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Bu Ay
1959 yılından bu yana her 

seferinde farklı bir ülkede 
düzenlenmekte olan Dünya 
Madencilik Kongrelerinin 22. 

si 11-16 Eylül tarihleri arasında 
İstanbul’da gerçekleştirildi. 
1000’in üzerinde delegenin 
katıldığı ve 55 ülkeden 330 
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eş zamanlı olarak bir de fuar 

düzenlendi.  

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

Yazılar word formatında, ilgili resimler ve çizimler yazıdan ayrı bir şekilde, yüksek çözünür-
lükte (minimum 300 dpi) jpg, bmp, tiff resim formatlarında gönderilecektir. Yazılar e-posta 
aracılığı ile info@madencilik-turkiye.com adresine veya CD ile yayın idare merkezi adresine 
gönderilebilir. Gerekli görüldüğü takdirde yazılarda düzeltme istenebilir. Bu durumda yazar 
ile iletişime geçilecektir. Posta ile gönderilen yazılar dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın 
yazarına iade edilmez. 
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Ülke madenciliğimiz için çok önemli bir etkinliği daha geride bıraktık. 22. Dünya Maden-
cilik Kongresi ve Fuarı, 32 yıl aradan sonra ikinci kez, 11-16 Eylül tarihleri arasında ülkemiz-
de gerçekleştirildi. Her seferinde dünyanın farklı bir ülkesinde düzenlenen bu etkinliğin 
ikinci kez ülkemizde gerçekleştirilmesi, madencilik sektörümüz adına büyük bir şanstı. 
Ancak bu etkinliği sektör olarak, hak ettiği ilgiyle değerlendiremediğimizi düşünüyorum. 
Kongre ve fuarın ilk günü açılış konuşmaları, çeşitli gösteriler ve yapılan bazı sunumlarla 
tamamlandı. Kongrenin ve fuarın açılışları beklendiği gibi yoğun bir katılımla gerçekleşti. 
Ancak sonraki günlerde gerek kongreye gerek fuara genel bir ilgisizlik hakimdi. 

Kongrenin ikinci gününde katıldığım, Anadolu Auditorium salonunda gerçekleştirilen 
Euromines (Avrupa Madenciler Birliği) Başkanı Thomas Drnek’in sunduğu “Avrupa’da 
Madencilik - Mevcut Durum, Eğilimler ve Genel Görünüm” başlıklı bildiri bana göre çok 
önemliydi. Çünkü bildirinin konusu Avrupa Birliğinin (AB) madencilik alanında mevcut 
durumunu ve 2030 yılı hedeflerini içermekteydi. Dergimizin ilk sayılarından beri üzerinde 
durduğumuz gibi Avrupa Birliğinin hedefleri, aslında bizim örnek almamız gereken he-
deflerdir. Yani bunlar bizim de hedeflerimiz olmalıdır. Ayrıca sektörümüzü AB’nin hedef-
leri doğrultusunda geliştirebilirsek, AB’nin gerek hammadde gerekse makine ekipman 
ihtiyaçlarını karşılayabilir, sektörümüze yoğun bir pazar alanı yaratabiliriz. Ülkemizin ör-
nek alması ve yakından takip etmesi gereken konuları içeren bu sunumu, iki bin kişilik 
kapasiteye sahip kongre salonunda parmakla sayılabilecek kadar az sayıda insanın takip 
etmesi gerçekten üzücüydü. 

Katıldığım diğer pek çok oturumda da durum hemen hemen aynıydı. Bu oturumlarda 
da açılışta yaşanan izdihamdan eser yoktu diyebilirim. İlgili sayısının az oluşu gerçekten 
düşündürücüydü. Özellikle yurtdışından kongreye katılan bazı bildiri sahiplerinin, izleyici 
sayısının çok az olduğuna dikkat çekerek sunumlarına başlamaları, genel durumu özet-
lemiştir.

Açılıştan sonraki günlerde fuardaki durum da aynıydı. Açılış gününde kongre katılımcılarının 
bir kısmının katılımıyla fuarın açılışının gerçekleştirilmesi ile fuar, katılımcı firmalar nezdinde 
olumlu başladı. Ancak bu durum sadece ilk günün kalan bir kaç saatini kapsadı. Fuarın de-
vam eden günlerinde ziyaretçi sayısının çok az oluşu, özellikle bu tip etkinliklere çok ciddi 
para ve zaman harcayarak katılım sağlayan firmalar için can acıtıcı bir durumdu. 

Önemli miktarda masrafla fuara katılan bazı şirketlerin, kapanış gününden önce fuar 
alanından ayrılması da firmaların durumdan ne kadar rahatsız olduklarını gösterdi bize. 
Fuar organizatörü şirketin gerçek anlamda kibar, ilgili ve alakalı tavırları katılımcı firmaları 
genel olarak memnun etse de fuara ilginin az oluşu ve bu durumun katılımcı firmaların 
beklentilerini karşılayamaması firmalar nezdinde fuarın olumlu yönlerinin önüne geçti. 

Ülkemizde madencilik alanında düzenlenen etkinliklere genel olarak ilgisiz kalındığı 
ortada. Yüzlerce şirketin faaliyet gösterdiği, binlerce yerbilim mühendisinin aktif olarak 
çalıştığı bir sektörde, bu tip etkinliklerde oturacak yer bulunamaması gerekirdi. Tabi bu 
yazdıklarım tamamen şahsi düşüncelerimdir. Bana katılmayanlar da olacaktır. Bu yüzden 
konuyla ilgili detayları bir de Dünya Madencilik Kongresi Türk Milli Komitesi ve Kongre 
Organizasyon Komitesi Başkanı Rifat Kont ile görüştük. Kongre sonrasında bir söyleşi ger-
çekleştirdiğimiz Rifat Bey, kongre ve fuarın perde arkasını bize anlattı. Konuyla ilgilenen-
lerin, etkinlik sürecini bir de organizasyon komitesi başkanının aktardıklarından okuması 
gerektiğine inanıyorum.

Düzenlenen bu tip etkinlikleri önemli fırsatlar olarak görüyorum. Etkinliklerde yapılan 
her bir sunum, tanışılan her bir birey, kişinin kendisini geliştirmesi için bir fırsat oluştur-
maktadır. Bu fırsatları değerlendirebilen sektör mensupları her şeyden önce kendileri ka-
zanacak, arkasından da Türk madencilik sektörüne kazandıracaklardır.   
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Çaldağ, 
Türk Şirketi
Oremine’ye Satıldı 
Uzun yıllardır üzerinde çalışılan Manisa - Çaldağ Nikel Pro-
jesi, sahibi olan İngiliz şirket European Nickel Plc (ENK) tara-
fından Türk şirket Oremine Madencilik AŞ’ye satıldı. ENK’nın 
Türkiye’deki iştiraki olan ve projenin tamamına sahip olan 
Sardes Nikel Madencilik AŞ’nin ve diğer bir iştiraki Turmad Ma-
dencilik ve Ticaret AŞ’nin tüm hisselerinin, Oremine tarafından 
kurulan VTG Nikel Madencilik San. ve Tic. AŞ’ye satıldığı duyu-
ruldu. ENK, yaşanan çeşitli bürokratik sıkıntılar nedeniyle ve 
Filipinler’deki diğer nikel projesine finansman sağlayabilmek 
için bu satışı gerçekleştirdiğini bildirdi. Firmadan yapılan açık-
lamaya göre  projenin nakit 40 milyon USD karşılığında satış 
anlaşmasının yapıldığı belirtilirken, bu satış için öngörülen 6 
milyon USD’lik ön ödemenin yine nakit olarak alındığı bildiril-
di. Kalan miktar ise 15 Kasım’a kadar ödenecek. 
Projeyi satın alan Oremine Madencilik, Güney Afrika ve 
Kolombiya’da madencilik alanında yatırımları bulunan bir Türk 
şirketi olarak biliniyor. İstanbul merkezli şirketin ülkemizde çe-
şitli altın ve bakır projeleri bulunmaktadır.   

Ağustos 2011

Alacer Gold’dan Çöpler’de 
Yeni Sonuçlar
Alacer Gold, hali hazırda işletilen Erzincan - İliç - Çöpler Altın 
Madeni’nin rezervinin genişletilmesi amacı ile yürütülen son-
daj programına ait analiz sonuçlarını açıkladı. Şirket, sondaj 
programının sahada bugüne kadar açılan en derin kuyuları 
içerdiğini belirterek; CDD274 isimli sondaj kuyusunda kalın ve 
yüksek tenörlü bir damar kesildiğini, 427,5 metrelik bu kuyu-
daki önemli değerlerin 100,1 m boyunca 4,1 g/t Au ve bunun 
içerisindeki 41,1 m boyunca 9,4 g/t Au olduğunu bildirdi. Man-
ganez ocağı altında yapılan CDD274 sondajı, sahanın derinler-
deki potansiyelini ortaya çıkardığı için oldukça önemli görülü-
yor.  Ayrıca manganez zonu dışında kalan diğer pek çok alanda 
yapılan çeşitli sondajlarda da geniş aralıklarda yüksek değerler 
elde edildiği duyurulurken, bu değerler şirketin web sitesinde 
yapılan açıklamada kamuoyu ile paylaşıldı.  
Alacer Gold’un CEO‘su ve Başkanı Edward Dowling, 2011 
yılı sondaj programı ile, Çöpler yatağının farklı noktalarında 
önemli keşifler yapılmaya devam edildiğini, bunun da saha-
nın etkileyici değerinin ortaya çıkmasına yardımcı olduğunu 
söyledi.  

Ağustos 2011

Taş Kömürü 
Üretimi Azaldı 
Çelik üretiminin ana girdilerinden olan taş kömürünün ulusla-
rarası piyasalarda fiyatları hızla yükselirken Türkiye’nin üretimi 
giderek azalıyor. Sürekli olarak artan enerji ihtiyacına bağlı ola-
rak tüm dünyada yükselen kömür talebi ve dünyanın en büyük 
üretim merkezi olan Avustralya’da doğal felaketlerin yarattığı 
arz sıkıntısı sebebiyle, taş kömürünün fiyatı uluslararası piya-
salarda sürekli artarken; Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)’nun 
açıkladığı rakamlara göre kurumun üretimi, geçen yılın Ocak 
- Ağustos dönemine oranla 122 bin 913 ton azaldı. Yaşanan 
düşüşle TTK’nın üretimi bu dönemde 1.098.364 ton olarak ger-
çekleşti. Dış piyasalarda koklaşabilir kömür fiyatları, yılın ba-
şındaki 130 USD seviyesinden 220 USD seviyesine yükselirken, 
ülkemizde emek yoğun üretim sistemi nedeniyle üretimde ar-
tış sağlanamıyor. Ülkemizde, gerekli taşkömürü miktarının an-

cak küçük bir bölümünü yerel 
üretimden karşılamakta, geri 
kalan miktar ithal kömür ile 
sağlanabilmektedir. TTK yet-
kililerine göre üretimde artış 
sağlanamamasının en önemli 
sebebi, taş kömürü havzaları-
mızın jeolojik yapılarının me-
kanize sisteme elverişli olma-
ması nedeniyle emek gücüne 
dayalı üretim yapılması. Kuru-
ma bağlı Amasra, Armutçuk, 
Karadon, Kozlu ve Üzülmez 
Müessese Müdürlüğü ocakla-
rında Ağustos 2011’de üretilen 
kömür miktarı ise 121 bin 977 
ton oldu.  

Eylül 2011

Yıllar
TTK Üretimi 

(Ton)
Özel Sektör 

Üretimi (Ton)

2000 2.259.227 135.019

2001 2.356.865 137.097

2002 2.244.385 74.647

2003 2.011.178 47.943

2004 1.880.847 65.124

2005 1.665.846 511.355

2006 1.522.698 795.931

2007 1.675.283 817.092

2008 1.586.532 1.043.909

2009 1.879.630 999.776

2010 1.708.844 883.074

2000 yılından bugüne, TTK’nın 
üretim rakamları

Nesko’ya Çanakkale’de 
ÇED Olumlu Kararı
Çanakkale ili Yenice ilçesinde, Nesko Madencilik şirketine ait 
“Bakır - Çinko - Kurşun Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama 
Alanı” projesi ile ilgili olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlen-
dirmesi Raporu doğrultusunda “Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Olumlu” kararı verildiği duyuruldu. Yenice ilçesinin kuzeydo-
ğusunda, Çakır köyünde yer alan maden işletmesinde hidro-
termal tip polimetalik (Pb, Cu, Zn, Au, Ag) cevherleşme mevcut 
olup, 2007 yılında yapılan genel rezerv çalışmalarında görünür 
rezerv 713.006 ton, muhtemel rezerv 210.469 ton tespit edil-
miştir. Rezervdeki metal miktarları da % 1,39 Cu, % 7,38 Pb, % 
2,85 Zn, 1,5 - 2 g/t Au, 55 - 60 g/t Ag olarak belirtiliyor.    

Ağustos 2011
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Eldorado Kışladağ’da
Büyüyor 
Eldorado Gold (Türkiye’de iştiraki Tüprag Metal Madencilik), 
Uşak - Kışladağ altın madeninin genişletilmesi amacı ile sür-
dürülen fizibilite çalışmalarının tamamladığını duyurdu. Çalış-
ma, 2012 - 2026 yılları arasında tahmini olarak 6.218.000 ons 
altının üretileceğinin öngörülmesi kapsamında, 2014 yılının 3. 
çeyreğine kadar planlanan üretime dayanarak yapıldığı, ma-
dende verim artışı elde etmek için 354 Milyon USD ana baş-
langıç sermayesinin gerektiği bildirildi. Bu rakam yeni maden 
ekipmanlarını, kırma-eleme ve bir ADR tesisini, genişletilmiş 
altyapı harcamalarını ve 35 Milyon USD’lik bir acil durum har-
camalar paketini içermekte. Maden ömrü boyunca planlanan 
yatırım miktarı, ağırlıklı olarak ek maden ekipmanları, liç ala-
nındaki genişlemeler ve atıkların yönetimi harcamaları olmak 
üzere 900 Milyon USD olarak belirlenmiş. 
Yapılan duyuruda ayrıca, maden ömrü boyunca ons başına 
toplam maliyetin 450 - 470 USD olacağı öngörülüyor. Büyü-
meye odaklanmış olan şirket, Kışladağ madeninin 4. faz geniş-
letme programının da 2014 yılının 3. çeyreğinde tamamlana-
cağı ve bu sürenin de izinlerin ve alt yapının hazırlanması için 
yeterli bir zaman sağlayacağı düşüncesinde.   

Ağustos 2011

Eynez İhalesini 
Demir Export & Fernas İnşaat 
Ortaklığı Kazandı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Ege Linyitleri İşletme-
si Müessese Müdürlüğüne ait, “Eynez - Doğu Yer Altı Sahaların-
da 18 yıl süre ile toplam 36.500.000 ton kömür üretimi” konulu 
ihale Demir Export AŞ ve Fernas İnşaat AŞ İş Ortaklığı tarafın-
dan kazanıldı. İhale ile ilgili resmi sözleşme Eylül ayı sonunda 
TKİ Genel Müdürlüğünde imzalandı.   

Eylül 2011

Çinlilerin Gözü 
Cevherlerimizde 
İstanbul Maden ve Metal İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sek-
reterliği başkanlığında, ülkemiz maden firmalarının vizyonunu 
ve ihracat hacmini geliştirme amacına yönelik olarak, hedef 
ülke Çin’den bir heyet 14 - 22 Eylül arasında ülkemize gelerek 
temaslarda bulundu. Yapılan ziyaret kapsamında Çinli heyet, 
krom ağırlıklı olmak üzere demir ve magnezyum üreticilerinin 
üst düzey yöneticileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
İstanbul’daki görüşmelerle başlayan ziyaret Adana, Mersin ve 
Erzurum’daki üretici firmalarla gerçekleştirilen görüşmelerle 
devam etti. Ziyaretin Adana ve Mersin duraklarında çeşitli ikili 
görüşmelerinde ve tesis ziyaretlerinde bulunan heyet Erzurum 
ayağında, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ile birlikte 
Elazığ Havzası için krom; Sivas - Divriği, Malatya - Hekimhan, 
Hasançelebi, Çetinkaya yatakları için demir; Elazığ - Maden, 
Diyarbakır - Ergani için bakır kaynakları konusunda ve ayrıca 
bölgenin hidroelektrik potansiyeli konusunda toplantılar yap-
tı. Ayrıca Elazığ ve Erzurum / Narman’da da bazı tesisleri gez-
dikten sonra bölgede iş yapma niyetlerinin ciddi olduğunu, 
son kararı yapılacak detaylı incelemelerden sonra verecekleri-
ni bildirerek ülkemizden ayrıldı.   

 Ağustos 2011

Çanakkale’nin Çan ilçesi, Söğütalan köyünde, Kanadalı Alamos 
Gold’un Türkiye’de kurulu alt şirketi olan Kuzey Biga Maden-
cilik AŞ’nin gerçekleştirdiği çeşitli arama çalışmalarının ardın-
dan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 27 Eylül tarihinde Köy 
Konağı’nda yapılması planlan ÇED Toplantısı, yöre halkının 
konağı açtırmaması nedeniyle ilerleyen bir tarihe ertelendi. 
Toplantı gününde köy meydanında, köylülerin yanı sıra top-
lantı öncesinde çeşitli internet siteleri ve mail grupları aracılığı 
ile örgütlenerek otobüslerle köye akın eden bazı grupların da 
yer aldığı bildirildi. Toplantıyı engelleme çalışmaları sırasında 
özellikle dışarıdan katılan grupların, yörede yürütülmek iste-
nen madencilik faaliyetlerini “cinayet” olarak nitelendirmesi 
dikkat çekti.
Madencilik faaliyetlerine karşı olumsuz tavır sergileyen Çan 
- Söğütalan köyünün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı 
olup köyün büyük şehirlere göç verdiği bilinmekte. Civarda 
bulunan ve benzer yaşam standartlarına sahip Kuşçayırı ve 
Şahinli köylerinde de daha önce benzer tepkilerle karşılaşan 
farklı şirketlerin halkı bilgilendirme toplantıları da ileri tarihlere 
ertelenmişti. Bölge kurşun, çinko, altın gibi metalik madenler, 
endüstriyel hammaddeler ve doğal taşlar başta olmak üzere 
yer altı kaynakları açısından oldukça zengin.

Şirket, yöre halkının olumsuz tavırlarını sergilediği bu top-
lantının öncesinde Ağı Dağı ve Kirazlı projeleri için en son 
2010 Aralık ayında yapılan kaynak tahminlerini güncellemişti.  
Alamos’tan yapılan açıklamada; sahanın görünür ve muhte-
mel kaynak miktarı % 19 artış ile 1,95 milyon ons altına yüksel-
tildi. Bu rakam 2010 Aralık ayında 1,65 milyon ons’tu. Ayrıca, 
geçtiğimiz yılın Mart ayında yapılan tahminlere göre de % 115 
oranında artış kaydedildiği bildirildi. Firma, Ağı Dağı ve Kirazlı 
projelerinin 2010 yılının başlarında satın almıştı.   

Ağı Dağı’nda ÇED Toplantısı 
Yapılamadı  Temmuz 2011
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Koza İpek Holding
Termik Santral İçin 
Kolları Sıvadı 
Koza İpek Holding’in iştiraki olan İpek Doğal Enerji Kaynakları 
Araştırma ve Üretim AŞ, önemli kömür kaynaklarına sahip olan 
Kahramanmaraş - Elbistan bölgesinde 1.665 hektarlık bir kö-
mür sahası satın aldığını ve sahada rezerv tespit çalışmalarına 
başladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, böl-
gede başlatılan kaynak araştırmalarında minimum 1100 kcal/g 
alt ısıl değere sahip nitelikte 100 milyon ton kömür rezervi 
tespit edilebilirse, saha için 5 milyon USD harcama yapılacak. 
Firma yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre sahada bulunan 
kömür termik santralde kullanılmaya uygun özelliklerde. Bu 
kapsamda, eğer hedeflenen rezerv miktarı tespit edilebilirse, 
bölgede termik santral kurulması için fizibilite çalışmalarına 
başlanacak.  

Eylül 2011

Polat Kömür İle Çinli 
Ortağından 1 milyar 
USD’lik Yatırım
Konya merkezli Polat Madencilik, Çinli Zhejiang Enerji Grubu 
ile yaptığı anlaşma ile Kınık’ta bulunan kömür sahaları için 
1 milyar USD’lik yatırım yapılmasının sağlandığını duyurdu. 
Polat Madencilik, ruhsatların 650 hektarlık kısmında rezerv 
değerlendirilmesi amacı yapılan sondajlarda 5000 kcal/kg 
ve üzerinde ısıl değere sahip yaklaşık 102 milyon ton kömür 
tespit edildiğini, tüm araştırmaların bitmesinin ardından re-
zerv miktarının 200 milyon tona kadar çıkabileceğini bildirdi. 
Kınık’ta yer alan 2 bin hektarlık alanı kapsayan 3 işletme ruhsa-
tına sahip olan Polat Madencilik, Çin’in Zhejieng eyaleti hükü-
metine bağlı olan şirket ile birlikte iki aşamada tamamlamayı 
öngördüğü yatırımda öncelikle yıllık 3 milyon ton kapasiteli 
kömür ocağı açacak. İkinci aşamada ise 1 adet 660 MW kapa-
siteli ya da 2 adet 300 MW kapasiteli çevreye duyarlı termik 
santral kuracak. Şirket ayrıca santral için gerekli izinlere yöne-
lik başvuruların da EPDK’ya yapıldığını açıkladı.
Termik santral ve kömür ocağının toplam yatırımının 1 milyon 
USD’yi geçeceği, ilk etapta 2000 daha sonra da yaklaşık 3000 ki-
şiye doğrudan istihdam sağlanacağı belirtiliyor. Tüm yatırımın 
tamamlanmasının ise yaklaşık 5 yıl sürmesi planlanıyor.  

Eylül 2011

Adana Çimento’dan 
80 Milyonluk Yatırım 
Oyak grubu şirketlerinden yarım asırlık Adana Çimento, Akde-
niz Bölgesi’ndeki liderliğini devam ettirmek ve Türkiye’nin ar-
tan çimento ihtiyacını karşılamak üzere İskenderun’da 80 mil-
yon USD’ye mal olacak klinker üretim hattı yatırımına başlaya-
caklarını duyurdu. Mevcut durumda yıllık 2,3 milyon ton klin-
ker ve 5,5 milyon ton çimento üretim kapasitesine sahip olan 
Adana Çimento, yeni yatırımla birlikte klinker üretim kapasite-

sini 3,3 milyon tona yükseltirken Doğu Akdeniz Bölgesi’nin en 
yüksek klinker ve çimento üretim kapasitesine ulaşacak. Oyak 
yetkililerinden yapılan açıklamada; Çevresel Etki Değerlendir-
mesi raporunun aldındığı ve yatırım ile ilgili teknik çalışmalara 
başlandığı, yatırımın Ekim 2011 tarihinde başlamasının ve 2 yıl 
içinde tamamlanarak hattın devreye alınmasının planlandığı 
bildirildi.  

Eylül 2011

IV. Grup 
İhaleler Başlıyor 
MİGEM tarafından, Maden Kanunu’nun ilgili hükümleri uya-
rınca hukuki durumları sona eren 9 adet I-b Grubu, 470 adet 
II. Grup ve 1252 adet IV. Grup olmak üzere toplam 1731 adet 
maden sahasının ihale edilmek üzere aramalara açılacağı du-
yuruldu. 07 Ekim tarihinde askıya çıkarılan listelerde sahaların 
ili, ilçesi, maden grubu, koordinatları, alanları ve ihale tarihle-
ri yer alıyor. Listeler MİGEM web sayfasında üç ay süre ile ilan 
edildikten sonra Ocak 2012’de ihalelere başlanacak.  

Ekim 2011 Altınbaş Holding ve 
ETS Group 
Madenciliğe Giriyor 
Ülkemizin önde gelen mücevherat şirketlerinden Altınbaş Ku-
yumculuk şirketinin de bünyesinde bulunduğu Altınbaş Hol-
ding, Türkiye’de, başta değerli madenler olmak üzere metalik 
madenlerin aranması ve işletilmesi amacıyla Paladyum Maden-
cilik isimli bir maden arama şirketi kurduğunu duyurdu. Mücev-
herat, enerji, denizcilik ve finans alanında faaliyet gösteren sa-
yısız şirketin sahibi olan Altınbaş Holding, madencilik alanında 
2012 yılının başlarına kadar çeşitli araştırmalar yaptıktan sonra 
bu sektörde neler yapabileceğine karar vereceğini bildirdi. 
Atlas Jet Havayolları’nın sahibi ETS Grup da holdingleşme ka-
rarı alırken, grubun yeni yapılanması kapsamında madencilik 
alanında faaliyet göstermek üzere AIC Madencilik isimli şirketin 
kurulduğu duyuruldu. Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Ersoy, turizm ve ulaştırma sektörüyle tanındıklarını, inşaat sek-
töründe eski olduklarını, enerjiye yeni adım attıklarını, madenci-
liğe ise yakında girmeyi planladıklarını ve AIC Madencilik isimli 
şirketi sektöre hazırlık amaçlı olarak kurduklarını belirtti.   

Ağustos 2011
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Öksüt Altın 
Projesi 
Stratex International Plc, Kayseri’de bulunan ve Centerra Gold 
ile birlikte sürdürdüğü Öksüt Altın Projesi için yürütülen 4.600 
m’lik sondaj programından elde edilen önemli sonuçlar ile il-
gili bir rapor yayımladı. Raporda, 42,3’üncü metreden itibaren 
başlayan ve 234,4 metre boyunca tespit edilen 2,08 g/t altın 
değeri ve 44. metreden itibaren başlayan ve 220,2 m boyunca 
tespit edilen 1,83 g/t altın değeri, en önemli iki sonuç olarak 
ortaya çıktı. Bunların içinde ayrıca 72,5 m boyunca 4,43 g/t ve 
66,7 m boyunca 3,13 g/t altın değerleri dikkat çekiyor. 
Raporda, sonuçlar doğrultusunda cevherleşmenin derinlere 
doğru arttığı belirtilirken, Starex’in CEO’su Bob Foster bu ilk 
sondaj sonuçlarının sahanın potansiyelini açıklar nitelikte ol-
duğunu söyledi.  

Eylül 2011

ZKÜ Modern Bir 
Maden Mekanizasyonu
Laboratuvarına Kavuştu 
Tarihi, 1924 yılında eğitime başlayan Maadin ve Sanayi 
Mektebi’ne kadar uzanan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
Maden Mühendisliği Bölümü, maden mekanizasyonu labora-
tuvarının açılışını yaptı. Tübitak ile birlikte yürütülen iki proje 
kapsamında, pek çok makinesi bölümün öğretim üyeleri tara-
fından tasarlanan ve kalibre edilen laburatuar Tübitak tarafın-
dan donatıldı. Laboratuarda kullanılan malzeme ve ekipman-
lar arasında; Cerchar Sertlik İndeks Deney Aleti, Cerchar Aşın-
ma İndeks Deney Aleti, Sievers Minyatür Delme Deney Aleti, 
Kırılganlık Delme Deney Aleti, Kayaç Dayanım Katsayısı Deney 
Aleti (Klasik), Kayaç Dayanım Katsayısı Deney Aleti (Otomatik), 
Aşınma Miktarı Deney Aleti, Bilgisayar Kontrollü Üç Eksenli 
Şişme Deney Aleti, Tek Eksenli Şişme Deney Aleti bulunmakta. 
Laboratuvarda, Norveç Teknoloji Enstitüsü tarafından kurulan 
SINTEF bünyesindeki araştırma laboratuvarı ile ortak ve para-
lel çalışmalar yürütülmekte olduğu kaydedildi.  

Eylül 2011

Ariana, Kızıltepe’de 
Yeni Bir Damar Sistemi 
Keşfetti 
Başta Red Rabbit Altın projesi olmak üzere ülkemizde çalış-
malarını hızla sürdüren, altın arama ve proje geliştirme odaklı 
Ariana Resorces, Balıkesir’de yer alan Red Rabbit Projesi için-
de yer alan Kızıltepe Projesi kapsamında yeni bir damar keşfi 
yapıldığını duyurdu. Yeni keşfe Hande adı verilirken, yapılan 
çalışmalarda mineralizasyonun yaklaşık 950 m uzunlukta ol-
duğu ve yapılan numuneleme çalışmalarından elde edilen 
değerlerin 7,74 g/t’a kadar ulaştığı bildirildi. Hande ve daha 
önceki keşiflerden Banu damar sistemlerinin, yine daha önce 
keşfedilen Gamze - Fidan sistemi ile benzer yapısal eğilimde 
olduğu, yeni damar sistemi ile ilgili daha net verilerin alınacağı 
sondaj programına ise Eylül ayında başlanacağı bildirildi. 2012 
yılının 4. çeyreğinde Red Rabbit Projesi’nde üretime geçmeyi 
hedefleyen Ariana Resources’ın Genel Müdürü Kerim Şener, 
“Yeni damarların keşfi ile rezerv miktarının artması projenin 
ömrünü uzatmakta, sürekli yeni keşiflerin yapılması da proje-
nin önemini artırmakta” diye konuştu.   

 Ağustos 2011

Mediterranean 
Yeni Sondajlara Başlıyor 
Mediterranean Resources, Artvin Taç - Çorak bölgesinde sür-
dürdüğü araştırma geliştirme projesi kapsamında yeni son-
dajlar için Ortadoğu Sondaj ile anlaşma imzaladığını duyurdu. 
Yapılan anlaşma gereğince, sondaj çalışmalarının Ekim ayında 
başlaması bekleniyor. Sondaj programı ile birlikte, şirketin 
operasyonel ruhsatlarının işletme ruhsatına dönüştürülmesi 
süreciyle bağlantılı olarak, Yusufeli Projesi için Zeki Şit’in Tek-
nik Danışman olarak atadığını duyuruldu.   

Eylül 2011

Ermaden, Ekinbaşı  
Tesisi’ni Devreye Aldı 
Ülkemizin en köklü ve büyük kuruluşlarından birisi olan Oyak, 
iştiraki Ermaden’e ait olan ve 2009’da yatırımına başlanan Si-
vas - Divriği - Ekinbaşı yer altı demir cevheri işletmesini dev-
reye aldı. Yaklaşık iki yıl süren ve 33 milyon TL’lik yatırım yapıl-
masının ardından Eylül ayında devreye alınan tesiste toplam-
da 6.243 m galeri açılmış olup, 1.050 m ve 200 m’lik iki bant 
konveyör, 32/5 tonluk bir vinç, bir çeneli kırıcı, iki besleyici ve 
iki hidrolik kırıcı bulunmakta. 
Şirketten yapılan açıklamada; ara katlı göçertme yöntemi ile 
üretim yapılacak ocakta 2011 yılı sonuna kadar 200 bin ton, 
2012 yılında 885 bin ton, 2017’ye kadar olan yıllarda da her yıl 

1 milyon ton ve son ola-
rak 2017’de 306 bin ton 
olmak üzere toplamda 
5 milyon 391 bin ton 
üretim yapılmasının 
öngörüldüğü bildirildi. 
Ocağın ilk hesaplanan 
ömrü için 4 yıl süre bi-
çilmişken İstanbul Tek-
nik Üniversitesi ile bir-
likte çalışan Oyak, 9,8 
milyon ton olan kaynak 

miktarını 15,2 milyon tona çıkarmayı başardı. Bu sayede işlet-
me ömrü 2 yıl daha uzatılarak 6 yıl olarak belirlendi.  

Eylül 2011





15 Ekim 201114

Tarihi Yöntemle Tuz Üretimi 
Mevzuatla ve Modern Üretimle Baş Edemiyor
Günümüzde sofralarımızda tükettiğimiz tuzların genellikle 
deniz ve göl tuzları olması ve bunların modern makineler ile  
yüksek miktarlarda üretilmesi, geleneksel tuz üreticilerini zor 
durumda bırakıyor. Yaklaşık 300 yıldır geleneksel yöntemlerle 
üretim yapılan Tunceli’deki tuzlanın sahibi Ağa Hiver Doğal 
Munzur Kaynak Tuzları firması da bu konudan şikayetini dile 
getirdi. Firmanın üretimini yaptığı tuzun % 99,7 oranında tuz 
ve % 0,3 oranında su içerdiğini, bunun da kaliteli bir tuzun gös-
tergesi olduğu vurgulanıyor. Geleneksel tuz üretiminde; tuz 
içeren yer altı suları kuyularda toplanıp artezyenler ile havuzla-
ra alınarak dinlendiriliyor. Burada ağır metallerin çöktürülme-
sinden sonra yoğun tuz içeren su, bünyesindeki suyun güneş 
etkisi ile buharlaştırlıdığı başka havuzlara alınıyor. Buharlaştır-
ma sonrasında elde edilen tuz paketlenerek satışa hazır hale 
getiriliyor. Bu tür yöntemler ile elde edilen tuzların hiçbir yıka-
ma işleminden geçirilmemesi ve ek kimyasal maddelerin kulla-

nılmaması nedeniyle oldukça kaliteli olduğu biliniyor.    
Şirket yetkilileri; “Göl ve deniz tuzlarıyla rekabet etmek zorunda 
kalıyoruz. Bu tip tuzlar makinelerle üretiliyor. Donmasın diye 
katkı maddesi kullanılıyor. Yıkamadan geçirilip beyazlatıcı kul-
lanılıyor. Bu üretim büyük ölçeklerde yapıldığından maliyetleri 
düşük oluyor. Bizim de kapasite artırmamamız gerekiyor ancak 
bölge iklimi nedeniyle sadece üç ay boyunca çalışabiliyoruz. 
Ayrıca bizim işletmemiz maden işletmeleri yasası kapsamında 
ele alınıyor. Çevreyle uyum adı altında ayrıca vergi ödüyoruz. 
Bu nedenle vergi yükümüz artıyor. Teknik nezaretçi adı altında 
bir maden mühendisi bulundurmak zorunda kalıyoruz. Bu da 
yine giderlerimizi arttırıyor. Gıda maddesi olduğu halde gıda 
maddelerinin üretimi için yapılan desteklerin hiç birinden fay-
dalanamıyoruz. Bu nedenle diğer tuzlarla rekabet etmemiz 
çok güç.” diye konuştu.   

Ekim 2011

Chesser Kestanelik’ten 
Memnun 
Chesser Resources, amiral gemisi konumundaki Kestanelik 
Epitermal Altın Projesi kapsamında, yoğun arama programını 
sürdürüyor. 30 bin metrelik sondaj programı kapsamında şu 
ana kadar, delinen ilk sekiz kuyunun sonuçlarının alındığı pro-
jede, Ağustos ayında alınan ilk sonuçlarda 68,6 metrede 5,4 
metrelik aralıkta 15,7 g/t altın ve 7,3 g/t gümüş, ayrıca bu aralık 
içinde 2,8 metrede 28,7 g/t altın ve 13,4 g/t gümüş değeri elde 
edilmişti. Eylül ayında alınan sonuçlarda ise başka bir kuyuda 
164,0 metrede 11,5 metrelik aralıkta 2,7 g/t altın ve 2,9 g/t gü-
müş, ayrıca bu aralık içinde 3,6 metrelik aralıkta 5,3 g/t altın ve 
7,3 g/t gümüş değerleri elde edildiği duyuruldu. Firma alınan 
sonuçlardan oldukça memnun olduğunu belirtiyor. 

Eylül 2011

Malatya’ya
Pik Demir Tesisi 
Kolin İnşaat şirketinin iştiraki Hekimhan Madencilik’e ait Malat-
ya - Hekimhan, Deveci Demir yatağında yürütülen Ar-Ge çalış-
malarının ardından, şirket tarafından Türkiye’nin ilk pik demir 
tesisin kurulacağı duyuruldu. Tesisin, sadece pik demir üretim 
ünitesi olarak değil, entegre bir tesis olarak inşa edileceği, ta-
mamlandığında pik demir üretim tesisi, ferro mangan ünitesi 
ve ferromangan cüruflarından çimento üretmek amacıyla bir 
çimento fabrikası kurulacağı açıklandı. Şirket, 2012’de kurulu-
muna başlamayı planladığı ilk birim olan pik demir ünitesinin 
2013’de üretime geçmesini planlarken, 1 milyar USD’lik tüm 
yatırımın 2017 ila 2018 arasında tamamlanmasını hedefliyor. 
Kurulacak tesisin yıllık 800.000 ton demir işleyeceği ve 1.500 
- 2.000 kişiye istihdam yaratacağı, sahanın yaklaşık 25 yıl işletil-
mesinin planlandığı verilen bilgiler arasında. Yapılacak yatırım 
ile Türkiye’nin yıllık toplam ithalatı olan 300.000 ton pik demir 
kadar üretim yapılacak olup, 3 milyar USD’lik pik demir ithala-
tını önlemesi bekleniyor.
Deveci Demir Madeni, Malatya’nın Hekimhan ilçesine 19 km, 
Sivas’a ise 165 km mesafede olup ülkemizin en büyük man-
ganlı demir yatağıdır. Deveci Demir Madeni sahasında görü-
nür 500 bin ton limonit, 44 milyon ton siderit rezervinin bulun-
duğu bilinmekte. Siderit rezervinin ortalama demir tenörü % 
39,02, mangan tenörü % 3,72; limonit rezervinin demir tenörü 
% 48 - 52, mangan tenörü ise % 4,5 - 5’dir. Sahada ayrıca hema-
tit, götit ve pirit de mevcuttur. 

Eylül 2011
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Dünyadan Haberler
www.madencilik-turkiye.com

Zambiya’nın Yeni Maden Bakanı’na Göre
Vergiler Yeterli Değil
Maden Bakanlığı görevine yeni gelen Wilbur Simusa, göreve 
gelişinin hemen ardından Afrika’nın en büyük bakır üreticisi 
olan Zambiya’nın maden vergilerinin az olduğu açıklamasını 
yaptı. Açıklama, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Michael Sata’nın 
kampanyasında kullandığı, madencilik sektöründen alınacak 
vergilerde artış olmayacağı vaadini çürütür durumda. Yatırım-
cılar için bu açıklamalar beklenmedik bir durum yarattı.  Simu-
sa açıklamasında, üretim yapan madenlerden vergi adı altında 
alınan paranın yeterli olmadığını ve yatırımcılarla toplantılar 
yaparak bu konunun her iki taraf için de kazançlı bir şekilde 
sonuçlanması için çalışacaklarını belirtti.
Bakır üretimi Zambiya’nın ekonomisinin belkemiği olarak gö-
rülüyor ve verginin arttırılması durumunda sektörün 2016 yılı-
na kadar üretimi ikiye katlayıp, 1,5 milyon ton seviyesine getir-
me planlarını sekteye uğratabileceği konuşuluyor. Zambiya’da 
çalışan yabancı firmalar şu şekilde: Kanadalı First Quantum Mi-
nerals, LME’ye kote Vedanta Resources, Glencore International 
ve Metorex.

Açıklamadan yaklaşık 1 hafta sonra da Cumhurbaşkanı Micha-
el Sata, ülkenin metal ihracatı izinlerini askıya aldığını açıkladı. 
Yeni Cumhurbaşkanı Sata’nın söylediklerine göre bakır ihra-
catçısı şirketlerin raporlarında, ülke dışına çıkan cevher mikta-
rında hatalar mevcut ve bundan sonra da tüm ihracat ödeme-
lerinin merkez bankasına yapılması gerekecek. Yeni prosedür-
lerin 16 Eylül’de açıklanması bekleniyor. Bu açıklamadan 2 gün 
sonra, 6 Ekim’de Zambiya, konu ile ilgili yeni bir açıklamasıyla 
gündeme oturdu. Madencilik Bakanı Daimi Sekreteri Godwin 
Beene yaptığı açıklamada, iki gün içinde gerekli çalışmaların 
yapıldığını ve bunun için 10 yıl gerekmediğini söyledi. Beene, 
Zambiya Bankası’ndan alınacak verilerin henüz hazır olmadığı-
nı ve bu süre zarfında da ihracatın devam edeceğini sözlerine 
ekledi. Lojistik hizmetlerinden bir görevli de madenlerin tekrar 
kamyonlara yükleme yaptığını doğruladı. Bir hafta içinde yatı-
rımcıların dengesini bozan 74 yaşındaki yeni Cumhurbaşkanı 
Sata’nın önümüzdeki günlerde nasıl kararlar alacağı merak 
konusu.   

Eylül 2011    

Gemfields Karını 
% 729 Arttırdığını Duyurdu
Londra Borsası’na kote değerli taş üreticisi Gemfields, Ekim ayı 
başında yıllık kar rakamlarını açıkladı. 30 Haziran’da finansal 
yılı kapatan firma, 2010 yılına oranla 20 milyon USD’lik artışla, 
40,16 milyon USD’lik satış rakamına ulaştığını ve 21,45 milyon 
USD kar elde ettiğini duyurdu. Bu artışın nedeninin ikiye katla-
nan zümrüt ve beril satışları olduğu belirtildi. Şirket ayrıca 2010 
yılında ortalama derecesi 286 karat/ton olan cevherin derecesi-
ni 478 karat/ton’a çıkardığını bildirdi.
Gemfields CEO’su Ian Harebottle’ın yaptığı açıklamaya göre 

şirketin bu başarısının nedenleri üretimi arttırmaları, fiyatların 
iyi düzeylerde seyretmesi ve iç pazardaki satış ile birlikte ihra-
catın da artış göstermesi. Şirket önümüzdeki yıl da büyümeye 
devam etmek ve güçlü pazarlama ve tanıtım çalışmalarını sür-
dürmek niyetinde. Şirket Başkanı Graham Mascall da yaptığı 

açıklamada, sallantıda olan küresel ekonomiye ve bunun lüks 
ürünlerin satışına yansımasıyla Gemfields, stratejisini değiştir-
diğini belirtti. Değişen stratejinin en önemli ayakları üretim 
maliyetlerini düşürmek, üretim şartlarını geliştirmek ve seç-
kin kişilere yüksek kaliteli, iyi gradasyonlu ham zümrüt satışı 
yapmak. Şirket 0,73 USD olan zümrüt ve beril karat başı üretim 
maliyetini bu yıl 0,43 USD seviyesine çekmeyi başardı. Bir son-
raki hedef, maden içerisindeki rezervin daha etkili bir şekilde 
elde edilmesi olarak belirlenmiş durumda.

Galchala Zümrütü: Dünyadaki en büyük zümrüt cevherlerin-
den biridir. Washington D.C. deki National Museum of Natu-
ral History müzesinde sergilenen ve 858 karat (172 g) olan bu 
zümrüt, 1967 yılında Kolombiya Gachala’daki La Vega de San 
Juan Madeni’nde bulunmuştur.   

Eylül 2011

Galchala ZümrütüBeril
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Anglo American 
Avustralya’daki
Demir Projesini Geliştiriyor
Anglo American, Wiluna yakınlarındaki 890 km2 Earaheedy 
Demir Projesi’ni geliştirmek için toplamda 51 milyon USD ya-
tırım yaparak, projenin % 75’lik hissesine de sahip olabilecek. 
Şu an Cazaly Resources ve Vector Resources tarafından yürü-
tülen proje için 18 ayda tamamlanmak üzere minimum 7500 
metrelik sondaj yapılmasının ardından Anglo American, 4 yıl 
boyunca 21 milyon USD daha harcayacak. Devamında da ara-
ma çalışmaları için 5 milyon USD ve bankalarca kabul görecek 
fizibilite çalışmasını tamamladıktan sonra, Cazaly - Vector or-
taklığındaki projenin % 75 hissesine sahip olacak. Cazaly Re-
sources yetkililerinin yaptıkları açıklamaya göre projenin iler-
leyebilmesi ve üretime geçebilmek için tecrübeli ve uzman bir 
kadroya ihtiyaç duyulmaktaydı.  

Eylül 2011    

Norilsk, UC Rusal’ın % 15’lik Hissesini Aldı, 
Nikel ve Bakır Pazarını Değerlendirdi
Dünya nikel üretiminin % 20’sini ve bakır üretiminin % 2’sini 
sağlayan Rus şirketi MMC Norilsk, dünyanın en büyük alümin-
yum üreticisi olan ve dünya alüminyum ihtiyacının % 10’unu 
karşılayan bir diğer Rus şirketi UC Rusal’ın % 15’lik hissesi için 
8,7 milyar USD teklif etti. Teklif karşılığında 28,5 milyon UC Ru-
sal hisseleri, 306 USD/hisse karşılığında Norilsk’in olacak ve UC 
Rusal’a ait tüm ilgili ruhsatlandırılmış sahalar Norilsk’e geçecek.
Norilsk Pazarlama Müdürü Viktor Sprogis’in yaptığı açıklamaya 
göre şu anki fiyatlarla nikel üreticilerinin % 10 kadarı zarar ediyor 
ve bu nedenle yılın dördüncü çeyreğinde 30.000 tonluk bir üre-
tim azalması gözlenmesi beklenmekte. Bu şirketler için 18.000 
- 18.500 USD/ton nikel fiyatı sınır değer olarak gözüküyor. Şu 
anki fiyatların geldiği noktada da firmaların zarar etmesi kaçı-
nılmaz olarak gözüküyor. Nikel, % 28,89’luk düşüşle bu senenin 
en fazla değer kaybeden minerali konumunda. Fiyatların önü-
müzdeki yıl bu şekilde devam etmesi ile birlikte, önümüzdeki yıl 
da nikel üretimi 100.000 tonluk bir azalma gösterebilir. Sprogis, 
Rusya’daki üretimlerinin en düşük maliyetlerle gerçekleştiğini 
ve bu bölgede henüz sıkıntı yaşamadıklarını fakat diğer ülkeler-
deki üretimlerin maliyetlerinin daha yüksek olduğunu ve riskin 

bu bölgeler için daha büyük olduğunu sözlerine ekledi.
Bakır için ise aynı risk henüz oluşmamış durumda. Küresel 
büyümenin yavaşlaması, Avrupa’da ekonomik kriz yaşanması 
ve ABD’de yaşanması beklenen resesyon, birçok emtianın fi-
yatlarında sert düşüşler yaşanmasına neden olmakta. Bakır da 
Ekim ayı başındaki değeriyle 2010 yılı Ağustos ayı seviyesine 
gerilemiş durumda. Buna rağmen büyük üreticilerin ortalama 
4000 USD/ton maliyeti olduğu düşünülürse, 7000 USD/ton se-
viyelerinde olan bakır için kriz henüz söz konusu değil.   

Eylül 2011

Çin’in Kömür Alımı Azalıyor mu?
Çin’in metalurjik kömür alımındaki ve fiyatlardaki düşüş ha-
berleri yanında TSX’e kote SouthGobi Resources firmasının 
yaptığı açıklamaya göre de Çin’in alışında herhangi bir azal-
ma olmadığı belirtiliyor. Firmanın açıklaması, Çin’in herhangi 
bir bölgesindeki alıcılarının henüz alışı azaltmadığı yönünde. 
ABD’li kömür madencisi Alpha Natural Resources ise ikinci yarı 

Asya satışlarında bir azalma olabileceğini, bunun da nedeninin 
üretimdeki sıkıntılarla birlikte, “beklenmedik müşteri aktivite-
leri” olduğunu açıkladı. Avustralyalı kok kömürü üreticileri de, 
Eylül’ün son haftası Asyalı müşterileri için fiyatları aşağı çeke-
rek, yılbaşındaki sel felaketinin yaralarını sardıklarını ve ihtiyaç 
karşılayabilecek düzeye geldiklerini gösterdiler.   

Eylül 2011    

Avustralyalı New Hope

Alıcı Arıyor
ASX’e kote kömür madencisi şirket New Hope, birkaç eksik ve 
başlangıç seviyesinde teklif aldıktan sonra, şirketi almak iste-
yecek başka firmaların da teklif yapması çağrısında bulundu. 
New Hope yönetimi şirketi, en iyi teklif verecek ve hissedarlar 
için en karlı olacak şekilde satmayı planlıyor. Şirketin haberinin 
ardından hisseleri % 23’lük bir artışla 6,50 AUD seviyesine fır-
ladı. New Hope Başkanı Robert Milner’ın açıklamalarına göre 
şirket, önemli stratejik değere sahip eşsiz varlıklara sahip. New 
Hope’un çok geniş rezervleri ve kaynakları mevcut olmakla bir-
likte, ilerlemekte olan önemli bir projesi de var. Bununla birlikte 
şirket ucuz maliyetle üretim yapabilecek bir altyapıya sahip. Şir-
ket yetkililerine göre bu satış işi daha birkaç ay devam edecek 
ve şirket yönetimi, bu sürede uygun gördükleri tekliflerin yetki-
lilerini Avustralya’ya davet edip görüşmeler yapacaklar.  

Ekim 2011

Şirketin Önemli Projelerinin Dünya Haritası Üzerindeki Gösterimi



United Manganese’e Göre  
Manganez Fiyatları 
Yeniden Yükselecek
Güney Afrikalı manganez üreticisi United Manganese of the 
Kalahari (UMK)’nın yaptığı açıklamaya göre, birkaç yıldır düşük 
seyreden manganez fiyatları, önümüzdeki iki - üç yıl içinde 
yükselme eğilimine girecek. UMK CEO’su Johan Kriek’in yap-
tığı açıklamaya göre Güney Afrika’nın Kalahari bölgesindeki 
manganez madenlerinin kapasitesi önümüzdeki yıllarda 12 
milyon tona ulaşacak. Kısa vadede bakıldığı zaman, Çin’in şu 
anki toplam ithalat rakamı olan 12 milyon tonluk manganezin 
hepsinin Kalahari bölgesinde üretilebilecek olması, fiyatlarda 
ciddi düşüşlere neden olabilir. Fakat manganez pazarında 
önemli bir yere sahip olan Kriek’in öngörüsü, fiyatların uzun 
vadede yükseleceği şeklinde. Kriek bu düşüncesini, Çin’in 
mevcut manganez madenlerindeki kalitenin düşmesi ve bu 
kalitesiz cevherlerden daha fazla enerji tüketerek ve daha fazla 
emisyon üreterek hammadde elde edilebilmesi, Çin’in bu ka-
litesiz manganez yerine, Güney Afrika’nın ürettiği gibi yüksek 
kalite manganeze yöneleceğine dayanıyor. Bazı Çin manganez 
yataklarındaki derecenin % 14 - 15’ler seviyelerinde olduğunu 
sözlerine ekleyen Kriek, Güney Afrika’nın orta derece manga-
nezinin % 37 - 38 seviyelerinde olduğunu ve yüksek derece 
manganezinin de % 44 - 48 seviyelerinde olduğunun altını 
çizdi. Ülkemizde de manganez madenciliğinin yavaşlamasına 
neden olan düşük fiyatların, Güney Afrika’lı şirketin CEO’sunun 
öngördüğü şekilde yükselmesi halinde, çeşitli manganez ya-
taklarına sahip olan ülkemiz de, manganez pazarında önemli 
bir yer edinebilir.  

Ekim 2011

Çin’de Bir Patlama Daha... 
17 Madenci 
Hayatını Kaybetti
Çin’in Guizhou eyaletinde 4 Ekim’de meydana gelen patlamada 
yer altında mahsur kalan 28 işçiden 14’ü canlı çıkarılarak has-
taneye kaldırılırken, 14’üne yaşamını yitirmiş olarak ulaşıldı. 
Kurtarılan 14 işçiden 3’ü de kaldırıldıkları hastanede hayatlarını 
kaybettiler. Felaket sonrası henüz patlamanın nedeni yetkililer-
ce açıklanmadı. Dünyanın en tehlikeli madenleri olarak nite-
lendirilen Çin’deki kömür madenlerinde geçtiğimiz yıl toplam 
2433 işçi hayatını kaybetmişti.   

Ekim 2011    

BHP Billiton, 
Potas Projelerine Hız Verdi
BHP Billiton yaptığı açıklamada, Jansen ve Saskatchewan’daki 
projelerine hız verdiğini açıkladı. Şirket Yetkilisi Ruban 
Yogarajah’ın açıklamasına göre, projelerin henüz ilk evrede ol-
malarına rağmen ellerindeki veriler ışığında çok iyi potansiyele 
sahip oldukları yönünde ve projelere hız kazandırılmasının ar-
dından, en azından Jansen Projesi için planlanmış yıllık 8 milyon 
tonluk üretime, iki ayrı sahadaki üretimle ulaşılması hedefleni-
yor. BHP Haziran’da yaptığı bir açıklamada Jansen’in geliştirme 
projesi için 488 milyon USD daha harcanmasını ve toplam proje 
değerini 1,2 milyar USD’ye çıkarmayı onayladığını duyurmuştu. 
Firma ilgili projeleri önümüzdeki yıl yönetim kuruluna sunmayı 
ve 2015’te ilk gübre üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyor.  

Eylül 2011    

New World, Çek Cumhuriyeti’nde Kömür Arıyor
Hollandalı şirket New World Resources, Çek Cumhuriyeti’nin 
kuzeydoğusunda bulunan Frenštát Madeni bölgesinde, yeni bir 
taş kömürü rezervi ortaya çıkarmak için çalışmalar yapıyor. New 
World Resources’ın hesaplamalarına göre Frenštát Madeni’nin 
muhtemel rezervi 1,5 milyar ton. Rezervi henüz resmi JORC 

rezervleri listesine dahil etmemiş olan şirket 4 yıl içinde ara-
ma çalışmalarını tamamlayıp, fizibilite çalışmalarına başlamayı 
planlıyor. New World Resources’ın ayrıca, bölgesel büyüme pla-
nı kapsamında Polonya’da Debiensko ve Morcinek projeleri de 
bulunmakta.  

Eylül 2011
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Stratex’ten 
Etiyopya’da Potas Atağı
Ülkemizde 8 ayrı bölgede arama faaliytlerini sürdüren Londra 
Borsası’na kote Stratex International, potas aramalarına odak-
lanmış olan, yeni kurulmuş Rift Resources firmasının % 49,9 
hissesini satın aldığını duyurdu. Anlaşmaya göre Etiyopya’nın 
Afar bölgesindeki 500 km2’lik arama sahaları Rift Resources’a 
aktarılacak ve Rift Resources Etiyopya’da ve o bölgede belirlen-
miş yerlerde, potas ve diğer endüstiyel minerallerin arama ça-
lışmalarını üstlenecek. Stratex Başkanı Christopher Hall yaptığı 
açıklamada Stratex’in ana hedefinin hala değerli metaller ve baz 
metaller olduğunu fakat Etiyopya’daki, potasyumlu gübrelerin 
ana maddesi olan potas aramalarının da gelecekte iyi bir potan-
siyele sahip olduğunu belirtti.  

Ekim 2011 

Çin, Hint Okyanusu’nda

Gelişme Kaydetti 
Çin, Hint Okyanusu’ndaki maden arama çalışmalarını genişlet-
meyi planlıyor. Devlet, Uluslararası Deniz Tabanı Kurumu’ndan 
(International Seabed Authority - ISA) Hint Okyanusu’nun 
güneybatısında 10.000 km2 lik alanda araştırma yapmak için 
onay almayı başardı. Çin, bu bölgedeki araştırmalarına devam 
etmek, araştırma derinliğini ve kapsamını büyütmek için yatı-
rımlarını arttırmayı planlıyor. Devlet Okyanus Yönetimi (State 
Oceanic Administration - SOA) başkanı Liu Cigui yaptığı açık-
lamada, araştırmanın kapsamının ve derinliğinin genişletilme-

sinin ardından şirketinin, kutup bölgelerinin ve derin deniz 
ortamlarının araştırmalarına da yöneleceğini belirtti. Deniz 
İstihbarat Müdürlüğü (The Directorate of Naval Intelligence - 
DNI) de konu ile ilgili olarak endişelerini belirtti. Verilen izinle-
rin ardından Çin’in bölgede mineral araması yapmasının yanı 
sıra, araştırma gemilerini korumak amacıyla savaş gemilerini 
de bölgeye sokabilmesi için mazeret yaratılmış olduğunu sa-
vundu.  

Eylül 2011

Teck Kanada’daki 
Operasyonlarını Geliştirecek
Teck Resources, British Columbia, Kanada’daki iki işletmesinin 
geliştirme çalışmaları için 685 milyon USD harcayacak. Yatırı-
mın 210 milyon USD’si cüruf buharlaştırma ocağı (slag fuming 
furnace) ve mevcut kurşun ergitme sistemine bağlanacak olan 
çöktürme ocağı için harcanacak. Ocakların inşaasının önümüz-
deki yıl başlayacağı ve 2014 yılında tamamlanacağı öngörülü-
yor. Firma ayrıca 475 milyon USD’yi de Highland Valley Copper 
Pojesi’ndeki değirmenin, maden ömrüne uyacak biçimde  ye-
nilenmesi ve büyütülmesi çalışmaları için harcayacak. Değirme-
nin bakım çalışmaları ardından hammadde üretiminin yaklaşık 
% 10, bakır kazanımının da % 2 artması hedeflenmekte.  

Eylül 2011    

Rio Tinto ve Ivanhoe, Oyu Tolgoi Projesi İçin
Hükümetle Anlaşmaya Çalışıyor
Dünyanın en önemli bakır - altın yataklarından biri olan Oyu 
Tolgoi’nin sahipleri Rio Tinto ve Ivanhoe Mines, Eylül ayı so-
nunda bir Moğolistan Hükümeti temsilcisinden, Oyu Tolgoi Ya-
tırım Anlaşması’nda yapılabilecek değişiklikleri konuşmak için 
kendilerine bir davet mektubu geldiğini bildirdiler. Mektupta, 
Moğolistan Hükümeti’nin karına % 16’lık bir ekleme yapılma-
sı istendiği ve proje üzerinde değişebilir oranda imtiyaz talep 
edildiği verilen bilgiler arasında.
İki firma, ortak yaptığı açıklamada Moğolistan Hükümeti’nden 
gelen bu teklifi kabul etmediklerini ve çözülmesi 6 yıl bulan ve 
imzalanan yatırım anlaşmasına bağlı kalınması gerektiğini Mo-
ğolistan Milli Güvenlik Konsey’ine (National Security Council - 
NSR) bildirdiklerini açıkladılar. NSR, Devlet Başkanı Tsakhiagiin 
Elbegdorj, Hükümet Sözcüsü Demberel Damdin ve Başbakan 
Sukhbaatar Batbold’dan oluşuyor. 2009 yılında yapılan anlaş-
maya göre Moğolistan projedeki hisselerini ancak 30 yıl sonra 
arttırabilecek. İki firma ayrıca bu tür durumların, Moğolistan’ın 
yatırım yapmak için uygun ve güvenilir bir ülke olma imajına 
ciddi bir biçimde zarar verebileceğini açıklamalarına ekledikle-
rini belirttiler. Moğolistan Hükümeti’nin bundan sonra nasıl bir 
yol izleyeceği merak konusu.

Oyu Tolgoi’de, ilk açık ocak deneme üretimlerini 2013 yılında 
yaptıktan ve iki yıl sonra da yer altı işletmesini açtıktan sonra, 
ilk on yıl için yılda 1,2 milyar pound bakır ve 650.000 ons altın 
üretilmesi hedeflemekte.
Rio Tinto, Eylül ayı sonunda Ivanhoe Mines’ın 3,7 milyon his-
sesini daha, hisse başı 19,75 CAD ödeyerek satın alarak, sahip 
olabileceği en yüksek yüzde olan % 49 hissenin sahibi olmuş-
tu. Bu gelişme ile Rio Tinto, Oyu Tolgoi’nin yaklaşık 3’te 2 ‘sinin 
sahibi konumunda. Rio Tinto ve Ivanhoe’nun hisseleri dışında 
Moğolistan Hükümeti’nin de projede hissesi bulunmakta.  

Ekim 2011    

Oyu Tolgoi Madeni İnşaat Çalışmaları 
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European Goldfields, Yunanistan’daki Krizi 
Qatar Holding ile Aşmayı Planlıyor
Yunanistan’daki kriz nedeniyle pazarlardaki durgunluk devam 
ederken, TSX’de işlem gören European Goldfields, Qatar Holding 
ile yaklaşık olarak 1 milyar USD’lik bir anlaşma yapmaya hazırlan-
dığını duyurması, üretime geçmek için Yunanistan’daki maden 
inşaalarına devam eden şirketin hisselerinin düşmesini önledi. 
Qatar Yatırım Müdürlüğü’nün bir birimi olan Qatar Holding şir-
kete 600 milyon USD’lik bir borç verecek ve tanesi 9,08 CAD olan 
European Goldfields hisselerinin 40 milyonunu yaklaşık 367 mil-
yon USD’ye satın alacak. Qatar Holding ayrıca mevcut hissedar-
lardan şirketin %10’luk hissesini toplam 180 milyon CAD karşılığı 
satın almış ve 9,3 milyon hisseyi de 13 CAD/hisse karşılığı satın 
alma opsiyonuna sahip olmuştu. Qatar Holding, tüm planlanan 
alımların yapılması ardından, European Goldfields’ın yaklaşık % 
30’luk hissesinin sahibi ve en büyük hissedar olmuş olacak.
Ülkemizde de arama projeleri bulunan şirket European 
Goldfields’ın Genel Başkanı Martyn Konig yaptığı açıklamada, 
bu sıkışık dönemde böyle bir yatırım fırsatı buldukları için şanslı 
olduklarını ve planlanan satışların gerçekleşmesinin ardından, 

portfolyolarındaki tüm projelerin üretime geçmesi için gereken 
anaparanın sağlanmış olacağını (Olympias ve Skouries) ve yeni 
projelerin de hızlandırılmasını sağlayacağını belirtti. Şirket, 2014 
yılına kadar 450.000 ons/yıl altın üretmeyi hedeflediklerini ve 5 
yıl içinde de üretimi 650.000 ons/yıl’a çıkarmayı planladıklarını 
açıkladı.   

Ekim 2011    

Olympias Projesi
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Şirket Haberleri
www.madencilik-turkiye.com

Atlas Copco
Yeni T-WiZ Delici Takım Sistemleri
İsveçli Atlas Copco, T-dişli delici takım sistemlerinin en yenisi 
olan T-WiZ serisini piyasaya sürdü. Yeni delici takım, kendin-
den manşonlu delici boruları (Speedrod) ve T-WiZ şank adap-
törleriyle olan birlikteliği ile önceki versiyonlara göre % 30’a 
kadar daha uzun çalışma ömrüne sahip. Hizmet ömründeki 
bu artış, her vardiya için daha az delici takım sarfiyatı ve daha 
fazla verimlilik anlamına geliyor.  
Gerek yer altı ya da yer üstü madenciliğinde gerek inşaat şan-
tiyelerinde olsun, sert kayaçlar ve çatlaklı formasyonlarda çalı-
şan T-WiZ, daha dayanıklı dişli tasarımı sayesinde daha dirençli 
bir sisteme sahip. Sağlamlığı sayesinde ürün patlatma deliğin-
de kırılmayarak, zaman alan speedrod ve şankların değişimle-
rinden zaman tasarrufu sağlıyor ve ekonomik bir stok tutmaya 

katkıda bulunuyor.
T-WiZ, verimlilikte de artış sağlamakta. Performans artışı saye-
sinde seri patlatma ve hızlı ilerleme imkanı sağlayarak her var-
diyada daha fazla patlatma deliği açılmasına imkan sağlıyor. 
Düşük işçilik maliyeti, minimum stok, daha az idari gider, bu-
nunla birlikte speedrod ve şankların sirkülasyonunun daha az 
olması, çalışan personele projeyi en üst düzeyde yürütmeleri 
konusunda yardımcı oluyor. 
Yeni delme sisteminin speedrod ve şank adaptörü olarak üç 
tipi mevcut. Bunlar; T38-WiZ, T45-WiZ ve T51-WiZ’dir. Ayrıca 
Secoroc tarafından üretilen delici uçlar (bit), yeni T-WiZ siste-
mine mükemmel bir şekilde uyum sağlamakta.   

8. Mehmet Kemal Dedeman Proje
Yarışması Başvuruları Başladı
Dedeman Holding’in kurucusu ve ülkemiz madencilik ve tu-
rizm sektörlerinin gelişmesinde önemli rol oynayan isim Meh-
met Kemal Dedeman’ın anısını yaşatmak ve bu sektörlerin ge-
lişmesine katkıda bulunmak amacı ile 2004 yılından beri dü-
zenlenen ‘Mehmet Kemal Dedeman Araştırma ve Geliştirme 
Proje Yarışması’nın bu yıl sekizincisi düzenleniyor. Başvurula-
rın Eylül ayında başladığı ve Kasım ayına kadar devam edeceği 
yarışma bu yıl “Yarına Bir Değer Bırak” çağrısıyla, madencilik 
alanında “Türk Madenciliğini Geliştirmeye Yönelik Araştırma 
ve Projeler” konusu ile ele alınacak. 
Yarışmaya katılan projeler içinde dereceye giren birinci proje 
20.000 TL, ikinci proje 10.000 TL, üçüncü proje ise 5.000 TL’lik 
ikramiye ile ödüllendirilecek. Ayrıca Seçici Kurul öngördüğü 
takdirde bir veya birden fazla çalışmaya ‘Mehmet Kemal De-
deman Özel Teşvik Ödülü’ verilebilecek. Ödül töreni 12 Şubat 

2012’de düzenlenecek ve törende bir sonraki yılın yarışma ko-
nuları da açıklanacak.
Seçici Kurulu ise şu isimlerden oluşuyor:
Prof. Dr. Gülhan Özbayoğlu (Atılım Üniversitesi), Prof. Dr. Gü-
ven Önal (Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı), İsmet Kasapoğ-

lu (Madencilik Sektörü Başkanlar 
Konseyi Birliği), Prof. Dr. Mahir 
Vardar (İstanbul Teknik Üniversi-
tesi), Nazire Dedeman Çağatay 
(Dedeman Holding), Sabri Kara-
han (Dama Mühendislik), Prof. Dr. 
Üner İpekoğlu (Dokuz Eylül Üni-
versitesi)   
Detaylı bilgi için: 
www.dedeman.com.tr
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Yeni ExxonMobil DTE 10 Excel 
Serisi Hidrolik Yağ
İleri seviye hidrolik sıvılar geliştirme konusunda uzun bir geç-
mişe sahip olan ExxonMobil, şirketin popüler Mobil DTE grubu 
yüksek kaliteli hidrolik yağ serisinin en yeni nesli olan Mobil 
DTE 10 Excel serisini Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da piyasa-
ya sürdüğünü duyurdu. İlk kez 30 yıl önce piyasaya sürülen 
yüksek performanslı hidrolik yağ Mobil DTE, neredeyse her 
tür ticari ve endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır. Ayrıca 
200’ün üzerinde lider orijinal ekipman üreticisi tarafından da 
üstünlüğü onaylanmış bir ürün haline gelmiştir.
ExxonMobil Avrupa Endüstriyel Yağlar Pazarlama Müdürü 
Stuart Milne yeni seri hakkında: “Uzun yıllardır, yüksek kaliteli 
Mobil DTE hidrolik yağları dünyanın her yerindeki başarılı şir-

ketlerin uyguladığı bakım 
stratejilerinin ayrılmaz bir 
parçası olmuştur. Yeni, 
yüksek performanslı Mobil 
DTE 10 Excel serisi saye-

sinde, Mobil DTE hidrolik sıvı markasının mirasını genişletmek 
ve uzman mühendislerin tesislerinde verimliliği arttırmalarına 
yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz.” demiştir. 

Yeni ExxonMobil Hidrolik Yağ, Şirketlere Hidrolik Ve-
rimliliği Arttırma, Ekipman Ömrünü Uzatma ve Bakım 
Maliyetlerini Azaltma Konusunda Yardımcı Olabilir  
Kapsamlı laboratuvar ve sahada kullanım testleri ile for-
müle edilen Mobil DTE 10 Excel serisi, hidrolik verimlilikte 
ExxonMobil’in standart hidrolik yağlarına kıyasla belirgin ar-
tış kaydedilmesine de yardımcı olabilecek.  Gerçekleştirilen 
kontrollü verimlilik testlerinde, Mobil DTE 10 Excel’in standart 
hidrolik uygulamalarda kullanıldığında hidrolik pompa verim-
liliğinde Mobil DTE 20’ye kıyasla % 6’ya kadar iyileşme sağladı-
ğı belirlenmiştir. Bunun sonucu olarak azaltılmış güç tüketimi 
veya arttırılmış makine üretimi ile tasarruf sağlanabilecektir.
Ayrıca çeşitli modern hidrolik sistemler üzerinde gerçekleştirilen 

farklı testler ve saha kullanım analizlerinde, Mobil DTE 10 Excel 
serisi, ExxonMobil’in standart hidrolik sıvılarına kıyasla daha 
yüksek yağ ömrü özellikleri göstermiş, üst düzey hidrolik sis-
tem temizliği ve parça koruması sağlarken, bu sıvıların 3 katına 
kadar daha uzun süre kullanılabildiği de belirlenmiştir. Ayrıca, 
Mobil DTE 10 Excel -34 °C’ye kadar düşük sıcaklıklarda başarıyla 
çalışarak ve ISO VG sınıfını koruyarak, yüksek viskozite indeksi-
nin ve üst düzey kesme dayanımının değerini göstermiştir.
Mobil DTE 10 Excel, kontrollü koşullar altında, standart kanatlı 
pompalarda doğrudan rakip ürünlere karşı da test edilmiştir. 
30 dakikalık testin sonunda, Mobil DTE 10 Excel’in daha az sis-
tem ısısı oluşturduğu belirlenmiş ve ölçülen sistem sıcaklıkları-
nın aynı koşullarda kullanılan belirli diğer ürünlere kıyasla 6 - 7 
°C daha düşük olduğu görülmüştür.
Hem endüstriyel hem de taşınabilir ekipmanların yüksek ba-
sınçlı hidrolik sistemlerinin yağ gereksinimlerini karşılayacak 
şekilde tasarlanan Mobil DTE 10 Excel serisi, inşaat, enerji / 
güç, madencilik, genel imalat, atölyeler, plastik ve selüloz / 
kağıt gibi pek çok endüstriyel sektör ve arazi çalışmaları için 
tavsiye edilen yağ seçeneğidir. Düşük sıcaklıklardaki üst düzey 
performans kapasitesi nedeniyle Mobil DTE 10 Excel gemiler 
de dahil olmak üzere çok geniş bir yelpazedeki soğuk kullanım 
alanlarında da kullanılabilir.
Mobil DTE 10 Excel serisi, viskozite derecesine bağlı olarak De-
nison HF-O, Eaton M2950, CM P69 ve P70, ISO11158 HV, DIN 
51524 Bölüm 3 ve JCMAS HK-1 gibi başlıca endüstri şartname-
lerini geçmiştir.
Mobil DTE 10 Excel serisi veya diğer Mobil marka endüstriyel 
yağlar ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen 
teknik.destek@exxonmmobil.com adresinden ExxonMobil 
Yağları Teknik Destek Mühendisi ile temas kurun veya www.
mobilindustrial.com adresini ziyaret ediniz.   
Yukarıda anlatılan test sonuçları çalışma koşullarına göre fark-
lılık gösterebilir.Bu
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Acme’nin En Büyük 3. Laboratuvarı 
Ankara’da Resmen Açıldı
1971 yılından bu yana dünyanın değişik bölgelerinden gelen 
kayaç, karot ve su numunelerini analiz eden AcmeLabs, 40. 
yılını kutladığı bu yıl, Ankara’da yeni laboratuvarını açmanın 
heyecanını yaşıyor. Ülkemizde Acme Analitik Laboratuvar Hiz-
metleri adı ile bilinen şirketin, Hasanoğlan - Elmadağ mevkiin-
deki 2800 m2 alana yayılmış bu laboratuvarı, ülkemize verdik-
leri önemi bir kez daha gösterir nitelikte.

AcmeLabs üst düzey yetkilileri, Kanada Büyükelçisi Mark E. 
Bailey, sektörün önde gelen firmalarının ve kamu kuruluşları 
yöneticilerinin de bulunduğu açılışta ilk konuşma AcmeLabs 
Yönetim Kurulu Başkanı John Gravel tarafından yapıldı. Konuş-
masında yeni açılan bu laboratuvarın yer seçiminde neleri göz 
önünde bulundurduklarını anlatan Gravel, Türk insanının ça-
lışma biçiminin bu yer seçiminde büyük etken olduğunu söy-
ledi. Ayrıca Vancouver ve Santiago’nun ardından en büyük 3. 
laboratuvarlarının ülkemizde açılmış olmasının sebeplerinden 

biri olarak da ülkemizin içinde bulunduğu ortam ve jeostra-
tejik konumunun önemi olduğunu dile getirdi. Yeni açılan bu 
laboratuvarın hedef bölgesinin Avrupa, Asya ve Afrika kıtası 
olduğunu ve bu bölgelerden gelen numunelerin analizlerinin 
artık Türkiye’de yapılacağını belirtti.

John Gravel’ın konuşmasının ardından laboratuvarın resmi 
açılışı Kanada Büyükelçisi Mark E. Bailey ve AcmeLabs Genel 
Müdürü George Cartwright tarafından yapıldı. Açılışın ardın-
dan Türkiye Ülke Müdürü Nezih Doğu ve AcmeLabs Genel 
Müdürü George Cartwright laboratuvarı davetlilere gezdirdi. 
Her bölümün detaylı bir şekilde incelenmesi ve bilgilendir-
me yapılmasının ardından keyifli açılış ve kokteyl sona erdi. 
AcmeLabs’ın bu tesisinin ülkemizde kurulması ile birlikte ma-
den şirketlerinin numunelerini denizaşırı ülkelere göndermek 
zorunda kalmayarak daha az harcama yapması ve daha hızlı 
sonuçlar alması mümkün olacak.  

Netcad Kullanıcıları Konferansı 
Ankara’da Düzenlendi
Netcad - Ulusal Cad ve Gis Çözümleri AŞ, aralarında madenci-
liğe özel yazılımları NETPRO/Mine’ın da bulunduğu ürünlerini 
kullanan yüzlerce kullanıcısını, Uluslararası Netcad Kullanıcıları 
Konferansı’nda bir araya getirdi. 28 Eylül 2011 tarihinde ODTÜ 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferansa yerli ve 
yabancı Netcad kullanıcıları yoğun ilgi gösterdi. Netcad 6’nın 
yeni sürümünün çıkışının da duyurulduğu konferansta firma-
nın geleceğe dair projeleri ile birlikte üniversite-kamu-özel sek-
tör işbirliğindeki mevcut projelerine yer verildi. Türkiye Kömür 
İşletmeleri Planlama Şube Müdürü Dr. Nejat Tamzok tarafından 
gerçekleştirilen “TKİ’de Madencilik Faaliyetlerinde Kullanılan 
Yazılımlar ve Madencilik Otomasyon, Tasarım Yazılımı Projesi” 

sunumu şirketin madencilik alanındaki projelerine bir örnek 
oldu. Gün boyu devam eden sunumların ardından düzenlenen 
akşam yemeği ve konser ile konferans sona erdi.   
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Temmuz 2011

11 - 16 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen 22. Dün-
ya Madencilik Kongresi, 1000’in üzerinde delegenin katılımı 
ve 55 ülkeden 330 bildiri sunumu ile tamamlandı. Kongre, 11 
Eylül’deki 92. Uluslararası Organizasyon Komitesi (International 
Organization Committee - IOC) toplantısı ve kokteyli ile başladı. 
12 Eylül’de de Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde, Kongre’nin res-
mi açılışı gerçekleştirildi. Büyük bir katılım sağlanan görkemli 
açılış, ülkemizin tanıtım sinevizyonu ile başladı. ‘Hoşgeldiniz’ 
konuşmasının ardından Oğuzhan Balcı yönetimindeki İstanbul 
Orkestrası, Anadolu Ateşi dansçılarının eşliğiyle, Geleneksel 
Türk Müziği’nden seçme eserler sundu.

Büyük beğeni alan açılış gösterilerinin ardından, Dünya Ma-
dencilik Kongresi Türk Milli Komitesi Başkanı Rifat Kont açılış 
konuşması için kürsüye davet edildi. Kont, karşılama mesajla-
rının ardından, artan hammadde ihtiyacını karşılayabilmek için 
madenciliğin önemine değinirken, dünyanın herhangi bir ye-
rinde meydana gelen üzücü bir olayın, tüm dünyada üzüntüye 
yol açtığı ve madencilik çalışmalarının iyi yönetilmesi gerektiği 
üzerinde durdu. Çevre ve insan sağlığının korunması konusu-
nunun artık bir şart olduğu ve bu konunun sınırlarının yasalar 
çerçevesinde net bir şekilde tanımlanması gerektiğinin öne-
minden bahsetti.
Rifat Kont’un konuşmasının ardından, 22. Dünya Madencilik 
Kongresi (World Mining Congress - WMC) Bilimsel Komitesi 
Başkanı Şinasi Eskikaya konuşmasını yapmak için yerini aldı. 
32 yıl sonra ülkemizin ev sahipliği yaptığı 22. Dünya Madenci-
lik Kongresi’nden duyduğu mutluluktan bahsederek başladığı 
konuşmasında, büyük - küçük her madenin önemine, bunların 
yenilenemez olduğuna ve dolayısıyla çok iyi bir şekilde üretil-
mesi ve kullanılması gerektiğine değindi. Madencilik sektörü-
ne genel bakışının ardından Eskikaya, bilimsel sunumların nasıl 
yapılması gerektiğini, zamanı etkin kullanımının önemini ve 
sunumlar hakkındaki genel değerlendirmeyi izleyicilerin bilgi-
lerine sundu.

Şinasi Eskikaya’nın konuşması ardından kürsüye, 22. Dünya Ma-
dencilik Kongresi ana sponsoru olan Çayeli Bakır İşletmeleri’nin 
Şirket Müdürü Ian Anderson çıktı. Türkçe başladığı konuşma-
sının ardından ingilizce olarak Çayeli’ndeki projeyi, bölgeye 
kazandırdıklarını ve son gelişmeleri, görsel sunumuyla birlikte 
anlattı.

Dünya Madencilik Kongresi IOC Başkanı Prof. Dr. Joseph 
Dubisnky’nin madencilik konusundaki düşünceleri ise şu şe-
kilde oldu: “Madencilik, gelişmenin ana kaynağıdır. Dünya 
ekonomisi geçtiğimiz dönemde geriye giderken madencilik 
faaliyetleri de bir miktar yavaşlamıştır fakat yakın zamandaki 
ivmelenme ile birlikte madencilik sektörü, hakettiği noktaya 
yeniden hızla gelmektedir. Arzu edilen noktaya gelirken de gü-
nümüzde en önem verilmesi gereken konular iş güvenliği ve 
teknolojidir.”
Hindistan Kömür Bakanı Sri Prakash Jaiswal’ın Hindistan kömür 
ve maden sanayisi hakkında yaptığı konuşmanın ardından, 
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Bakan Yıldız 
konuşmasına günlük hayatımıza devam edebilmemiz için ma-
denciliğin ne kadar önemli olduğundan bahsederek başladı. 
Ardından madencilik sektöründe çalışan bir kişinin ortalama 
12 kişiye iş imkanı sağladığı ve madencilik sektörünün toplam-
da 30.000’den fazla istihdam sağlayan bir sektör olduğu, enerji 
ihtiyacının karşılanması konusunda da madencilik sektörüne 
büyük ihtiyaç duyulduğu üzerinde durdu. Çevre ve iş güven-
liği konularına diğer konuşmacılar gibi Yıldız da değindi. Yıldız, 
yeni yasa ile birlikte “çantacı” diye tabir edilen yetkin ve ehil ol-
mayan aracıların sektörden uzaklaştırılmaya çalışılmasının ve 
madenlerin bir an önce üretime geçmesinin önemli bir hedef 
olduğunu sözlerini ekledi.
Diğer misafir ülke yetkililerin de sunumları ardından öğle ye-
meği arasına girildi. Yemeğin ardından delegelerin büyük ço-
ğunluğu ile birlikte servislerle İstanbul Fuar Merkezi’ndeki sergi 

22. Dünya Madencilik 
Kongresi ve Sergisi

Etkinlik
www.madencilik-turkiye.com
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alanının açılışına gidildi. 
Fuar açılışında misafirleri bekleyen mehteran gösterisinin ar-
dından, Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Yardımcısı H.E A.B. 
Janovskiv ve Maden İşleri Genel Müdürü Mehmet Hamdi 

Yıldırım’ın açılış konuşmalarının ardından, sergi alanının resmi 
açılışı gerçekleştirildi. Delegeler ve sektörün önde gelen isimle-
rinin, katılımcı firmaların stantlarını ziyaret etmesinin ardından 
ilk günü sona eren fuar, ne yazık ki sonraki günlerde beklediği 
ilgiyi göremedi. Özellikle, kongre ve sergi alanlarının arasında-
ki mesafenin uzak oluşu ve sergi alanında ziyaretçi sayısının az 
oluşu katılımcı firmalar tarafından üzüntüyle karşılandı (Edi-
törün Notu: Bu konu ile ilgili olarak Kongre Türk Milli Komitesi 
Başkanı Rıfat Kont ile gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi Sayfa 62’de 
okuyabilirsiniz.). Ziyaretçi sayısının az olmasının yanında fuar-
da ürünlerini sergileyen firma sayısının da az oluşu başka bir 
olumsuz görüntüydü. 
Bazı aksaklıklar yaşanmış olsa da ülkemiz madenciliğinin geliş-
mesi ve tanıtılması için çok önemli bir etkinlik olan 22. Dünya 
Madencilik Kongresi 15 Eylül Perşembe günü, Fuar ise 16 Eylül 
Cuma günü sona erdi.

SRK Danışmanlık
SRK Türkiye, uluslararası SRK Grubu’na bağlı bir şirket olarak 
2001 yılında Türkiye’de çalışmalarına başlamış ve geçen on yıl 
içinde ülkemiz madenciliğine destek olup, sektörle ilgili tüm 
konularda uluslararası standartlarda yapılan çalışmalarda öncü 
rolü üstlenmiştir. Diğer taraftan şirket, sektörle ilgili her türlü 
kongre, sempozyum, fuar vb. organizasyonlara da mümkün 
olduğunca katılarak madenciliğe olan katkılarını sürdürmeye 
devam etmektedir.
SRK Türkiye, 11 - 16 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul’da düzen-
lenen 22. Dünya Madencilik Kongresi’ne sponsor olarak katkı 
sağlamanın yanı sıra kongrede tebliğ sunmuş, yurtdışındaki 
ofislerinden gelen konularında uzman danışmanlarıyla özel 
konularda kısa dersler (Master Class) vermiş, bu derslere çok 
büyük oranda katılım olmuştur. Ayrıca, yapılan hizmetlerini ta-
nıtma amaçlı olarak fuarda da yer alarak önemli ölçüde organi-
zasyona katkı ve değer sağlamıştır. 
Bu yıl Türkiye’de 10. yılını kutlayan SRK, bu vesilesiyle fuar ala-
nındaki standında kokteyl vererek, bu günlere gelmesinde ve-
rilen desteğe de teşekkür etme imkanı da bulmuştur.

Engin İzolasyon
22. Dünya Madencilik Kongre ve Fuarı’nın dünyada maden çe-
şitliliği bakımından ilk 10 ülke arasına giren Türkiye’mizde dü-
zenlenmesi; ülkemiz madenciliğinin tanıtılması, geliştirilmesi 
ve zengin yer altı kaynaklarının tüm dünyaya gösterilmesi açı-
sından büyük fırsat sağlamıştır.
Fakat içinde bulunduğumuz yıl ortaya çıkan ekonomik belirsiz-
likler nedeniyle katılımın istenilen düzeyde gerçekleşmediğini 
düşünüyoruz. Bize göre kongrenin yurt dışı tanıtımının da eksik 
kalması talebi azaltan başka bir sebep. Böyle büyük ölçekli bir 
kongrenin bu kadar az katılımcı çekmesi, bizi ve diğer katılım-
cıları üzdü. Bununla birlikte fuar alanı ve konferans salonunun 
farklı bölgelerde olması, normalde az olan katılımcıların fuar 
alanına talebini de oldukça düşürdü.
Katılımın sınırlı olmasına rağmen değerli madencilerimiz ve 
firmalarımız fuar süresince bu fırsatı en iyi şekilde değerlen-
dirmişlerdir. Bu kongre ve fuarın, ülkemiz madenciliğine yeni 
kapılar açacağına inanıyoruz.  

Fuara katılan bazı firmalar, fuarla ilgili düşüncelerini bizlerle paylaştılar:
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Fuara katılan diğer bazı firmalar ise şu şekilde oldu: 

FLSmidth
Bakır, demir, değerli madenler, nadir toprak elementleri, fosfat, 
potas ve kömür gibi çok geniş bir yelpazede full sistem tesis 
kurulumu yapan İngiliz şirket fuarın katılımcıları arasındaydı.

ACME Labs
Acme Lab Türkiye Müdürü Nezih Doğu ve Avrupa, Asya, Afri-
ka ve Avustralya Bölgesi Müdürü George Siasios, ziyaretçilere 
dünyadaki 3. Acme Laboratuvarı olan Ankara’daki yeni tesisle-
rini tanıttılar. 

Denge Teknik
Analitik ve endüstriyel analiz cihazlarının satış ve servisinde uz-
man şirket, kömür ve maden analiz cihazları ile fuarda kendini 
gösterdi. Portatif XRF cihazları da ziyaretçilerin ilgi gösterdiği 
ürünlerden oldu. 

SFS Teksomak
Arama sondaj makinesi, patlatma - delme makinesi ve sondaj 
ekipmanları üretimi yapan Teksomak, ziyaretçilerin ilgisine 
sunduğu sondaj makinaları ile göz doldurdu. 

Koaş Ltd.
Koaş Ltd. özellikle temsilcisi olduğu; maden endüstrisi alanında 
sensör bazlı ayıklama sistemleri üreticisi olan CommodasUltra-
soft ve endüstriyel mineraller, cam, plastik ve tuz konularında 
faaliyet gösteren sensör bazlı ayıklama sistemleri üreticisi olan 
Mogensen GmbH firmalarını ve ürünlerini sektöre tanıttı. 

Zenit Madencilik
Ariana Resources ve Proccea İnşaat ortaklığında kurulan Zenit 
Madencilik Şirketi yetkilileri (Soldan sağa: Francis Wedin, Soner 
Koldaş, Michael de Villiers, Erhan Şener, Kerim Şener), fuarda 
yeni şirketlerini tanıtma fırsatı yakaladılar. 
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DMT GmbH & Co. KG
Bağımsız mühendislik ve danışmanlık şirketi olan Alman DMT 
fuara, Türkiye yetkilisi Yücel Pıçakçı başta olmak üzere yerli ve 
yabancı yetkililerle birlikte katıldı. 

Madencilik Türkiye Dergisi
Özellikle yabancı ziyaretçilerin Madencilik Türkiye Dergisi’ne ve 
Mining Turkey Magazine’a ilgisi yoğun oldu.    
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Onur Aydın
Madencilik Türkiye
Genel Koordinatör – Editör

Ülke madenciliğimizin gelişmesi ve sektörel iletişimin artması 
amacıyla 2009 yılında yayın hayatına başlayan ‘Madencilik Tür-
kiye Dergisi’, iki yıldan uzun bir süredir amaçları doğrultusun-
da aralıksız olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bugüne kadar 
daha çok özel sektöre hizmet vermiş olan ve popüler bir içeriğe 
sahip olan Madencilik Türkiye’nin yanında, aynı hedefler doğ-
rultusunda akademik dünyaya da hizmet etmek amacıyla ‘MT 
Bilimsel’ isimli, akademik içerikli dergimizi yayına hazırladığımı-
zı gururla duyurmak istiyoruz. Ülkemizde yer bilimleri ve ma-
dencilik alanında Türkçe içerikle yayınlanan bilimsel dergilerin 
sayısının azlığı ve çeşitli nedenlerle periyodik olarak yayın ha-
yatlarını sürdürememeleri nedeniyle bu açığı, yayıncılık alanın-
da uzmanlaşan Madencilik Türkiye Dergisi ekibinin yapmasının 
uygun olacağını düşünerek bu kararı almış bulunmaktayız.

Bu noktada, uzun süredir Madencilik Türkiye’nin akademik 
danışmanlığını yapmakta olan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 
Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Okay Aksoy, 
MT Bilimsel için oluşturacağı bir kadro ile bu derginin akademik 
editöryasını üstlenecek, Madencilik Türkiye Dergisi ekibi ise MT 
Bilimsel’in yayınlanması, teknik alt yapısının oluşturulması ve 
dağıtılması konusunda faaliyet gösterecek. 

Türkçe dilinde yayın yapacak olan MT Bilimsel’in içeriğine “Ye-
raltı Kaynakları” (başta madenler olmak üzere petrol, doğalgaz, 
jeotermal vs) ile ilgili her konuda makaleler kabul edilecektir. 
MT Bilimsel’in hazırlıkları tüm hızıyla sürerken konunun detay-
ları önümüzdeki sayıda ayrıca duyurulacaktır. 

C. Okay Aksoy
Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi

Son yıllarda üniversiteler cennetine dönen ülkemizde, hem dev-
let hem de vakıflar tarafından çok fazla üniversite kurulmuştur. 
Ancak, kurulan bu üniversitelerin “yüksek lise” olmaktan kurtul-
malarının yolu, önemli araştırmalar yapacak ve kaliteli eğitim 
verecek öğretim üyelerinin yetiştirilmesinden geçmektedir. 
Genç akademisyenler açısından bakıldığında, çeşitli bölüm-
lerde çok fazla yığılmalar olmakla birlikte, bazı bölümlerde ise 
yetiştirilecek personel bulmakta zorluk çekilmektedir. 

Üniversitelerimizde yetişen akademik personeller, akademik 
anlamda ilerleyebilmek için yayın yapmak zorundadırlar. Son 
yıllarda önümüze getirilen, SCI/SCI-Expanded kapsamındaki 
dergilerde yayın yapma zorunluluğu, akademisyenleri farklı 
yollara itmektedir. Bu konuda bazı örnekler vermek de müm-
kündür. Örneğin, mesleğimiz sahada gerçekleşen madencilik 
operasyonlarını kapsamaktadır. İyi bir makale hazırlamak için 
saha çalışması yapılması mutlaka gereklidir. Bazen saha çalış-
ması yapılmadan, değişik teknikler kullanarak, sadece SCI/SCI-
Expanded bir dergide basılsın diye makaleler oluşturulmakta-
dır. Bu noktada çoğu zaman arkadaşlıklar da devreye girmekte-
dir. Bu nedenle, çok sayıda kaliteli makale üretilememekte, üre-
tilebilen kaliteli makaleler ise İngilizce olarak SCI/SCI-Expanded 
kapsamındaki dergilerde yayımlanmaktadır. 

Ayrıca, bu sistemin bir getirisi olarak ülkemizde yayımlanan 
akademik dergi sayısı çok az sayıdadır. Bunun sonucunda, ha-
zırlanan makalelerin basılması için uzun süreler geçmektedir. 
Bu ve bunun gibi nedenlerden dolayı yeni yetişen genç akade-
misyenler Türkçe kaynak bulmakta zorlanmaktadır. 

Son Doçentlik kriterlerine Türkçe yayın zorunluluğu eklenece-
ği bilgisi dilden dile dolaşırken, Madencilik Türkiye Dergisi’nin 
Editörü Sayın Onur Aydın ve çalışma arkadaşları, bu gerekliliği 
görerek “MT Bilimsel” adı altında, sadece akademik içerikte ya-
yınlara yer verilecek ve yılda 2 - 4 sayı olacak şekilde bir dergi 
basılması konusunda fikir beyan etmişlerdir. Bizler de bu konu-
yu önemli bularak konu üzerinde çalışmalara başlamış bulunu-
yoruz. Şu an ön hazırlıkları üzerinde yoğunlaştığımız bilimsel 
dergi hakkında genel detaylar bir sonraki sayımızda sizlere su-
nulacaktır.

Saygılarımla. 

Madencilik Türkiye 
Yayınlarına Bir Yenisini Daha Ekliyor

Akademik dergimiz ile ilgili her türlü sorunuzu akademik 
baş editörümüz Okay Aksoy’a ve/veya Onur Aydın’a ile-
tebilirsiniz.

Duyuru
www.madencilik-turkiye.com
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Dünyanın her yerinde büyük bir beğeni ve güven ile kullanılmakta olan 
ve sınıfının en verimli makinesi olarak görülen Boart Longyear LF90D, 
güçlü yapısı ve kullanışlı tasarımı sayesinde Türk madencilik sektörünün 
takdirini ve sevgisini hak ettiğini kesin olarak kanıtlamıştır. 

Boart Longyear LF90D: 
Türkiye’de Çok Sevildi

T
ürkiye’de, özellikle değişken zemin 
şartlarına sahip olan ve sondaj maki-
nesi kaynaklı sorunlar ile karşılaşmak 
istemeyen büyük maden şirketleri-

nin tartışmasız ilk tercihi olan Boart Longyear 
LF90D, Türkiye piyasasına 2011 yılı içerisinde 8 
adet satılarak dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de en çok kullanılan makine olarak sektördeki 
yerini sağlamlaştırmıştır.

Yine Boart Longyear tarafından geliştirilen 
LF90, LF90LS ve LF90C model makinelerin 
uluslararası operasyonlarda edindikleri saha 
tecrübeleri ve yıllar süren kapsamlı Ar-Ge ça-
lışmaları sonucunda serisinin en üstün maki-
nesi haline gelen LF90D, kendi sınıfının da en 
verimli makinesi olmayı başarmıştır. 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de istikrarlı performansı 
ve yüksek verimliliği sayesinde LF90D, kendisini tercih edenleri 
memnun ederek en zorlu şartlarda bile hızlı ve başarılı sondaj-
lara imza atmıştır. 

Boart Longyear LF90D Teknik Özelliklere Genel Bakış
Yıllar süren saha tecrübesinin tüm olumlu yönlerini bünyesin-
de toplayan 90 serisinin son ve en üstün makinesi LF90D; NQ 

çapta 930 m delgi kapasitesi, mükemmel hidrolik sistemi ve pa-
tentli morset tasarımı sayesinde kendisini rakiplerinin bir adım 
önüne çıkartmaktadır. 

Nitro-Chuck®:  Patentli Nitrojen Gazı Tahrikli Morset 
Tasarımı
Boart Longyear LF90D’yi rakiplerinden daha üstün kılan göze 
çarpan en önemli özelliği tamamen Boart Longyear teknolojisi 

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

BOART LONGYEAR LF90D TEKNİK ÖZELLİKLER

DİZEL MOTOR
Cummins QSB 6,7 L, su soğutmalı, turbo şarjlı, 220 Hp(153 kW) güce sahip ve Tier-III 
sertifikalı dizel motor.

HİDROLİK SİSTEM 

Ana Pompa: 
İkinci Pompa:

Yardımcı Pompa:

Eksenel pistonlu, değişken deplasmanlı ve basınç dengelemeli 3 adet hidrolik pompa.
Ana ve ikinci pompalarda yakıt tasarrufu sağlayan yüke duyarlılık sistemi.
Yüke duyarlı, 165 l/dk max. debi ve 310 Bar (4.500 psi) max. basınç.
Yüke duyarlı, 64 l/dk max. debi ve 210 Bar (3.000 psi) max. basınç.
42 l/dk max. debi ve 140 Bar (2.000 psi) max. basınç.

MORSET MODÜLÜ

Patentli Nitro-Chuck® tasarımı, nitrojen gazı ile kapanan çeneler. 
Ters yöne de dönebilen Rexroth marka hidrolik motor ve 4 vitesli Funk marka şanzıman. 
Kendinden yağlamalı hidrolik sistem.
Max. eksenel tutma kapasitesi: 222.400 N  (22.680 kg)

TORK VE DEVİR DEĞERLERİ

1. Vites   Devir: 122 RPM - 199 RPM,  Tork: 5.322 Nm – 3.254 Nm
2. Vites   Devir: 246 RPM - 400 RPM, Tork: 2.648 Nm – 1.620 Nm
3. Vites   Devir: 439 RPM - 714 RPM , Tork: 1.486 Nm - 908 Nm
4. Vites   Devir: 769 RPM – 1.250 RPM, Tork: 849 Nm  - 519 Nm

ANA HALAT TAMBURU
Sabit hızlı hidrolik tahrikli tambur motoru. 7.258 kg çekme kapasitesi, 53 m/dk çekme 
hızı. 15 mm çapında çelik halat. 23.042 kg kopma ağırlığı.

WIRELINE HALAT TAMBURU
Denge valflarıyla entegre hidrolik tahrikli tambur motoru. 
4,8 mm çapında,  1.890 m sargı kapasitesi. 2.268 kg kopma ağırlığı. 
Boş tambur çekme hızı: 145 m/dk. Dolu tambur çekme hızı: 433 m/dk

Bu
 b

ir
 re

kl
am

dı
r.

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

Bülent Şahhüseyinoğlu 
Genel Müdür
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi
Mapek Makine ve San. Ltd. Şti.
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ile geliştirilen patentli 
Nitro-Chuck® sistemidir. 

Nitrojen gazı ile kapanıp 
hidrolik olarak açılan 
çenelerin yarattığı 22,6 
tonluk eksenel tutma 
gücü, takıma yüksek 
tork uygulanması gere-
ken zorlu formasyonlar-
da ve takım ağırlığının 
arttığı derin sondajlarda 
önemli bir fark yarat-
maktadır. Ters yöne de 
dönebilen değişken ro-
tasyonu, operatöre tij 

bağlayıp çözme işlemi sırasında büyük kolaylık sağlamaktadır.

Kule (Mast) ve Besleme Sistemi: 11,4 Tonluk Çekme 
Kuvveti 
Boart Longyear LF90D, 10,1 m uzunluğunda, bağımsız bağlan-
tılara sahip çift hidrolik pistonu ile kolay ve pratik açılan bir kule-
ye sahiptir. Çok güçlü bir yapıya sahip olan kulenin maksimum 
çekme kuvveti 11.400 kg, maksimum basma kuvveti ise 6.000 
kg’dır ve 6 m’lik çekme kapasitesi ile özellikle takım çekilirken 
çift tij çekme olanağı sağlayarak manevra sürenizi kısaltır. 

Kulenin ilerleme hidrolik silindiri 3,35 m’lik besleme (ilerleme) 
aralığına sahiptir. Sadece dikey değil aynı zamanda açılı sondaj 
operasyonlarında da başarı ile kullanılabilen Boart Longyear 

LF90D, 90° dik açı ile 45° yatay açı arasında sondaj yapabilmek-
tedir. Kumanda panelinden hidrolik olarak yan tarafa kaydırıla-
bilen morset tasarımı sayesinde tij bağlama - çözme işlemleri 
pratik bir şekilde yapılabilmektedir. 
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Kontrol Paneli: Tüm Operatörler İçin Kullanışlı ve Pratik
LF90D kontrol paneli, sade ve ergonomik bir dizayna sahiptir.
Kontrol panelinde bulunan göstergeler tüm operatörler tara-
fından rahatlıkla kullanılacak şekilde tasarlanmış olup, uzun 
yıllar farklı makinelerde çalışmış operatörler bile LF90D kontrol 
paneline rahatlıkla adapte olmaktadır. 

Cummins motor birimine direkt olarak bağlı olan dijital göster-
ge, operatörün motorla ilgili tüm teknik verileri anlık olarak ta-
kip etmesine olanak sağlar. Motor biriminde oluşabilecek her-
hangi bir arıza durumunda ise dijital ekran uyarı vererek ilgili 
arıza hakkında operatörü bilgilendirmektedir.  

LF90D BOYUT, HACİM VE AĞIRLIK BİLGİLERİ

PALETE MONTE AĞIRLIK 11.000 kg

KIZAĞA MONTE AĞIRLIK (TEMEL HALİ) 8.400 kg

HİDROLİK TANK KAPASİTESİ 231 l

YAKIT TANKI KAPASİTESİ 243 l

TAM AÇILMIŞ KULE UZUNLUĞU 10,1 m
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Güney Afrikalı Şirket
Tarafından Geliştirilen
Hareket ve Tetkik Radarı
(Movement And Surveying Radar - Msr)  

R
eutech Mining, yerel pazar ve ihracat pazarları için ze-
min ve deniz radar sistemleri geliştiren ve üreten Reu-
tech Radar Sistemleri’nin bir alt birimidir. JSE (Johan-
nesburg Stock Exchange)’de listelenen mühendislik 

ve teknoloji firması Reunert Limited şirketinin de bir alt kurulu-
şudur. Reutech Mining, dünya çapında, yer üstü madencilik fa-
aliyetleri için ileri jeoteknik gözlem ve etüd sistemleri sağlayıcı-
sıdır. Bu sistemler maden güvenliğinin geliştirilmesine, maden 
planlarının hazırlanmasına ve üretimin artarılmasına önemli 
ölçüde katkı sağlamaktadır.  

MSR’ın Geliştirilmesi  
MSR, Western Cape, Güney Afrika’da 
bulunan Stellenbosch’ta Reutech Ra-
dar Sistemleri tesislerinde tasarlanmış 

ve geliştirilmiştir. İlk sistem 2006 yılında hazırlanmıştır.  

Özellikleri 
MSR en son teknoloji radar ve ölçüm teknolojisi kullanarak, 
yüksek doğrulukta, gerçek zamanlı olarak tüm hava koşulların-
da ölçüm ve şev hareketi gözlemi yapabilme özelliğine sahiptir 
ki bu özellik, açık ocak işletmelerde şev kaymaları ve çökmele-
rinin önceden tahmininde kritik bir unsurdur.  

MSR’da bulunan şev stabilitesi özel-
likleri içerisinde, her türlü madencilik 
faaliyeti ihtiyaçlarını karşılayacak, mi-
limetrenin altında hassasiyete sahip 
ölçüm, gerçek zamanlı şev hareketi 
ölçümü, coğrafi referanslı şev hareketi 
ölçümü, ikili kullanıcı için tanımlanmış 
alarm oluşturma yazılımı bulunmakta-
dır. Yazılım kullanıcıya tarama hızını be-
lirleyebilme ve yüksek derecede tehdit 
teşkil eden bölgeler ile gözardı edilebi-
lecek zonları yapılandırabilme imkanı 
sunmaktadır. Sistem ayrıca tam kayıt 
ve tekrar oynatma işlevselleği sunmak-
tadır. MSR, 2500 metreye kadar etkin 
olarak kullanılabilmektedir ve çetin 
hava koşulları altında görev yapabil-
mektedir. Sistem -30 °C’den +55 °C’ye 
varan sıcaklık aralığında, aşırı tozlu or-

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Jan de Beer
Reutech Mining
Madencilik Yöneticisi
reutechmining@reutech.co.za

    MSR, günümüz 
küresel 
piyasalarındaki 
en gelişmiş şev 
gözlem sistemidir 
ve tüm dünyadaki 
madenlerde 
kullanılmaktadır
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tamlarda, rüzgar hızının 100 km/saat’e ulaştığı ve yağışın 60 
mm/saate ulaştığı ortamlarda faaliyet gösterebilmektedir. 

MSR’ın Madencilikte Kullanımı
MSR özel olarak zorlu madencilik koşullarında güvenilir bir 
biçimde kullanılabilmesi ve doğru bir şekilde, standart sayısal 
arazi haritaları (Digital Terrain Maps - DTM) ile sistem üzerinden 
entegrasyona olanak sağlayan, tümüyle coğrafi referanslı veri 
üretmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu sayede sistemin, ışık ve at-
mosferik koşullardan etkilenmeyerek “tamamen kör” bir şekilde 
işlemesi sağlanmaktadır. Bir sahadaki farklı sayısal model kat-
manları ile ilgili veriler, şev üzerinde yer alan çatlak ve fay gibi 
belirli yapılar için üretilmiş radar temelli yer değiştirme verileri-
nin karşılaştırılabilmesi amacıyla dışa aktarılabilir. Bu özellikler 
titiz bir ölçüm sağlamak ve tahmin edilen şev üzerindeki her 
türlü zayıflığa karşı hızlı bir tepki verilebilmesini kolaylaştırmak 
içindir. Şev duraysızlığının önceden tespit edilmesi, insanların 
ve pahalı ekipmanların sorunlu bölgeden güvenli bir şekilde ve 
zamanında tahliye edilebilmesini emniyet altına alır.  

Son 24 ayı aşkın süredir MSR sistemleri, tam zamanlı olarak 
istihdam edilecek teknisyenlere ihtiyaç duyulmadan, her tür-
lü maden sahasında ortalama olarak % 98’den fazla işletimsel 
kullanılabilirliğe sahip olmuştur.

Pazar  ve Teknik Destek
MSR günümüz küresel piyasalarındaki en gelişmiş şev gözlem 
sistemidir ve tüm dünyadaki madenlerde kullanılmaktadır. 
Ürünlerimize tüm dünya çapında bulunan yerel temsilcilikler 
ve tam zamanlı çalışan çağrı merkezi vasıtasıyla destek hizmeti 
sağlanmaktadır.  

MSR artık CE uygunluğuna sahip  
Son zamanlardaki küresel varlığımızı genişletmemizin bir par-
çası olarak MSR, yürürlükteki tüm Avrupa Birliği standartlarına 
uygunluğundan emin olmak adına bağımsız bir kuruluş tara-
fından incelemeye tabi tutulmuştur.  Reutech Mining artık MSR 
ürün yelpazesindeki tüm modellerde, özenilen CE damgasını 
kullanabilmek için yetkili kılınmıştır.  Bu yetki, Reutech’in ürün-
lerinin ilgili standartlara uygunluğunu kanıtlamasının yanında 
daha da önemlisi, müşterilerimiz tarafından güvenilir bir şekil-
de kullanılabileceğini de kanıtlıyor.  

FCC uygunluğu
MSR Amerika Birleşik Devlertleri’nde FCC tarafından kabul edil-
miştir.

Diğer Öne Çıkanlar  
Atık dağıtımı konumlandırma sistemi
Reutech Mining ve Stone Three Venture Technology işbirliği ile, 
Northern Cape, Güney Afrika’daki Sishen Demir Madeni için, ilk 
atık dağıtımı konumlandırma sisteminin teslimat ve konuşlan-
dırılması başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Sistem, atık dağıtıcı-
sının atık yığınına fazla yaklaşması halinde operatörü uyararak 
güvenliğini sağlamakta. Buna ek olarak sistem, atık dağıtıcısının 

malzemesini atık 
yığını üzerinde da-
ğıtırken güvenli 
bir şekilde hare-
ket edebilmesine 
imkan sağlayacak 
bir bölge hesapla-
yarak, atık dağıtı-
cısı için koruma da 
sağlamakta.  

Yeni Kendi Enerjisine Sahip Konteyner (New Self Po-
wered Container - SPC)
SPC, hassas cihazların maruz kalabilecekleri parçalara karşı ko-
runmasını gerektiren durumlarda kullanılabilecek, çok amaçlı, 
tamamen özelleştirilebilir kapalı bir konteyner birimidir.  

Sistem, konteyner içerisinde bulunan tüm donanımı uzaktan 
izleyebilme ve kontrol edilebilme özelliğine sahiptir ve ayrıca 
bünyesinde bütünüyle özelleşmiş güneş enerjisi sistemi barın-
dırmaktadır.  Reutech Mining artık, uzak kontrol gerektiren faali-
yetler veya elektrik enerjisine ihtiyaç duyulan ama erişimin sağ-
lanamadığı yerler için güneş enerjisi çözümleri sunmaktadır.  

Gelecek Ne Getiriyor?
Madenler derinleştikçe ve dikleştikçe, cevherin efektif olarak 
çıkarılmasını sağlamak maliyetleri artıracaktır.  Bu nedenle şev 
duraylılığı gözlemine olan talep de bu oranda artacaktır.  Sonuç 
olarak Reutech Mining, üretimi ve maden güvenliğini artırmayı 
garanti edecek, daha uzun aralıklarda algılama ve daha fazla gü-
venilirlik sunan sistemler yaratarak, zorluklarla barışmıştır.     

İletişim:
Jan de Beer
Madencilik Yöneticisi
Reutech Mining 35 Electron Avenue Technopark Stellenbosch 
7600 Güney Afrika
E-posta: reutechmining@reutech.co.za
www.reutechmining.com
Tel: +27 21 880 1150
Faks: +27 21 880 1842
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Etkin Bir Çevre  
Koruma Aracı ÇED

G
ünümüzden bin yıl önce yaşamış ünlü Türk Bilgini 
İbn-i Sina “Tozlar ve dumanlar olmasaydı insanoğlu 
bin yıl yaşardı” demiş ve çağımızın büyük problem-
lerinden biri olan çevre kirliliği konusuna daha o za-

mandan dikkati çekmiştir. 

Yeryüzündeki mevcut kirliliğin % 50’si son 40 - 50 yılda meyda-
na gelmiştir. ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) uygulaması-
na bu tarihlerde başlanmış olunsaydı; İstanbul’da Haliç, İzmir 
Körfezi, İzmit Körfezi ve daha birçok doğal kaynaklarımız çev-
re kirliliğine maruz kalmazdı. Çünkü “ÇED raporu bir tür çevre 
koruma aracı”dır. Sürdürülebilir kalkınmanın, sürdürülebilir 
çevrenin ve ekolojiyi korumanın olmazsa olmazı ÇED Raporu 
uygulamasıdır.

Yatırımcı için ÇED süreci bir ayak bağı değildir. Yatırımı gecik-
tirmez ve mani olmaz. Çünkü ÇED, ekonomik kalkınmayı ve 
gelişmeyi engellemeden, çevre sorunlarına çözüm üreten 
bilimsel ve pratik yaklaşımları oluşturur. ÇED, çevresel açıdan 
tutarlı ve ekonomik açıdan yararlı olan çözümler üretir. Tüm 
karar vericiler ve tüm yatırımcılar için çok güçlü bir planlama 
enstrümanıdır. Planlanan ve/veya düşünülen bir projede ilk ya-
pılacak iş ÇED çalışmasıdır. Yatırımın, daha ön fizibilitesi veya 
avam tasarımı ile başlayan ÇED sürecinde yatırım şekilleniyor, 
düzenleniyor, fikirler netleşiyor, projeleniyor ve yatırımcının yol 
haritası ortaya çıkıyor. 

Anlamlı bir kalkınmanın temel koşullarından birincisi, kalkınma 
ve çevrenin birbirinin karşıtı değil, tamamlayıcısı olduğu bilin-
cidir. Sürdürülebilir çevre için üretime evet, kirliliğe hayır... 

Bazı basın organlarında “Çevre Bakanlığı, ÇED ve Planlama 
Genel Müdürlüğünden çok az proje için ÇED Olumsuz kararı 
çıkmaktadır, nasıl olsa ÇED Olumlu Kararı alınır.” diyen zihniyet 
için şu düşüncemi paylaşmak istiyorum. Yatırımcının önerdiği, 
çevre kirliliğine sebep olacak ve ÇED Olumsuz Kararı verilebile-
cek yatırımlar daha etüt safhasında ÇED Yeterlik Belgesi sahibi 
mühendislik ve danışmanlık firmaları tarafından elemine edil-
mekte ve bu projelere ÇED Başvuru Dosyaları hazırlanmamak-
tadır. Yatırımcıya yapılan teknik müşavirlik kapsamında yatırım-
cı, projesinin çevresel sorunları hakkında bilgilendirilmekte ve 
bu tür yatırımlar için Bakanlığa müracaatları yapılmamaktadır. 
ÇED sürecini yürütecek ve ÇED raporunu hazırlayacak firmalara 
Bakanlık tarafından “ÇED Yeterlik Belgesi” verilmektedir. Firma-
nın raporla ilgili hataları olur ise belge iptal edilmektedir. Belge 
sahibi firmalarımız, gerek Çevre Bakanlığının gerekse yatırım-
cının tarafsız çözüm ortağı ve/veya teknik çevre müşaviri ko-

numundadır. Bakanlık sitesinde yayınlanan ÇED Olumlu / ÇED 
Olumsuz kararlarında ÇED Olumsuz kararının az çıkmasının 
nedeni budur. Çevre müşaviri firmalarımız, olmayacak işe daha 
baştan amin demezler. 

Bakanlığa sunulan projeler ise ÇED sürecinde ilgili komisyon-
lardan ve halkın görüş ve önerilerinden geçmektedir. Şunu 
belirtmek isterim ki; son 17 yılda ÇED Raporu üzerine “ÇED 
Olumlu Kararı” verilerek yatırıma başlanan her hangi projenin 
önlenemez kirlilik yarattığı ve yanlış karar verildiği görülme-
miştir. Ülkemizde şu anda kirlilik yaratan faaliyetler çok eski ve 
ÇED raporuna tabi olmayan yatırımlardır. Bakanlık ayrıca bu 
faaliyetler için de kirlilik yaratmayacak idari ve yasal tedbirleri 
almaktadır. 

Bu yazımızda ÇEVBİR (Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Birliği 
Derneği) ’den de kısaca bahsetmek isterim: 

Çevre konusunda mühendislik, müşavirlik, denetim, analiz-
ölçüm ve proje hizmetleri veren firmaların, bir araya gelerek 
örgütlenmesi ve sivil toplum kuruluşu şeklinde birlik oluştur-
maları fikrinden yola çıkarak 12.03.2003 tarihinde Ankara’da 
kurulmuştur. 

Çevre konusunda kurulmuş bir STK olarak; dünya ve ülkemiz 
kamuoyunda oluşan çevre bilincinin yükselen değer olarak 
kabul gördüğü günümüzde, sürdürülebilir kalkınma ve sürdü-
rülebilir çevre konusunda önemli hizmetler verdiğimizi ve bun-
dan böyle de verebileceğimizi düşünüyoruz.

Madencilik Türkiye Dergisi’nin yayın hayatını ÇEVBİR olarak izli-
yor ve başarılarının devamını diliyoruz.   

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

Selahattin Hacıömeroğlu
Çevre Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
shaciomeroglu@cevbir.org.tr

Çevre Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Selahattin Hacıömeroğlu
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BARKOM 25 Yıldır
Tecrübe Destek Kalite…

Madencilik Türkiye (MT): Kaan Bey, öncelikle sizi ve şirketi-
nizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Kaan Şimşek (KŞ): Barkom’dan önce Türkiye’nin en büyük altın 
madenlerinden birinde gerek yer altı, gerek yer üstü çalışma-
larında görev aldım. 2007 yılından beri de Barkom’dayım. İlk 
üç sene genellikle sahada çalıştım. Son bir iki senedir de tek-
nik ve idari birimde görev yapmaya devam ediyorum. Barkom, 
1987 yılından beri kendi yerleşik fabrikasında elmaslı sondaj 
ekipmanları, sondaj yardımcı ekipmanları, rotari sondaj ekip-
manları, delici kırıcı ekipmanlar, enjeksiyon ekipmanları, havalı 
ve sulu grup her türlü konuda, tüm ekipmanları ve makinaları 
firmalara sağlayan ve aynı zamanda bunların servisini karşıla-
yan bir firmadır. En büyük avantajımız hızlı servis desteğimiz ve 
sorunlara yerinde müdahele etme olanağımız diyebilirim.

(MT): Ankara’da kurulan köklü bir şirketsiniz. Barkom’un 
Ostim’de bulunan fabrikasında maden sektörüne yönelik 
olarak hangi ürünler üretilmektedir?

(KŞ): Maden sektörüne yönelik derken, sondaj kapsamında de-
ğerlendirdiğimiz zaman A’dan Z’ye her türlü ürün var şu anda. 
Türkiye’de mevcut madenler kapsamında; açık ocak ve yer altı 
ocaklarda üretilen metalik madenler, kömür, endüst-
riyel hammaddeler, aynı zamanda barajlarla ilgili 
ürünler de mevcut. Bunları kategorilere ayırırsak açık 
ocak işletmeleri için havalı grup ürünleri, yer altı işlet-
meleri için yer altında kullanılan ekipmanların ürün-
leri, aynı zamanda baraj enjeksiyonları için kullanılan 
ürünler diyebiliriz. Sondaj ekipmanları konusunda 
elmas matkaplar, kimyasallar, tijler, bunun dışında 
sondaj makinaları gibi geniş bir portföye sahibiyiz 
diyebilirim.

(MT): Ülke madenciliği sürekli gelişmekte ve ihti-
yaçlar artmakta. Devam eden üretimleriniz çerçe-
vesinde Ar-Ge çalışmaları yapıyor musunuz?

(KŞ): Biraz önce de bahsettiğim gibi Barkom’un en 
büyük avantajı servisi. Yerinde servisi, teknik destek 

sağlaması ve teknik konularda çözümler sunması… Bizim ürün-
lerimizin gelişmesi ve son 5 - 6 senedeki yükseliş eğilimimiz de 
zaten bundan kaynaklanmakta. Biz sahalarda gördüğümüz 
yanlışlıkları kendi ürünlerimizde düzeltme yoluna gidiyoruz. 
Sadece Barkom ürünü olmayabilir, A firması olur, B firması olur, 
sahada gördüğümüz bir sondörün, bir formenin, bir mühen-
disin “hani bu olmasaydı daha iyi olurdu, bunu böyle yapsanız 
daha iyi olurdu” dediği ürünleri biz burda kendi fabrikamızda 
üretiyor olmamızdan dolayı, standartların dışına çıkmadan 
düzeltiyoruz ve kullanıcıların beğenisine sunuyoruz. Barkom 
kurulduğundan beri bir Ar-Ge çalışması var. Sahalardan gelen 
taleplere göre biz üretimimize yön veriyoruz.

(MT): Üretimleriniz dışında temsilciliğini yaptığınızı marka 
ve ürünlerden de bahseder misiniz?

(KŞ): Temsilciliğini yaptığımız ürünler artık Türkiye’de iyi bir yer 
edinmeye başladı, hatta bu konuda bir numaralı konuma doğ-
ru gidiyoruz diyebilirim. Elmas matkaplarımız Kanada menşeili 
Fordia’dır. Fordia matkapların diğer matkaplardan farkı nedir 
derseniz kısaca şöyle özetleyebilirim: Fordia matkaplar ge-
niş seri aralığına sahiptir. Örneğin başka bir firmanın matkabı 
Mohs sertlik skalasına göre 1’den başlar, 10’a kadar gider ve siz 

Röportaj
www.madencilik-turkiye.com

Dergimizin bu sayısında, ülkemizin köklü sondaj ekipmanları ve makine-
leri tedarikçisi Barkom’u, Ankara Ostim’de bulunan fabrikası ve ofisinde zi-
yaret ettik. Barkom Grup Satış ve Teknik Müdürü Maden Mühendisi Kaan 
Şimşek ile birlikte şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış İlişkiler Yöneticisi 
Ceren Şatırlar sorularımızı yanıtladı. 

Barkom Grup Satış ve Teknik Müdürü Maden Mühendisi Kaan Şimşek
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bunların herhangi birini seçmek durumundasınızdır. Örnek ola-
rak krom kesiyorsanız 6 sertlikle başlarsınız. Fakat krom içeren 
birimin sertliği 6 da olabilir 7 - 8 - 9 da olabilir. Böyle bir sondaj-
da eğer Fordia kullanmıyorsanız dört ayrı matkabı da elinizde 
bulundurup, formasyon değiştikçe takımı yukarı çekip, matkabı 
değiştirip takımı geri indirmeniz gerekir. Bu da büyük bir zaman 
kaybına neden olmakta. Fordia matkaplar için ise durum farklı. 
Buna benzer durumlar için Fordia matkapların bir 6 - 9 serisi 
var. Böylelikle tek bir matkapla, 6 - 7 - 8 - 9 sertliklerindeki dört 
ayrı formasyonu geçebiliyorsunuz. Hem hız kazanıyorsunuz 
hem de optimum şekilde sondaj yapmış oluyorsunuz. Bunun 
dışında Fordia matkapları diğer matkaplardan ayıran bir diğer 
özelliği de siklon dediğimiz bir yapıya sahip olması. Siklon de-
diğimiz bu yapıda normal matkaplardaki düz su kanallarının 
yerini verev kanallar almaktadır. Verev kanallar sayesinde de 
kırıklı ve yapışkan formasyonlarda, sediman dediğimiz, matka-
bın kestiği kısımların daha çabuk dışarı alınmasıyla matkabın 
sıkışmasının ve içerisinden su geçişinin engellenmesinin önü-
ne geçilmekte.

Diğer bir ürünümüz olan AMC sondaj kimyasallarından bahse-
decek olursak; bu ürün Australian Mud Company adı altında ge-

çer. Biliyorsunuz Avustralya ve 
Kanada, madencilik ve sondaj 
konularında dünyanın önde 
gelen iki ülkesidir. Biz de tem-
silciliklerimizi seçerken bu 
iki ülkeden olmasına dikkat 
ediyoruz. AMC de Fordia gibi 
dünya pazarında çok önemli 
bir yüzdeye sahip. Şu anda 
birçok şantiyede ve sahada 
toz ve sıvı polimerler, ilerleme 
hızı arttırıcılar, tij gresleri, mat-
kap ömrünü uzatan kimyasal-
lar, kuyu kaçaklarını önleyen 
kimyasallar gibi çok geniş bir 
yelpazede AMC ürünleri kul-

lanılmaktadır. AMC firmasında 250 tane ürün çeşidi olduğunu 
kabul edersek Barkom’da bu rakamın şu an sadece % 10’u mev-
cut. Bu da bizim sondaj sektörümüz için çok iyi bir durum değil. 
Çünkü AMC firmasının tüm ürünleri dünyada satış imkanı bula-
biliyorken biz ise hala sadece % 10’unu kullanabilmekteyiz. Bu 
da, sondajda Türkiye’de gelinen nokta ile dünyada gelinen nokta 
arasında büyük farklılıklar olduğunu göstermekte.

Bir diğer temsilciliğimiz Hanjin D&B sondaj makineleri. Sondaj 
makineleri konusu, bu alana girmeden önce çok düşündüğü-
müz bir konuydu fakat biraz da sektör bizi bu yöne itti diye-
biliriz. Piyasada bildiğiniz gibi belli başlı, sondaj makineleri ya-
pan firmalar var. Yurtdışından gelen firmalar da var. Bu kalıpları 
yıkmak zor olur mu diye düşündük ama dediğim gibi sektör 
bizi buna itti. Güney Koreli firma Hanjin’in temsilciliğini 2010 
yılı sonlarında aldık ve şu anda Türkiye genelinde 15’ten fazla 
çalışan Hanjin sondaj makinası var ve bunlar her türlü sahada 
çalışmakta. Metalikten kömüre ve endüstriyel hammaddele-
re kadar her türlü sahada çalışan makinemiz mevcut. Şu ana 
kadar hiç bir problemle de karşılaşmadık. Hanjin, kulağa ilk 
başta yabancı gelse de şu anda dünya genelinde 1000’e yakın 
makinesi çalışan bir firma. Biz de karar aşamasındayken firma 

ile 5 yıl boyunca temaslarda 
bulunduk. Özellikleri ve fiya-
tını göz önüne aldığımızda 
piyasadaki makinelerden 
farklı ve daha avantajlı bir 
makine olduğunu düşündük 
ki zaten kullananlardan da 
bu yönde çok olumlu geri 
dönüşler alıyoruz. Türkiye’ye 
yeni girmesi ve servisinin na-
sıl sağlanacağı konularında 
ilk başta çekinerek yaklaşıl-
sa da, şu an bu makineleri 5 
firma aldıysa, hepsi bu ma-
kineleri deneyerek almıştır. 
Bu makineyi kullanan her 
firmada şu an bu makineden 
en az iki adet bulunmakta.   
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Yani satışı konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Bir firma bir makine 
ile ilgilenmeye başladığı zaman ilk olarak firmaya teklifimizi su-
nuyoruz, ekipmanları ihtiyaca göre seçiyoruz. Arkasından, müş-
terilerimizin bize güveni tam olsa dahi bizim talebimiz olarak, 
önce makineyi çalışan bir sahada görmelerini, özelliklerini ken-
dilerinin incelemelerini teklif ediyoruz. Makinenin başında bir 
gün boyunca bir sondaj işlemi gerçekleştiriliyor, müşteri mem-
nun kalırsa sipariş veriliyor ve makine getiriliyor. Makine özel-
liklerinden bahsedecek olursak, şu an Türkiye’de isim yapmış 
ve kalıplaşmış bir kaç firmanın her makinesinden en az 15 tane 
fazla özelliği ve avantajı olduğunu söyleyebilirim. Bunlardan bir 
kaç tanesinden bahsedecek olursak: Makine Türkiye’ye orijinal 
olarak paletli gelmekte. Paletsiz getirilip de burda palet takıl-
ması gibi bir durum söz konusu değil. İkinci olarak, başka hangi 
makineyi alırsanız alın standart olarak üzerinde 135 l/dk olan 
çamur pompası, Hanjin makinelerde 300 l/dk olarak gelmek-
tedir. Üçüncü olarak makinenin üzerinde yaklaşık 5 ton kapasi-
telik bir vinç sistemi vardır. Örnek olarak sahaya bir kompresör 
getirdiğinizde, kimyasal paleti veya bir tij balyası getirdiğinizde, 
dışarıdan bir vinç çağırıp da yapacağınız işi, makine üzerindeki 
360o dönebilen vinç yardımı ile yapabilmektesiniz. Dördüncü 
olarak, ki bana göre bu özellik pompadan sonra gelen en önem-
li özelliklerden biridir, otomatik hidrolik tij değiştiricisi olması. 
Hidrolik kol vasıtası ile tiji yakalar, kavrar, sıkar, yukarı kaldırır, 
morsete getirir, morsette yukarıdan aşağıya iner ve tiji bağlar. 
Yani bu makinede çalıştırılması gereken maksimum adam sayısı 
iki kişidir. Muadil makinalara göre bir diğer önemli özelliği de 
ortalama yakıt tüketiminin saatte 9 - 10 litre civarında olmasıdır. 
İsim yapmış benzer özelliklerdeki makinaların ise yakıt tüketimi 
15 - 16 l/saat civarındadır. Bu saydıklarım en önemli özellikler 
olarak göze çarpmaktadır. Bunlar dışında bir kaç özellik daha ilgi 
çekici olabilir. Örneğin; makinenin uzaktan kumanda özelliği-

nin olması. Bir sondaj makinesi için lüks gibi görülse de aslında 
önemli bir özelliktir. Sahadan gelen biri olduğum için biliyorum, 
kış şartlarında arazide, bir makineyi bir yerden bir yere götür-
meye çalışıyorsanız ve üzerinde uzaktan kumanda yok ise, bu 
gerçekten çok sıkıntılı bir sürece dönüşebilir. Fakat kumanda 
yardımı ile siz kamyonetinizde giderken, bir yandan da güvenli 
bir şekilde sondaj makinasını da yönetebiliyorsunuz. İş güvenli-
ği açısından önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum. Başka 
bir özellik de üzerinde Hyundai Doosan tipi motor olması. Bu 
motorun yedek parçaları da Hyundai ve Doosan’ın iş makinele-
ri motorlarıyla uyumludur. Yani Türkiye’de yedek parça sıkıntısı 
çekmenizi gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değil-
dir. Ayrıca Barkom olarak bu makinelerin tüm yedek parçalarını 
Türkiye’ye getirmiş bulunmaktayız ve müşterilerimize ihtiyaçları 
olması durumunda kargo ile 1 - 2 gün içinde gönderebilmek-
teyiz. En başta da söylediğim gibi bizim en büyük avantajımız 
teknik servisimiz ve desteğimiz.

Bu ürünlerin dışında Reflex isimli ürünümüzden de bahsetmek 
isterim.

Ceren Şatırlar (CŞ): Reflex ile AMC, Imdex Grup çatısı altında 
bulunan iki firmadır. Reflex dünya çapında önde gelen kuyu öl-
çüm cihazı üreticilerindendir. Kuyu ölçüm cihazları; karot or-
yantasyon belirleme cihazları, kuyu eğim ve sapma ölçme ci-
hazları olarak çeşitlendirilmiştir. Müşterilerimizin talepleri doğ-
rultusunda ölçmek ve veri almak istedikleri verilere göre uygun 
cihazları yönlendirmekteyiz.

(KŞ): Reflex’in karot oryantasyon cihazını ele alırsak, karotun 
aşağıda koptuğu anda x, y, z koordinatlarına göre 3 boyutlu 
olarak cevher nasıl duruyor, karot nasıl duruyor, bunları yuka-
rıda görmenizi sağlamakta. Bunun yanında EZ-Trac dediğimiz 
bir cihaz daha var ki bu da kuyu eğimini ölçen bir cihazdır. Ma-
dencilikte, özellikle değerli metaller üzerinde çalışıyorsanız, ku-
yunuzun sapma miktarı, nereye saptığı gibi bilgiler çok önem-
lidir. Bunun da iki tipi mevcut, EZ-Trac ve Gyro. Gyro isimli cihaz 
da manyetik ortamlardan etkilenmeyen bir cihaz. Kuyu sapma 
cihazları biliyorsunuz, manyetik özelliği yüksek minerallerin ol-
duğu kuyularda, mevcut manyetik alandan etkilenirler. Fakat 
Reflex Gyro, manyetik özellik ne kadar kuvvetli olursa olsun 
bundan hiçbir şekilde etkilenmez ve hatasız ölçümler alır.

Temsilciliğini yaptığımız bir diğer ürün de Atlas Copco firması-
nın rock-bit grubudur. Bu grup konusunda da Atlas Copco ile 
son derece uyumlu ve güzel bir çalışmamız var.

Bir Kore firması olan Young Poong firması ile de tünel bitleri, 
rodlar, bitler, shanklar, yine açık ocakta çalışan makinelerin rod-
ları, bitleri, shanklarının satışlarını yapmaktayız. Bu firma içinse 
söylenebilecek şey şudur; piyasada isim yapmış önemli firmala-
ra malzeme üreten bir firmadır. Firma ürünlerini OEM sertifikası 
ile yapmakta ve bahsettiğim önemli firmalar da bu ürünlerin 
üzerine logolarını basmaktalar. Kalite olarak da bir sıkıntı yarat-
mayan ve çoğu müşterilerimizden de olumlu geri dönüş aldığı-
mız bir temsilciliğimiz bu da.
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Bahsedebileceğim bir de yan ürünlerimiz var. Kimyasallar ko-
nusunda kuyu ölçüm setleri vardır, bunlarda Ofite markayı 
tercih ediyoruz. Standart olarak piyasada ne varsa, içinde marş 
hunisi, marş kabı, kum vizülatörü, çamur ağırlık ölçüm kiti gibi 
standart ürünlerimiz mevcut. Bunun dışında Jetlube firmasının 
şu anda piyasada başarıyla kullanılan Kov’r Kote dediğimiz bir 
ürünümüz var. Bu da tijlerin dişlerini korumaya, tijlerin daha az 
aşınmasına yönelik müşterilerimize sunduğumuz bir ürün.

(MT): Sizin üretiminiz olan ürünlerle, aynı nitelikteki ithal 
ürünleri arz - talep çerçevesinde ve kalite standartları açı-
sından bizim için karşılaştırabilir misiniz?

(KŞ): Bu soruyu üretim konusunda değerlendirirsek şunu rahat-
lıkla söyleyebilirim ki, rakibimiz olarak görüp ciddiye aldığımız 
firmalar sadece dışarıdan bir ülkeden ürününü getirir, üzerine 
karını koyar ve satar. Biz Barkom olarak, Ostim’deki fabrikamızda 
A’dan Z’ye her ürünü, ürünün hammaddesi yurt dışından gel-
mek kaydıyla, kendimiz yapıyoruz. Tabii ki buna mesela elmas-
lar dahil değil. Sadece ithal ürün getiren firmalarla Barkom’u 
kıyasladığınızda, bizden bir ürün istendiğinde Barkom’da yoksa 
2 gün içerisinde bizim tarafımızdan üretilir. Çünkü üretim ya-
pabiliyoruz. Diğer firmalarda bu ürün yoksa, ürün karşı taraf-
tan istenecektir. Ürün buraya gelecek, gümrükten geçecek ve 
nerden bakarsanız bakın 15 günlük süre geçecek. Barkom’un 
kendi ürünlerini kendisinin üretmesinden dolayı fiyat konusun-
da daha rekabetçi olduğu da göz önüne alındığında, hem süre 
hem de fiyat olarak büyük avantajlar sunabiliyoruz.

(CŞ): Bir de şöyle bir artımız daha var, üretim de tarafımızdan 
yapıldığından dolayı, herhangi bir problem ile karşılaşıldığında 
direk müdahele edebiliyoruz. Üretim hatası da olsa, kullanıcı 
hatası da olsa, servis olarak daha fazla yardım edebiliyor ve 
problemi daha kolay çözebiliyoruz.

(KŞ): Şöyle söylememde fayda var, benim burada 5. senem 
dolmak üzere. Türkiye’de Barkom’un çalıştığı sahalar ve diğer 
sahalar olmak üzere gezmediğim saha kalmadı. Hangi sahada 
kim çalışıyor hepsini biliyorum. Zaten bu saha ziyaretlerinden 
aldığımız geri dönüşlerle Barkom’u daha ileriye götürmeye 
çalışıyoruz. Örnek olarak bir sahada sondör, formen veya mü-
hendis diyor ki; “Şu segman şöyle olsa daha iyi olur”. Bunların 
notlarını alırız ve merkeze döneriz. Eğer yapılabilen bir şeyse 
yaparız, göndeririz, denenmesini bekleriz. Eğer olumlu sonuç 
alınırsa, segmanlar o formasyona göre o şekilde yapılmaya de-
vam edilir. Bu da benim görüşüme göre sondaj konusunda çok 
büyük avantajlar sunmaktadır.

(CŞ): Yani yeri geldiğinde müşteriye özel, siparişe özel üretim 
dahi yapabiliyoruz. Çünkü Kaan Bey’in dediği gibi müşteriden 
gelen geri dönüşler bizim için çok önemli. Bilirsiniz ki dünyada 
da firmaları yönlendiren, müşteriden gelen taleplerdir. Gelen 
taleplere göre ürünü değiştirirler veya üretime o şekilde devam 
ederler.

(KŞ): Bu konuda son olarak yaşadığım bir örneği paylaşmak 

isterim. Mesela Erzurum - Kop Dağı’nda çalışan bir firma var. 
Firma bir segmanın çalışmadığını bize bildirir. İki alternatifimiz 
vardır; firmaya 2 segman daha göndeririz ve denemesini isteriz 
ya da hemen sıkıntı yaşanan yere gidip olayı yerinde inceleyip, 
çözebiliriz. Biz her zaman ikinci seçeneği tercih ediyoruz. Saha-
ya gidip testlerimizi yapıyoruz, incelemelerimizi yapıyoruz ve 
sıkıntıya yönelik çözüm üretiyoruz. Üretici firma olarak son 7 - 
8 senedir yükseliş eğiliminde olmamızın da en önemli nedeni 
olarak bu saha ziyaretlerimiz olduğunu düşünüyorum. 

(MT): Barkom’un üretimini yaptığı ürünlerinin yurtdışında 
da satılmaya başlandığını biliyoruz. Bu distribütörlük ağı-
na şu ana kadar hangi ülkeler katıldı?

(CŞ): Bizim Moğolistan Ulan Batur ve Kazakistan - Azerbaycan 
olmak üzere iki distribütörümüz var. Onun dışında da 35’i aşkın 
ülkeye de ihracat yapıyoruz. Bu ülkeler arasında distribütörlük 
isteyenler var ama bununla ilgili karar süreçleri hala devam edi-
yor. Özellikle çevre ülkelerde, Ortadoğu’da ve Balkanlar’da çok 
iyi biliniyoruz.

(MT): Yurt içinde ve yurt dışı pazarında en çok talep gören 
ürününüz hangisi? Sizce bu ürün için talebin yüksek olma-
sının sebebi nedir?

(CŞ): Yurtdışında kendi ürettiğimiz ürünleri satıyoruz. Kendi 
portföyümüzde A’dan Z’ye ne varsa bunları yurtdışına ihraç 
ediyoruz. Barkom’a talebin yüksek olmasının sebebi, genelde 
ihracat yapılan ülkelerin yakınlığı. Hem fiyat, hem nakliye, hem 
de en büyük avantajımız olan teslim süremiz, alıcıların tercihle-
rini bizden yana kullanmalarına sebep oluyor. Bizim hammad-
de stoklarımız çok kuvvetli. Her konuda Türkiye’nin en büyük 
stoğuna sahibiz. Ürün elimizde olmasa bile çok kısa sürede üre-
tip ihtiyacı karşılayabiliyoruz ve yurtdışından duyduğumuz da 
diğer firmaların 2 ayda teslim ettikleri ürünleri bizim iki hafta 
gibi kısa bir sürede teslim ediyor olduğumuz. Sondaj da sürekli 
devam etmesi gereken bir işlem olduğu için yurt dışından ta-
leplerde hızlı teslim süremiz ön plana çıkıyor.  
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(MT): Teknik desteğinizi yurtdışına da sağlayabiliyor mu-
sunuz?

(CŞ): Evet, teknik desteğimiz yurtdışına da var ama genelde za-
ten bir problem olmuyor. Ürün takviyesi sağlıyoruz. Şu ana ka-
dar ihtiyaç olmadı ama daha ciddi bir sorun yaşanırsa yerinde 
ziyaret imkanımız var. Burdaki verdiğimiz hizmeti aynı şekilde 
ordaki müşterimize de sunuyoruz.

(MT): Barkom olarak ürettiğiniz ürünlerle distribütörlük 
yaptığınız ürünlerin satış oranlarını karşılaştırabilir misiniz?

(CŞ): Tabii ki kendi ürettiğimiz ürünleri daha çok satıyoruz. Bir 
de şöyle düşünmek gerek; bizim getirttiğimiz ürünler kendi 
ürünlerimize ek olan malzemeler. Örneğin bir tij veya karoti-
yer satışınız var ise matkap da satmanız gerekiyor. Sattığımız 
takımlarla birlikte en çok matkap satışımız oluyor. Mesela son-
daj yaparken de belli kimyasallar kullanılıyor. Dolayısıyla, kendi 
ürünlerimizin yanında, ilgili yelpazenin diğer parçalarının da 
satışını yapıyoruz. 

(MT): Barkom’un payı Türkiye içi pazarda, geçen yıl için na-
sıl gelişti ve bu yıl geçen yıla oranla nasıl geçiyor?

(CŞ): Türkiye’deki pazar payımız gün geçtikçe artmakta. Bunun 
da bizim müşterimize sunduğumuz hizmetlerimizden olduğu-
nu düşünüyorum. Hem kaliteli ürün sunup hem de sattığımız 
ürünü destekliyoruz. Her zaman müşterinin yanında oluyoruz. 
Gün geçtikçe Türkiye ve dünyada markamız daha fazla tanını-
yor diyebilirim.

(MT): Ürün yelpazenizi sondaj makineleri açısından incele-
diğimizde, taşınabilir nitelikteki “Shaw Taşınabilir Sondaj 
Makinesi“ oldukça ilgi çekici görünüyor. Piyasadan bu ürü-
ne talepler ne doğrultuda, bize üründen biraz bahsedebilir 
misiniz?

(KŞ): Shaw Taşınabilir Sondaj Makinesi oldukça portatif, mostra 
ve mermer madenciliğine yönelik bir sondaj makinesi. Bu maki-
neyi ilk getirdiğimizde 1 inç karot kapasiteli tipini getirmiştik. Bu 
tipi mermer fuarında sergiledik. Ondan önce mail ve cep telefo-
nuna mesaj yoluyla tanıtımını yapmıştık. Bu tanıtımlardan sonra 
ciddi oranda talepler gelmeye başladı. Bu makinenin Barkom’a 
gelişinin 6 - 7 aylık bir süreci var ve Türkiye genelinde satışımız 
50’yi geçti diyebilirim. Bu müşterilerimizin % 65 - 70 civarı mer-
mer, diğer kısmı ise metalik maden sektöründe. Bu makinenin 
benzinli ve elektrikli olmak üzere iki tipi mevcut. Elektrikli tipi 
özellikle yer altı sondajlarında kullanılır ve sadece kırıntılı numu-
ne verir. 15 metreye kadar sondaj yapabilir ve alınan numuneyi 
analize göndermeniz mümkün olur. 1 inçlik tip kullanılsa bile 
belli standartlar gereği çapının yetmediği geri dönüşleri ile de 
karşılaştık. Shaw Tools firması ile görüşmelerimiz ardından fir-
ma bizim için 1,5 inçlik makineyi geliştirdiler. Yaklaşık 4 cm ça-
pındaki bu makine ile çok iyi sonuçlar aldık şu ana kadar. Aynı 
motorla, aynı ilerleme hızına ulaştık. Bu makine ile Barkom, yel-
pazesini genişleterek piyasada ismini biraz daha duyulur hale 
getirdi. Diğer büyük makinelerle kıyaslanacak bir makine olma-
sa da bence her sondaj yapan firmanın elinde bir adet olması 
gereken bir makine. Yaptığı işe bakarak maliyetini düşündüğü-
nüzde de fiyatın çok çok düşük olduğunu göreceksiniz. Toplam-
da 18 kiloluk bir makine ve sırtınıza takıp istediğiniz her yerde 
benzinli ya da elektrikli tipiyle çalışma imkanınız var.

(MT): Uzun yılların verdiği tecrübe ile ülkemiz madencilik 
ve sondaj uygulamaları sektörüne baktığınızda, gördüğü-
nüz eksiklikler nelerdir?

(CŞ): Özellikle sondaj uygulamalarında tecrübe eksikliği oldu-
ğu gözüme çarpıyor. Yeni sondörler eğitimli olsa dahi tecrübe 
eksiklikleri var. Bunun nedeni de bence sondajın Türkiye’de bir 
anda hız kazanmış olması ve bu ivmenin de artarak devam et-
mesi. Bu nedenle tecrübeli sondör sayısının da yetersiz kalma-
sı. Yeni mezun ve öğrenmesi gereken çok şey olan sondörler 
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sektörde çalışmaya başladılar. Bu nedenle sondajda yanlışlık-
lar ve hatalar oluyor. Bu yüzden bu konuda daha fazla eğitim 
gerektiğini düşünüyorum. Biz de müşterilerimize elimizden 
geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Kadromuzda tecrübeli 
bir sondörümüz var. Gerektiği yerlerde müdahele edebiliyor. 
Günden güne madencilik sektörüne giren firma sayısı da artı-
yor. Yeni sondörlerin de çok araştırma yapıp kendilerini geliş-
tirmeleri gerekiyor.

(KŞ): Sondörlerden ziyade okuldaki eğitimlerin yetersiz kaldı-
ğını düşünüyorum. Hala daha eski tip kitaplarda, eski tip kızaklı, 
hidrolik olmayan, mekanik sondaj makineleri üzerinde morset, 
halat, vinç gibi parçalar öğretilerek eğitim verilmeye çalışılıyor. 
Bu şekilde sondajı öğrenen bir kişi sektöre girip, hidrolik maki-
neyi gördüğünde şaşırıyor ve alışma evresi nereden baksanız 1 
yıla yakın sürüyor. Piyasada isim yapmış, alaylı dediğimiz dene-
yimli sondörlerimiz de bu genç arkadaşlarımızı hemen eleyebi-
liyorlar. Sondajı bu şekilde öğrenmiş biri için sondajın çalışma 
şartları olsun, teknik açıdan olsun sondaj çok zor bir iş. Benim 
de gördüğüm en büyük eksiklik budur. Sondaj, özellikle yeni 
maden kanunu birlikte bu kadar önem kazanmışken, okullar-
da 2 - 3 saatlik eğitimlerle anlatılmasından ziyade, sondaj için 
başlı başına bir anabilim dalı bile oluşturulabilir ve buna ağırlık 
verilebilir. İkinci olarak da şunu söyleyebilirim. Devlette yetiş-
miş sondörlerimizden ve formenlerimizden bizler de çok şey 
öğrendik, onlara saygı duyuyoruz fakat genç sondörlerin baka-
rak değil deneyerek öğrenmesi gerekiyor. “Benim ustam bunu 
yapmıştı, ben de bunu yaparım” değil, yeni şeyler deneyerek, 
uygulayarak, piyasadaki diğer ürünlerin de avantajlarını göre-
rek ilerlemelerini istiyoruz. Bir sondaj polimeri, tüm dünyada 
sondaj yapanlar için olmazsa olmazdır. Fakat biz insanları ben-
tonitten vazgeçirene kadar saçlarımız beyazladı diyebilirim. 
Bentonit güzel bir üründür, çok iş yapar, kullanılması gereklidir 
ama mesela takımı yağlamaya ihtiyacın olabilir, karot miktarını 
arttırmaya ihtiyacın olabilir, kaçağı kesmeye ihtiyacın olabilir. 
Bundan 4 - 5 sene öncesine kadar bentonitin tüm bunları yapa-
bileceğini söylerlerdi. Bunu değiştirmeyi, odalarımızda verdiği-
miz eğitimlerle ve İzmir’deki Torbalı Meslek Yüksek Okulu’nda 
her yıl bir veya iki defa verdiğimiz düzenli eğitimlerle başardık. 

Bunun dışında hem devlete hem de özel sektöre benim verdi-
ğim sondaj makineleri ve kimyasalları konularındaki eğitimler-
den de çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Biz eğitim konusuna 
da çok önem veren bir firmayız. Diğer firmalarla da kıyaslarsak 
gerek sahada pratik ve teorik uygulamalar olsun, gerekse şehir 
ortamında olsun bu kadar çok eğitimi bu kadar sıklıkla veren 
tek firma Barkom’dur diyebilirim. 

(MT): Barkom’un gelecek için belirlediği öncelikli hedefleri 
var mı?

(CŞ): Hedefimiz müşteri odaklı olarak ürün kalitemizi arttırıp, 
yeni teknolojilere ayak uydurmak ve yeni teknoloji geliştirmeye 
devam etmek. Türkiye ve etrafındaki ülkelerde daha fazla tanı-
nan ve daha iyi bir marka olmak. Üretim kapasitemizi arttırmak 
ve üretim kapasitemizi geliştirmek de istiyoruz. Bununla birlik-
te de kalitemizden ödün vermemek, müşterilerimizle iyi ilişki-
lerimize devam etmek en önem verdiğimiz konu diyebilirim.

(KŞ): Distribütörlerimizle uyum içinde, ülkemizde ve dünyada 
çıkan son ürünleri sürekli takip ederek ve bu yeni ürünlerin 
özelliklerini distribütörlerimizle konuşarak Barkom’un ürün 
yelpazesine kazandırmak; bunu yaparken de kalitemizden ve 
iyi ilişkilerimizden kesinlikle ödün vermemek istiyoruz.

(MT): Dergimizle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?

(KŞ): Konuşmamızın başında da söyledim; 5 - 6 yıldır her saha-
ya gittim diyebilirim ve sahada gördüğüm tek dergi de Maden-
cilik Türkiye Dergisi. Firma bazında değerlendirdiğimiz zaman 
da çoğu firmanın ofisinde Madencilik Türkiye Dergisi ile karşıla-
şıyoruz. Bana göre reklam, röportaj verilecek ya da madencilik 
sektörünü yakından takip eden hangi dergi var diye soruldu-
ğunda, ciddi anlamda Madencilik Türkiye Dergisi derim.

(MT): Barkom’u ve dergimiz hakkındaki düşüncelerinizi iç-
tenlikle bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz.

(KŞ): Rica ederim, biz teşekkür ederiz.   
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İrfan Bayraktar ile 
Madencilik Sektörü 
Üzerine 

Madencilik Türkiye (MT): Madencilik sektörüne hem aka-
demik hem de endüstriyel anlamda hizmet etmiş biri ola-
rak, sektörümüzün dünü ile bugününü kısaca karşılaştırır 
mısınız? Ne gibi değişimler gözlemliyorsunuz?

İrfan Bayraktar (İB): Benim için dünün başlangıcı 1970’lerin 
başı. Yani yaklaşık 40 yıllık bir zaman dilimi. Doğal olarak hem 
akademide hem de sanayide pek çok değişiklikler oldu. Bana 
göre en büyük değişiklik; 80’lerden sonra Devlet’in, bor hariç 
üretimden çekilmeye başlaması ve sektörün tamamen özel 
sektöre bırakılmasıdır. Buna paralel olarak yabancı sermaye-
nin hiç bir kısıtlama olmadan yani aynen bir Türk şirketi gibi 
arama ve üretim yapabilmesi de önemlidir. Önce liberalleşme 

sonra küreselleşme derken 
mesleğe ilk başladığım yıllar-
daki madencilik mabetlerinin 
artık pek çoğu yok. Kalanlar 
da büyük ölçüde kısırlaştırıldı. 
Madencilikteki özelleştirme iyi 
mi oldu, kötü mü? Farklı siyasi 

bakış açılarından uzun uzun tartışılabiliriz bunu. Ancak 10 yılı 
aşmış özelleştirmelerin ortaya koyduğu somut verilerden hare-
ketle, maalesef ne çarpıcı bir teknik gelişme, ne de GSMH’daki 
madencilik payında bir sıçrama yok! Bunun nedenleri bellidir. 
Anayasamızın 168. maddesine göre devletin hüküm ve tasarru-
funda olan yani toplumun malı olan çok değerli, yenilenemez 
yer altı kaynakları, diğer metalar gibi açık arttırmada, sadece en 
yüksek fiyata satılmamalıydı. Önce alıcıların madencilik alt ya-
pısı, geçmişi, ehliyeti gibi paranın dışında paradan da kıymet-
li olan ‘gerçek sermayesi’ sorgulamalıydı. Maalesef daha önce 
madencilik yapmamış, deneyimi, madencilik kültürü olmayan 
şirketlere de satılan işletmelerden ne beklenebilir? Konjonktü-

rel olarak fiyatların yüksek seyretmesi bizi aldatmasın; konjonk-
tür iyi bir kamuflaj oldu. 

80’lerden sonra en çarpıcı gelişme altın madenciliğinde oldu. 
Şu anda işletilenlerin tamamı (Ovacık, Havran, Kışladağ, Mast-
ra, Çöpler ve yakında Efemçukuru) yabancı şirketlerin 80‘li yıl-
ların 2. yarısında başlattığı epitermal modele göre aramalar 
sayesinde bulundu. Bu çok önemli bir olgudur. Bilginin altına 
dönüşmesinin çarpıcı bir öyküsüdür. Mesela bir örnek vereyim: 
Bu sahalardan biri, bir Türk şirketinin endüstriyel hammadde 
ruhsatıydı! Yabancı bir şirket, bu Türk şirketinin kapısını çalıp, 
bu sahada altın aramaları yapacağını, eğer bulur da madeni 
işletirse ruhsat sahibine kira ödeyeceğini söyleyerek yani rödo-
vans pazarlığını da yaptıktan sonra işe koyuldu. Günümüze ge-
lindiğinde, bu sahada yıllar boyunca tonlarca altın üretildiğini 
ve üretilmeye devam edildiğini görüyoruz. İsimleri bende saklı 
bu firmaların 80’lerde yaptığı çalışma, altın madenciliğindeki 
gelişime çarpıcı bir örnektir. 

Öte yandan sektörel sorunlar acıtmaya başladığında çare hep 
yasal düzenlemelerde arandı. Mesleğe 6309 ile başladım. Ne-
redeyse her 10 yılda yasa ve dolayısıyla yönetmelikler değişti. 
Hala bu anlayış devam ediyor. 5995 bakalım ne zaman değişti-
rilecek! Bürokrasi her defasında sorunların yasal düzenlemeler-
le, kendisi tarafından düzeltilebileceğinde ısrar etti. Öyle yasal 
düzenlemeler oldu ki, yasayı yapanların hiç işletmecilik deneyi-
mi yoktu! Yapısal sorun sektöre sermaye akışı idi. Hangi sektör 
olursa olsun sermaye akışı olmadan sektör gelişir mi? 40 yıldır 
tartışılan iki küçük örnek vereyim:

1- Daha düne kadar (5995 hariç) işletme ruhsatı verilirken ne 
teknik ne de mali yeterlilik aranmadı. Oysa bu öneri 1970’lerden 

Röportaj
www.madencilik-turkiye.com

Ülke madenciliği, çeşitli olumsuz etkilere rağmen ağır aksak gelişmeye de-
vam ediyor. Ancak sektörün son 40 - 50 yılda geldiği nokta yurt dışı ile kı-
yaslandığında gelişim oldukça yetersiz. Bu konuda son yıllarda yaşananlar 
ve yapılması gerekenler konusunda, madencilik sektörüne uzun yıllar hiz-
met etmiş, halen de etmeye devam eden, sektörün önde gelen isimlerin-
den Prof. Dr. İrfan Bayraktar ile bir söyleşi gerçekleştirdik. İrfan Bey engin 
tecrübesi ve mesleki kültürü ile sorularımıza çarpıcı yanıtlar verdi. 

      Okumuş işsiz 
yaratmak sosyal 
suçtur
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beri var. Demek ki uygunluğu yeni anlaşıldı. Oysa Devlet, geçen 
bu 40 yıllık süre içinde en ufak bir yol, köprü, okul, hastane in-
şaatında bile teknik ve mali yeterlilik aradı. Milyonlarca lira de-
ğerindeki üstelik kamu malı olan mostralara hiç bir şey sorma-
dan işletme ruhsatı verdi. Bürokrasinin gerekçesi de çağ dışı idi: 
Efendim memleketimizin madenleri daha çok kişi tarafından 
aranıp bulunacakmış! 90’lı yıllara kadar, bıraktım 50 - 60 milyon 
vatandaşı, kaç yerbilimci epitermal teoriyi biliyordu? Sıradan 
bir insanın, dikkat çekici fiziksel belirtiler olmadan, bir kayaçtan 
kuşkulanarak onda inceleme yapmasını beklemek mümkün 
müdür? Aramalar bu çağda, dağdaki çobana, ormandaki köy-
lüye bırakılabilir mi? Bulsalar bile bunların bilgisi, parası, diğer 
imkanları, çağdaş bir arama ve işletme yapmaya yeter mi? Böy-
le olunca ne oluyor? Çantacılık… Sonunda ya mostra alınarak 
tahrip ediliyor, ya da yıllarca spekülatif amaçlara hizmet için 
ruhsatlar atıl duruyordu, vs… 

2- Madencilik diğer sanayi kollarından çok daha fazla risk ser-
mayesi ister. Bunu ancak yeterli sermaye birikimi olan veya 
Batı’daki gibi yeni bir projeye borsadan fon bulan (Venture Ca-
pital) şirketler başarabilir. Çağdaş tekniklerle arar, bulur ve çağ-
daş bir işletme kurar. İşletme, arama, fiziksel yapılar ve rezerv 
ile bir bütündür. Bu şirketin uzun yıllar madencilik yapabilmesi 
için sadece yer üstündeki varlıklarının değil, rezervin de amor-
tismana tabi olması gerekir. Ancak bürokrasi nedense şirket-
lerin rezervlerinin amortismanına karşıdır. İşte size bir yapısal 
sorun! Sermaye akışı olmasını istiyorsanız bunu yasalaştıracak-
sınız. Ayrıca şirket, bağımsız kuruluşlarca onaylanmış veya Mİ-
GEM tarafından denetlenmiş, doğru dürüst çalışan şirketlerin 

rezervini “duran varlık” sayıp, muhasebeleştirip, icabında bunu 
teminat göstererek banka kredisi kullanabilmelidir. 

Buna benzer yapısal sorunların 40 yıldır tartışıldığının tanığı-
yım. Reel sektör gerekçeleri ile talep etti, bürokrasi olmaz dedi, 
diretti. Tabii ki sektör çok şey kaybetti. Bor’u, mermeri çıkar, ma-
denciliğin GSMH’ya katkısı hala % 1’in altında!

Son olarak sektörün yüksek öğrenim tarafına bakacak olur-
sak moralimiz iyice bozulur. Benim bildiğim 21 bölümden yıl-
da 1000’e yakın maden mühendisi mezun oluyor! Buna yılda 
2000’e yakın jeoloji, 600 - 700 jeofizik mühendisi mezunu da 
eklerseniz durumun vahameti ortaya çıkar. Bunların içinde hem 
fiziksel imkanları hem de eğitmen kadroları yetersiz fakat çift 
öğrenim yapan bölümler de var. Bu gençlerin 4’te 1’in sektörde 
iş bulması imkansız! Zira Devlet Planlama Teşkilatının yaptığı 
bazı çalışmalara göre yeni bir maden mühendisliği mezunu için 
ortalama 400.000 TL yeni yatırım gerekiyor. Bu da yılda 400 Mil-
yon TL’lik yatırım demektir. Oysa bu gençler toplumun ihtiyacı 
olan daha başka konularda eğitilebilirler ve kaynak israfı önle-
nebilir. Eğitimde en önemli sorun ‘kalitesizlik’. Sadece mezunla-
rın çoğu değil eğitmenlerin de çoğu maalesef yetersiz. ‘Nicelik’ 
haddinden fazla ama ‘nitelik’ yok. Okumuş işsiz yaratmak sosyal 
suçtur. Bunun önüne geçilmesi gereklidir. 

MT: Çok karamsarsınız galiba. Hiç mi iyi şeyler olmadı sek-
törde? 

İB: Kuşkusuz iyi şeyler de oldu, oluyor. Örneğin, doğal taş  

Avrasya - Afrika Bölge Müdürü Dr. George Siasios
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çok ciddi bir sektör oldu. Bor türevleri ihracatı ham cevheri geç-
ti. Linyit üretimimiz 2008’de 80 milyon tonu geçti. Günümüzde 
milyarlarca ton linyit rezervlerini konuşuyoruz. Altın potansiye-
limiz ortaya çıkıyor. Trona işletiliyor. Feldispat üretiminde dünya 
birincisiyiz. Benim mesleğe ilk başladığım yıllarda doğru dürüst 
karot kesme makinası bile yapamazken şimdi her güçte sondaj 
makinaları, deliciler, tabancalar, vb ürünler ile konik kırıcı da 
dahil her türlü kırma - eleme makinaları, pompalar, siklonlar, 
flotasyon sellülleri, tikinerler ve filtreler dünya standartlarında 
üretilerek ihraç ediliyor. Örnekler çoğaltılabilir. Ancak biz yan-
lışları işaret etmeye mecburuz. İlerlemenin, gelişmenin başka 
yolu yok. Yapıcı eleştiri şart! Yanlışları görüp düzelte düzelte gi-
dersek gelişiriz. Zaten bilim de böyle ilerliyor. Bu nedenle yan-
lışları işaret etmek karamsarlık sayılmamalı. Tam tersine, koro 
halinde hiç yanlışımız yok, biz mükemmeliz dediğimiz anda 
bitmişiz demektir. Şeytanın büyüklüğü, kendisinin olmadığına 
inandırmasından gelir. 

MT: Geçmiş 40 yıldan çıkarılacak derslerle sizce nasıl bir 
gelecek olmalı?

İB: Madencilik toplumsal refah için kesinlikle vazgeçilmez bir 
sektördür. İnsanlığın en eski mesleklerinden biridir. Öte yandan 
madenler yer yüzünde eşit, homojen dağılmamıştır. Bazı ülke-
ler şanslı bazıları muhtaçtır. Yani madenler doğanın kesin bir 
lütfudur. Refah yaratmak için kıymetini ve değerlendirilmesini 
iyi bilmek gerekir. Ancak madenlere sahip olmak tek başına ge-
lişmişliğin ve refahın garantisi değildir. Örneğin, G. Afrika, Ka-
zakistan, Şili hatta Rusya çok zengin yer altı kaynaklarına sahip 
olmalarına rağmen gelişmiş refah ülkeleri değillerdir. Küçücük 
Finlandiya bugünkü gelişmişliğini ve refahını madenlerine ve 
ormanlarına borçludur. Keza Kanada, Avustralya da aynı şe-
kilde… Eğer iyi bir gelecek istiyorsak, makro plan ve kararları 
katılımcı bir modelde, iki kulağımızın arasındaki bir kilodan az 
gri maddeyi çok iyi kullanmalıyız. Bu, tabandan tavana analitik 
düşünmenin gerçekleşmesi ile olur. Bürokrasi hem dümenci 
hem kürekçi olmamalıdır. 

Madenciliğimizin parlak bir geleceği ise ancak bu sektöre fon 
akışı ile olur. Başka bir yol da yoktur. Aramalarda km kare başına 
harcamada dünyada benzer ekonomik seviyedeki ülkeler içinde 
en alt sıralardayız. Aramaların teşviki şarttır. İşin özü aramadır. 
Devlet özel sektörü teşvik etmeli, yüreklendirmelidir, aramala-
rın önünü açmalıdır. Öte yandan Ar-Ge fonları var ama cılız ve 
çok verimli kullanılamıyor. Ar-Ge’nin daha çok bizzat işletmeci 
şirketlerce yapılması, kaynak kullanım verimliliğini arttırır. Oysa 
şu anda ağırlık üniversiteler, Tübitak, Boren gibi devlet kurum-
larında. Ağırlığın işletmeci ve/veya bu işe soyunmuş şirketlerle 
birlikte yan sanayide olması gerekir. 

Mevcut dünya düzeni yani kapitalizm, sürekli artan bir tüketim 
varsa varlığını sürdürebilir. Yakın bir gelecek içinde başka bir 
seçenek de görünmüyor. Bir de buna artan dünya nüfusunu 
eklerseniz şöyle bir soru sorulmalıdır: Hangi madenler daha 
çabuk tükenecek? Gerçi aramalar arttıkça, yeni rezervler de 
bulunuyor; belli bir kalemin ömrü uzuyor ama nereye kadar? 
Peki ya sonra? Bu konuda değişik senaryolar yazılabilir. En naif 

olanı bilimin her şeye kadir olduğuna inanmaktır. En korkun-
cu ise; bu kaynaklar tükendikçe yeryüzünde insan neslinin de 
sonu gelecektir. Bana göre durum bu ikisinin arasında, fakat ilk 
senaryoya daha yakın olacaktır. Yani sorunlar artacak ama araş-
tırma ve çözümler de artacak. 

MT: Dünya madenciliğinin gidişatı hakkında neler düşünü-
yorsunuz? 

İB: Eskiden madenlerde fiyatlar inişler ve çıkışlar yaşardı. Krom 
buna bir örnektir. Krom çeliğin hammaddesidir. Çelik neden 
önemlidir? En başta silah yapımında kullanılır. Bu yüzden bü-
tün uluslar milli krom stoklarına sahiptiler. Stoklar azalınca alım 
başlar, fiyat yükselir, stoklar dolduğunda fiyatlar tekrar düşer-
di. Ancak artık bu sistem değişiyor. Baz metaller, demir, kömür, 
enerji hammaddeleri, endüstriyel hammaddeler fiyatlarında 
yönelim hep yukarı yönlü. Bundan sonra da fiyatlar hep yük-
selecek. Dünya nüfusu artıyor, dolayısıyla tüketim artıyor. Artık 
hiçbir ülke ben büyümeyeceğim diyemez. 

Bugün dünya nüfusu 7 milyar. Bunun 1,5 milyarı, yılda 15 tonun 
üzerinde madencilik ürünü tüketiyor. Yani refah düzeyi belir-
li bir seviyenin üzerinde. 5,5 milyar insan ise 15 tonun altında 
hammadde tüketiyor. İnsan, doğası gereği sürekli gelişme iste-
ği halinde bulunduğundan, bu 5,5 milyar insan sürekli olarak 
1,5 milyarın seviyesine yetişmeye çalışıyor. Ama bir yandan da 
1,5 milyar da büyümeye devam ediyor. Bu gelişim ve büyü-
me istekleri içerisinde sürekli artan bir oranda hammadde       
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/ maden tüketimi söz konusu. Dikkat ettiyseniz bu hesapta nüfus 
artışını dikkate almadık. Bir yandan nüfus da hızla artıyor. Dünya 
nüfusunun 2050’de 9 milyar olacağı öngörülüyor. Yukarıda bah-
sedilen rakamlara 2 milyar insanın daha ihtiyaçları eklenecek. Ve 
bu 2 milyar insan, sürekli gelişme ihtiyacı olan 5,5 milyarlık grup 
içinden geliyor. Bu da çok önemli bir nokta. Spekülatif etkileri 
göz ardı edersek, hammadde fiyatları daima yukarı yönlü ola-
caktır. Bu yüzden diyorum ki sektörün geleceği çok parlak.

MT: Yakın gelecekte hangi mineraller ön plana çıkar? Ülke-
miz yöneticileri, madencileri neleri dikkate almalıdır?

İB: İnsanın gelişmesi ve evrimi durmuyor. Buna göre her devrin 
ihtiyaçları, tüketimleri de değişiyor. Yontma taş devrinde ob-
sidyen daha sonra iyi pişen killer, tuz, bakır, kalay, vb. derken 
metaller ve kömür insanlığı sanayi devrimine getirdi. Bugün sa-
nayi devrimini oluşturan metallere baz metaller diyoruz. Sonra 
bilgisayar devri başlıyor, birden bire silikon yongalar ve daha 

önceleri periyodik cetvelin 
süsü veya kimyacıların fante-
zisi gibi gördüğümüz german-
yum, indiyumdan bahsetmeye 
başlıyoruz. Şimdi çok güncel 
nadir toprak elementlerini ve 
bunların minerallerini, ayrı-

ca lityumu konuşuyoruz. Tabii bu arada baz metallerin, enerji 
minerallerinin, endüstriyel minerallerin üretim ve tüketimi de 
durmadan artıyor. Üretim-tüketim spektrumu genişliyor. Tarih 
öncesi devirlerinin hiçbiri ilgili mineraller tükendiği için başka 
bir devre geçilmedi. Derler ya, taş devri taş bittiğinden dola-
yı sona ermedi. Obsidyen ve günümüzde asbest hariç hiçbir 
mineral değerini tamamen yitirmedi ama gelişim süreci, yani 
insan doğayı çözdükçe yeni minerallere talep oldu. Örneğin, 
50 yıl önceki lityuma talep bugünkü talepten en az 100 misli 
daha az! Yine yakın bir geçmişte talebi pratik olarak yok olan it-
riyuma talep giderek artacak çünkü lazer onunla üretiliyor. Her 

teknolojik sıçrama portföyümüze yeni mineraller ekliyor. Kısa-
ca, bugünkü dünya düzeni refahı tüketim artışına bağladığı için 
madenciliğin geleceği hep parlak olacak. 

MT: Her devrin mineralleri varsa, yakın gelecek sizce ne 
devri olacak? Hangi mineraller ön plana çıkacak?

İB: Pek çok saygıdeğer bilim adamı ve fütüristin dediği şu: Ge-
lecek devir, ki başladı, zaten nanoteknoloji devri. Neden na-
noteknoloji devri olduğunu belki şöyle açıklayabiliriz: Klasik 
fizik bizi Einstein‘a kadar getirdi. Maddenin detayına inildikçe 
Newton mekaniğinin yetersiz / eksik olduğu ortaya çıktı. Ay-
nen buna benzer şekilde yaklaşık 20 yıl önce minerallerin nano 
boydaki özelliklerinin mikro veya makro boydaki özelliklerin-
den çok farklı olduğunu bilmiyorduk. Öyle ki bugün mineraller 
hakkında bildiğimiz fiziksel ve kimyasal parametrelerin hiçbiri 
nano boyutta geçerli değil. Dolayısıyla minerallerin mikro ve 
makro özelliklerine göre tasarlanmış bugünkü teknoloji, yerini 
nanoteknolojiye bırakacak. Bu teknoloji henüz embriyo safha-
sında. Şimdilik rutil, kalsit, atapuljit gibi bir kaç mineralle sınırlı. 
Binlerce mineralin her biri bir keşif sahası. Önümüzde geçilecek 
bir okyanus var.
 
Kuşkusuz enerji hep önemli olacak ve önemini arttırıp çeşitle-
nerek devam edecek. Ancak eninde sonunda birincil kaynak 
yani güneş tek kaynak olacak. Çünkü güvenli, sağlıklı, bol fa-
kat şimdilik konvansiyonel alternatiflerinden biraz pahalı. Ama 
şimdilik... Süratle ucuzluyor. Belki petrol, kömür, doğalgaz bit-
meden güneş enerjisi ile ilgili tüm teknik ve ekonomik sorun-
lar çözülecek. Daha önce dediğim gibi taş devri taş bitmediği 
halde bitti. Bu öngörünün çok kuvvetli bilimsel, ekonomik ve 
çevresel argümanları var. Öyleyse güneş enerjisi devri bazı mi-
nerallere olan talebi artırıp, onları öne çıkaracak. Güneşin ener-
jisini ya silikon tabakalarla toplayıp lityum pillerde saklıyoruz 
ya da camdan bir hacim içindeki bir akışkanı ki bu çoğunlukla 
sudur, ısıtıyoruz. İşte hemen bu noktada bir kaç endüstriyel  

       Taş devri taş 
bittiğinden dolayı 
sona ermedi
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mineral hemen öne çıkıyor. 
Başta, lityum mineralleri spo-
dümen, petalit, lepidolit ve acı 
göl sularından lityum üretimi. 
Şimdiden lityuma olan talep 
yılda %10’dan fazla artıyor. Ta-
bii fiyatı da... Öte yandan sili-
kon tabakalar için temiz kuvars 
kristallerine talep de lityuma 
paralel gidiyor. Güneş panelle-
ri için çok temiz silis kumu, do-
lomit gibi mineraller ön plana 
çıkıyor. 

Enerjinin yanında artan nüfusu besleyecek gıda üretimi de ge-
leceğin en önemli konusu. Yakın gelecekte dünya nüfusu 10 
milyarı bulacak. Dünya nüfusu eğer bir Avrupalı gibi tüketecek-
se, tarım alanlarını da çok fazla artıramayacağımıza göre dekar 
başına verimi artırmak zorundayız. Bunun için de üç şey gerekir: 
İyi tohum, su ve yapay gübre... Üç ana yapay gübrenin (nitrat, 
fosfat ve potas) ikisi kesinlikle minerallere bağlıdır. Minerallere 
bağlı yapay gübreler fosfat kayası ve potasyumlu gübreler için 
silvit mineralidir. Yani fosfat kayasına ve başta silvit olmak üzere 
potasyumlu minerallere talep artacaktır. 

Endüstriyel minerallerin geleceğine ilgi duyanlara Maden Mü-
hendisleri Odasının düzenlediği 22. Uluslararası Madencilik 
Kongresi’ndeki bildirimi (Endüstriyel Minerallerin Geleceği) oku-
malarını öneririm. Orada bu konularda daha geniş bilgiler var. 

MT: Sektöre gelecek için önerileriniz var mı?

İB: Yatırımcıların, insanların tüketim eğilimlerine, yeni teknolo-
jik gelişmelerin ihtiyaç duyduğu minerallere göre yatırımlarını 
yönlendirmeleri gerekir. Klasik üç beş kalem maden dışına çı-
kılmalıdır. Sektör temsilcileri (Odalar, dernekler vb.) bürokrasiye 
boyun eğmeden makro karar ve yasal düzenlemelerde mutla-
ka söz sahibi olmalı, sözünü dinletebilecek lobiler oluşturmalı. 
Madenciliğe karşı yürütülen aleyhte kampanyalara cevap ver-
mekle yetinmeyip, ilköğretim düzeyinde, madenciliğin top-
lumların gelişmesindeki yeri ve önemi, Milli Eğitim Bakanlığı-
nın uygun göreceği bir şekilde genç öğrencilere anlatılmalıdır. 
Maden İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatları kurulup, 
etkinleştirilmelidir. En önemlisi aramaların artması için sektöre 
sermaye, fon akışı sağlanmalıdır. Bunun için bürokratik işlemler 
azaltılmalı, güvenli ve hızlı bir yatırım ortamı oluşturulmalı, iş-
letilebilir maden rezervinin mutlaka şirketin varlığı olarak kabul 
edilip, amortismana tabi tutulması sağlanmalıdır. Madenciye 
güvence verilmeli, madencinin kazandığı paranın yeniden sek-
töre dönmesi sağlanmalıdır. 

Bir örnek vermek istiyorum; 83 yılından sonra Özal döneminde, 
liberalleşme programı kapsamında, ülkenin acil döviz ihtiyacı-
nın karşılanması için, ki o zaman ülkenin tüm ihracatı 5 milyar 
USD’nin altındaydı, turizm sektörünü canlandırma kararı alın-
dı. Bu konuda ne yapıldı? Ege ve Akdeniz bölgelerimizde otel 
yapılabilecek hemen her yerde yatırımcılara çeşitli kolaylıklar 

sağlandı. Araziler yatırımcıya 
bedelsiz verildi. Bu işe girmek 
isteyenlere, bedelsiz arazinin 
yanında yapılacak yatırımın ya-
rısı kadar da karşılıksız maddi 
destek verildi. Ülke o dönemde 
zengin olmamasına rağmen 
gereken para bulundu ve tu-
rizm sektörü canlandırıldı. Şim-
di bakıyorsunuz, sadece turizm 
gelirimiz 20 milyar USD’nin 
üzerinde. Bu anlattığım fon akı-
şının en tipik örneğidir. Maden 
sektörü için de benzer çalışma-

ların yapılması gereklidir. Maden sektörü yatırımcılara cazip 
kılınmalıdır. 

MT: Önerileriniz aslında çok temel konularda. Ve yıllardır 
sektör temsilcileri benzer konuları dile getiriyorlar.

İB: Evet, bu söylediklerimiz neredeyse 40 senedir konuşuluyor.  
Madencilik Kongrelerinin 22.cisini de yaptık ama hala  sektörün 
nasıl sıçrama yapıp da GSMH da % 5’leri yakalayabileceğini ko-
nuşuyoruz... Artık bu konuları çözmemiz gerekiyor. 

Ancak ne olursa olsun madenciliğin geleceği parlak. Doğru ya-
tırım yapan ve doğru hareket eden şirketler kazanacak. Bürok-
ratik engellerin de açılması ile özellikle ülkemizde madenciliğin 
sıçrama yapması imkansız değil.

MT: İrfan Bey, çok önemli konulara değindiniz. Bize vakit 
ayırdığınız için çok teşekkür ederiz?

İB: Ben de size teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.    

Özgeçmiş
1950 Manisa - Turgutlu doğumlu olan Prof. Dr. İrfan Bayraktar, 
lise öğrenimini Manisa’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi, 
Maden Mühendisliği Bölümünden 1973 yılında Maden Yüksek 
Mühendisi olarak mezun olduktan sonra 1973 - 1978 yılları ara-
sında aynı üniversitede asistanlık yaptı. 1983’te Birmingham 
Üniversitesi, Cevher Hazırlama Bölümü’nden doktora ünvanı-
nı aldıktan sonra sırasıyla 1983 - 1985 arasında MTA, Teknoloji 
Dairesinde uzman, 1985 - 1994 arasında Demir Export’ta proje 
müdürü, 1994 - 2003 arasında Hacettepe Üniversitesinde öğ-
retim üyesi, 2003 - 2005 arasında Çine Akmaden’de yönetim 
kurulu üyesi, 2005 - 2007 arasında Demir Export’ta danışman, 
2007 - 2010 arasında Çine Akmaden, Sibelco - Turkey’de CEO 
olarak görev yaptı. 

2011’de Sibelco’dan emekli olduktan sonra halen, başta Tüfek-
çioğlu Kauçuk olmak üzere sektöre danışman olarak hizmet et-
mektedir. Bayraktar; bakır, kurşun, çinko, krom, demir, altın ve 
endüstriyel hammaddelerin zenginleştirilmesi, tesis tasarımı ve 
işletmeciliği konularında uzmandır. 

İletişim: irfan@tk.com.tr
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22. Dünya Madencilik
Kongresi’nin Ardından

Madencilik Türkiye (MT): Öncelikle bize vakit ayırdığınız 
için teşekkür ederiz. 1979 yılından sonra, 32 yıl ara ile Dün-
ya Madencilik Kongresi’nin 22.si geçtiğimiz günlerde ülke-
mizde gerçekleştirildi. Bu önemli organizasyona ev sahipli-
ği yapılması sürecinden biraz bahsedebilir misiniz?

Rifat Kont (RK): 1979 yılında yine İstanbul’da yapılan Dünya 
Madencilik Kongresi’ne katılanların ve Dünya Madencilik Kong-
resi Türk Milli Komitesinin benden önceki komite başkanlarının 
bir dilekleri vardı: “Bu kongrenin tekrar ülkemizde yapılması-

na gayret edilmeli çünkü bu 
kongrenin Türkiye’nin tanıtı-
mına ve ülke madenciliğinin 
geliştirilmesine ve tanıtılma-
sına çok büyük faydası var-
dır.”. Bu dilek ve temennilerin 
ü z e r i n e 
biz de 97 
- 98 yılla-
rında ça-
lışmalara 
başladık . 
Bu tarih-

ten itibaren katıldığımız her dünya ma-
dencilik kongresinde ve IOC (International 
Organizing Comitee) toplantılarında bu ko-
nuyu işledik. Yaptığımız kulis çalışmaları ve 
çeşitli görüşmeler sonucunda 2006 yılında 
Hindistan’da yapılan IOC toplantısında 2011 
kongresinin ülkemizde yapılması oy birliği 
ile kabul edildi. Bu kabulün ardından biz de 
çalışmalarımıza hız verdik.

(MT): Bu süreçte ne gibi destekler aldınız 
ya da hangi sıkıntılarla karşılaştınız?

(RK): Ülkemizde yapacağımız kongrenin temelini atarken 
amacımız tüm sektörü bir araya toplamaktı. Böyle önemli bir 
etkinlikte herkes bir arada olmalıydı. Evet, kongreyi biz dü-
zenledik ama bana göre bu kongreyi madencilik sektörümüz 
gerçekleştirmiştir. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Maden 
Mühendisleri Odası özellikle birlikte çalıştığımız kurumlar oldu. 
Ayrıca çeşitli kurumlar da desteklerini esirgemediler. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MİGEM, Eti Maden İşletmeleri, Ulu-
sal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye 
Taşkömürü Kurumu, Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Bir-
liği, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Maden-
ciler Derneği, Çayeli Bakır İşletmeleri, SRK Danışmanlık, Ciner 
Holding, Cengiz Grup, Aksa Enerji, Türkiye Çimento Müstah-
silleri Birliği, Tüprag, Koza Grubu, Enerjisa, İmmib ve isimlerini 
sayamadığım pek çok kurum ve kuruluş fiilen destek verdiler 
kongremize. Bu birliktelik ile tüm sektörü bir araya topladığımı-

Röportaj
www.madencilik-turkiye.com

1959’dan bu yana her seferinde farklı bir ülkede düzenlenmekte olan 
Dünya Madencilik Kongrelerinin 22. si 11-16 Eylül tarihleri arasında 
İstanbul’da düzenlendi. Kongre ve kongre ile birlikte eş zamanlı olarak 
gerçekleştirilen fuarın ardından sektörün farklı kademelerinden çeşitli 
olumlu / olumsuz görüş ve düşünceler bize ulaştı. Bu noktada son sözü 
almak üzere Dünya Madencilik Kongresi Türk Milli Komitesi Yönetim Ku-
rulu ve 22. Dünya Madencilik Kongresi Organizasyon Komitesi Başkanı 
Rifat Kont ile görüştük ve kongre hakkında bilinen ve bilinmeyen pek çok 
konuya sizler için yanıt aradık.

     Kongreyi 
biz düzenledik 
ama bana göre 
bu kongreyi 
madencilik 
sektörümüz 
gerçekleştirmiştir

Dünya Madencilik Kongresi Türk Milli Komitesi Başkanı Rifat Kont
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zı düşünüyorum. Bu etkinliğe destek 
olan bu kuruluşların isimleri Dünya 
Madencilik Sektörünün hafızasına 
kazınmış oldu. Katkılarından dolayı 
kendilerine teşekkür ederim. 

(MT): Organizasyonla ilgili delege 
ve bildiri sayısı gibi bazı istatistiki 
bilgiler verebilir misiniz?

(RK): 51 farklı ülkeden katılım oldu. 
1175 delege kongre için kayıt yaptır-
dı. Bunların 540’ı yabancı katılımcılar-
dan oluşuyordu. Teknik oturumlarda 
sunulmak üzere 55 ülkeden 680 bildi-
ri özeti ve 445 tam metin gönderildi. 
Bunlardan, 14 çağrılı konuşmacının 
sunumlarıyla birlikte 290 sözlü sunu-
ma ve 44 postere yer verebildik. Fu-
arda ise yerli ve yabancı 65 kurum ve 
kuruluş yer almıştır.

Kongreyi gerçekleştirirken ülkemizin 
sadece madencilik ile ilgili yönlerini 
değil tarihi, manevi ve turistik zengin-
liklerimizi de tanıtmak amacımızdı. 
Bu konuları da programımıza katarak 
kongreyi düzenledik. Bu kapsamda maden işletmeleri ziyaret-
lerinin yan ısıra, yabancı misafirlerin hayranlıkla bahsettikleri 
ve görmeyi arzuladıkları çeşitli tarihi mekanlarda toplantılar ve 
Boğaz’da tekne gezileri düzenledik. 

Her kongrede, her organizasyonda yaşanan sıkıntıları biz de ya-
şadık ancak bunları dile getirmeye gerek görmüyorum. Çünkü 
bunlar bu işin gereğidir. Önemli olan bu zorlukları, ortaya çıkan 
bu sorunları gidermektir. Bizim de gayretlerimiz bu yönde oldu. 
Başarılı bir kongre geçirdiğimize inanıyorum.

(MT): Kongre ve Fuar’ı içeren organizasyonun başarılı geç-
tiğini düşünüyorsunuz yani?

(RK): Yurt dışından aldığımız izlenimlere ve geri dönüşlere 
göre söylüyorum, özellikle yabancı misafirler organizasyona ve 
etkinliklere hayranlıklarını bildirdiler. Yurt içinden de pek çok 
katılımcılardan olumlu izlenimler ve tebrikler aldık. Bunların 
dışında tabii ki bazı eksiklikler de olmadı değil. Bu eksiklikleri 
yaşayan dostlarımız sorunlar konusunda bizi bilgilendirdiler ve 
bize anında bunları giderme imkanı verdiler. Kendilerine ayrıca 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Kongre kapsamında yaptığımız programa uyabildik diyebilirim. 
Hedefimiz 1000 - 1500 arası delege katılımı sağlamaktı. Bunu 
başardık. Kongre merkezi çok kaliteliydi. Kongre merkezinin 
tüm imkanları kullanıldı. Gerek bildiri sahipleri gerek oturum 
yöneticileri bu imkanları sonuna kadar kullandılar ve kongre-
den gerçekten zevk aldılar. Alınan geri bildirimlere göre açılış 
ve kapanış törenleri, sosyal etkinlikler oldukça kaliteliydi. Umu-

yorum ki her katılımcı aynı zevki paylaşmıştır. 

Ancak fuarla ilgili bir takım olumsuz dönüşler de aldık. Fuara az 
sayıda ziyaretçi geldiği yönünde aldığımız bu dönüşler konu-
sundaki düşüncelere sınırlı olarak katıyorum. Ancak aynı gün 
ve aynı tarihlerde İstanbul’da iki adet uluslararası toplantıları-
nın yapıldığını hatırlatmak isterim. Bunlar, Çalışma Bakanlığı 
ve İSSA’nın düzenlediği “İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kongresi” 
ile “Uluslararası Bor Sempozyumu”dur. Bunlara rağmen “Lütfi 
Kırdar ile Fuar alanı” arasında kongre süresince düzenli aralık-
larla işleyen otobüslerle, asıl ziyaretçiler dediğimiz konularında 
uzman olan katılımcılar Fuarı ziyaret etmişlerdir.

(MT): Evet, dergimize en çok Fuar ile ilgili eleştiriler ulaştı. 
Eleştirilerin odak noktası fuara katılımcı firma ve ziyaretçi 
sayısının çok az olduğu şeklinde oldu. Bizim gözlemlerimiz 
de bunu doğrular nitelikte. Bu konuda organizasyonel bir 
sıkıntı mı oldu? Düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

(RK): Fuar ve Kongrenin nerede, hangi mekanda yapılabileceği 
konusunda, yaptığımız araştırmalarda, Sütlüce ve Haliç kongre 
merkezlerinde zemin mukavemetinin “ağır maden ve iş maki-
nelerini kaldıracak güçte olmadığı” tespit edildi. Başlangıçta 
fuar merkezinden stand alanı isteyen ve rezervasyon yaptıran 
firmaların çokluğu nedeni ile bu ağırlıkları taşıyabilecek sağlam 
zemine sahip yerin, kongre merkezine en yakın İDTM olduğu 
tespit edildi. Seçimimizdeki değerlendirmede, maden ve ağır iş 
makinelerinin sergileneceği zeminin bu makineleri taşıyabilme 
özelliği en büyük etken olmuştur. Bu nedenlerle Kongre merke-
zimiz ve fuar alanı ayrı noktalardaydı.   

22. Dünya Madencilik Kongresi’ne Sponsor Olan ve Destek Veren Kuruluşlar



15 Ekim 201164

Sorunuza gelince, evet bu ayrılığın getirdiği bir dezavantaj oldu. 
Katılımcılarla firmalar arasındaki görüşmeleri olumsuz etkiledi-
ği fikrinize katılıyorum. Ancak gördüğümüz kadarıyla kongre 
katılımcılarından fuarla ilgilenen hemen herkes fuarı bir şekilde 
ziyaret etti. Biliyorsunuz, saat başı servislerimiz vardı. Bunlarla 
pek çok insan fuar alanına taşındı. Ama kongre katılımcılarının 
aynı anda sürekli olarak fuarda bulunmalarını da bekleyemezsi-
niz. Çünkü oturumlar da aynı anda devam ediyordu. 

(MT): Fuar, kongreyi tamamlaması açısından oldukça 
önemliydi. İstanbul gibi bir metropolde trafik ve zaman 
faktörleri göz önüne alındığında Fuar alanı ile Kongre mer-
kezi arasındaki yaklaşık 1 saatlik mesafe bizce ziyaretçileri 
etkiledi. İki mekanın arasındaki bu mesafeyi nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

(RK): Fuar alanı ve kongre merkezinin aynı yerde olmaması 
konusunda az önce bahsettiğim konuları tekrarlamak isterim. 
Etkinlik hazırlıkları sürerken pek çok kongre ve fuar/sergi alanı-
nı ziyaret ettik. Değerlendirmeye aldığımız sergi alanlarının hiç 
birisi maden ve makine şirketlerine yani ağır iş makinalarının 
getirilip sergilenmesine uygun alanlara sahip değillerdi. Orga-
nizasyon Komitesi olarak bu alanlarının hepsinin zeminlerini 
inceledik. Ayrıca firmaların iş ve maden makinalarının ağırlık-
larını da değerlendirdik. Yaptığımız detaylı çalışmalarda kong-
re alanlarının yanında ve yakınında bulunan sergiye müsait 
alanların zeminlerinin ağır makinaların sergilenmesine müsait 
olmadıklarını tespit ettik. Tamamen uygun olan alanlar ise he-
pinizin bildiği fuar alanlarıydı, ancak bunlar da şehir merkezine 
biraz uzaktılar. Bu noktada kongreyi fuar alanına yakın bir yer-
de yapmayı da düşündük. Ancak yurt içinden ve yurtdışından 
gelen katılımcılar için kongrenin merkezde yapılması  önem-
liydi. Az önce de belirttiğim gibi bu etkinliğin sadece maden-
cilik sektörümüzü tanıtmakla sınırlı kalmaması ve bu vesile ile 
ülke tanıtımının da en iyi şekilde yapılması gerekiyordu. Dünya 
Madencilik Kongresi Uluslararası İcra Komitesi de kongrenin 

İstanbul’un merkezinde yapılması görüşün-
deydi. Bu yüzden Fuarın, uygun şartları taşı-
yan İDTM’de yapılmasına karar verdik.

Bu arada şunu belirtmek isterim ki yurtdışında 
katıldığımız uluslararası organizasyonlarda, 
kongre yeri ile sergi alanları arasında bizden 
daha uzak mesafelerde olanları da vardı. Bu 
mesafeler bizim de yaptığımız şekilde düzenli 
servisler ile aşılmıştır. 

Bu kongrelerin boyutları nedeni ile Fuar ve 
Kongreler, birçok ülkede farklı yerlerde ya-
pılmıştır. Mesela son yapılan Tahran ve Kra-
kow kongreleri ve fuarları da ayrı yerlerde 
yapılmıştı. Orada da katılımcılarla sanayiciler 
arasındaki iletişim, bizim de uyguladığımız 
biçimde belirli aralıklarla işleyen otobüslerle 
fuar ziyaretleri sağlanmıştır.

Toparlarsak, evet fuar alanı belki panayır yeri gibi kalabalık gö-
zükmedi, ama az önce de dediğim gibi az ve öz ama ilgi duyan-
lar fuarı mutlaka ziyaret ettiler. 

(MT): Bilimsel etkinlikle ilgili olarak çok fazla bildiri kabul 
edildiği, bu yüzden katılımcıların sunumları takip etmekte 
zorlandıkları şeklinde yorumlara da şahit olduk. Bu konu-
da neler düşünüyorsunuz?

(RK): Dünya madencilerinin ve yerbilimleri uzmanlarının ilgisi-
ni çeken bir kongre oldu. Çok önemli ve değerli bildiriler gön-
derildi. 700’ün üstünde bildiri aldık. Değerlendirmeyi yapan 
Bilim Kurulu, bunların yaklaşık yarısını eledi ancak kalan yarısını 
içerikleri nedeniyle sunulmaya uygun gördü. Kongrenin ismi 
Dünya Madencilik Kongresi’dir, kabul edilen bildiriler de dün-
yanın takip ettiği madenciliğin geleceğini ilgilendiren konuları 
içermektedir. Bildiri sayısı çok gibi gözükse de birçok ilgili katı-
lımcı tarafından dikkatle izlenmiştir.

(MT): Kongre tarihi konusunda da bazı eleştiriler al-
dık. Dünya Madencilik Kongresi ile aynı tarihlerde yine 
İstanbul’da madencilikle ilgili iki ayrı etkinlik daha vardı. 
Yine aynı tarihlerde Kuzey ve Güney Amerika’nın en büyük 
kongrelerinden birisi olan PeruMin vardı. İnsanlar seçim 
yapmakta zorlandılar. Kongre tarihi belirlenirken nasıl bir 
süreç geçirdiniz?

(RK): Yurt dışındaki kongreye müdahale etmeniz imkansız. Glo-
bal bir birlik olması söz konusu değil. Ancak yurt içinde şu şekil-
de çalıştık. Tüm üniversite rektörlüklerine, maden mühendisliği 
bölüm başkanlıklarına ve dekanlıklara, İstanbul, Ankara ve İzmir 
belediye başkanlıklarına, valiliklere, ticaret odalarına, yerbilim-
leri ile ilgili meslek odalarına ve konuyla ilgili daha pek çok yere, 
tam üç yıl önce, evet üç yıl önce yazı yazdık ve resmi bildirimde 
bulunduk. Yazıda “22. Dünya Madencilik Kongresi 11-16 Eylül 
2011 tarihlerinde yapılacaktır. Düzenleyeceğiniz etkinliklerin   
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tarihleri belirlenirken bu tarihleri lütfen göz önünde bulundu-
run.” diye rica ettik. Ancak bazı kurumlar maalesef yazımızı göz 
ardı ettiler. Buna biz de üzüldük, ama ilan ve duyurularımızdan 
gördüğünüz gibi 22. Dünya Madencilik Kongresi’nin tarihi yıllar 
öncesinden belirlenmiş, yabancı madencilik dergilerinde ilan 
edilmiş ve web sayfamızda duyurulmuştu. Bu yüzden bizim ya-
pabileceğimiz bir şey yoktu bu konuda.

(MT): Madencilik Türkiye Dergisi olarak ülkemizde maden-
cilik sektörüne ilginin aslında oldukça yüksek olduğunu, 
on binlerce insanın ve yüzlerce firmanın bu işle meşgul 
olduğunu biliyoruz. Ancak başta bilimsel etkinlikler ve fu-
arlar olmak üzere bu tip organizasyonlara ilgi genellikle az 
oluyor. Bu durumu neye bağlıyorsunuz ve bu sorun nasıl 
aşılabilir?

(RK):  Bunun en önemli sebebi, yıl içinde bu tip uluslararası 
etkinliklerin çok sayıda olmasıdır. Ayrıca aralıkları da kısa tu-
tulmaktadır. Bu yüzden etkinliklere ilgi beklenenden az olmak-
tadır. Bizim kongremizi de diğer kongrelerle karıştırdıkları için 
kongremiz de bundan bir miktar pay almıştır. Dünya Madencilik 
Kongresi uzun yıllar sonra ülkemizde gerçekleştirilmiştir. Ancak 
ifade ettiğim gibi aynı tarihlerde İstanbul’da benzer konularda 
iki adet organizasyonun olması katılımın bu seviyede kalmasın-
da en büyük etken olmuştur. 

Bilimsel ve teknik kongrelerin farklı konularda olması, müm-
künse en az birer yıl ara vererek ve koordineli şekilde yapılması, 
bazı tekrarları kaldıracağı gibi, daha fazla ilgi ve katılımı sağla-
yacağı düşüncesindeyim.

Şunu da ifade etmeliyim ki “22. WMC - Expo 2011 - İstanbul” 
yerli ve yabancı katılımcılar açısından çok yüksek bir katılım ile 
gerçekleştirilmiştir. 1979’daki kongreye katılan yabancı ülke ve 

yazar sayısı aslında çok azdı. Katılımcıların büyük çoğunluğu 
çalışma alanı madencilik olan kamu kuruluşları ve işletmelerin 
mensuplarından oluşmaktaydı.

(MT): Dünya Madencilik Kongresi Türk Milli Komitesi’nin 
bundan sonraki hedefleri neler?

(RK): Kongre’ye katılan ülkeler tarafından kongre sonuç bildir-
gesi olarak “İstanbul Deklarasyonu” hazırlanmaktadır. İstanbul 
Deklarasyonu üzerinde mutabakat sağlanmasına rağmen he-
nüz resmi olarak yayınlanmadığı için biz özet olarak yayınladık. 
Burada da belirtildiği gibi günümüzde dünya madenciliğinde 
yer alan en önemli konular eğitim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile 
çevredir. Biz de bunlara yöneldik. Bu konular artık madenciliğin 
olmazsa olmazıdır. Bunlara mutlak suretle riayet edilmelidir. 
Gereken tedbirler ilgili kurumlar tarafından alınmalı, denetle-
meleri ciddiyetle yapılmalıdır. Bu konulara yatırım yapılmalıdır. 
Ve çok iyi bir mesleki eğitim planlaması yapılmalıdır. Biz bunları 
sağlamak için çalışmalarımızı sürdürerek dünyayı takip edecek 
ve Türk madencisini bilgilendireceğiz. 

(MT): Rıfat Bey, bize vakit ayırarak sektörü bu önemli etkin-
lik hakkında merak edilenler hususunda bilgilendirdiğiniz 
için tekrar teşekkür ederiz. 

(RK): Kongremizi başarıyla gerçekleştirdiğimize inanıyorum. 
Olumlu / olumsuz görüşlerini bize ileten herkese teşekkür 
ederim. Bazı konuları açıklama fırsatı verdiğiniz için Madenci-
lik Türkiye Dergisi’ne de ayrıca teşekkür ediyorum. Kongrenin 
gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese, fuara katılan ve 
destek veren tüm kuruluşlara, tebliğ veren yazarlara, değerlen-
dirme ve oturumlarda yer alan kurullara ve katılımcılara, orga-
nizasyon kuruluşuna tekrar teşekkür ediyorum.    

Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Yardımcısı H.E A.B. Janovskiv (sağdaki)
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Maden Yasası’nın 
Yıldızları:
Kokolit ve Sapropel 

Ü
lkemizde de deniz altındaki kaynaklarının gelecekte 
kullanılabilirliği göz önüne alınarak, geçtiğimiz yıl 
oluşturulan yeni Maden Yasası’na bu konuyla ilgili de 
eklemeler yapılmıştır. 10/6/2010 tarihli ve 5995 sayılı 

Kanun’un 1’inci maddesiyle; bu maddenin (III) numaralı bendi-
nin sonuna “Hidrojen Sülfür (7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol 
Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla)” ibaresi eklenmiş; 
(IV) numaralı bendinin (b) alt bendine “taşkömürü,” ibaresinden 

sonra gelmek üzere “kömüre 
bağlı metan gazı,” ibaresi ek-
lenmiş, alt bendin sonunda 
yer alan “Radyoaktif Mineraller 
(Uranyum, Toryum, Radyum)” 
ibaresi çıkarılmış ve alt bendin 
sonuna “Kokolit ve Sapropel 
(Petrol Kanunu hükümleri 
mahfuz kalmak kaydıyla) ”ifa-
desi eklenmiştir.

Pek çok kişi tarafından Yasa sa-
yesinde keşfedilen kokolit ve 

sapropelin, önemli özellikler taşıdığı bilinmekte. Bu yazımızda 
kokolit ve sapropelin ne olduğuna, onları yeni yasaya ekleten 
ve değer kazanmasını sağlayan özelliklerine göz atacağız.

Ülkemizi çevreleyen Akdeniz, Karadeniz ve Ege denizleri ile iç 
denizi Marmara arasında kokolit ve sapropelin en önemli ya-
şam alanları Karadeniz ve Marmara’da yer almaktadır. Kokolit ve 
sapropelin varlığı açısından en önemli rezerv ise Karadeniz’de 

bulunmaktadır. Bu nedenle ülkemizde bu konuda yapılan araş-
tırmalar da bu bölge üzerine odaklanmıştır. 

Karadeniz, dünyanın en büyük iç denizlerinden birisi olmak-
la birlikte maksimum derinliği 2.212 m, ortalama derinliği ise 
1.300 m olarak hesaplanmıştır. Güneybatısında İstanbul Boğazı 
ile Marmara’ya ve ardından Çanakkale Boğazı ile de Akdeniz’e, 
kuzeyinde ise Kerch Boğazı ile Azak Denizi’ne açılan kapılara 
sahiptir (Şekil 1). Eni 1.200 km uzunluğunda, genişliği 615 km 
olmakla birlikte, 420.000 km2 yüzey alanına sahiptir.

Komşu ülkelerden oldukça fazla sayıda nehir Karadeniz’e de-
nize akmaktadır. Ülkemiz nehirlerinden Yeşilırmak, Kızılırmak, 
Çoruh, Sakarya; diğer ülkelerden Tuna, Dinyeper, Dinyester 
Karadeniz’e dökülen en önemli nehirlerdir. İçerisinde taşıdı-
ğı su ve katettiği yol göz önüne alındığında, bu nehirlerin en 
büyüğü Tuna Nehri’dir. Başta Tuna Nehri olmak üzere tüm bu 
nehirler, geçtikleri yollar boyunca topladıkları atıklar ve orga-
nik bileşenlerin tümünü Karadeniz’e bırakmaktadırlar. Dökülen 
atıklar ve oluşum süreci dahilinde tabanında kalın bir çamur 
tabakası bulunan Karadeniz‘de, 150 - 200 m derinlikten sonra 
oksijensizlik nedeni ile yüksek sınıf canlı yaşamı bulunmamak-
tadır. Teknoloji ve sanayi artıklarını taşıyan nehirlerin de etkisi 
ile son yıllarda Karadeniz’de bulunan tek hücreli sayısı gitgide 
artmakta olup deniz, atıkların oluşturduğu H

2
S (hidrojen sülfür) 

yönünden de dünyanın en geniş depolarından birisi haline gel-
mektedir. Bu nanoplanktonlar arasında kokolit ve organiklerce 
zengin olan dip çamuru sapropel, yeni Maden Yasası’nda göz 
önüne çıkarılmış, önemli deniz altı zenginlikleridir.

Makale
www.madencilik-turkiye.com

Anadolu toprakları, bin yıllardır üzerinde yaşayan onlarca farklı millete 
yaşam kaynağı olmuş, dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği 
yapmış, dünyanın gözde bölgelerinden biridir. Yüzyıllardır egemen ol-
duğumuz bu toprak parçası, onlarca millete olduğu gibi bize de vatan 
olmaya devam etmekte. Bu tarihi ve stratejik öneme sahip yarımada, yer 
altı zenginlikleri ile olduğu kadar deniz dibi zenginliği ile de dikkatleri 
üzerine çekiyor. Yapılan araştırmalar sonucunda, bilinen rezervler hari-
cindeki dünyanın petrol ve mineral kaynaklarının yaklaşık % 40’ı deniz ve 
okyanus tabanlarında yer almaktadır. 

Ceren Kılıç
Maden Mühendisi
Madencilik Türkiye Dergisi
ceren@madencilik-turkiye.com 

      Kokolit 
ve sapropel, 
yeni Maden 
Yasası’nda göz 
önüne çıkarılmış, 
önemli deniz altı 
zenginliklerimizdir
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Deniz dibi madenciliğinin gelişmeye başladığı 1970‘li yıllardan beri Karadeniz, 
kıyısı olan ülkelerce petrol ve uranyum rezervlerine sahip olduğu umudu ile her 
zaman cezbedici olmuştur. Bu cazibe, Karadeniz’de varlığı bilinen ve uranyum re-
zervi ile doğrudan ilişkilendirilen kokolitlere ve petrol ile ilişkilendirilen sapropele 
dayanmaktadır. Dünyada bu özelliğe sahip pek çok deniz bulunmakta, ülkemiz 
denizlerinden de Karadeniz, her iki oluşum için de zenginliği nedeni ile tüm dik-
katleri üzerine çekmektedir. Bundan bir süre önce EMCOL (Doğu Akdeniz Deniz 
ve Göl Araştırmaları Merkezi) tarafından yapılan bir çalışmada, Sakarya Nehri açık-
larında denizin 1.244 metre derinliğinde, dip çamurundan alınan 7,62 metrelik 
karotta üç tabaka görülmüş ve bunlar tabandan tavana lutit, sapropel ve kokolit 
olarak tanımlanmıştır (Resim 1).

Lutit: Uranyum içermeyen, en altta yer alan killi tabaka olup; gri renkli, üstte de-
mir sülfit bantları içeren, açık gri - koyu gri bantlı, yüksek karbonat ve kil içerikli 

birimdir.

Sapropel: Fazlaca miktarda orga-
nik karbon (Corg) içeren, kötü koku-
lu bir çamurdur. Organik maddece 
zengin ve koyu gri renkli olup orta-
lama 40 cm kalınlıkta, organik mad-
delerin çökelip çürümesi ile oluşan 
bir birimdir. Karbon 14 metodu ile 
yapılan yaş hesaplamalarına göre, 
kokolit - sapropel, sapropel - lutit 
sınırlarının yaşı 2.720 ve 7.540 ola-
rak belirlenmiştir. Sapropel çamuru, 
derin su tabanlarında, akarsular ile 
taşınan ya da su kütlesinin oluşu-
mu sırasında bölgede bulunan or-
ganiklerin çürümesi ve çökelmesi 
ile oluşurlar (Resim 2). Bu oluşum 
koşulları göz önünde bulundurula-
rak yapılan çalışmalarda, sapropel 
çamurunun varlığı petrol ile ilişki-
lendirilmiştir.   

Şekil 1: Karadeniz ve Diğer Denizler İle Bağlantıları

Resim 1: MTA Tabiat Tarihi Müzesi’nde yer alan 
Karadeniz’in güncel dip çökelleri. Üstte yer alan (1. Düzey) 
birim kokolit, altta yer alan (2. Düzey) birim sapropel.
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Bu ilişki dışında Karadeniz tabanında bulunan derin kayaçlarda 
da petrol arama amaçlı araştırmalar sürdürülmektedir. Dünya-
nın dev petrol arama şirketleri Karadeniz’in bu zenginliği ile il-
gilenmektedir. Bu şirketlerden Exxon Mobile ile TPAO (Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı) arasında yapılan bir protokol ile 
şirket halen Karadeniz’de petrol aramalarına devam etmekte. 
Yüksek maliyet gerektiren sondajların sonuçları henüz net ola-
rak kaliteli petrol varlığını göstermemiş olmakla birlikte yayın-
lanan raporlarda petrol varlığına işaret eden belirtilerden de 
bahsediliyor.

Petrol, hammadde ve yakıt olarak kullanılmasından dolayı şu 
anda dünyada en önemli güç sembollerinden birisidir. Ülke-
mizde ise şu ana kadar yapılan çalışmalar ışığında, az miktarda 
tespit edilebilen petrol rezervlerimizde, düşük miktarda üretim 
yapılabilmektedir. Ülke geneli için gereken miktar ise, ithalat 
yoluyla karşılanmaktadır. Dışa bağımlılığın, ülkelerin dış politi-
kalarına bağlı olarak her daim sorun oluşturma potansiyeli ne-
deniyle bir petrol yatağı keşfi, ülke ekonomisine önemli ölçüde 
olumlu etki sağlayacaktır. Bu bilgiler ışığında ülkemizin üretimi 
ve gereksinimi şu şekilde özetlenebilir: 2011 yılının Ocak - Mart 
ayı aralığı için Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün yayımladı-
ğı istatistiklerde, sadece ‘Toplam Otomotiv Yakıtları Tüketimi’ 
3.887.933 ton olarak verilmiştir. Tablo 1’de, ülkemizde yapılan 
üretim ve mevcut rezervin miktarı karşılaştırıldığında yetersiz-
lik net olarak anlaşılmaktadır.

Bu rakamlar, Karadeniz’in derin kayaçlarında var olduğu dü-
şünülen petrol kadar dipteki sapropel çamurlarında bulunan 
petrol içeriğinin de ülkemiz için son derece önemli olduğunu 
düşündürmektedir. Bu nedenle sapropel Maden Yasası’na ekle-

nerek gelecek için önemli adımlar atılmıştır.

Sapropelin, uğruna sayısız savaşlar yapılan, bulunduğu bölgele-
re ekonomik refah ile birlikte kargaşayı da getirebilen, çağın en 
önemli değeri petrol ile ilişkisinin araştırılması devam ederken, 
başka sektörlerde kullanım alanı bulduğu da bilinmektedir.

Sapropel’in Diğer Kullanım Alanları
Tarım, tarihte insanların yerleşik düzene geçmesinden sonra 
gelişmeye başlayan ilk üretim alanlarından biridir. Hızla artan 
nüfuslara ve değişen iklim dengelerine bağlı olarak dünyamızı 
bekleyen besin kıtlığı tehlikesi, tarımın önemini daha da artır-
makta. Tüm bunların yanında geçmişte, daha yüksek kar elde 
etme amacı ile genetiği değiştirilmiş ürünlerin kullanımının yol 
açtığı sorunların etkisi yeni yeni görülmeye başlanırken, orga-
nik tarım kavramı da hızla gelişme kaydetmektedir. Bu noktada 
sapropel, doğal olarak elde edilebilen, bilinen en iyi gübreler-
den birisidir. İçeriğinde bulunan çok sayıda mineral sayesin-
de toprağın kalitesini artırıp toprak dengesinin bozulmasını 
engelleyerek verimi artırmada, kaliteli ürünler yetiştirilmesini 
sağlamakta önemli bir yere sahiptir.

Diğer bir kullanım alanı ise kozmetik sektöründedir. Kozmetik, 
kadınların ekonomik özgürlüklerini kazandıkları günümüz dün-
yasında hızla yükselen bir eğilim göstermektedir ve ekonomi 
üzerinde asla azalmayacak bir etkiye de sahiptir. Sapropel de, 
içerdiği mineraller ve değerli su ile cilde kattığı nem sayesinde, 
cilde daha genç bir görünüm sağlamaktadır. Bu kapsamda sap-
ropel, son yıllarda çeşitli yararlı materyaller ile desteklenerek, 
pek çok değişik firmanın üretimleri içerisinde yer almaktadır.

Kokolit: Petrol içeriğinden bahsettiğimiz Karadeniz, yuka-
rıda da belirttiğimiz gibi aynı zamanda uranyum umutları da 
taşımaktadır. Bu umutlara anlam katan ise kokolitin yapısıdır. 
Kokolit, karbonat levhalarının etrafına yerleşmiş tek hücreli yo-
sunların oluşturduğu bir tabaka olup ortalama 30 cm kalınlıkta, 
% 40 karbonat içeren, kalkerli siltli bir kil yapısıdır (Resim 3). 
Alınan numunelerde kokolit yapılarının içerisinde uranyumun 
varlığı tespit edilmiştir. Bunun yanında yapılan pek çok çalış-
mada elde edilen sonuçlar da kokolit yapısının uranyum yatak-
lanması ile doğrudan ilişkisi bulduğunu da göstermiştir.

Yabancı araştırmacılar, geçmişte Karadeniz dip çökellerinde yap-
tıkları analizler sonucunda kokolit ve sapropel olarak adlandırı-

lan ilk iki tabakada ortalama 
12 ppm uranyum bulunduğu-
nu tespit etmişlerdir. Bu tenör 
ve Karadeniz’in taban ölçüleri 
dikkate alındığında Karadeniz 
tabanında 6,7 x 108 ton U
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içeriği bulunduğu düşünül-
mekte. Kimi araştırmacıların 

karşı çıktığı, “kokolitin bir hammadde kaynağı olma niteliği” ise 
halen araştırılmakta. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda Karade-
niz tabanında net bir uranyum rezervinden söz edilecek sonuç-
lar alınamasa da uranyumun varlığı tespit edilebilmiştir.   

Resim 2: Sapropel Karot Kesitleri

 Tablo 1: 2010 Yılı Sonu İtibariyle Türkiye Ham Petrol Rezervleri. Kaynak: Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Rezervuardaki Petrol Üretilebilir Petrol    Kümülatif Üretim Kalan Üretilebilir Petrol

Varil Ton Varil Ton Varil Ton Varil Ton

6.886.172.205 1.007.741.018 1.247.308.993 178.706.979 955.794.919 135.568.894 291.514.074 43.138.085 
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Yukarıdaki hesaplamaların ardından madenciliğe uygun mik-
tarlarda uranyum varlığı kanıtlanabilirse, deniz dibi madencili-
ğinde yaşanan gelişmeler ışığında Karadeniz dip çökellerinden 
uranyumun gün yüzüne çıkarılabileceği ihtimali ortaya çık-
makta. Ancak bunun için daha çok detaylı jeolojik araştırmalar 
ve Ar-Ge çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 

Kokolit ve Uranyum İlişkisi Neden Önemli?
Halen 31 ülkede 440 adet nükleer santralde uranyum ile enerji 
üretimi yapılmakta ve bu santraller yaklaşık 376 GW (GigaWatt) 
güç üretmektedirler. Artan enerji talebi nedeniyle de çeşitli ülke-
lerde 61 adet nükleer santralin yapımına devam edilmektedir.

Gelişen teknolojinin zorunlu kıldığı daha fazla elektrik ihtiyacı 
göz önüne alındığında, nükleer enerjiye duyulan ihtiyaç çevre-
sel çekinceler nedeniyle bazen rahatsız edici olsa da, günümüz 
şartlarında önüne geçilemez bir kaynak olarak görülmektedir. 
Nükleer enerji üretim rakamlarını karşılaştırmalı olarak değer-
lendirmek, üretimin ne kadar yüksek boyutlarda olduğunu or-
taya koyar. Ülkemizin 2009 yılı itibarıyla var olan elektrik gücü 
42 GW seviyesinde. Bu rakam, şu an tüm dünyada kurulu ve 
kurulmakta olan nükleer santrallerin toplam gücünün yaklaşık 
10’da biri seviyesinde. Dünyanın ihtiyaç duyduğu elektrik ener-
jisinin ise % 14’ü nükleer santrallerden elde edilmektedir. Dün-
yada nükleer enerjiden elektrik üretimi yapan ilk beş ülke; Fran-
sa (% 76), Litvanya (% 73), Slovak Cumhuriyeti (% 56), Belçika 

(% 53) ve Ukrayna (% 47) olarak görülmektedir. Bunun yanında, 
yıllarca nükleer enerji üretimi yapan Almanya Hükümeti’nin, 
yaşanabilecek felaket risklerine karşı çevreci gruplar tarafından 
oluşturulan baskılar sonucunda, eskimiş olan nükleer enerji 
santrallerini 2022 yılının sonuna kadar kapatacağını duyurdu-
ğunu da eklemek gerekir. 

Uranyum kaynaklı enerjinin büyüyen enerji açlığını besleye-
bilme ihtimali, kokolitin uranyum rezervleri ile olan doğrudan 
ilgisini daha da önemli kılmakta. Geçtiğimiz günlerde duyuru-
lan, Başbakanlık ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı kararı ile ya-
pımına başlanacak olan deniz dibi araştırma gemisinin de var 
olan deniz altı kaynaklarımızı keşfetmemize aracı olmasını ümit 
ediyoruz. Yapımı için çalışmaların başlatıldığı gemi, en yüksek 
teknolojiyle donatılacak ve bu tür ekipmanlara sahip nadir ül-
keler arasında bulunmamızı da sağlayacak.

Kokolit ve Diğer Özellikleri
Uranyum ilişkisi ile değerlendirdiğimiz kokolitin diğer özellikle-
rine de bakmak gerekir. Kokolit, göz alıcı nitelikte, kalsiyumdan 
oluşan bir zırh olup içerisinde bulunan nanoplanktonun koru-
yuculuğunu yapmaktadır (Resim 4-5). Bu tek hücreliler tarafın-
dan oluşturulan salgılar ile meydana gelen kokolit yapısı, içeriği 
sebebi ile ışığı yansıtma özelliklerine sahip büyüleyici yapılar-
dır. Işığı yansıtma özellikleri, denize ulaşan güneş ışınlarını geri 
yansıtarak deniz ısısının artmasını engellemektedir. Isınmayı 
engelleme özellikleri, deniz yaşamı için hayati bir önem taşı-
maktadır. Kokolit yapılarının içinde ise pek çok çeşit nanop-
lankton bulunabilirken en önemlisi Emiliania Huxleyi (Ehux)’dir 
(Resim 6). Bu değerli nanoplankton birçok kokolit yapısının to-
paklaşarak oluşturduğu koloniler halinde bulunur. Yaklaşık 3.000 
yıl önce Karadeniz’de yaşamaya başlayan Ehux, sedimanlarda 
yoğun olarak bulunmaktadır. Denizlerde bulunan bu mucize-
vi yaratıklar gözle görünmeyecek boyutta olup tüm dünyada 
bulunanlarının tamamı, neredeyse kıtalar kadar yüzey alanına 
sahiptir. Oksijensiz sularda yaşayan Ehux’u bu kadar önemli ya-
pan ise yaşam enerjisini fotosentez ile sağlamasıdır. Bunun an-
lamı; sera etkisi yaparak küresel ısınmaya sebep olan CO
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Resim 3: MTA Tabiat Tarihi Müzesi’nde yer alan Karadeniz’in güncel dip çökelleri. 
Üstteki açık kahverengi birim kokolit.

Resim 4: Birbirine Tutunmuş 
Kokolitler       

Resim 5: Kokolit
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havadan alarak su içerisinde oksijene dönüştürmektir. Fotosen-
tez yapabilme yeteneği Ehux’u, ilerleyen yıllarda ısınan dünyanın 
bozulmakta olan iklim düzeninin tekrar sağlanması konusunda 
aranan çözümlerde önemli bir noktaya getirebilecektir.

Sonuç
Tüm bu bilgiler ışığında, kurulması planlanan nükleer santraller 
için uranyum varlığı ihtimali nedeniyle kokolitin, petrol rezerv-
lerine işaret eden özellikleri nedeni ile de sapropelin, yeni hazır-
lanan maden kanununun içine eklenerek, bunların enerji ham-
maddesi olarak kullanılabilirliği üzerine çalışıldığı anlaşılıyor.

Organik yakıtların hızla tükendiği yeryüzünde, petrol için bir 
yandan yeni rezervler aranırken bir yandan da alternatifler üre-
tilmeye çalışılmakta. Bu alternatifler içinde elektrik enerjisi ve 
hidrojen yakıtlar öne çıkan birincil kaynaklar. Sapropel, bu alan-
da yeni petrol rezervi olarak değerlendirilebilecek bir kaynak 
olarak görülmekte iken kokolit elektrik üretiminde kullanılan 
nükleer santrallerin temeli olan uranyum için büyük bir önem 
taşımaktadır.

Yeni Yasa’ya eklenen bu küçük canlıların boylarından büyük 
yararlarının olduğu tartışma götürmez bir gerçekken, Kokolit 
adının Yasa’da geçirilmesinin uranyum ve nükleer santraller ile 
bağlantısı doğrultusunda yapılmış olduğunu düşünmek yanlış 
olmaz. Ancak bu canlıların küresel ısınmanın çözümünde oyna-
yabilecekleri rol de göz ardı edilmemelidir. Bu yüzden belki de 

elimizin altındaki bu yeni kaynağı çok daha geniş kapsamlı ola-
rak araştırmalı, nükleer enerji üretimine kaynak olmasının ya-
nında diğer özelliklerini de detaylı bir şekilde çalışmalıyız.   

Kaynaklar:
http://www.geo.uni-bremen.de/cocco/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Ite
mid=47&lang=en
http://www.co2.ulg.ac.be/peace/intro.html
http://www.sb-roscoff.fr/Phyto/index.php?option=com_content&task=view&id=194&Itemid=249
http://www.noc.soton.ac.uk/soes/staff/tt/eh/index.html
http://www.noc.soton.ac.uk/nocs/news.php?action=display_news&idx=498
http://www.agrisciences.co.uk/sapropel.html
http://www.pmbio.icbm.de/mikrobiologischer-garten/eng/enmim01.htm
http://nannotax.org/content/ehux173-04nn21jpg
http://www.mta.gov.tr/mta_web/kutuphane/mtadergi/99-100_12.pdf
http://www.biogeosciences.net/7/177/2010/bg-7-177-2010.pdf
http://www.nhm.ac.uk/nature-online/species-of-the-day/biodiversity/climate-change/emiliania-
huxleyi/index.html

Resim 6: Ehux ve Kokolit





15 Ekim 201176

Kömür Kaynaklı Metan
Kullanımının Karbon Emisyonu
Azaltımı Açısından Önemi

D
ünyada sınırlı sayıda kömür işletmesinde, kömür 
damarlarından elde edilen gaz çeşitli uygulama-
larda kullanılmaktadır. Kömür damarlarından dre-
ne edilen gaz içerdiği metan miktarına göre çeşitli 

uygulamalarda bir enerji kaynağı olarak kullanılabilmektir. Her 
ne kadar drenajla birlikte kömür damarındaki gazın bir kısmı 
üretilse de kalan kısım maden havasına karışıp ocak dışarısına 

gönderilmektedir. Atmosfere 
salınan ocak havasının da çe-
şitli uygulamalarda yardımcı 
ve/veya ana yakıt olarak kul-
lanımını mümkündür. Gaz-
ın kullanılmasıyla ekonomik 
yönden karlı olabilecek bir 
kaynaktan faydalanılacak ve 
gazın küresel ısınma üzerin-
deki etkisi azaltılacaktır. Ga-
zın kullanılmasının ve/veya 

satışının mümkün olmadığı durumlarda, gaz emisyonunun 
azaltılması için en iyi alternatif yol gazın yanma yoluyla berta-
raf edilmesidir.

Kömür Kaynaklı Metan (KKM) Emisyonları
Metan, doğal yollarla ve insan kaynaklı olmak üzere iki şekilde 
atmosfere salınmaktadır. Doğal kaynaklar bataklıklar, termitler, 
okyanuslar ve hidratlardan oluşmakta olup küresel metan emis-
yonlarının yaklaşık olarak % 40’ını oluşturmaktadırlar. Antropo-
jenik emisyon kaynaklarını sektörel olarak tarım, enerji, sanayi 
ve atık başlıkları altında sınıflandırmak mümkündür (Tablo 1). 
Antropojenik metan emisyonları 2010 yılı için 6875,14 milyon 

ton eşdeğer karbondioksit (Mt. Eşd. CO
2
) olarak tahmin edil-

mektedir. Bu miktarın yaklaşık olarak % 30’u enerji sektöründe-
ki faaliyetlere bağlı olarak gerçekleşmektedir. Enerji sektörün-
deki faaliyetler ve bu faaliyetlerin enerji kaynaklı emisyonlara 
katkısı Şekil 1’de sunulmuştur.

Kömür madenciliği enerji sektöründe yer alan emisyon kay-
naklarından bir tanesidir. Yer altı ve açık ocak kömür işletmecili-
ğinde yürütülen üretim çalışmalarının bir sonucu olarak metan 
salımı gerçekleşmektedir. Bu yolla atmosfere salınan metan 
miktarının 407,56 Mt. Eşd. CO

2
 olduğu tahmin edilmektedir. 

Bu miktar enerji kaynaklı emisyonların yaklaşık olarak % 25’ini 
oluşturmaktadır. Yer altı kömür madenciliğinde üretim esnasın-
da açığa çıkan metan havalandırma fanları kullanılarak seyrel-
tilmekte ve atmosfere salınmaktadır. Açık ocak çalışmalarında 
gerçekleşen metan emisyonları ise direkt olarak atmosfere 
salınmaktadır. Düşük basınç ve ranktan dolayı yüzey maden-
ciliği sonucu gerçekleşen emisyonlar yer altı madenciliğiyle 

Makale
www.madencilik-turkiye.com

Arş. Gör. Gökhan Aydın
gaydin@ktu.edu.tr 

Arş. Gör. İzzet Karakurt
karakurt@ktu.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Kerim Aydıner
aydiner@ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Maden Mühendisliği Bölümü

       Kömür 
madenciliği enerji 
sektöründe yer 
alan emisyon 
kaynaklarından 
bir tanesidir

Sera gazları atmosferde birikerek atmosferin kimyasal özelliklerini etkile-
mekte ve uzun vadede küresel ölçekte iklim değişikliğine neden olmak-
tadır. Metan, küresel ısınma potansiyelinin karbondioksitin (CO

2
) 25 katı 

olmasından dolayı, sera gazları içerisinde önemli bir yere sahiptir. Metan, 
antropojenik (insan kaynaklı) sera gazı emisyonlarının yaklaşık olarak % 
20’sinden sorumludur. Kömür madenciliği antropojenik metan emisyonu-
na yol açan faaliyetler arasında yer almaktadır. Küresel bazda antropojenik 
metan emisyonlarının yaklaşık % 8’inin madencilik faaliyetleri sonucunda 
gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Açık ocak ve yer altı kömür işletmele-
rinde yürütülen üretim faaliyetleriyle birlikte, kömür damarının bünyesin-
de bulunan metan gazı serbest kalarak atmosfere salınmaktadır. 

Sektör Sektörde yürütülen aktiviteler

Enerji
Kömür madenciliği, doğal gaz ve petrol sistemleri, sabit ve hareketli yanmalar, 
biyokütle yanması

Sanayi
Kimyasal üretimi, demir ve çelik üretimi, metal üretimi, mineral ürünleri, 
petrokimyasal üretimi, silikon karpit üretimi

Tarım Gübreleme, enterik fermantasyon, pirinç tarlaları, diğer tarımsal faaliyetler

Atık Katı atık dolgusu, atık suyu, atık yakılması, çözücü ve diğer ürünlerin kullanımı

Tablo 1: Antropojenik Metan Oluşumuna Yol Açan Faaliyetler
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kıyaslandığı zaman daha azdır. Kömürün rankı ve geçirgenliği, 
damarın derinliği, jeolojik etkenler, üretim miktarı açığa çıkan 
metan miktarını etkileyen faktörler olarak sıralanabilmektedir.

Tablo 2’de Türkiye’nin gerçekleştirdiği metan emisyonlarının, 
emisyon kaynaklarına bağlı olarak 1990 - 2010 yılları arasındaki 
değerleri verilmiştir. Türkiye’de doğal gaz ve petrol sistemlerine 
bağlı olarak gerçekleşen emisyonlar, metan emisyonlarının bü-
yük bir kısmını oluşturmaktadır. Başka bir deyişle metan emis-
yonlarının % 43’ü, bu sektörde yürütülen faaliyetlere bağlı ola-
rak gerçekleşmektedir. Doğal gaz ve petrol sistemlerini sırasıyla 
enterik fermantasyon, çöp dolgusu, gübre yönetimi, atık suyu, 
biyokütle yakılması, kömür madenciliği ve Tablo 2’de belirtilen 
diğer faaliyetler takip etmektedir. 

Türkiye’de kömür üretimine bağlı olarak gerçekleşen emis-
yonların miktarı düşük olup dünya ortalamasının altındadır. 
Türkiye’nin gerçekleştirdiği bu emisyonlar artan kömür üreti-
minin bir sonucu olarak 1990 - 2010 yılları arasında artış göster-
miştir. Bu değer 1990 yılı için 1,63 Mt. Eşd. CO

2
 iken günümüzde 

1,74 Mt. Eşd. CO
2
’e yükselmiştir. Madencilik faaliyetlerin sonu-

cunda gerçekleşen metan emisyonlarında Türkiye 19. sıradadır 
(Tablo 3).

KKM Emisyonlarının Azaltılma Seçenekleri
Kömür kaynaklı metan emisyonlarının azaltılabilmesi aşağıda 
belirtilen şekillerde mümkün olacaktır: 

i. Drenajla elde edilen gazın kullanımı
ii. Maden havasındaki metanın kullanımı
iii. Ocak havasından atmosfere salınacak gazın yakılması

Şekil 2 drene edilen ve ocak havasında bulunan gazın kullanım 
seçeneklerini sunmaktadır. Drenaj sistemleriyle kullanılan dre-
naj yöntemine, damarın gaz içeriğine vb. parametrelere bağlı 
olarak % 30 - 95 oranında metan içeren gaz elde edilebilmek-
tedir. Drenajla elde edilen gaz karışımı içerdiği metan konsant-
rasyonuna bağlı olarak çeşitli uygulamalarda kullanılabilirken, 
ocak havasına karışarak atmosfere salınan ve düşük konsant-
rasyonlarda metan içeren gazın değerlendirilmesi oldukça zor-
dur.

Drenaj sistemleri ile madencilik öncesinde, madencilik döne-
minde ve madencilik sonrasında kömür damarı içerisinde bu-
lunan metan gazı üretilebilmektedir. Yaygın olarak kullanılan 
drenaj yöntemleri; yüzeyden damara delinen düşey kuyular, 
yüzeyden göçük bölgesine delinen düşey kuyular, hazırlık ga-
lerilerinden arın önüne delinen yatay delikler ve çevreleyen 
tabakaya doğru delinen çapraz deliklerden oluşmaktadır. Dre-
najla birlikte elde edilen yüksek metan içeriğine sahip gaz (% 
95 metan) makul bir zenginleştirme ile doğal gaz olarak kul-
lanılabilmektedir. Orta seviyelerdeki metan içeriklerinde (% 30 
- 95 Metan) gazın aynı amaçla kullanılabilmesi için zenginleş-
tirilmesi gerekmektedir. Bu kategorideki gazlar ayrıca zengin-
leştirme yapılmaksızın kömür ya da diğer yakıtların kullanıldığı 
buhar kazanlarında bu yakıtlar yerine kullanılabilinmektedir. Ek 
olarak maden tesislerinin ısıtılmasında, işçilerin çalışma koşul-
larını iyileştirmek amacıyla maden havasının ısıtılmasında, ağır 
metaller içeren atık suyun bertarafında, kömürün kurutulma-
sında ve enerji üretmek amacıyla kullanılabilmektedir. Gazın 
kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda, sera gazı   

Sıra Ülke 1990 1995 2000 2005 2010

1 Çin 126,13 149,10 117,57 135,66 153,75

2 Amerika 81,89 65,78 56,22 71,50 75,86

3 Rusya 60,90 36,75 28,98 26,25 27,51

4 Ukrayna 55,34 30,12 28,33 26,32 24,48

5 Kuzey Kore 25,26 27,23 26,91 25,56 24,28

6 Avustralya 15,82 17,48 19,64 21,82 26,38

7 Hindistan 10,87 13,65 15,84 19,46 23,08

8 Almanya 25,77 17,59 10,18 8,39 7,75

9 Polonya 16,77 15,57 11,90 11,33 10,77

10 Kazakistan 24,87 17,19 9,98 6,67 6,38

19 Türkiye 1,63 1,56 1,70 1,83 1,96

Kömür madenciliği % 24

Sbt. ve hrk. 
yanmalar % 4

Doğal gaz ve petrol sist. % 62 Biyokütle yanması  % 10 Tablo 3: Ülkelerin madencilik faaliyetlerine bağlı olarak gerçekleştirdikleri metan 
emisyonları (Mt.Eşd.CO

2
)

Kaynak 1990 1995 2000 2005 2010

Doğal gaz ve petrol sistemleri 20,7 29,18 39,22 50,88 57,2

Enterik Fermantasyon 25,52 23,9 21,36 22,26 23,23

Çöp dolgusu 8,16 8,93 9,67 10,38 11,04

Gübre yönetimi 8,41 8,28 7,59 7,88 8,18

Atık su yönetimi 5,72 6,27 6,8 7,27 7,67

Biokütle yanması 1,9 1,79 1,83 2,19 2,61

Kömür madenciliği 1,63 1,56 1,7 1,83 1,96

Diğer 1,37 1,45 1,5 1,5 1,5

Sabit ve hareketli 1,06 0,97 0,76 0,7 0,66

Pirinç tarlaları 0,27 0,29 0,35 0,38 0,4

Tablo 2: Türkiye’nin gerçekleştirdiği metan emisyonlarının kaynaklar bazında 
değerleri (Mt. Eşd. CO

2
) 

Şekil 1: Enerji sektöründeki faaliyetlerin enerji kaynaklı metan emisyonlarına katkısı 
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KÖMÜR KAYNAKLI METAN

Madencilik Öncesi ve Sonrası Drene Edilmiş Gaz Ocak Havasındaki Metan 

Azaltım 
Termal akış dönüşüm reaktörü  (TFRR)
Katalitik akış dönüşüm reaktörü (CFRR)
Katalitik-monolitik reaktörler (CMR)
Azaltım ve Kullanım 
Fakir yanma modlu katalitik gaz türbini 
Gaz türbini 
Arındırma, soğutma, kurutma ve ısıtmalı katalitik yanma 
Güç santralleri hava girişi 
Gaz türbinleri ve motorları için yanma havası 
Konsantratörler (yoğunlaştırıcılar)

Azaltım 
Yakma 
Azaltım ve Kullanım 
Saflaştırma (gaz olarak kullanım için)
Pistonlu gaz motorları 
Gaz türbinleri
Yakıt hücreleri 
Elektrik santrallerinde kömür ile birlikte kullanım 
Kimyasal kullanım (metanol üretimi vb)
Maden alanında değişik amaçlarda kullanım (ısıtma vb)

emisyonunun azaltılması için en iyi alternatif gazın yakılmasıdır.

Ocak havası ana veya yardımcı yakıt olarak çeşitli uygulama-
larda kullanılabilmektedir. Ocak havasının ana yakıt olarak 
kullanıldığı yöntemlerde metan, gerçekleştirilen yanma işlem-
lerinde birincil yakıt olarak kullanılır. Bu yöntem, gazın konsant-
rasyonuna, ana yakıt olarak kullanılacağı düzeneğin minimum 
gaz gereksinimine bağlı olarak bazı teknolojiler için mümkün 
olmayabilir. Ocak havasındaki metanın, ana yakıt olarak kulla-
nıldığı uygulamalar termal ve katalitik akış dönüşüm reaktörle-
ri, katalitik-monolitik reaktörler, fakir yanma modlu gaz türbin-
leri ve konsantratörlerdir. Çıkış kuyusunda tutulan ocak havası, 
mevcut yanma işlemlerinde yanma performansını arttırmak 
için ortam havası olarak kullanılabilmektedir. Bu uygulama-
larda metan yardımcı yakıt olarak işlev görür. Yöntemin temel 
uygulama alanları; enerji santrallerinde kömür ile birlikte yan-
ma işlemleri, atık kömürlerin hibritleşmesini sağlayan yanma 
üniteleri, klasik gaz türbinleri ve içten yanmalı motorlar olarak 
sıralanabilir. Ocak havasının yardımcı yakıt olarak kullanıldığı 
bu teknolojilerde enerji kazanımı mümkün olabilmektedir. An-
cak, en önemli sorun uygulama için gerekli ünitelerin ocak çıkış 
kuyusuna güvenli bağlantısının sağlanmasıdır. 

Sonuçlar
Küresel ısınmanın kendini hissettirmeye başladığı bu dönemler-
de sera gazı emisyonlarının önlenmesine/azaltılmasına yönelik 
çalışmaların yürütülmesi çevresel açıdan büyük önem taşımak-
tadır. Küresel metan emisyonların yaklaşık % 8’i kömür maden-
ciliğinde yürütülen aktivitelere bağlı olarak gerçekleşmektedir. 
Çin ve Amerika Birleşik Devletleri kömür üretimine bağlı olarak 

gerçekleşen emisyonların büyük bir çoğunluğunu oluşturmak-
tadır. Türkiye madencilik kaynaklı metan emisyonlarına yol 
açan ülkeler sıralamasında 19. sırada yer almaktadır. Kömür 
madenciliğinden kaynaklanan metan emisyonları Türkiye’nin 
gerçekleştirdiği metan emisyonlarının % 2’sini oluşturmakta 
olup bu değer dünya genelindeki ortalamanın altındadır.

Madencilik kaynaklı metan emisyonlarının azaltılabilmesi 
mümkündür. Gaz kömür damarından drene edilerek çeşitli 
uygulamalarda bir yakıt olarak kullanılabilmektedir. Ek olarak 
maden havasındaki metanın tutulmasına yönelik çalışmalar 
devam etmekte olup gelecekte yaygın kullanım alanı bulması 
beklenmektedir. Bu uygulamalarda gaz yakılarak karbondiok-
site dönüştürülmekte ve küresel ısınma üzerindeki etkisi 25 
kata kadar azaltılmaktadır. Başka bir değişle, yer altı kömür ma-
denlerinden kaynaklanan metan emisyonlarının küresel ısınma 
üzerindeki etkisi % 96 oranında azaltılabilmektedir.   

Kaynaklar
Aydın G, 2008. Kömür Kökenli Metanın Kullanım Teknolojileri ve Enerji Üretiminden Kaynaklanan 
Antropojenik Metan Emisyonlarının Analizi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitü-
sü, Yüksek lisans Tezi, 2008, Trabzon
Aydın G, Kesimal A,  2007. Kömür Madenciliğinde Metan Drenajının Uygulanabilirliğinin Araştırıl-
ması. Madencilik, 46 (4), 11–20
Aydın G, Karakurt İ, 2008. Yeraltı Kömür Damarlarından Üretilen Metanın Kullanım Teknolojileri. 
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15 (1), 129-136
Aydın G, Karakurt İ, Aydıner K, 2011a. An Assessment of Coal Mine Methane (CMM) Use/Mitigati-
on Technologies. Energy Sources Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, DOI:10
.1080/15567036.2011.586984
Aydın G, Karakurt İ, Aydıner K, 2011b. Analysis and Mitigation Opportunities of Methane Emissi-
ons from Energy Sector. Energy Sources Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 
DOI: 10.1080/15567031003716725
EPA, 2006. Global Anthropogenic Non-CO2 Greenhouse Gas Emissions: 1990-2020
Karakurt İ, Aydın G, Aydıner K, 2011. Mine Ventilation Air Methane as a Sustainable Energy 
Source. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15 (2), 1042-1049
Karakurt İ, Aydın G, Aydıner K, 2010. Ocak Havasındaki Düşük Konsantrasyonlu Metanın Azaltım 
ve Kullanım Teknolojileri. Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 28, 49-65

Şekil 2: Kömür kaynaklı metanın kullanım seçenekleri
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Türk İş Mevzuatında
İşçi Sağlığı
ve Güvenliği

Ç
alışma yaşamının çok dinamik, aktif ve değişken bir 
yapıya sahip olması nedeniyle, dünyadaki teknolojik 
gelişmelere dayalı olarak işçi sağlığı ve güvenliği kav-
ramı da bu gelişmeler ışığında sürekli değişim gös-
termektedir. İşyerinin fiziksel, nitel ve nicel yapısında 

meydana gelen her türlü değişiklik durumuna göre daha önce 
alınan işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin de bu gelişmeler 
kapsamında değişikliğe uğraması kaçınılmaz olmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen bu değişiklikler işçi 
sağlığı ve güvenliği konusunun önemini ortaya koyarken, 
diğer taraftan da bu değişimin bir parçası olarak, ülkemizde 
1475 Sayılı İş Yasası’nda yer alan işçi sağlığı ve güvenliğine 
ilişkin hükümlerin 4857 Sayılı İş Yasası’nda daha geniş ve kap-
samlı bir şekilde yer aldığını görmekteyiz. Şunu da hatırlatalım; 
4857 Sayılı İş Yasası’nda yer alan bu hükümler de dünyadaki ve 
Türkiye’deki gelişmelerin gerisinde kalmış olmalı ki, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İşçi Sağlığı ve Güvenliği 
Yasa tasarısı hazırlanmış ve yasanın tahminen Kasım 2011’de 
yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

İşçi Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Olarak Getirilen 
Yükümlülükler
Bilindiği üzere iş hukukunun üç tarafı bulunmaktadır. Bu taraf-

lardan birincisi işveren, ikincisi işçi ve üçüncüsü de devlettir. 
Devlet, çalışma yaşamına kurallar koyan ve koyduğu bu kural-
ları da denetleyen birimdir. Diğer taraflar olan işveren ve işçiler 
de devletin koymuş olduğu kurallara uymak zorundadır. Bu 
bağlamda 4857 sayılı İş Yasası ile işçi sağlığı ve güvenliğine iliş-
kin olarak hem işverene hem de işçiye yükümlülükler ve haklar 
getirilmiştir. Bu yükümlülükleri ve hakları kısaca özetleyecek 
olursak;

A) İşverenler Açısından Getirilen Yükümlülükler
Gerekli Her Türlü Önlemi Alma Yükümlülüğü
4857 sayılı İş Yasası’nın 77’nci maddesinde, “İşverenlerin işyer-
lerinde işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacına yönelik 
olarak, gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gerekçeleri nok-
sansız bulundurmakla...” yükümlü tutulduklarını görmekteyiz. 
Bu önlemler fiziki, hukuki, teknik ve tıbbi nitelikte ve işyeri 
veya işletmede yapılan işin yapısına uygun nitelikte olmalı ve 
teknolojik değişimlerle beraber güncellenmelidir.

Bu anlatımımızı biraz daha açacak olur isek; işyeri veya işletme-
de, işveren tarafından alınması zorunlu iş güvenliği önlemleri, 
o işyeri veya işletmenin ekonomik, teknik, mali özellikleri ve 
yapısı ile yakından ilgilidir. Ayrıca, her somut olayda işverenin 
koruyucu önlemleri alma yükümlülüğünün, alınacak önlemin 

İş Hukuku
www.madencilik-turkiye.com

Madencilik Türkiye Dergisi’nin bu sayısından itibaren madencilik sektö-
rünü ilgilendiren en önemli konulardan biri olan İş Hukuku ve bunun bir 
parçası olan İşçi Sağlığı ve Güvenliği konularındaki yazılarımızla sizlerle 
birlikte olacağız. Gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yürüttü-
ğüm Baş İş Müfettişlik görevim ve gerek sonrasında kurucusu olduğum 
Sodan Danışmanlık Ltd. Şti. bünyesinde 2003 yılından bu yana iş ortak-
lığı gerçekleştirdiğimiz, Türkiye çapında 100’ü aşkın danışan firmamızla 
olan çalışmalarımız neticesinde edindiğimiz deneyimlerimizi ve özellikle 
güncel konularla ilgili görüşlerimizi sizlerle paylaşmaktan memnuniyet 
duyacağım. İlk yazı dizimizde Türk İş Mevzuatında İşci Sağlığı ve Güvenli-
ği konusuna değineceğiz. Sizlerden gelecek görüş ve öneriler doğrultu-
sunda sonraki yazılarımızda farklı konulara değinmeye devam edeceğiz. 

Fatih Cengizler 
Sodan Danışmanlık
Çalış. ve Sos. Güv. Bak. Emekli Baş 
İş Müfettişi
sodandanismanlik@sodan.com.tr



o andaki teknolojik imkanlarla da örtüşen bir önlem olmasının 
yasal bir zorunluluk olarak düşünülmesi gerekir.

İşçilere Yaptıkları İşe Uygun Kişisel Koruyucu Malze-
melerinin Verilmesi
İşverenler, işçilerine yaptıkları her işe uygun ve kullanılabilir 
durumdaki kişisel koruyucuları vermek; verilen bu kişisel ko-
ruyucuların nasıl kullanılacağına ilişkin işçilerini bilgilendirmek 
ve işçilerin kişisel koruyucularını kullanıp kullanmadıklarını da 
denetlemekle yükümlü tutulmuştur.

İşçilerini Yaptıkları İşe Uygun Olarak İşçi Sağlığı ve Gü-
venliği Yasal Hak ve Sorumlulukları Kapsamında Eği-
tim Yükümlülüğü
İşverenler, işçilerini karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve 
bu risklere karşı alınması gereken güvenlik önlemleri, işçilerin 
yasal hak ve yükümlülüklerinin neler olduğu konusunda eğit-
mekle ilgili yükümlü tutulmuşlardır.

Bu konu ile ilgili olarak da yine, 07.04.2004 Tarihli Resmi 
Gazete’de “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yayımlanmış olup, bu 
yönetmeliğin 15’nci maddesinde; eğitimi verebilecek kişi ve 
kuruluşlar açık bir şekilde belirlenmiştir. Ancak buna rağmen 
üzülerek belirtelim ki, bazı kötü niyetli kişiler kamuoyuna bu 
eğitimin sadece sertifikalı elemanlar tarafından verilebileceğini 
dayatmışlardır. Bu yüzden işverenler ciddi bir sıkıntıya düşmüş, 
bu eğitimi verecek sertifikalı mühendis arama telaşına girmiş 
ve işverenler bu elemanları bulamadıkları için yasal bir yü-
kümlülüklerini getirmekte ya gecikmişler ya da hiç eğitim 
veremeyerek yasanın bu hükmünü istemeyerek de olsa ih-
lal etmişlerdir. Yine üzülerek belirtelim ki bu hataya bazı iş 
müfettişlerinin de düştüğünü görmekteyiz. Peki söz konusu 
eğitimi kimler verecektir? İşte bunun yanıtını söz konusu yö-
netmeliğin 15’nci maddesi şu şekilde açıklamaktadır; 

“Madde 15 - İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde; uzmanlık 
konularına göre, iş güvenliği ile görevli mühendis veya tek-
nik eleman ile işyeri hekiminden yararlanılacağı gibi, verile-
cek eğitimin çeşidine göre, bu hizmeti veren veya vermeye 
yetkili kurum, kuruluş ya da firmalardan, eğitim amaçlı mer-
kezlerden, işçi veya işveren kuruluşlarınca kurulan eğitim va-
kıflarından, işveren ve işçi kuruluşları veya bunlar tarafından 
birlikte oluşturulan ortak eğitim merkez ve birimlerinden, 
iş sağlığı ve güvenliği konularında İş Müfettişi olarak görev 
yapmış olanlardan yararlanılabilir. Uzman kişi veya kuru-
luşlardan hizmet alınması durumunda çalışanlara verilecek 
eğitimin, bu Yönetmeliğin 4’üncü maddesinde belirtilen hu-
susları kapsayacak şekilde uygulanmasından işveren sorum-
ludur.”. İlgili maddede görüldüğü gibi eğitimi verecek kişinin 
sertifikasından söz edilmemektedir. 

Alınan Güvenlik Önlemlerine İşçilerin Uyup Uyma-
dıklarının Denetlenmesi Yükümlülüğü
İş Yasası’nın 77. maddesi, işverenin işyerinde aldığı tüm ön-
lemlere, bu konudaki işyeri talimatlarına uyulup uyulmadığı-

nın, işçilerin kişisel koruyucularını kullanıp kullanmadıklarının 
denetlenmesi yükümlülüğü işverene verilmiş olup, uygulama-
da, iş kazası sonucu oluşan denetim ve yargılamalarda bu hu-
susa çok dikkat edilerek kusur oranı belirlenmesinde denetim 
konusunun önem arz ettiğini rahatlıkla söyleyebilirim.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Organizasyonu Oluş-
turma Yükümlülüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturma Yükümlülüğü
İş Yasası’nın 80. maddesi ile de, iş yasası kapsamında sanayiden 
sayılan ve devamlı olarak en az elli işçinin istihdam edildiği ve 
altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, her işve-
renin bir işçi sağlığı ve güvenliği kurulu kurma yükümlülüğü 
getirilmiştir. Ayrıca, işverenler kurulan bu kurullarda alınan işçi 
sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kararları uygulamakla 
da yükümlü tutulmuştur.

Yasa hükmü gereğince, çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 
Hakkındaki Yönetmelik’te, bu kurulların kimlerden ve kaç kişiden 
oluşacağı ve görev ve yetkileri belirlenmiş olup ileride yazacağı-
mız yazılarımızda bu konuda daha geniş bilgi verilecektir.

İşyeri Hekimi Çalıştırma ve Ortak Sağlık Birimi Kurma ve İş 
Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü
İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerin-
de alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belir-
lenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek   
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hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile 
koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıy-
la, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve 
derecesine göre;
 
a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,
 
b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile ve gerekli diğer sağlık 
personelini görevlendirmekle,

c) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya 
birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle 
yükümlü tutulmuşlar ancak, bu konuda çıkarılan yönetmelik 
maddelerinden bazılarının Danıştay 10. dairesince iki defa yü-
rürlüğünün durdurulması nedeniyle belirsizliklerle bugüne ka-
dar gelinmiştir. Halen de bazı belirsizlikler ve kamuoyunu yanlış 
yönlendirmeler sürmekte olup, bu belirsizliklerin İşçi Sağlığı ve 
Güvenliği Yasası’nın yürürlüğe girmesi ile sona ereceğini ümit 
etmekteyiz.

B) İşçi Açısında Getirilen Yükümlülükler ve Haklar
İşçinin Yükümlülükleri
İşçiler Açısından Getirilen Yükümlülük ve Haklar
Bilindiği üzere, iş hukukumuz işverene yüklediği yükümlülükle-
rin yanında işçiye de bazı yükümlülükler yüklemiştir. İş hukuku 
ile işçiye yüklenen en önemli yükümlülüklerden birisi de işçinin 
sadakat borcu olup işçi, sadakat borcunun bir gereği olarak, iş-
verenin sevk ve idare hakkına dayanarak verdiği işin ifasına ve 
işçi sağlığı ve güvenliğine yönelik emir ve talimatlarına uymak-
la yükümlüdür. İşverenin işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini 
almasının ve denetim ve eğitim görevlerini yerine getirmesi-
nin iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde yeterli 
olmayacağı açıktır. Bunun yanında işçilerinde işçi sağlığı ve 
güvenliği konusunda alınan her türlü önleme ve işverenin bu 
konuda verdiği talimatlara uyma yükümlülükleri de iş hukuku 
açısından önem arz eden bir yükümlülüktür (m.77/1).

Her türlü koruma önlemlerinin alınmasına rağmen işçinin kendi 
ağır kusuruna dayalı olarak bir kazaya veya meslek hastalığına 
maruz kalması durumunda bu kazadan veya oluşacak meslek 
hastalığından dolayı hukuken işverenin sorumluluğunun söz 
konusu olmayacağı da ayrı bir hukuki gerçektir.

İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Önlemlerinin Alınmaması 
Durumunda İşçilerin Yasal Hakları
Yasanın 83. maddesinde de, işyerinde işçi sağlığı ve güvenliği 
açısından alınması gereken önlemlerin alınmaması durumun-
da işçilerin işverene karşı hakları düzenlenmiştir.

İşyerinde işçi sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını 
bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak nitelikte 
yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçiye, işçi 
sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edil-
mesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep 
hakkı tanınmıştır (m. 83/1). Kurul aynı gün acilen toplanarak ka-
rarını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar yazılı olarak 
işçiye bildirilir (III. 83/1).

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunmadığı işyerlerinde hu 
talep işveren veya işveren vekiline yapılır. İşçi tespitin yapılma-
sını durumun kendisine yazılı olarak bildirilmesini isteyebilir. 
İşveren veya işveren vekilinin yazılı olarak cevap vermesi zo-
runludur (m. 83/11).

Kurul işçinin talebi doğrultusunda karar verirse, gerekli iş sağlı-
ğı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir 
ve bu dönem için işçi, ücret ve diğer haklarını talep edebilir (m. 
83/111, ıv).

Maddenin son fıkrasında, bu kanunun 79. maddesi gereğince 
işyerinde işin durdurulması veya işyerinin kapatılması duru-
munda bu maddenin (m.83) uygulanmayacağı öngörülmüştür. 
(İY 83)

İşçinin İşyerinde Alınan Önlemlere Uymamasının So-
nuçları
4857 Sayılı İş Yasası’nın 77. maddesinde, işverenlerin işyerle-
rinde işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli ön-
lemleri alma yükümlülüğünün hüküm altına alınmasının yanı 
sıra, işçilerin de işçi sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her 
türlü önleme uymakla yükümlü olduğu öngörülmüştür. Ayrıca 
işçinin bu konuda işverenin talimatlarına uyması, iş sözleşme-
sinden kaynaklanan bir yükümlülük olup, işçinin bu yükümlü-
lüğe aykırı davranışı nedeniyle oluşacak zararları da işçi tazmin 
etmekle yükümlü tutulmuştur (BY 321). Bunun yanında, işçinin 
işverenin aldığı işçi sağlığı ve iş güvenliği yükümlülüklerine uy-
maması da iş yasasında en ağır yaptırım olan iş sözleşmesinin 
feshi işveren için haklı bir fesih nedeni olarak da iş yasasında 
yer almıştır (İY. 25/11-ı).

Görüldüğü üzere, iş yasamız işçi sağlığı ve iş güvenliğine gere-
ken şekilde önem vererek, taraflara yani işçiye ve işverene ortak 
yükümlülükler getirmiş, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda 
birlikte hareket etmelerini hüküm altına almış ve yükümlülük-
lerini yerine getirmeyen tarafa uygulanacak bazı yaptırımları 
da öngörmüştür.

Gelecek sayılarımızda konuyu incelemeyi sürdüreceğiz.   
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Sosyal Medya
ve Haberalma

Yazı Dizisi
www.madencilik-turkiye.com

      Hissedarların 
çevrimiçi 
hareketleri ve 
düşünceleri sektör 
için inanılmaz 
bir imkan 
yaratmaktadır

S
osyal kabul için oldukça önemli noktalardan biri olan 
marka değeri konusunda, maden endüstrisi pozitif 
imaj yaratmakta ve bu imajı korumakta da oldukça sı-
kıntılar yaşamaktadır. Madencilik karşıtı kimseler, çoğu 

zaman etkili kampanyalarla bir çok hissedara ve madenciliğe 
olumlu bakan bölge insanı-
na ulaşmışlar ve onları etki-
lemişlerdir. Bu kişiler bir çok 
defa, yanlış bilgilendirmeler-
de bulunabilmekte ve bu bil-
gilendirmelerin yanlış olduğu 
kanıtlansa bile oluşturulan 
imajı düzeltmek için oldukça 
geç kalınmış olmaktadır. Pet-
rol, doğal gaz, hidroelektrik 
santraller gibi büyük çaptaki 
işletmeler de bu tür zorluk-
larla karşılaşabilmektedir. 

Sosyal medya iletişim alanında emsali görülmemiş bir dönü-
şüme sebep olan, özellikle kullanıcılar tarafından oluşturulan 
YouTube, Wikipedia, Twitter, Facebook, bloglar ve forumlar son 
derece büyük bir etki alanına sahip hale geldiler. Bu tür iletişim 
portallarının, müşteri memnuniyeti veya rahatsızlığı konusun-
da bilgi edinebilmek için çok önemli kaynaklar olduğu söylene-
bilir.  İnsanların kendileri gibi diğer kullanıcılardan edindikleri 
bilgiler genellikle reklamlardan daha çok ciddiye alınmaktadır. 
Bu sebeple bugün birbirine internet üzerinden bağlanan bir 
toplumda blogcular (kişisel alanı olan kişiler) belki de milyon 
dolarlık reklam kampanyalarından daha büyük bir güce sahip-

tirler. Erik Qualman’ın “Socialonomic” portalından ilginç bir kaç 
istatistiki bilgi:

Eğer Facebook bir ülke olsaydı dünyanın en kalabalık 4. ül- •
kesi olurdu.
ABD Eğitim Bakanlığı’nın bir çalışmasına göre 2009 yılında  •
çevrimiçi öğrencilerin ortalama performansı, yüzyüze eği-
tim gören öğrencilerden daha iyiydi.
Dünyadaki en büyük 2. arama motoru YouTube’dur. •
İnternette 200 milyondan fazla kişisel alan bulunmaktadır. •
Kullanıcıların  % 78’i diğer kullanıcı yorumlarına itimat ederken;  •
kullanıcıların yalnızca % 14’ü reklamlara itimat etmektedir.

Yukarıdaki liste sosyal medyanın getirdiği değişikliklerden sa-
dece birkaç tanesidir. Reklamcılar ve marka yöneticileri sosyal 
medya websitelerini kilit kaynaklar olarak kullanmakta ve müş-
terilerin buralarda yaptıkları yorumları takip etmektedirler.

Halihazırda maden endüstrisi de bu olanakları kullanmaya baş-
lamıştır. İş ilanları, projeler hakkında bilgiler, kurumsal yapıdaki 
değişiklikler gibi bilgiler internet üzerinden paylaşılmaktadır. 
Ancak sosyal medya kullanım alanı bununla sınırlı kalmamalıdır. 
Hissedarların çevrimiçi hareketleri ve düşünceleri sektör için ina-
nılmaz bir imkan yaratmaktadır. Bir çok hissedar bir konu hakkın-
daki görüşlerini kişisel alan, Twitter, forumlar veya YouTube gibi 
farklı yerlerde paylaşmaktadır. Ancak bu iletişim türü çok farklı 
alanlara dağılabilecek kadar geniş bir alanda yayılmaktadır.

Bilgi teknolojileri kullanılarak bu tür bilgiler web üzerinden 
farklı uygulama arayüzleriyle elde edilebilir. Kullanıcıların bir 
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çoğu interneti kullanırken sosyal medya araçlarında bıraktıkları 
izlerden ve etkiden habersizdirler. Sosyal medya araçlarını çok 
değerli kılan da, bir çok kullanıcı hakkında sahip oldukları bilgi-
lerdir. Örneğin Facebook’un milyarlarca dolar değerinde olma-
sının arkasında, kullanıcıların neleri beğenip neleri beğenme-
diklerini bilmesidir. Bilgi teknolojileri kullanılarak oluşturulacak 
bir algoritma, hissedarların ve diğer kullanıcıların bir konu 
hakkındaki olumlu, olumsuz, nötr veya çekincelerini öğrenme 
amacıyla kullanılabilinir. 

Hissedar takip servisi, madencilik dışında bir çok sektörde ya-
kın geçmişte hizmet sunmaya başlamıştır. MISOM danışman-
lık servisi geçtiğimiz yaz “hissedar takip servisi” hizmetlerini 
ürün ağına eklemiştir. Bunun ilk adımı bir gösterge panelinin 
geliştirilmesidir. Bu gösterge paneli bir çok şekil ve şemadan 
oluşmaktadır. Örnek olarak geliştirilen panelde, halka açık bil-
giler kullanılarak kişisel sitelerden ve Twitter’dan, Arizona’daki 
bir bakır projesine (Rosemont) olan tepkiler alınmış ve der-
lenmiştir. Panelde sol üstteki arama motoru konuyla alakalı 
kişisel blogları tayin için kullanılmaktadır. Buradan elde edilen 
bloglar ve diğer tepkiler internetten alınıp diğer göstergelerde 
paylaşılmaktadır. Soldan ikinci grafik ise kullanılan kelimeleri, 
kullanım sayısına göre göstermektedir. En alttaki haritada da 
konuyla ilgili internet sayfalarını okuyanların coğrafik yerleri 

gösterilmektedir. Sağ üstteki şekilde ise aylara göre konuyla 
ilgili olumlu, olumsuz ve nötr görüş bildirenlerin yoğunluğu 
gösterilmektedir. Şekil 2’de büyütülmüş hali mevcuttur. Şekil 3 
ise blogcuların birbirleriyle olan ilişki ağlarını göstermektedir. 

Sonuçlar
Dünyadaki bir çok maden projesi farklı sebeplerle engellen-
mektedir. Maden endüstrisi halka ve hissedarlarına kendini 
daha iyi ve doğru bir biçimde anlatabilmek için iş zekasını ve 
bilgi teknolojilerini kullanmaya bugün her dönemden daha 
çok ihtiyaç duymaktadır. Bu ancak sosyal haber alma ve iş zeka-
sı uygulamalarıyla mümkündür. Bilgi teknolojileri ve altyapısı 
tutarlı, anlaşılır ve sonuç getirecek stratejiler üretmeye yardım 
edebilir ve bu sürece halk ve hissedarları da dahil edebilir. Alt 
yapının kurulmasından sonra analiz imkanları mümkün olacak-
tır. Bu yazıda bu alandaki yapılmış az miktardaki ön çalışma be-
lirtilmiştir. Diğer muhtemel iş zekası uygulamalarından bazıları 
şöyle olabilir:

Sosyo-ekonomik göstergeler
Nüfus ve demografi  •

Sosyal Medya:
Bir proje hakkında yorumcuların bölgelere göre dağılımı  •

Hissedar Takip Servisi: Sosyal Dinleme ve Takip

Harekete Geçme 2. Analiz

Yanlış bilgilendirmeye müdahale •
Pazarlama / Medya ve blogları bilgilendirme •
Etki ölçüm değerlendirmesi •
Kilit isimlerle doğrudan görüşme •

Kilit isimlerin ve hissedarin tespiti:
Duyarlılık analizi •
Kelime analizi •
Cografik lokasyon •
Görsel ağlar •

Şekil 1: “Hissedar Takip Servisi”
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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 Colum-
bia Üniversitesi’nde, sırasıyla 1999’da yüksek lisans ve 2001’de 
doktora olmak üzere yine maden mühendisliği alanında oto-
masyon, iş akışının yeniden tasarımı ve bilgi teknolojileri ko-
nularına yoğunlaşarak tamamlamıştır. Eğitim hayatı boyunca, 
Kanada’daki birçok maden şirketinde yarı ve tam zamanlı ola-
rak çalışmıştır. Danışmanlık şirketi MISOM Consulting Service’te 
ve üniversitedeki araştırmaları maden otomasyonu, veri am-
barı 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, bilgisa-
yar 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 Operati-
ons Management) Danışmanlık Şirketi kurumsal ölçekte tekno-
loji stratejileriyle birlikte veri ambarları / iş zekası teknolojileri-
nin 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 Üni-
versitesi Maden Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Ha-
len 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 plan-
lama stratejileridir.

Hissedarların duyarlılık değişimi •
Hissedar-medya ilişkileri •
Örgütlenmeler ve kullanıcı ağları •

Bunlara politik risk modellemesi de eklenebilir.  Yerel halk ve 
hissedarlardan edinilecek bilgiler farklı maden ürünlerine göre 
de incelenebilir. Teknoloji hızla gelişiyor ve gelecekteki potan-

siyelleri gerçekten oldukça büyük. Bu yazıda daha çok  hissedar 
ve halk üzerinden bir bakış açısı verilmiş olsa dahi, bu birikimler 
çevresel etkilere de dönüştürülebilir. Örneğin bu alanda geliş-
tirilecek bir model ile madenciliğin çevresel etkileri konusunda 
verilmesi gereken doğru ve yerinde mesajlar belirlenebilinir ve 
gerekli şahıslara, gruplara ve yöneticilere iletilebilir.   

Sekil 2. Aylara göre kullanıcıların fikir beyan sayıları Sekil 3. Hissedar ağı ve bağlantıları
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3213 Sayılı Maden 
Yasası’nın Uygulanmayan
ve Uygulanamaz Hükümleri

Av. Cemal Yeşilyurt
hukuk@madencilik-turkiye.com

M
aden Hukuku; 1985 yılında yürürlüğe giren 3213 
sayılı Maden Yasası ile daha önce yürürlükte olan 
6309 sayılı Maden Yasası’ndan çok farklı bir yapıya 
bürünmüştür. Gerek içerik (beyan esası gibi) gerek 

biçim (koordinat sistemi gibi) yönünden daha önceki maden 
yasalarından ayrılan ve 1985 yılında yürürlüğe konan 3213 
sayılı Yasa ile, 6309 sayılı Maden Yasası zamanında yürürlükte 
olan hakların intibakının çok büyük zorluklarla gerçekleştiğini 
söylemek pek de abartılı olmayacaktır.

6309 sayılı Yasa döneminde, sabit ve muayyen noktalar (Cami, 
çeşme, pınar, dere kavşağı gibi) alınarak yapılan başvurular, 
3213 sayılı Yasa ile koordinat sistemine dönüşmüştür. 1986 yı-
lında bilgisayar sistemi devreye sokulmuş, binlerce ruhsat saha-
sının koordinatları 1/25000 ölçekli paftalardan tespit edilerek, 
bilgisayar ortamına aktarılmıştır. İdare için zor olan bu durum 
madenciler açısından da bir o kadar güç olmuştur. 1/25000 öl-
çekli paftaların gizli oluşu, madencilerin bu paftaları kullanarak 
başvuru yapmasını adeta imkansız hale getirmiş, Maden İşle-
ri Genel Müdürlüğü elinde olan paftaları başvuru sahiplerine 
açarak bu sıkıntıyı bir nebze gidermeye çalışmıştır.

3213 sayılı Yasa’da, ‘başvuruların 1/25000 ölçekli haritalarda ko-
ordinatları verilen noktalarla sınırlandırılmış alanlar için yapıla-
cağı’ kural altına alınmışken, başvuru yapılacak 1/25000 ölçekli 
haritalar sadece Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ma-
dencilere gösterilebilmiştir.

Zaten zor olan intibak işlemleri ile başvuru için çekilen harita sıkın-
tısı yanında, bir de Maden İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki 
bilgisayar sistemi, 1986 yılı ortalarında Harita Genel Komutanlığı’na 
taşınmış ve uzunca bir süre bu kurumda kalmıştır. 

3213 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği 1985 yılının bir yıl sonra-
sında, yani 1986 Nisan - Haziran ayları arasında Yasa’yı uygu-

layacak Maden İşleri Genel Müdürlüğünün yetişmiş elemanla-
rının hemen hemen tamamı görevlerinden alınmıştır. Haziran 
1986 tarihinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, bir 
maden mühendisi, dört jeoloji mühendisi, dört haritacı olmak 
üzere toplam dokuz teknik personel bulunmaktadır. 

B - 3213 Sayılı Yasa’nın, Yürüyen Hakların İntiba-
kını Düzenleyen ve Uygulanmayan Hükümleri
a- Hükümden Düşmüş Ruhsatların İntibakı
Hükümden düşmüş hakların intibakını düzenleyen 3213 sayı-
lı Yasa’nın geçici 1’inci maddesinde; ‘Bu Yasa yürürlüğe girdiği 
tarihten önce herhangi bir nedenle hükümden düşmüş bütün 
GMD (Genel maden dosyası), AR (Arama ruhsatı), İT (İlk tetkik), 
PRT (Proje tetkik), İR (İşletme ruhsatı), İİ (İşletme imtiyazı) safha-
sındaki ruhsatlar paftalardan silinerek sınırlarına bakılmaksızın 
otomatik olarak aramalara açılır. Bu hüküm Osmanlı İmpara-
torluğu zamanında mekşuf (Bulunmuş maden) madenlere ait 
ruhsatlar için de geçerlidir’ denilmiştir.

6309 sayılı Yasa döne-
minde herhangi bir 
nedenle hükümden 
düşmüş ve aramalara 
açılmamış sahalar, bil-
gisayar kayıtlarına alın-
mayacak ve sınırlarına 
bakılmaksızın aramala-
ra açık hale gelecektir. 
Bu hüküm bulunmuş 
madenler için de ge-
çerli olacaktır.

Sahaların aramalara a-
çılmalarını düzenle-
yen Yasa’nın 22’nci ve 

Hukuk Soru
Cevap Köşesi

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

Maden Hukuku
www.madencilik-turkiye.com

A - 3213 Sayılı Yasa’nın Yürürlüğe Girdiği Sırada 
İdarenin Durumu



30’uncu maddeleriyle, geçici 1’inci maddenin kendi içinde de 
bu konuda çelişki taşıdığı gerekçesiyle, hükümden düşmüş 
sahaların, 1/25000 ölçekli haritada sınırları çizili olanları ile 
dosyası bulunanlar bilgisayar kayıtlarına işlenmiştir. Böylece, 
yürürlüğü olmayan ve sahibi bulunmayan binlerce hüküm-
den düşmüş saha bilgisayar kayıtlarına, maden hakkı olarak 
girmiştir. Gerçekleştirilen bu işlem, 3213 sayılı Yasa’nın intibak 
hükümlerine ve amacına açıkça aykırıdır. Uygulama Yasa’nın 
özüne aykırı olmasına rağmen, yapılan açıklamalarda; sözü 
edilen sahaların ihale ile taliplilerine verilerek, Devlet’in gelir 
elde etmesinin düşünüldüğü ve kamu yararının gözetildiği sa-
vunulmuştur. Kamu yararı karşısında akan suların durması veya 
durulması geçmişten gelen kalıtsal bir durum olduğundan 
konu bu şekilde kapatılmıştır. Ancak, uygulamada hükümden 
düşmüş bu sahaların ne kadarının ihale ile taliplilerine verildiği, 
ne kadarının bilgisayar kayıtlarında halen yürürlüğünü sürdür-
düğü konusunda yeterince bilgi yoktur! 

b-Yürürlükteki Ruhsat Sahalarının İntibakı
Yürüyen hakların intibakını düzenleyen 3213 Yasa’nın geçici 
2’nci maddesi; ‘Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte 
bulunan GMD, AR, İT, PRT, İR ve İİ safhasındaki bütün ruhsatla-
rın 6309 sayılı Maden Yasası’nda hangi madenler için verilmişse 
yalnız o madenlere mahsus olmak üzere kaldıkları yerden bu 
Yasa (3213) hükümlerine göre devam ederler.’ şeklindedir.

Yukarıda aktarılan maddeyi unsurlarına ayırırsak;

1- 3213 sayılı Yasa’nın yayımlandığı tarihte yürürlükte olan bü-
tün ruhsatlar,

3213 sayılı Yasa yürürlüğe girdiği tarihte, 6309 sayılı Yasa dö-
neminde yapılmış başvurular ile yine bu Yasa dönemindeki 
ruhsatların son safahatı olan işletme imtiyazına kadar olan 
tüm haklar ruhsat olarak kabul edilmiştir. İlk şart bu hakların 
yürürlükte olmasıdır.

2- Yürürlükte olan haklar hangi maden için verilmiş ise yalnız 
o madene mahsus olmak üzere kaldıkları yerden 3213 sayılı 
Yasa hükümlerine göre devam edeceklerdir. Bu arada mah-
lut madenlere (Birden fazla madenin birlikte çalışması hakkı) 
bir hak tanınmıştır. Bakır -  kurşun - çinko veya kömür - kuvars 
kumu - kil gibi birden çok madeni ayrı ayrı çalıştırma imka-
nı olmaması nedeniyle, 6309 sayılı Yasa döneminde verilen 
projelerin yerinde incelenip uygun bulunmasıyla tanınan 
mahlutiyet hakları, 3213 sayılı Yasaya mahlut madenleri de 
içerecek şekilde intibak ettirilecektir.

3- Yürüyen ruhsatların intibakı, 3213 sayılı Yasa’nın yayımın-
dan 8 ay sonraya bırakılmıştır.

Geçici 2’nci maddede; 6309 sayılı Yasa döneminde yapılan 
başvurular için (GMD) 3213 sayılı Yasa’nın yayımından itiba-
ren 5 ay süre içinde teminatlarını yatırmaları istenirken, yü-
rürlükte olan ruhsatların 8 ay içinde 3213 sayılı Yasa’ya inti-
bakları öngörülmüştür.

3213 sayılı Yasa’nın geçici 5’inci maddesinde de, ‘3213 sayılı 
Yasa’nın yayımından itibaren 6 ay süre ile maden başvurusu 
kabul edilmeyeceği’ kural altına alınmıştır. 

Yasa koyucunun, 6309 sayılı Yasa’dan gelen hakları ayrı bir ka-
tegori kabul ettiği tartışmasızdır. Aksi takdirde, halen yürüyen 
hakları bilgisayar kayıtlarına işlemeden ve bu haklara 8 ay süre 
tanırken, 3213 sayılı Yasa’ya göre yapılacak maden başvurula-
rının 6 ay sonunda kabul edilerek ruhsatlandırılması düşünü-
lemezdi. 

Genel amaç, 3213 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihte ülke 
genelini maden başvurularına tamamen açık hale getirmektir. 
Böylece yeni bir sayfa açılıp, gerek sistem gerekse içerik yönün-
den 6309 sayılı Yasa’dan çok farklı olan 3213 sayılı Yasa’nın uy-
gulanmasına işlerlik kazandırılmasıdır. Nitekim maden ruhsat 
başvuruları bu dönemde ücretsiz kabul edilmiştir.

Kuralın uygulaması şöyle olacaktır. Bir gerçek ya da tüzel kişinin 
krom madeni sahası vardır, bu saha ile çakışmalı bir başka kişi-
nin de manyezit ruhsatı vardır. Bu ruhsatlar çakışmalı şekilde bil-
gisayara aktarılacak, yalnız krom ve manyezit madenlerine mah-
sus olmak üzere hakları 3213 sayılı Yasa ile devam edecektir. 

Bir başka anlatımla; 3213 sayılı Yasa ile tüm madenler için tek 
bir ruhsat verileceğinden, bu ruhsatların 6309 sayılı Yasa’dan 
gelen haklarla çakışması halinde, 3213 sayılı Yasa’ya göre yapıl-
mış maden başvurusu hak sağlayacak, 6309 sayılı Yasa’dan ge-
len ruhsat sahalarının maden cinsi, 3213 sayılı Yasa’nın maden 
ruhsatının işletme iznine konu olmayacaktır.
 
Geçici 2’nci maddenin 5. fıkrasında ise; ‘Sahada ruhsat sahibi-
nin bulduğu ve bunu faaliyet raporları ile tespit ve beyan ettiği 
başka madenler mevcut ve bu madenlere o sahada verilmiş 
yürürlükte bulunan başka haklar yok ise proje verilmesi      
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suretiyle o madenler için de ön işletme veya işletme ruhsatı şü-
mulüne alınma hakkı doğar’ hükmü getirilmiştir.

Dikkat edildiğinde, 6309 sayılı Yasa döneminde faaliyet raporu 
yoktur. Faaliyet raporu 3213 sayılı Yasa ile getirilmiştir. Bu ne-
denle, uygulama 3213 sayılı Yasa döneminde olacaktır. 3213 sa-
yılı Yasa’nın yürürlüğe girmesi ile 6309 sayılı Yasa döneminden 
yalnız tek maden için verilmiş maden hakkı üzerine 3213 sayılı 
Yasaya göre yapılmış bir maden başvurusu bulunmaması halin-
de, 6309 sayılı Yasa döneminden gelen tek maden için verilmiş 
maden hakkı o zaman ikinci madene hak sağlayabilecektir. 

6309 sayılı Yasa döneminden gelen bir krom madeni hakkı, fa-
aliyet raporları vererek sahasında kömür madeni bulunduğunu 
beyan etmişse ve bu alanda 3213 sayılı Yasa döneminde yapıl-
mış bir başvuru olmamışsa, ancak o zaman ikinci maden olarak 
kömür hakkını krom madenine ilave ettirebilecektir. Onun bu 
hakkı alabilmesi, krom sahası üzerine 3213 sayılı Yasa dönemin-
de yapılmış bir maden başvurusu olmaması haline bağlıdır. Zira 
krom hakkı sahibinin de kendi sahası üzerine maden başvuru-
su yapma hakkını 3213 sayılı Yasa kendisine zaten tanımıştır.

Yasanın intibak hükmünü içeren bu maddesinin nasıl yanlış uy-
gulandığını idarede çalıştığım ve bizzat yaşadığım için biliyo-
rum. Maden İşleri Genel Müdürlüğü Harita Şubesinde görevli 
iken bilgisayar kurulumunu üstlenen firma yetkilisinin Genel 
Müdürümüze ifadesi aynen şöyle olmuştur. “Çanakkale ilinde 
6309 sayılı Yasa’dan gelen ve yürürlükte bulunan saha bilgileri 
bilgisayara aktarıldığında, on sekizin çakıştığı, böylesi bir du-
rumda, bu sahaların üzerine verilen maden ruhsatının, işletme 
izninde on sekiz maden için ayrı ayrı işletme izni düzenlenmesi 
gerektiği, bu işlemin gerçekleştirmesinin zor olduğu, bu neden-
le; 6309 sayılı Maden Yasası’ndan gelen hakların, hangi maden-
ler için verilmişse yalnız o madenlere mahsus olarak kaldıkları 
yerden devam etmeleri yerine, bu yürüyen hakların sanki 3213 
sayılı Yasa döneminde yapılmış gibi kabul edileceği ve hepsinin 
maden hakkı olarak işlem göreceği” beyan edilmiştir. 

Bilgisayar yetkilisinin ifade ettiği, Çanakkale ilinde yapılan bir 
uygulamada 6309 sayılı Yasa’dan gelen on sekiz maden ruhsat 
hakkının çakışık halde olduğu bilgisi, bana pek inandırıcı gelme-
di. Fakat, 6309 sayılı Yasa’dan gelen tüm hakların tek maden ol-
masına rağmen, sanki 3213 sayılı Yasa döneminde yapılmış gibi 
kabul edilip, tüm madenleri içine alacak şekilde ve maden ruh-
satı olarak bilgisayar ortamına aktarılmasının, özellikle bilgisayar 
kurulumunu üstelenen firmanın işini çok kolaylaştırdığı açıktı. 

3213 sayılı Yasa’nın kuralını ve amacını, yukarıda ileri sürülen 
teknik yetersizlik ortadan kaldırmıştır. Bir başka ifade ile kolay 
uygulama Yasa’nın amir hükmünün önüne geçmiş ve uygulan-
maması sonucunu doğurmuştur. 

Yanlış uygulama ile 6309 sayılı Yasa’dan gelen ve yalnız tek ma-
den için verilmiş ruhsatlar, yalnız o madenlere mahsus olarak kal-
dıkları yerden devam ettirilmemiş, 3213 sayılı Yasa’nın 2’nci mad-
desinde sayılan tüm madenlerin sahibi durumuna getirilmiştir. 

Sahasında işletmeye elverişli ancak ekonomik değeri fazla ol-
mayan 6309 sayılı Yasa döneminden gelen ve bir tek maden 
hakkı bulunan ruhsat sahibi, bu yanlış uygulama ile bir gecede 
çok büyük değer taşıyan madenlerin sahibi yapılmıştır. Oysa bu 
sahalara birden fazla başvuru yapılması halinde açık artırma ya-

pılacağı da Yasa kuralıdır. 

Havza-i Fahmiye denilen ve TTK’ya bırakılmış kömür alanı bu 
yanlış uygulama ile tüm maden başvurularına kapalı hale ge-
tirilmiştir. 1/25000 haritada poligonlara bölündüğünde 2000 
hektarlık 288 poligon oluşturan bu alan, 6309 sayılı Yasa döne-
minde sadece kömür madenine kapalı iken, 3213 sayılı Yasa’nın 
Geçici 2’nci maddesinin yanlış uygulanmasıyla, tüm madenlere 
kapatılmıştır. Oysa bu alana maden ruhsatı verilecek, sadece 
kömür işletme izni düzenlenmeyecekti. Yıllarca bu büyük ala-
nın maden başvurularına kapalı halde tutulması, ülke maden-
ciliği için büyük kayıp olmuştur.   

Yine, Türkiye Kömür İşletmelerinin uhdesinde bulunan kömür 
havzaları üzerine ve ETİBANK uhdesinde bulunan bor havza-
larının üzerine de maden ruhsatı verilemeyişi Yasa’nın yanlış 
uygulamasının hazin bir sonucudur. 

C - 3213 Sayılı Yasanın Uygulanamaz Hükmü
Esasen, 3213 sayılı Yasa hazırlanırken bazı temel kavramlar da 
göz ardı edilmiştir.

3213 sayılı Yasa’nın geçici 1’inci maddesinin 3. fıkrası uyarınca; 
‘Başvurular 3213 sayılı Yasa’nın yayımı tarihinden itibaren 6 ay 
sonra yapılacak ve ilk hafta yapılacak başvuruların tamamı aynı 
gün yapılmış kabul edilecektir.’ Yasa 15.06.1985 gününde ya-
yımlandığından altı ay sonraki bir haftalık süre, 16 - 23.12.1985 
tarihleri arasıdır.

Maden ruhsatlarının verilmesinde; sınırların önceden belirlenip 
ilan edilmesi idarenin iradesine, bunun aksi durumu da başvuru 
yapanın iradesine bağlıdır. İdarenin bir ruhsat sınırını belirleyip 
aramaya açmasında tüm başvuruların bu sınırlara göre olacağı 
tabiidir. Başvuru sahibinin istediği alanı kendi seçmesi duru-
munda ise başvurusu bir başka başvuru ile aynı olmayacaktır. 
Böyle olunca her başvuru yapan farklı alanı sınırlayacağından, 
birden fazla aynı yöreye başvuruda bulunulması durumunda 
da birden fazla çakışmanın olacağı kaçınılmazdır. 

Aynı yöreye 16 - 23.12.1985 tarihinde birden fazla yapılan baş-
vurular, alan önceden belirlenmediğinden, aynı sınırlarla olma-
mış ve birden fazla çakışmalı alanlar oluştuğundan hüküm uy-
gulanamaz hale gelmiştir. Bu hükmün uygulanamayacağının 
öngörülmemesi ise çok büyük bir teknik hatadır. Oysa sadece 
bu haklar için kura sistemi getirilip konu kolayca çözülebilirdi.

Bu arada idare, birden fazla başvurunun olduğu alanda bir kıs-
mı çakışmalı bir kısmı çakışmasız olan başvuruların, çakışmasız 
alanlarına geçici ruhsatlar düzenlemiş, böylece başvuru hakkı 
bölünmüş, başvurunun bir kısmı işletme ruhsatı aşamasına 
kadar ulaştığı halde, bir kısmı ihalelik durumunu korumuştur. 
İşlemin Yasa’ya uygunluğunu söylemek mümkün değilse de 
pratikte başkaca bir çıkış noktası da bulunamamıştır.

Konu yıllarca çözülememiş, nihayet 5177 sayılı Yasa’nın, 
03.02.2005 gün 25716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uy-
gulama Yönetmeliği’nin, Geçici 7’nci maddesiyle bu haklara 
ilişkin uygulama esasları getirilerek, 16 - 23.12.1985 tarihli baş-
vuruların problemi ortadan kaldırılmıştır. 

Kısaca uygulanamaz bir Yasa hükmüyle, 20 yıl boyunca bazı sa-
halarda madencilik faaliyeti durdurulmuştur.     
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Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat (TL/

Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/kg)

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

Eylül 2011 Orhaneli 18-100 mm yıkanmış 140 BLİ 3.792

Eylül 2011 Keles krible +40 mm 106 KLİ 2.766

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

Eylül 2011 Ilgın Parça 93 ILİ 2.970

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

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

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

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

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

Eylül 2011 Milas Parça 70 Muğla - Yatağan ( GELİ ) 2.860

TÜRKİYE - TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat (TL/Ton-

KDV Hariç)
Yer

Kalori 
(kcal/kg)

Eylül 2011 18/150 PARÇA (DÖKME) 330 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6650

Eylül 2011 18/150 PARÇA (DÖKME) 330 KOZLU MÜ. LAVUARI 6650

Eylül 2011 18/150 PARÇA (DÖKME) 320 KA. MÜ.(ÇATALAĞZI) LAV. 6650

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

Eylül 2011 18/150 PARÇA (DÖKME) 300 AMASRA MÜ. LAVUARI 6000

TÜRKİYE KROM - MANGAN CEVHER FİYATLARI

Tarih Metal Fiyat Birim FerroA
lloyN

et.com

3.Eki.11 Krom cevheri (CIF - Çin) 46 - 48% Konsantre 320-325 USD / dmt

3.Eki.11 Krom cevheri (CIF - Çin) 40% - 42% parça 300-305 USD / dmt

3.Eki.11 Krom cevheri (CIF - Çin) 38% - 40% parça 270-280 USD / dmt

3.Eki.11 Manganez cev. (CIF - Çin) 42% - 44% parça 5,4-5,5 USD / dmtu

ton = 1000 kilogram
lb: libre =  pound =  0,453 kilogram
tr. oz: (troy ons) = 31,1 gram.
şişe: 76 pound = 34,47 kilogram
dmt: (dry metric tonne) kuru bazda metrik ton
dmtu: kuru bazda metrik  ton ünite
USD:  ABD Doları

Ekonomi
www.madencilik-turkiye.com

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son 
Fiyat

Değişim 
%

Yıl Sonu Fiy. 
(31.Ara.10)

Birim

H
EFA

 Rare earth

30.Eyl.11 Lantanyum Metal ≥ 99% 110 -47,62 210 USD / kg

30.Eyl.11 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 70 29,63 54 USD / kg

30.Eyl.11 Seryum Metal ≥ 99% 210 -2,33 215 USD / kg

30.Eyl.11 Seryum Oksit ≥ 99.5% 66 24,53 53 USD / kg

30.Eyl.11 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 300 -28,23 418 USD / kg

30.Eyl.11 PraseodmiyumOksit ≥99.5% 245 145,00 100 USD / kg

30.Eyl.11 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 395 203,85 130 USD / kg

30.Eyl.11 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 300 300,00 75 USD / kg

30.Eyl.11 Samaryum Metal ≥ 99.9% 150 70,45 88 USD / kg

30.Eyl.11 Europyum Oksit ≥ 99.5% 5100 104,00 2500 USD / kg

30.Eyl.11 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 435 0,00 435 USD / kg

30.Eyl.11 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 190 113,48 89 USD / kg

30.Eyl.11 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 6000 93,55 3100 USD / kg

30.Eyl.11 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 5000 100,00 2500 USD / kg

30.Eyl.11 Disporsiyum Metal ≥ 99% 2500 257,14 700 USD / kg

30.Eyl.11 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 1950 387,50 400 USD / kg

30.Eyl.11 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 380 72,73 220 USD / kg

30.Eyl.11 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 295 136,00 125 USD / kg

30.Eyl.11 İtriyum Metal ≥ 99.9% 190 58,33 120 USD / kg

30.Eyl.11 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 165 101,22 82 USD / kg

30.Eyl.11 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 15000 0,00 15000 USD / kg

30.Eyl.11 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 6400 23,08 5200 USD / kg

30.Eyl.11 Mixed Metal ≥ 99% 85 34,92 63 USD / kg

DEĞERLİ METALLER (PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2010)
Birim

CM
E G

roup

5.Eki.11 Altın 1649,60 16,76 1412,80 USD / tr. oz

5.Eki.11 Gümüş 30,35 -0,91 30,63 USD / tr. oz

5.Eki.11 Platinyum 1485,00 -15,24 1752,00 USD / tr. oz

5.Eki.11 Rodyum 1800,00 -30,23 2580,00 USD / tr. oz

5.Eki.11 Palladyum 592,00 -25,72 797,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%   
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2010)
Birim

London M
etal Exchange

5.Eki.11 Aluminyum 2119,50 -13,47 2449,50 USD / ton

5.Eki.11 Bakır 6794,50 -29,04 9575,00 USD / ton

5.Eki.11 Çinko 1847,00 -23,74 2422,00 USD / ton

5.Eki.11 Kalay 20055,00 -24,90 26705,00 USD / ton

5.Eki.11 Kurşun 1999,00 -21,85 2558,00 USD / ton

5.Eki.11 Nikel 18100,00 -24,93 24110,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2010)
Birim

N
orthernM

iner

27.Eyl.11 Antimuan 15575,00 54,21 10100,00 USD / ton

27.Eyl.11 Bizmut 12,88 35,72 9,49 USD / lb.

27.Eyl.11 Civa 1850,00 0,00 1850,00 USD /şişe

27.Eyl.11 İridyum 1075,00 39,01 773,33 USD / tr. oz

27.Eyl.11 Kadmiyum 1,31 -29,57 1,86 USD / lb.

27.Eyl.11 Kobalt 17,00 6,25 16,00 USD / lb.

27.Eyl.11 Magnezyum 3341,66 8,38 3083,33 USD / ton

27.Eyl.11 Manganez 3775,00 16,15 3250,00 USD / ton

27.Eyl.11 Molibden 14,30 -10,06 15,90 USD / lb.

27.Eyl.11 Rutenyum 155,00 -11,43 175,00 USD / tr. oz

27.Eyl.11 Selenyum 59,50 41,67 42,00 USD / lb.

27.Eyl.11 Tantal 39,50 0,00 39,50 USD / lb.

27.Eyl.11 Tungsten 465,00 56,96 296,25 USD / ton

26.Eyl.11 Uranyum 52,50 -16,00 62,50 USD / lb.

U
XC

27.Eyl.11 Vanadyum 6,30 0,80 6,25 USD / lb.



İMKB’de İşlem Gören Madencilikle İlişkili Şirketler

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

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31/12/2010 15/08/2011

HZNDR 3,52 3,58 1,70 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş.

IHLAS 1,42 0,89 -37,32 İHLAS HOLDİNG A.Ş.

IHMAD 1,72 2,1 22,09 BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş.

IPEKE 3,70 3,43 -7,30 İPEK DOĞ. ENER.KAYN. ARAŞ. VE ÜRET.A.Ş.

IZMDC 1,73 3,76 117,34 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

IZOCM 33,36 50,75 52,13 İZOCAM AŞ

KCHOL 7,31 6,66 -8,89 KOÇ HOLDİNG A.Ş.

KONYA 251,31 272 8,23 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

KOZAA 4,62 4,03 -12,77 KOZA ANADO.METAL MADEN.İŞLETME. A.Ş.

KOZAL 20,47 22,3 8,94 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

KRDMA 1,23 1,18 -4,07 KARDEMİR K.BÜK DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.A.Ş.

KRDMB 1,33 1,41 6,02 KARDEMİR K.BÜK DEMİR ÇEL.AN.VE TİC.A.Ş.

KRDMD 0,76 0,81 6,58 KARDEMİR K.BÜK DEM. ÇEL.SAN.VE TİC.A.Ş.

KUTPO 2,55 2,28 -10,59 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

METRO 1,11 0,89 -19,82 METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIM.HOLD.A.Ş.

MRDIN 7,02 6,18 -11,97 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİC.A.Ş.

NUHCM 11,41 9,76 -14,46 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

PRKME 3,93 2,78 -29,26 PARK ELEKT.MADEN.EKS.SAN. VE TİC. A.Ş.

SARKY 3,93 3,95 0,51 SARKUYSAN E.TROLİT.BAK.SAN.VE TİC.A.Ş.

SISE 2,37 3,6 51,90 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

SODA 2,23 3,05 36,77 SODA SANAYİİ A.Ş.

TRKCM 3,11 2,89 -7,07 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

UNYEC 4,05 4,1 1,23 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

USAK 2,05 12,25 497,56 UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31/12/2010 15/08/2011

ADANA 5,21 3,91 -24,95 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

ADBGR 3,15 2,7 -14,29 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

ADNAC 0,80 0,64 -20,00 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

AFYON 192,75 111 -42,41 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

AKCNS 7,33 6,86 -6,41 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC/A.Ş.

ALKIM 7,25 6,74 -7,03 ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.

ANACM 3,24 3,13 -3,40 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

ASLAN 51,57 52,75 2,29 ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

BOLUC 1,54 1,32 -14,29 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

BSOKE 1,66 1,4 -15,66 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

BTCIM 7,44 6,66 -10,48 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN. A.Ş.

BUCIM 4,57 4,47 -2,19 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

BURCE 11,08 7,82 -29,42 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN. A.Ş.

CEMAS 3,47 3,39 -2,31 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

CEMTS 1,06 1,28 20,75 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.  A.Ş.

CIMSA 9,33 7,12 -23,69 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

CMBTN 42,00 50,5 20,24 ÇİMBET. H.BET.VE PRE. Y.ELEM.SA. VE Tİ.A.Ş.

CMENT 9,14 7,24 -20,79 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

DENCM 21,00 10,15 -51,67 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

EGSER 2,19 1,84 -15,98 EGE SERAMİK AŞ

EREGL 3,54 3,12 -11,86 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

GOLDS 1,04 0,65 -37,50 GOLDAŞ KUYUMCULUK SANAYİ İT. İH. A.Ş.

GOLTS 69,25 52,75 -23,83 GÖLTAŞ GÖL.BÖLG.ÇİMENTO SAN.VE Tİ.A.Ş.
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Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler
17 - 18 Ekim Cevher Hazırlama Tesis Tasarımı ve İnşaası 2011  (Mineral 
Processing Plant Design & Construction 2011 ) Brisbane, Queensland, 
Avustralya www.mineralprocessingplant.com.au

18 - 19 Ekim 12. Uluslararası Kaya Mekaniği Kongresi (12th Interna-
tional Congress on Rock Mechanics) Beijing, Çin www.isrm2011.com

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

25 - 28 Ekim Numuneleme 2011 - 5. Dünya Numuneleme ve Harman-
lama Konferansı (Sampling 2011 - 5th World Conference on Sampling 
and Blending) Santiago, Şili www.sampling2011.com

26 - 28 Ekim Maden Kaynakları Sözleşmesi 2011 (The Mining 2011 Re-
sources Convention) Brisbane, Avustralya 
www.verticalevents.com.au/mining2011/index.html

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

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

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

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

13 - 15 Kasım 27. Uluslararası Demir Alaşımları Konferansı (27th Inter-
national Ferro-Alloys Conference) Berlin, Almanya 
www.lme.com/11965.asp

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

23 - 25 Kasım 2. Uluslararası Madencilik Sektöründeki Çevresel Sorun-
lar Semineri (2nd International Seminar on Environmental Issues in the 
Mining Industry ) Santiago, Şili 
www.enviromine.cl/evento2011/index.php?lang=en

1 Aralık Yeni Zelanda Kaynakları Konferansı 2011 (New Zealand Re-
sources Conference 2011) Wellington, Yeni Zelanda www.iir.com.au/
conferences/mining-resources/oil-gas/new-zealand-resources-conference

6 Aralık Delme & Patlatma Asya (Drill & Blast Asia) Jakarta, Endonezya 
www.drillandblastasia.com/Event.aspx?id=562644&MAC=20657.001_DL

Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

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

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

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

4 - 6 Temmuz 3. Uluslararası Madencilik ve Metalurji Kongresi - Astana 
Madencilik & Metalurji (3rd International Mining and Metallurgy Con-
gress - Astana Mining & Metallurgy) Astana, Kazakistan amm.kz/

7 - 9 Kasım Mineroloji Süreci’12 (Process Mineralogy’12) Cape Town, 
Güney Afrika www.min-eng.com

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

14 - 15 Kasım Nikel Cevheri ve Konsantresi İşlemesi’12 (Processing of 
Nickel Ores and Concentrates’12) Cape Town, Güney Afrika www.min-
eng.com/nickelprocessing12/index.html

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 De-
ğerlendirilmesi Çalıştayı Diyarbakır http://www.maden.org.tr/genel/biz-
den_detay.php?kod=6656&tipi=2&sube=0 

25 Ekim Atlas Copco Kaya Delme & Kırma & Patlatma Teknolojileri 
Semineri Ankara www. madencilik-turkiye.com

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

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

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

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

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
Mart  Marble 2012 - Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı

2 - 6 Nisan 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ankara 
www.jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/index.php?etkinlikkod=97

13 - 16 Eylül Kauçuk 2012 - 7. Kauçuk Endüstrisi Fuarı İstanbul 
www.istanbulkaucukfuari.com

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

6 - 10 Haziran Ankomak 18. İş ve İnşaat Makinaları Fuarı İstanbul 
www.ankomak.com

29 Kasım - 2 Aralık Tüyap Maden Türkiye Fuarı 2012 İstanbul 
www.tuyap.com.tr/webpages/madenturkiye08/index.php
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Sayfa    Firma
67 Alev Grup / alevgroup.com

17 Als Lab. / alsglobal.com

60, 61 Atalay Makine / atalaysondajmak.com.tr

91 Bant Motor / bantmotor.com.tr

5, 9, 48, 49 Barkom / barkomltd.com

57 Bilgi Mühendislik / bilgimuhendislik.com.tr

Arka Kapak İçi Bridgestone / brisa.com.tr

37 CFT Mühendislik / cft.com.tr 

87 Dalazlar Sondaj / dalazlar.com

40,41 Delkom / delkom.com.tr

73 Denge Teknik / dengeteknik.com.tr

15 Doğanak / doganak.com

Sayfa    Firma
83 Dmt / dmt.de

13 Enerson Müh. / enersonengineering.com

33 Esit Elektronik / esit.com.tr

19 Geoid Mühendislik/ geoid.com

21, 95 Gijima / gijimamining.com

3 IDC Sondaj / idc-tr.com

86 İdea Web Tasarım / ideakup.com

79 İksis / iksisticaret.com

55 İstanbul Altın Rafinerisi / iar.com.tr

89 Jeodijital / jeodijital.com

71, A. Kapak Mapek / mapek.com

59 Martin Engineering / martin-eng.com.tr

Sayfa    Firma
25 Mobil Oil /  mobiloil.com.tr

31 Maxwell / maxwellgeoservices.com

75 Metrans / metrans.com.tr

Ön Kapak İçi Netcad / netcad.com.tr

7 Penamaden / penamaden.com

11 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

23 Promer Müh. / promerengineering.com.tr

27 Reutech Radar /reutechminning.com

69 Rulmeca / rulmeca.com

65 Soneksan / soneksan.com

1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr

81 Srk Danışmanlık / srkturkiye.com

43 Teksomak / teksomak.com

Reklam 
ezervasyon

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

Reklam İndeksi

Seri İlanlar
www.madencilik-turkiye.com
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