

19,90

İZOCAM AŞ

ALKIM

7,25

6,94

-4,28

ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ

KCHOL

7,31

5,92

-19,02

KOÇ HOLDİNG AŞ

ANACM

3,24

2,8

-13,58

ANADOLU CAM SANAYİİ AŞ

KONYA

251,31

231

-8,08

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

ASLAN

51,57

56,25

9,08

ASLAN ÇİMENTO AŞ

KOZAA

4,62

4,35

-5,84

KOZA ANADOLU METAL MADEN.İŞLET.AŞ

BOLUC

1,54

1,3

-15,58

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

KOZAL

20,47

22,55

10,16

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AŞ

BSOKE

1,66

1,43

-13,86

BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

KRDMA

1,23

0,94

-23,58

BTCIM

7,44

6,16

-17,20

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN. AŞ

KRDMB

1,33

1,03

-22,56

KARDEMİR KARABÜK DE.ÇEL.SAN.&TİC.AŞ

BUCIM

4,57

4,5

-1,53

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI AŞ

KRDMD

0,76

0,86

13,16

KARDEMİR KARABÜK DE.ÇEL.SAN.&TİC.AŞ

KARDEMİR KARABÜK DE.ÇEL.SAN.&TİC.AŞ

BURCE

11,08

7,44

-32,85

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN. AŞ

KUTPO

2,55

2,04

-20,00

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ AŞ

CEMAS

3,47

2,3

-33,72

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ AŞ

METRO

1,11

0,72

-35,14

METRO TİC.VE MALİ YATIRIMLAR HOL.AŞ

CEMTS

1,06

1,24

16,98

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.AŞ

MRDIN

7,02

6,12

-12,82

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET AŞ

CIMSA

9,33

7,5

-19,61

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

NUHCM

11,41

9,66

-15,34

NUH ÇİMENTO SANAYİ AŞ

CMBTN

42,00

42,3

0,71

ÇİMBETON H.BET.&PRE.YA.EL.SAN.TİC.AŞ

PRKME

3,93

3,12

-20,61

PARK ELEKTRİK MADEN.TE.SAN. &TİC. AŞ

CMENT

9,14

7,38

-19,26

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.AŞ

SARKY

3,93

4,01

2,04

DENCM

21,00

7,68

-63,43

DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET AŞ

SISE

2,37

3,2

35,02

T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI AŞ

EGE SERAMİK AŞ

SODA

2,23

3,15

41,26

SODA SANAYİİ AŞ

EGSER

2,19

1,76

-19,63

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK B.SAN.&TİC.AŞ

EREGL

3,54

3,5

-1,13

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.AŞ

TRKCM

3,11

3,06

-1,61

TRAKYA CAM SANAYİİ AŞ

GOLDS

1,04

0,67

-35,58

GOLDAŞ KUYUMCULUK SANAYİ İTH.İH.AŞ

UNYEC

4,05

3,84

-5,19

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

GOLTS

69,25

47,3

-31,70

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. TİC.AŞ

USAK

2,05

7,5

265,85

UŞAK SERAMİK SANAYİİ AŞ

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

Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

Yerli Etkinlikler

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

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

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

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

31 Ekim - 4 Kasım Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi
Antalya www.hkmo.org.tr

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

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

27 - 29 Eylül Londra Metal Borsası Küresel Eğitimi (LME Global Training) İstanbul www.lme.com/education-calendar.asp
6 - 7 Ekim Kırmataş Sempozyumu Sivas
www.maden.org.tr/etkinlikler/kirmatas/
17 - 18 Ekim Dünya Çelik Yarı Mamulleri Pazarı 2011 (World Steel Semis
Market 2011) İstanbul www.lme.com/12041.asp
21 - 22 Ekim Doğu ve Güneydoğu Anadolu Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı Diyarbakır http://www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=6656&tipi=2&sube=0
25 Ekim Atlas Copco Kaya Delme & Kırma & Patlatma Teknolojileri Semineri Ankara www. madencilik-turkiye.com

Yabancı Etkinlikler
7 Eylül 26. Uluslararası Alüminyum Konferansı (26th International Aluminium Conference) Paris, Fransa www.lme.com/11755.asp

6 - 8 Aralık Zemin Stabilizasyonda Köpüklü Kum / Pasa Teknoloji ve
Uygulamaları (Foamed-Sand / Tailing Technology and Applications for
Ground Stabilization) İstanbul www.istanbul.edu.tr/eng2/maden/
21 - 23 Aralık Sondaj Sempozyumu Ankara
www.jmo.org.tr/etkinlikler/sempozyumlar/index.php?etkinlikkod=98

2012
2 - 6 Nisan 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ankara www.jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/index.php?etkinlikkod=97
5 - 6 Haziran Endüstriyel Mineraller ve Kömür İşlemesi 2012 (Processing
of Industrial Minerals & Coal 2012) İstanbul
www.min-eng.com/pimc12/index.html

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

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

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

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

20 - 21 Ekim Gümüş Zirvesi (The Silver Summit 2011) Spokane, ABD
www.cambridgehouse.com/conference-details/the-silver-summit2011/48

13 - 14 Eylül Az Bulunan Metaller 2011(Minor Metals 2011) Pekin, Çin
www.lme.com/11973.asp

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

15 - 16 Eylül 7. Asya Bakır Konferansı (7th Asian Copper Conference
2011) Şangay, Çin www.lme.com/3595.asp

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

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

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

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

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

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 13. Uluslararası Atık Yönetimi ve Depolama Sempozyumu
(Thirteenth International Waste Management and Landfill Symposium)
Sardunya, İtalya www.sardiniasymposium.it/sardinia2011
3 - 7 Ekim Uluslararası Çözücü Çıkartma Konferansı (International Solvent Extraction Conference - ISEC2011) Santiago, Şili www.isec2011.com
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13 - 15 Kasım 27. Uluslararası Demir Alaşımları Konferansı (27th International Ferro-Alloys Conference) Berlin, Almanya
www.lme.com/11965.asp
14 - 17 Kasım Flotasyon 2011 (Flotation 2011) Cape Town, Güney Afrika www.min-eng.com/flotation11

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

Seri İlanlar
www.madencilik-turkiye.com

R

eklam
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
Sayfa Firma

Sayfa Firma

Sayfa Firma

71 Alev Grup / alevgroup.com

15 Doğanak / doganak.com

41 Martin Engineering / martin-eng.com

31 Atlas Copco / atlascopco.com

13 Enerson Müh. / enersonengineering.com

48 Mediterranean Resources / medresources.ca

39 Anadolu Flygt / anadoluflygt.com.tr

75 Esit Elektronik / esit.com.tr

21 Maxwell / maxwellgeoservices.com

79 Bant Motor / bantmotor.com.tr

27 Gijima / gijimamining.com

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

3 IDC Sondaj / idc-tr.com

23 Metrans / metrans.com.tr
Ön Kapak İçi Netcad / netcad.com.tr

73 Başarsoft / basarsoft.com.tr

78 İdea Web Tasarım / ideakup.com

37 Bilgi Mühendislik / bilgimuhendislik.com.tr

83 İksis / iksisticaret.com

11 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

65 İstanbul Altın Rafinerisi / iar.com.tr

81 Rulmeca / rulmeca.com

63 CFT Mühendislik / cft.com.tr

25 Jeodijital / jeodijital.com

17 Sandvik / sandvik.com

51 Dalazlar Sondaj / dalazlar.com

19 KOAŞ / koasltd.com

69 Soneksan / soneksan.com

Arka Kapak İçi Bridgestone / brisa.com.tr

32, 33 Delkom / delkom.com.tr
49 Denge Teknik / dengeteknik.com.tr

59 Maden Etüt ve Arama / madenarama.com.tr
53, A. Kapak Mapek / mapek.com

7 Penamaden / penamaden.com

1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr
57 Teksomak / teksomak.com
87 WMC-Expo 2011 / wmc-expo2011.com
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