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Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın

Bu dergi, sektörel tanıtım ve destek amacıyla 
yayınlandığından madencilik ile ilişkili tüm özel 
şirketlere, kamu kuruluşlarına, dernek ve vakıflara, 
konuyla ilgili kişilere posta ile gönderilir. 
Derginin dijital kopyasına ücretsiz olarak 
www.madencilik-turkiye.com adresinden ulaşılabilir.

Madencilik Türkiye dergisinde yayınlanan yazıların sorumluluğu 
yazarlarına; yayınlanan reklam ve ilanların tüm sorumluluğu da reklam 
ve ilan sahiplerine aittir. Yazılar Madencilik Türkiye dergisinden yazılı izin 
alınmak şartıyla kaynak gösterilerek kullanılabilir. Dergimiz Basın Meslek 
İlkeleri’ne uymayı taahhüt eder.

Yazım Kuralları
Madencilik ve ilişkili tüm meslek dallarında (maden arama, işletme, 
jeoloji, jeofizik, sondaj, makine, ekipman, iş güvenliği ve işçi sağlığı, 
teknoloji, yazılım, donanım, danışmanlık, finans, sigorta vb.) yazılar 
dergimizde yayınlanabilir. Yazılar özgün veya derleme popüler bilim 
makalesi şeklinde olabilir; ancak daha önce başka bir dergide yayınlanmış 
olan yazılar dergimizde yayınlanmaz. Yazılar word veya pdf formatında, 
ilgili resimler ve çizimler yazıdan ayrı bir şekilde, yüksek çözünürlükte 
(minimum 300dpi) 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. Gönderilen yazılar dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın 
yazarına iade edilmez.
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Bölüm Başkanlığımıza gönderilen “Madencilik 
Türkiye” dergileri bölüm akademik personeline 
ulaştırılmış ve 2 adeti öğrencilerimizin kullanımı 
amacıyla kütüphanemiz envanterine kaydedilmiştir.

İlginize teşekkür eder, yeni başladığınız yayın 
hayatınızın uzun soluklu ve Madencilik Camiasına 
hayırlı olasını dilerim.

Prof. Dr. Eyüp SABAH 
Afyon Kocatepe Üniversitesi

Maden Müh. Bölüm Başkanı

Farklı bir format ve bakış açısıyla yayın hayatına 
yeni başlayan Madencilik-Türkiye Dergisi için emeği 
geçen herkesi kutluyor, başarılarının devamını 
diliyorum.

Saygılarımla.
Yrd. Doç. Dr. M. Suat DELİBALTA 

Niğde Üniversitesi

Sizi kutlarım, çok iyi içerikli ve formda bir dergi 
olmuş.

Bir sonraki sayı daha da iyi olacağına inanıyorum.
Necati YILDIZ

Madencilik adına yapılan her türlü aktiviteyi 
sevinçle karşıladığım gibi bir türlü bana nasip 
olmayan bir madencilik dergisi çıkardığınız için son 
derece sevinç duydum. Tebrik ve teşekkürlerimi 
sunarım. Başarılar dileğiyle...

Seyit ÖZDEMİR

Merhabalar, gerçekten çok başarılı bir çalışma 
çıkmış ortaya. Zevkle okudum derginizi. Devamını 
bekliyorum.

İyi çalışmalar.
İbrahim ŞENOL

Madencilikle ilgim olmamasına rağmen ilk sayısına göz 
atma şansına sahip olduğum derginizi çok beğendim. Hem 
baskı kalitesi hem de içerik yönünden gerçekten ilk sayıda 
kaliteyi yakalamışsınız. Umarım daha nice yıllar derginizi okuma 
fırsatımız olur.  Başarılar diliyorum...

Dr. Yavuz Selim GÜLER

Görüşleriniz

19-20 Kasım 2009’da yapılacak olan “Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu”, 19-20 Aralık 2009  »
olarak gösterilmiştir. İlgili tarih düzeltilmiştir. Sayın İrfan SAYAR’a teşekkür ederiz.

“Kültüre İşlenen Bir Madencilik Tarihi: Kopalnia Soli” isimli yazıda, 15. sayfada yer alan haritanın açıklaması “Şekil 1:  »
Dünya’da iyot üretimi yapılan başlıca ülkeler (Khjej, 2007)” şeklinde yazılmıştır. Doğrusu “Şekil 1: Güney Polonya Tektonik 
Haritası” olacaktır.

Önceki Sayı İçin Düzeltmeler

Hatalarımızdan dolayı okuyucularımızdan özür diler, daha iyiye ulaşmamız için bize yol gösteren ve iyi dileklerini sunan 
herkese teşekkür ederiz.

Madencilik Türkiye Ekibi



Kırk beş günlük ara ile ikinci sayımızla 
karşınızdayız. İlk sayımızın çıktığı 1 Eylül 
tarihinden itibaren maden sektörümüzden 
çok güzel tepkiler aldık. Tüm sektörün böyle 
bir derginin eksikliğini hissettiğini anladık. 
Sektörün büyük çoğunluğundan dergimizin 
ilk sayısına yönelik, azmimizi ve cesaretimizi 
arttıran, yapıcı ve destekleyici eleştiriler 
aldık. Tabii olumsuz hatta eleştiri sınırlarını 
aşan birkaç tepki de almadık değil… Tüm bu 
tepkileri değerlendirerek yolumuza devam 
etmekteyiz.

İlk sayımızı 2500 adet bastık. Bunun 2300 
adetini sektörle ilişkili özel şirketlere, kamu 
kuruluşlarına, dernek ve odalara, üniversitelerin 
ilgili bölümlerine, akademisyenlere ve 
madencilikle ilgili kişilere gönderdik. Dergiyi 
aynı zamanda www.madencilik-turkiye.com 
adresinde de okuyuculara açtık. Sitemizden 
de derginin dijital kopyası 1-30 Eylül tarihleri 
arasında yaklaşık 4000 kez indirildi. Hedefimiz 
bu rakamları arttırabilmek ve daha çok kişiye 
ulaşabilmektir.

Bu sayımızın ana konusunu, Avrupa Toplu-
luğu Komisyonunun Avrupa Parlamentosuna 
sunduğu “Kritik Hammaddeler Raporu” 
oluşturuyor. Komisyonun geleceğe yönelik 
değerlendirmelerini içeren bu raporun ülkemiz 
madencisi tarafından dikkate alınmasının 
sektörümüzün gelişimi açısından önemli 
olacağına inanıyoruz.

Yurtdışı piyasasını takip edenlerin yakından 
tanıdığı, Kanadalı InfoMine Inc.’nin yayını olan 

Gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkürler

Onur AYDIN
onur@madencilik-turkiye.com

“Madencilik Türkiye dergisi, madencilik ile ilişkili tüm özel şirketlere, kamu kuruluşlarına, üniversitelere, dernek ve vakıflara posta yolu ile ulaştırılmaktadır. Ayrıca dergimizi okumak 
isteyen herkes, www.madencilik-turkiye.com adresinden derginin dijital kopyasına ulaşabilir. Dergimizin reklam ve sponsorluk şartları için, künyede yazan iletişim adreslerimiz 
aracılığı ile bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.“

Mining.com Magazine ile yaptığımız anlaşma 
ile bundan sonra dergimizde Mining.com 
Magazine’den çeviriler bulabileceksiniz. Bu 
sayımıza konu olan yazı Dr. Andrew Bamber’in 
“Sert Kaya Madenciliği Sektöründe Maliyet ve 
Enerji Tasarrufu” isimli yazısıdır.

Yine son günlerde “Siyanürle maden 
aranıyor”, “Vahşice madencilik yapılıyor” gibi 
söylemlerle madencilik karşıtı faaliyetler 
yapılmaya başlandı. Burada halkımızın 
madencilik konusunda bilinçlendirilmesinin 
zorunluluğunu vurgulama gereği hissediyorum. 
Bugün, ülkemizde halen siyanürle maden 
arandığı saçmalığına inanabilen insanlar 
var ise, burada sorumlu olan sadece biz 
madencileriz. Çünkü madenciliği halka 
anlatmayan ya da anlatamayan yine bizleriz. 
Bilinçlendirme konusunda çok ciddi çalışmalar 
yapılması gerektiğini düşünüyorum. Meslek 
odaları, üniversiteler, kamu kuruluşları birlikte 
hareket ederek halkı bilinçlendirme çalışmaları 
yapmalıdır. Bu konuda hepimizin üzerine 
düşeni yerine getirmesi çok önemlidir. Biz de 
Madencilik Türkiye olarak bu konuda elimizden 
geleni yapmaya ve konu ile ilgili kuruluşlarla 
her türlü işbirliğine girmeye hazırız…

Bize, doğru yolda olduğumuzu hissettiren 
herkese teşekkür ederiz.

Mining.com 
Magazine ile 

yaptığımız 
anlaşma ile 

bundan sonra 
dergimizde 
Mining.com 

Magazine’den 
çeviriler 

bulabileceksiniz.



Türkiye’den Haberler

Karar Sayısı : 2009/15307
Ekli “Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 10/8/2009 tarihli ve 3813 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu‘nca 10/8/2009 tarihinde 
kararlaştırılmıştır.

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/5/2005 tarihli ve 2005/9013 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Madencilik Faaliyetleri İzin 

Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4 – Orman sayılan alanlarda madencilik faaliyetlerine ilişkin yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 

orman, muhafaza ormanı ve ağaçlandırma alanlarında madenlerin aranması ve işletilmesi ile ilgili faaliyetlerde alınması 
gereken izinlerde 22/3/2007 tarihli ve 26470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler 
Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27324 
Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı

19 Ağustos 2009

Hazine Müsteşarlığının Kıymetli 
Madenler Borsası Aracı Kuruluşları’nın 
Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler 
Aracı Kurumları’nın Kuruluşu Hakkında 
Yönetmelik de değişiklik yapılmasına 
dair yönetmeliği Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 
kıymetli madenler aracı kurumlarının 
kuruluşunda ödenmiş sermayeleri, 500 
bin TL’den az olmayacak.

Kıymetli madenler aracı kuruluşlarının ödenmiş sermayeleri 
500 bin TL’ye çıkarıldı

26 Ağustos 2009

54

Kıymetli madenler aracı 
kuruluşlarının 26 Ağustos tarihinden 
itibaren bir yıl içinde ödenmiş 
sermayelerini 250 bin TL’den 500 
bin TL’ye yükseltmemeleri halinde 
faaliyet izinleri iptal edilecek. 
Mücbir sebeplerin bulunması ve 
Hazine Müsteşarlığınca uygun 
görülmesi halinde bu süre bir yıl daha 
uzatılabilecek.

Güney Koreli çelik devi POSCO ile 
Çin’in üçüncü büyük otomotiv üreticisi 
Dong Feng Motor (DFM) Türkiye’de 
yatırım kararı aldı. DFM’nin yapacağı 
yatırımın 250 milyon USD olduğu 
açıklandı.

T.C. Başbakanlık Yatırım Destek 
ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) tarafından 
yapılan açıklamada, dünyanın 
dördüncü büyük çelik şirketi, Pohang 
Iron and Steel Company’nin (POSCO), 
ilk etapta 24 milyon USD değerinde 
‘’Greenfield’’ diye tabir edilen sıfırdan 
yatırımla, Bursa’da bir yassı çelik üretim 
tesisini hizmete sokacağını bildirdi.

POSCO’nun Türkiye’de yıllık 
170.000 metre olarak planlanan 
üretiminin, otomotiv sektörüne 

Güney Koreli POSCO Türkiye’de yatırım kararı aldı

2 Eylül 2009 

yönelik gerçekleştirileceği kaydedilen 
açıklamada, temel atmanın yıl 
sonuna dek gerçekleşeceğinin ve 
bütün operasyonun 2010 yılında 
başlayacağının gelen bilgiler arasında 
olduğu belirtildi.

POSCO, 35 adet üretim tesisinde 
toplam 18 bin kişiyi istihdam ediyor. 
Şirketin yıllık kapasitesi 30 milyon metre 
ve varlıklarının değeri 37 milyar USD. 
Aralarında Çin, Hindistan, Vietnam, 
Brezilya, ABD, Meksika, Kanada, 
Japonya, Avustralya, Güney Afrika’nın 
da bulunduğu toplam 20 ülkede faaliyet 
gösteren şirket ayrıca dünyada ilk 
kez otomotiv dış gövde panelleri için 
kullanılan 590 mpa sınıfı çelik levhaları 
geliştiren şirket olarak tanınıyor.

MTA, Konya’nın Karapınar 
ilçesinde yürüttüğü yeraltı tuz arama 
çalışmalarında kömür buldu. Geçen 
yıldan beri yapılan sondajların ve sismik 
çalışmaların devam ettiği bölgede 1,3 
milyar tonluk rezerv bulunduğu tahmin 
ediliyor.

Konya’da 1,3 milyar tonluk 
dev rezerv

5 Ekim 2009



Kütahya’nın Hisarcık ilçesindeki 
Emet Bor İşletme Müdürlüğüne bağlı 
Konsantratör Tesisleri’nin dekapaj işini 
25 milyon TL’lik ihale bedeli ile alan 
Danış Yapı ve Alessa İnşaat ortaklığı, açık 
ocakta yapılacak olan 20.750.000 ton 
dekapaj işini, Temmuz 2011’de bitirmeyi 
taahhüt ediyor. Yaklaşık 2 ay önce 
çalışmalara başlayan ortaklık, yöreden 
kalifiye eleman, kamyon şoförü ve iş 
makinesi operatörü istihdam ediyor. 
Dekapaj faaliyeti, maden yatağının 
üzerindeki örtü tabakasının delme 
ve patlatma yöntemi ile gevşetilmesi, 
kazılması, yüklenmesi, taşınması, toprak 
harmanına dökülmesi, serilmesi, harman 
sahasının düzeltilmesi, toprak harmanı 
ve kademe yollarının yapımı ve bakımı 
gibi işlemleri kapsamaktadır.

Emet’de inşaat başladı

2 Eylül 2009

2008 yılında Türkiye’nin ham çelik üretimi 26,8 milyon ton, kapasite kullanım 
oranı (KKO) ise %79 olarak gerçekleşti. Sektörün 2008 yılının ilk üç çeyreğinde 
gösterdiği yüksek performans, dünya ekonomik krizinin etkisiyle, yılın son 
çeyreğinde üretimdeki %30 ve fiyatlardaki %70 gerilemeden olumsuz yönde 
etkilendi.

Sektördeki daralma, 2009 yılının ilk çeyreğinde de devam etti. 2009 yılının 
ikinci çeyreğinden itibaren demir çelik sektörümüz, istikrarlı bir iyileşme eğilimi 
içerisine girdi. 2009 yılının Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına kıyasla % 62 
oranında düşüşle, 814.000 tona kadar gerileyerek, en düşük seviyesini gören 
Türkiye’nin çelik ürünleri tüketimi, mart ayında 928.000 tona, nisan ayında 1,34 
milyon tona ve mayıs ayında 1,7 milyon tona yükseldi. Mayıs ayında, bir önceki 
yılın mayıs ayına kıyasla tüketimdeki gerileme, yalnızca % 4 seviyesinde kaldı. 
Haziran ayında ise, tüketim % 13 oranında düşüşle, 1,56 milyon ton seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen yılın aynı aylarına kıyasla gerileme yaşanmasına rağmen, 
şubat ayındaki dip seviyesi dikkate alındığında, tüketimdeki artışın, % 100’e 
ulaştığı görüldü.

Benzer şekilde üretimde de kademeli bir iyileşme gözlendi. Ancak 
sektörün ihracatçı yapısı sayesinde, üretimdeki daralma, tüketimdeki kadar 
keskin olmadı. Şubat ayında 1,7 milyon ton ile en düşük seviyesine gerileyen 
Türkiye’nin ham çelik üretimi, sonraki aylarda istikrarlı bir şekilde artarak, 
temmuz ayı itibariyle, 2,3 milyon ton seviyesine kadar ulaştı. Yılın ilk 7 aylık 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye, %16 oranında azalışla, 16,7 
milyon tonluk ham çelik üretimi gerçekleştirerek, dünya ülkeleri arasında, 9. 
sıradaki yerini korumayı başardı.

Hiç şüphesiz ilk yarı itibariyle elde edilen bu sonuçlar, 2008 yılının 
performansından hala çok uzak. Ancak bu sonuçları değerlendirirken, ocak-
temmuz döneminde, Çin dahil dünya çelik üretiminin % 19,9 oranında 
gerilediğini, Çin hariç tutulduğunda ise, söz konusu gerilemenin % 33,8 
seviyesine ulaştığını göz ardı etmemek gerekiyor. Türk çelik sektörünün 
gösterdiği yüksek performans, dünya’nın en büyük çelik üreticisi 15 ülke 
arasında 2009 yılının ilk 7 ayında üretimini sırasıyla % 2,9 ve 1,7 oranlarında 
arttıran Çin ve Hindistan’dan sonra, % 16 üretim düşüşü ile 3. sırada yer 
almasında ve 9. sıradaki yerini korumasında da açıkça kendisini gösteriyor.

Çelik sektörümüz bu performansı, iç pazardaki daralma yanında, en büyük 
ihraç pazarımız olan Ortadoğu ve Körfez bölgesine yönelik ihracatındaki % 40,4 
oranındaki gerilemeye rağmen elde etmiş bulunuyor.

Bu sonucun ortaya çıkmasında, Kuzey Afrika pazarına yönelik ihracattaki 
yüksek oranlı artışlar yanında, iç tüketimin ithalattan yurtiçi üretimine 
kaymasının da etkili olduğu gözleniyor.

Öyle ki, yılın ilk yarısında ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yıla kıyasla 24 
puan artış göstererek, % 108 seviyesinden % 132 seviyesine ulaşmış bulunuyor.

Tek başına bu sonuçlar bile, Avrupa Birliği ülkeleri ve Serbest Ticaret 
Anlaşması bulunan ülkelerden yapılan ihracat ile; dahilde işleme rejimi 
kapsamında yapılan ihracat dışında kalan, Rusya, Ukrayna, Çin gibi 3. 
ülkelerden yapılmakta bulunan ithalata karşı uygulanan gümrük vergilerinin 
önemini ve sürdürülmesi gereğini açıkça ortaya koyuyor.

Yılın 2. yarısında, yassı, vasıflı ve yapısal çelik ihtiyacına yönelik olarak 
devreye giren yeni kapasitelerin ve son çeyrekte ortaya çıkacak baz etkisinin, 
2008 yılı üretimine kıyasla gözlenen üretim kayıplarını önemli ölçüde telafi 
etmesi ve sektörün yılı, 2008 ile başa baş noktasında kapatması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği

Çelik üretimimiz istikrarlı bir şekilde artıyor

14 Eylül 2009
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3. MINEX - Madencilik, Doğal 
Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı 
ve 3. BalkanMine - Balkan Ülkeleri 
Madencilik Kongresi, İZFAŞ ve TMMOB 
Maden Mühendisleri Odası işbirliği ile 
01 – 03 Ekim 2009 tarihleri arasında 
İzmir’de gerçekleştirildi. Kongreye 12 
Balkan ülkesi, fuara ise bu ülkelerden 
142 firmanın katıldığı öğrenildi. 2 
yılda bir geçekleştirilen etkinliğin 
dördüncüsü 2011 yılında Slovenya’da 
gerçekleştirilecek.

Madenciler BalkanMine ve 
MINEX’de buluştu

5 Ekim 2009



Koza Altın İşletmeleri A.Ş. 
Halka Arz Edilecek

Koza Altın İşletmeleri tarafından İMKB’ye 
gönderilen yazıda “Bağlı Ortaklığımız Koza 
Altın İşletmeleri A.Ş. şirket sermayesinin 
muhtemel halka arzı kapsamında ön 
çalışmalara başlamıştır.” denilmiştir.

11 Eylül 2009 

Temmuz ayında tam kapasite 
üretime geçen Beypazarı trona üretim 
tesislerinden dış pazarlara sevkiyat 
başladı. 350 bin tonluk ilk büyük 
bağlantı Lüksemburg’a gerçekleştirildi. 
Park Grubu ile Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğünün ortak olduğu Eti 
Soda A.Ş. tarafından üretim çalışmaları 
sürdürülen Beypazarı trona tesislerinde, 
yılda 1 milyon ton kapasiteyle soda 
üretimi yapılması planlanıyor. Dünyada 
kullanımı çok yaygın olan soda 
külü, öncelikli olarak cam sanayinde 
kullanılıyor. Tesislerde, yılda 200 
milyon USD’nin üzerinde bir ihracat 
hedefleniyor.

Beypazarı’ndan dünyaya 
sevkiyat başladı

Eylül 2009

Terör yüzünden maden 
araştırmaları sağlıklı bir şekilde 
yürütülemeyen doğu illerimizde 
yavaş yavaş çalışmalar yapılmaya 
başlandı. Bingöl’de, son yıllarda 
terörün azalmasıyla birlikte artan 
güvenli kırsal alanlarda yeni 
krom kaynakları bulundu. Yedisu 
ilçesi, Eskibalta köyü kırsalında 
bulunan zengin krom yatağı özel 
bir şirket tarafından işletilmeye 
başlandı. Çıkarılan cevherin 
İskenderun Demir - Çelik fabrikasına 
gönderildiği öğrenildi. İlçede 
kromdan başka bakır, kömür ve 
doğal taş rezervlerinin bulunduğu 
da tespit edilmiş durumda ancak 
bunlarla ilgili ayrıntılı çalışmalar 
yapılması gerekmektedir. Bölgenin 
atıl durumdaki maden kaynakları 
yatırımcısını beklemektedir.

Bingöl’de yeni kaynaklar 
bulundu

5 Ekim 2009

Madencilik faaliyetlerinin temel 
konusu olan maden arama, ön-
fizibilite, fizibilite ve işletme gibi 
farklı içerikli raporların standartlara 
uygun olarak hazırlanmasını 
sağlamaya yönelik olarak kullanılan 
uluslararası standartların ülkemizde 
de uygulanması konusunun ele 
alındığı “Maden Arama Faaliyetleri ve 
Sonuçlarını Rapor Etme Standartları” 
Çalıştayı 5-6 Eylül 2009 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştayda, 
Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) 
Madencilik Komisyonu tarafından 

JMO Genel Merkezinde, “Maden Arama Faaliyetleri ve 
Sonuçlarını Rapor Etme Standartları” Çalıştayı yapıldı

7 Eylül 2009

çevirisi yapılan aşağıdaki kodlar 
tartışılmış, bu standartların ülkemizde 
uygulanması konusu değerlendirilmiştir.

- JORC: Joint Ore Reserves 
Committee, Australasian Code for 
Reporting of Mineral Resources and 
Ore Reserves; Australasian Institute 
of Mining and Metallurgy-(AusIMM), 
Australian Institute of Geoscientists-
(AIG), Minerals Council of Australia-
(MCA), 2004.

- CRIRSCO: Combined Reserves 
International Reporting Standards 
Committee; Council of Mining and 

Metallurgical 
Institutions-(CMMI), 
2006.

- NI 43-101: 
National Instrument 
43-101, Standards of 
Disclosure for Mineral 
Projects; Canadian 
Institute of Mining, 
Metallurgy and 
Petroleum-(CIM), 2005.

Aldridge’in Yenipazar Au-Ag-Cu-Pb-Zn açık işletme 
projesinde yeni gravite yöntemli önkonsantrasyon sonuçları

Aldridge Minerals’ın Başkanı Dr. 
Hikmet Akın, aşağıda verilen, Yenipazar 
cevheri için gravite yöntemiyle 
yapılmış önkonsantrasyon sonuçlarını 
duyurmaktan memnun olduğunu 
bildirdi. Orijinal besleme kütlesinin 
%65’i üzerinden toplam recovery (%) 
miktarları tabloda verilmiştir:

18 Eylül 2009

Gravite yöntemli önkonsantrasyon, 
Yenipazar Projesi’nde daha iyi flotasyon 
parametreleri elde etmek için tercih 
edildi ve bu sayede daha düşük bir 
sermaye ve daha düşük işletme maliyeti 
gerekeceği düşünülüyor.

Au Ag cu Pb zn

93,35 84,72 86,98 86,03 93,09

Fronteer Development Group Inc. ve 
Teck Resources Limited, Alamos Gold 
Inc. ile Ağı Dağı ve Kirazlı Projeleri’nin 
satın alınması konusunda bir ön 
anlaşma imzalandığını duyurdu. %60 
payı Teck’e, %40 payı ise Fronteer’a 
ait olan projeler için Alamos, toplam 
40 milyon USD ödeyecek. 60 gün 

Fronteer ve Teck, Ağı Dağı ve Kirazlı Projeleri’ni Alamos Gold 
Inc.’e satıyor

23 Eylül 2009

içerisinde kesin anlaşmanın yapılması 
bekleniyor. Anlaşmaya konu olan 
projeler, Çanakkale ili sınırları 
içerisinde yer almaktadır. Ağı Dağı ve 
Kirazlı Projeleri’ne komşu olan Halilağa 
Projesi ise halen Teck ve Fronteer 
ortaklığında bulunuyor.
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Demiray Export, Çorum - Mecitözü 
- Elvançelebi sahasında çok yüksek 
rezerve sahip linyit yatağı tespit etti. 
Yaklaşık 7 yıldır süren çalışmalar ile 
şuana kadar 900 milyon - 1 milyar ton 
arasında rezerv tespitinde bulunuldu. 
Firma yetkilileri, sahada daha fazla 
miktarda linyit olduğuna inandıklarını 
ve çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Demiray’ın Çorum’da 
çalışmaları sürüyor

17 Eylül 2009

Stratex International Plc., Öksüt Projesi için, orta ölçekli bir altın üreticisi olan 
Centerra Gold Inc. ile anlaştı. Ortaklık kapsamında Centerra, Öksüt Projesi’nin 
araştırmalarına üç yılda 3 milyon USD harcayarak projenin %50 hakkına sahip 
olacak. Stratex yöneticisi David Hall “Amacımız, Centerra ile birlikte, 8 km²’lik 
proje alanının tam ekonomik potansiyelini ortaya çıkarabilmektir.” dedi. Şirket, 
geçtiğimiz haziran ayında İnlice ve Altıntepe Projeleri’nin geliştirilmesi için, 
yerli firma NTF İnşaat ile ortaklığa gitmişti.

Stratex, Öksüt Projesi için Centerra ile anlaştı

17 Ağustos 2009

Eurasian Minerals, Akarca Projesi 
kapsamında yeni altın-gümüş damarları 
keşfedildiğini, Elmalı Projesi’nde ise 
yüzey jeokimya sonuçlarına göre yeni 
bir sondaj programı hazırladıklarını 
duyurdu. Eurasian aynı zamanda Akarca 
ve Elmalı Projeleri için Centerra Gold ile 
ortaklık yaptığını da duyurdu. Centerra 
4 yıl içerisinde 5 milyon USD harcama 
yaparak projelerin %50 hakkında sahip 
olacak. Daha sonra dilerse 5 milyon USD 
daha harcayarak %20 ek pay hakkına da 
sahip olabilecek.

Eurasian Minerals’dan 
haberler...

27 Ağustos 2009

Yılın ilk 9 ayında, Türkiye çapındaki madencilik faaliyetleri sırasında, resmi 
verilere göre 42 madenci hayatını kaybetti. Maden Mühendisleri Odasına göre 
bu ölümlerin sebebi, daha fazla kar elde etme uğruna önem verilmeyen ve 
uygulanmayan iş güvenliği kuralları... Çalışma şartlarının gereğinden fazla 
zorlandığı ortamlarda iş kazaları da kaçınılmaz oluyor. 42 insanımızın hayatını 
kaybetmesi, durumun ne derece vahim olduğunun göstergesidir. Madenlerde 
iş güvenliği denetiminden birinci derecede sorumlu olan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, üniversiteler 
ve meslek odaları ile birlikte hareket ederek, denetimleri arttırması, gerekli 
eğitimleri yoğun ve daha faydalı olacak şekilde düzenlemesi, konuyla ilgili 
yasa ve yönetmelikleri tekrar gözden geçirip ihtiyaçlara uygun olarak yeniden 
düzenlemesi ve sektörde iş güvenliği kültürünün geliştirilmesi için çalışmalar 
yapması gerekmektedir.

Not: Ekim ayının ilk haftası içerisinde 2 madencinin daha hayatını 
kaybetmesi ile bu rakam 44’e yükselmiştir.

2009’un ilk 9 ayında 42 ölü...

30 Eylül 2009

Stratex International Plc, Malatya – 
Hasançelebi Projesi için Teck Resources 
Limited’in yerli ortağı Teck Madencilik 
Sanayi Ticaret A.Ş. ile ortak oldu. Teck 
2012 yılının sonuna kadar 2 milyon 
USD harcayarak projenin %51’ ine 
sahip olacak. 2010 yılının sonuna 
kadar haritalama, örnekleme ve en az 
2000 metre sondaj yapmayı taahhüt 
eden Teck, 2012’den sonra 2015 yılına 
kadar ek bir 3 milyon USD harcama ile 
projenin %70 hakkına sahip olabilecek.

Hasançelebi Projesi, yüksek 
sülfidasyon altın cevherleşmesi ile 
Malatya’nın Hekimhan ilçesi sınırları 
içerisinde yer almaktadır. Yapılan 
araştırmalara göre cevherleşme yüzeyde 
7000 metre boyunca görülmektedir.

Stratex, Hasançelebi 
Projesi’ne Teck’i ortak etti 

28 Eylül 2009 

Çelik üretimi sırasında ortaya 
çıkan cürufun geri kazanımı için, 
Alman sermayeli Makine Çevre 
Taşıma Teknolojileri Ltd. (MÇT) 
şirketi ile çelik üreticisi Ekinciler, 
Nursan ve Yazıcı şirketleri arasında, 
Türkiye’de ilk kez, cüruf geri 
dönüşüm tesisi kurulmasına ilişkin 
protokol imzalandı. Çelik üretimi 
esnasında ortaya çıkan cürufun 
geri kazanımı için Türkiye’de 
ilk kez İskenderun’da bir tesis 
kurulmuş olacak. Dönüşüm 
tesisi sayesinde yıllık 500 bin 
ton cürufun işlenerek yeniden 
ekonomiye kazandırılabileceği 
düşünülmektedir.

İskenderun’a cüruf geri 
kazanım tesisi kurulacak

9 Eylül 2009

Hema Endüstri A.Ş., Türkiye’nin en 
büyük maden projesi olan Amasra B 
Projesi kapsamında, Bartın Merkez 
ve Amasra ilçesinden 46 işçi daha 
aldı. Hayata geçirilecek projelerle 

Amasra B Projesi’nde eleman alımları devam ediyor

14 Eylül 2009

birlikte bölgede istihdam konusunda 
lider olmayı hedefleyen şirket, proje 
dahilinde günlük 15 bin ton, yıllık ise 
5 milyon ton taş kömürü çıkarmayı 
hedefliyor.

Erdemir, teneke hariç diğer tüm 
ürünlerinin liste fiyatlarına, 10 Eylül’den 
itibaren geçerli olmak üzere 30 $/ton 
oranında zam yaptı. Şirket, fiyatlarına 
en son 31 Ağustos’ta %17 zam yapmıştı. 
Haziran 2009’dan beri yapılan zamların 
toplam oranı ise %39’u buldu.

Erdemir, yassı çelik fiyatlarını 
yükseltti

11 Eylül 2009

Ürün Eski Fiyat Yeni Fiyat

Sıcak Haddelenmiş Sac 590 $ / Ton 620 $ / Ton

Soğuk Sac 700 $ / Ton 730 $ / Ton

Galvanizli Sac 800 $ / Ton 830 $ / Ton

Levha 700 $ / Ton 730 $ / Ton
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Dünya’dan Haberler

BHP Billiton, Hyundai Steel 
ile demir cevheri anlaşması 
imzaladı

BHP Billiton, Güney Koreli şirket 
Hyundai Steel ile 8 yıl sürecek bir 
anlaşma imzaladı. Anlaşma gereği BHP 
her sene Hyundai Steel’e 22 milyon ton 
demir cevheri sağlayacak.

Bu anlaşma 2008 yılında iki şirket 
arasında imzalanan uzun süreli kok 
kömürü tedarik anlaşmasının devamı 
niteliğinde.

BHP Billiton pazarlama müdürü 
Tom Schutte, Hyundai ile aralarındaki 
şirketler bağının güçlendiğini, her iki 
taraf için de çok faydalı bir anlaşma 
yapıldığını fakat anlaşma detaylarının 
gizli kalacağını belirtti.

14 Eylül 2009

Zijin Mining Group, Çin’in Fujian 
şehri sınırları içerisinde, 80.000 
tonluk altın ve bakır madeni buldu.

Maden, Zijinshan mineral 
havzasındaki keşif çalışmaları 
sırasında bulundu ve Fujian Yerel 
Sahalar ve Kaynaklar Müdürlüğüne 
rapor edildi. Müdürlük, madeni 
ve işletme teklifini, Zijin Mining’e 
işletme ruhsatı vermeden önce 
vergilendirme konusunda değer-
lendirmeye aldı.

Madende, 81.200 tonu bakır olmak 
üzere, 13,55 milyon ton mineral 
rezervi olduğu düşünülmektedir.

The Times gazetesinin haberine 
göre dünyanın en büyük çelik 
üreticisi ArcelorMittal, dünya 

Zijin Mining, Çin’de altın ve bakır madeni buldu

24 Eylül 2009

genelinde boş duran yüksek 
fırınlarında ateşleri yeniden yakmaya 
başlıyor. Habere göre ArcelorMittal, 
İspanya’da bir yüksek fırını tekrar 
üretime geçirecek. ABD’deki iki çelik 
fabrikasında ise yüksek fırınlar, gelecek 
2 ay içinde üretime geçirilecek. 
ArcelorMittal, 16 fabrikasından 
altısının üretimini geçtiğimiz yıl 
durdurmuştu.

Çin’in rafine bakır ithalatı temmuz 
ayında, 5 aylık rekor dönemlerinin 
ardından, ilk kez geriledi. Temmuzda 
292.226 ton bakır ithal edildi. Geçen 
ay ise aynı rakam 378.943 ton düze-
yindeydi. Bu dönemde alüminyum 
ithalatı haziran ayındaki 267.861 
tondan, 131.724 tona indi.

Afrika’da faaliyet gösteren elmas 
madenciliği firması Petra Diamonds, 
Güney Afrika’daki ikonlaşmış Cullinan 
işletmesinde, 507,55ct beyaz elmas 
buldu ve bunu 2009 yıl sonu raporlarıyla 
birlikte duyurdu.

100 gramdan biraz fazla ağırlıktaki 
bu elmasa daha isim verilmedi ve bu 
elmas, dünyanın gelmiş geçmiş en 
büyük, yüksek kaliteli elmaslarından 
biri olmaya aday görünüyor. Elmas, 

Petra, Cullinan’da 507,55 karat elmas buldu!

29 Eylül 2009

Güney Afrika’nın 24 Eylül Geleneksel 
Günü’nde (Heritage Day) bulundu ve 
şu an uzmanlar tarafından analize tabi 
tutuluyor.

Petra Diamonds CEO’su Johan 
Dippenaar’ın bildirdiğine göre elmasın 
istisnai bir rengi ve parlaklığı var 
ve bu, işlenmiş halinin büyük bir 
fiyat potansiyeline sahip olduğunu 
gösteriyor.

Rio Tinto, Avustralya, New South 
Wales’deki Northparkes bakır ve altın 
madenini genişletme çalışmalarına 
yeniden başlayacak.

Northparkes Madeni Genel Müdürü 
Craig Stegman’a göre bu genişletme 
çalışmaları kapsamında yeni bir yer altı 
işletmesi açılacak ve 78 milyon AUD 

Rio Tinto, Northparkes Madenini genişletme çalışmalarına 
yeniden başladı

9 Eylül 2009

harcanacak.
Rio, ocak ayında global ekonomik kriz 

ve bakır fiyatlarındaki düşüş dolayısıyla 
çalışmalarını durdurmuştu.

Rio Tinto tüm genişletme çalışmaları 
için toplam 202 milyon AUD harcadı. Yer 
altı işletmesinin de bir yıl içinde üretime 
başlaması planlanıyor.

8



Kanadalı şirket Eldorado Gold Corp. 
(ELD.TO), Sino Gold Mining Ltd. ’nin 
(SGX.AX) tüm hisselerini 1,84 milyon 
CAD’a alacağını bildirdi. Bu sayede 
Eldorado, Çin’de şu an 330.000 ons 
olan yıllık altın üretimini 550.000 onsa 
çıkaracak. Ayrıca yıllık pipeline (proje 
aşamasındaki ) miktarının da 2011’de 
850.000 onsa ve 2013’te 1 milyon onsa 
çıkması planlanıyor. Analistlere göre 
bu durum hiç de sürpriz değil. Gold 
Fields’ın (GFIJ.J) %19,8’lik Sino Gold 
hisselerini geçtiğimiz ay alan Eldorado, 

Eldorado 2 milyar CAD’a Sino Gold’u alıyor
bu alım sonrası zaten bir spekülasyona 
yol açmıştı. Avustralya yasalarına 
göre, bir şirketin %20 hissesi satın 
alındığında, o şirkete tüm hisselerini 
satın almak için de bir teklif yapılması 
gerekiyor.

Eldorado, yönetim merkezini yine 
Vancouver’da tutmak istiyor fakat 
anlaşma iyi sonuçlanırsa Sydney’de 
de büyük bir ofis kurmayı hedefliyor. 
Ayrıca Eldorado, Sino’nun yönetim 
kurulundan iki üyeyi kendi yönetimine 
davet etmeyi düşünüyor. Sino’nun 

baş idarecisi Jake Klein’ın da anlaşma 
bitene kadar görevinde kalacağı ve 
anlaşma sonrasında Eldorado için 
danışmanlık hizmetleri yürüteceği 
belirtiliyor. İki şirketin bu yılın aralık ayı 
sonuna kadar anlaşması bekleniyor.

Çin, şu an dünyanın en büyük altın 
üreticisi konumundadır fakat ülke 
içindeki altın tüketiminde dalgalanma 
mevcuttur. 2009 yılı içerisinde Çin’in 
altın tüketiminde Hindistan’ı geçmesi 
beklenmektedir.

Rio Tinto’nun Avustralya’dan ihraç ettiği demir miktarı 3 milyar tonu geçti
Rio Tinto’nun, Pilbara Bölgesi’nde 

1966’da yaptığı ilk demir ihracatından 
bu yana, Avustralya’daki demir ihracatı 3 
milyar tonu geçti.

MesaJ ve Yandicoogina madenlerin-
8 Eylül 2009

den gelen 240.000 tonluk sipariş ile 
3 milyarıncı ton demir, Cape Lambert 
Limanı’nda, Güney Koreli çelik üreticisi 
şirket POSCO’ya ulaştırılmak üzere 
gemilere yüklendi.

Ekim 2009



De Beers Canada, ilk Kızılderili 
kabilelerinin (First Nation tribes) 
temsilcileri ile kabilelerin geleneksel 
sahalarında elmas arama çalışmaları 
yapılabilme olasılığını öğrenmek için, 
görüşmeye başladılar. Bu, bölge yerlileri 
ile anlaşma yapabilmek ve arama ruhsatı 
alabilmek için gerekli bir adımdır.

24 Ağutos’ta Kitchenuhmaykoosib 
Inninuwug ile yapılan görüşmelerin 
faydalı ve yapıcı olduğu belirtildi. İki 
taraf da görüşmelerin devam etmesi 
gerektiğini söylediler.

De Beers Canada, yeni elmas 
keşfi için onay bekliyor

26 Ağustos 2009

Rio Tinto, Corumbá’daki demir 
madenini Vale’ye 750 milyon 
USD karşılığında sattı. 30 Ocak’ta 
duyurulan, Corumbá’nın elden 
çıkarılışı, daha büyük satışlar olan 
Kanada merkezli Regina’nın keşif 
varlıklarının ve Arjantin’deki Potasio 
Rio Colorado potas projesinin satışının 
bir parçası niteliğinde. 5 Şubat 2009’da 
potas projesinin satışı, 850 milyon USD 

Rio Tinto’nun Brezilya’daki demir madeninin Vale’ye satışı 
tamamlandı

22 Eylül 2009

nakit para ile tamamlanmıştı. Potas 
ve Corumbá projelerinin satışlarıyla 
birlikte şirket, son 18 ayda 6,6 milyar 
USD elde etti. 2008’deki satışlara, 
Cortez projesinin (Nevada,ABD) satışı 
için 1,695 milyar USD, Alaska’daki 
Greens Creek madeninin satışı için 
750 milyon USD ve Batı Avustralya 
merkezli Kintyre uranyum projesi için 
495 milyon USD de dahildir.

3D Laser Mapping (3 boyutlu lazer 
haritalama), açık maden duvarlarındaki 
ve şevlerdeki en ufak hareketi bile 
otomatik olarak algılayan yeni güvenlik 
görüntüleme sistemini piyasaya 
sürdü. İleri lazer tarama teknolojisini 
kullanan modüler SiteMonitor 3 sistemi, 
internet üzerinden görüntülenebilen 
ve otomatik uyarı e-postaları atabilen 
kapsamlı, kullanıcı tabanlı alarm 
seçenekleri kullanmaktadır. Dünyanın 
değişik elmas, altın, platin ve demir 
madenlerinde kullanılan önceki 
SiteMonitor sistemlerinin başarılarının 
ardından, SiteMonitor 3 daha büyük bir 
başarı elde etmeyi planlıyor.

SiteMonitor 3, yedi ayrı modül ile 
kullanıcısının ihtiyacını tam olarak 
karşılayabilecek seçenekler sunuyor. 
Örneğin, temel bir kurulum ile tek bir 
tarama (scan) ünitesi tarafından coğrafik 
görüntüler alınıyor, diğer yazılım 

3D Laser Mapping, ileri maden güvenlik görüntüleme 
sistemini piyasaya sürdü

15 Eylül 2009 

paketiyle de atmosferik koşullar 
görüntüleniyor ve bu görüntüler 
karşılaştırılıyor. Daha ileri çözümler 
için tarama verilerini otomatik olarak 
karşılaştıran görüntüleme modülleri, 
yer değişimlerinin algılanmasında; 
‘stop and go (dur ve git)’ mobil 
modülünün GPS alıcısıyla bağlantısı, 
tarama aletinin lokasyonunun 
alınmasında; ‘volumes (hacimler)’ 
modülü de hammadde stokları ve açık 
işletmedeki hacimlerin hesaplanması 
ve muhafazasında kullanılıyor.

3D Laser Mapping’in Yönetim 
Müdürü Dr. Graham Hunter 
“SiteMonitor programının yeni sürümü 
ile uzun yıllar süren gelişim ve gerçek 
dünya deneyimlerini tek bir çözümde 
bir araya getirdik. Her modülün 
performansı ve işlevselliği belirlendiği 
için kullanıcılar artık sadece ihtiyaçları 
doğrultusunda para ödeyecekler.” dedi.

First Uranyum, geçen hafta, 
Gauteng Şehri’ndeki Ezulwini 
Madeni’nde meydana gelen ölümlü 
kaza sonrası yeniden faaliyete geçti.

First Uranium’un Genel Müdürü 
Gordon Miller’ın dediğine göre Mineral 
Kaynaklar Bakanlığının soruşturması 
sona erdi.

17 Eylül’de, Orta Elsburg kayalık 

First Uranium, Güney Afrika’daki madeninde faaliyetlerine 
yeniden başladı

24 Eylül 2009

bölgesinin 45. katında yapılan duray-
lılık çalışmaları sırasında meydana gelen 
toprak kayması nedeniyle bir işçinin 
hayatını kaybetmesi sonucu çalışmalar 
durdurulmuştu.

Ezulwini Madeni’nin altın ve uranyum 
cevherleri, Orta Elsburg kayalıklarından 
çıkarılmaktadır.

Newmont Nusa Tenggara 
(Newmont’un Endonezya’daki alt 
kuruluşu), Batu Hijau (Sumbawa 
Adası, Batı Nusa Tenggara) açık 
madenindeki altın ve bakır üretimini, 
meydana gelen toprak kayması 
sebebiyle durdurdu. İşletmenin, 
jeoteknik analizler ve gelişim 
planlaması ardından yapılacak 
şev duraylılığı sonrası yeniden 
faaliyete geçeceği duyuruldu. 
Maden çıkarma işleminin durmasına 
rağmen Newmont, düşük tenörlü 
cevherleri işletmeye devam ediyor. 
Şirket yakında, kazanın etkileri 
üzerine yapılan detaylı analizlerin 
sonucuna göre bir bilgilendirme 
yapacak. Ayrıca 2009 üretiminin 
devam edebilmesi için de gerekli 
düzenlemeler hakkında bilgi verecek. 
Kaza sırasında bölgede hiçbir 
çalışanın olmaması da mutluluk verici 
olarak karşılandı.

Newmont’un madeninde 
toprak kayması sonucu 
çalışma durdu

24 Eylül 2009
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Atlas Copco yeni Secoroc DTH 
çekicini piyasaya sürdü

Signature Metals, Gana’daki Ashanti 
Altın Kuşağı’nda bulunan Konongo 
altın projesinde sondaj çalışmalarına 
başladı.

Şirket, Ausdrill’in bir yan kuruluşu 
olan African Mining Services (Afrika 
Madencilik Servisi) ile bu yılın sonuna 
kadar 4000 m’lik karotlu sondajı kapsa-
yan bir anlaşma yaptı.

Sondaj çalışmasında, Obenemase 
yatağında daha önce kesilmiş, 
yüksek altın değeri içeren bölümlerin 

Signature, Konongo Altın Projesi’nde sondaj çalışmalarına 
başladı

14 Eylül 2009

uzanımları test edilecek.
Hem açık işletme hem de yer altı 

işletmesi yapılan tarihi Obenemase 
yatağında, 8,17 g/t tenörlü 1 milyon 
ton cevherden 102.700 ons altın 
üretilmiştir.

Obenemase yatağında 3,18 g/t 
tenörlü 2,38 milyon tonluk altın 
cevheri olduğu düşünülmektedir.

Şirketin hedefi ise yılda 100.000 
ons altın üretimine ulaşmaktır.

Hindistan, Namibya ile bir anlayış 
memorandumu imzaladı.

Namibya Başbakanı Nahas Angula’nın 
resmi gezisi sırasında imzalanan 
anlaşma ile iki taraf arasında, başta 
uranyum olmak üzere hammadde 
alışverişi, madencilik sektörü yatırımları 
ve bununla birlikte başka dört başlık 
konusunda uzlaşma sağlandı.

Hindistan, Namibya 
madencilik sektörüne yatırım 
yapacak

27 Ağustos 2009

Universal Resource’un Xstrata 
ile ortaklık yaptığı, Queensland-
Avustralya’daki Blackard Yatağı’nda 
sondaj çalışmalarına başlandı.

Roseby Bakır Projesi dahilinde 
yapılan SEEP (SJV) ortaklığı kapsamında 
Xstrata, projede keşif çalışmalarına 15 
milyon USD harcayarak veya 10 milyon 
USD harcamanın yanında 30 Haziran 
2012 tarihine kadar fizibilite çalışması 
da yaparak kardan % 51 pay alacak.

SJV, Queensland’in Cloncurry 
bölgesinde bulunan Roseby bakır 
projesinde, toplam 1650 km² alanın 
yaklaşık 174 km²’sini kapsamaktadır.

Xstrata’nın alt kuruluşu olan Mt Isa 
Mines, anlaşma kapsamında Blackard 
bakır yatağının altında bulunan sülfit 
sistemini test etmek amacıyla sekiz 
karotlu sondaj yapacaktır.

Başlangıç olarak, planlanan üç 
sondajla toplam 1300 m delinecek ve bu 
deliklerin ikisi de Ekim 2008’de kesilen 
yüksek tenörlü bakır zonunun atımını 
test edecek.

Üçüncü kuyunun delinmesi 
ise 1250 m atımı olan batı sülfit 
mineralizasyonunu test etmek için 
planlanmıştır.

Elde edilecek sonuçlara göre bunlara 
ek olarak beş sondaj daha yapılması söz 
konusu olabilecektir.

Blackard Bakır Madeni’nde 
sondaj başladı

10 Eylül 2009

Rio Tinto ile Terex Mining, küresel 
tedarik anlaşması imzaladı. Ağır 
ekipman tedarik anlaşması kapsamında 
büyük ölçekli ekipman satışı 
düzenlemesi ile iki şirket için de tedarik 
aşaması kolayca aşılmış olacak.

Anlaşma kapsamına sondaj 
makinaları, hidrolik ekskavatör ve 
kamyonlar giriyor. İki şirket, 10 yıldan 
uzun bir süredir Rio Tinto’nun Avustralya 
ve Kuzey Amerika projelerinde beraber 
çalışıyordu. Yapılan bu anlaşma ile de 
Rio Tinto’nun tüm projelerinin ağır 
ekipmanlarını Terex sağlayacak.

Terex’in Başkan Yardımcısı Harry 
Bussman’a göre, dünyanın birçok 
yerinde çalışan ve en büyük madencilik 
şirketlerinden biri olan Rio Tinto ile 
yapılan anlaşma, Terex’in ürünlerinin, 
müşteri ilişkilerinin, kısacası Terex’in 
kalitesinin bir kanıtı.

Rio ve Terex arasında 
anlaşma

18 Ağustos 2009

Atlas Copco’nun, popüler çekiç 
serisinin son ürünü olan Secoroc COP 
44 Gold’un piyasaya çıkmasıyla, seri 
tamamlanmış oldu. Serinin ilk ürünü 
olan Secoroc COP 64 Gold, 6” DTH 
çekiç 2002 yılında, bundan iki yıl sonra, 
2004 yılında ise Secoroc COP 54 Gold 
piyasaya sürülmüştü.

Secoroc COP 44 Gold model çekiçler 
ile Atlas Copco, müşterilerine 
110-130 mm çapta patlatma 
kuyuları açabilecek. Secoroc 
serisinin diğer modelleri 
gibi bu model de 35 barlık 
dayanma gücüyle, yüksek 
basınçlı sondaj makinaları 
ile uyumlu. Secoroc COP 
Gold çekiçlerinin, sondaj 
pazarında etkili, üretken, 
güvenli ve dayanıklı ürünler 
olması hedefleniyor. Orijinal 
performansına 3 kere geri 
döndürecek değişiklikleri 
yapmaya olanak tanıyan COP 
Gold E-kit ile de türünün 
diğer örneklerine oranla 
%10-15’lik daha uzun servis 
ömrü vaat ediyor.

11 Eylül 2009
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Avrupa’da Büyüme ve İstihdam İçin Kritik 
İhtiyaçların Karşılanması

Gelişmiş ülkeler ve Avrupa Birliği gibi topluluklar, nüfus artışlarına ve gelişen teknolojiye 
paralel olarak artan hammadde ihtiyaçları nedeniyle bu hammaddelerin teminine yönelik 
olarak geleceğe dair planlar yapmaktadırlar. Konu ile ilgili hazırlanan bazı raporlar ilgili 

kurumlar tarafından internet ortamında paylaşılmaktadır. İlgili çalışmalar ülkemizden de takip 
edilmektedir. Çalışmalar kapsamında hazırlanan raporlardan bir tanesi olan “Hammadeler Girişimi 
- Avrupa’da Büyüme ve İstihdam İçin Kritik İhtiyaçlarımızın Karşılanması” (The raw materials 
initiative - meeting our critical needs for growth and jobs in Europe), Madencilik Sektörü Başkanlar 
Konseyi Birliği (MSBKB) tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve konu ile ilgili kuruluşlarla paylaşılmıştır.

Raporda bahsi geçen ileri teknoloji metallerinin üretimi için gerekli hammadde kaynaklarının 
ülkemizdeki durumunun araştırılması, ülkemiz ekonomisi açısından oldukça önemlidir. 
Dünyanın gelecekte yoğun olarak ihtiyacı olacak bu hammaddelerin ülkemizdeki potansiyelinin 
araştırılması, madencilik sektörümüzün birincil hedefleri arasında olmalıdır. Yerli şirketler, bu 
metallerin ülkemizdeki potansiyelini ortaya çıkarıp, bunları ekonomiye kazandırabilirlerse hem 
Avrupa Birliğinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek hem de yerli teknolojimizin gelişmesine yardımcı 
olabileceklerdir. Devam eden sayfalarda bu raporun bir özetini bulacaksınız.

Bu raporun özetinin dergimizde yayınlanmasına olanak tanıyan MSBKB Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın İsmet KASAPOĞLU’na ve Birliğin Genel Sekreteri Sayın Güner AYTUĞ’a teşekkürlerimizi 
sunarız. Raporun orijinaline (İngilizce) http://eur-lex.europa.eu/Result.do?RechType=RECH_celex
&lang=en&ihmlang=en&code=52008DC0699 adresinden, Türkçe’sine ise http://www.madencilik-
turkiye.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Önyazı
Avrupa Birliği, Amerika ve Japonya gibi dünyanın önde gelen ülke ve toplulukları, 

sürdürülebilir ve çevre uyumlu üretime doğru dönüşüm yapılabilmesi için ileri teknoloji (high-
tech) metallerinin teminine yönelik çalışmalar yapmaktadırlar.

İleri teknoloji (high-tech) metalleri olmadan, sürdürülebilir ve çevreye uyumlu üretime doğru 
dönüşüm yapılması mümkün görünmemektedir. Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında, enerji 
verimliliğinin arttırılmasında ve yenilikçi çevre teknolojilerinin gelişmesinde, ileri teknoloji 
metalleri kritik bir rol oynamaktadır. Elektrik - hibrit otomobiller için lityum bataryaları, hidrojen 
yakıtlı otomobiller için platin esaslı katalizörler, modern uçakların imalatı için renyum süper 
alaşımları kaçınılmaz gereklilik olarak görülmektedir.

Türkiye’de metal, inşaat ve kimya sektörleri gibi temel endüstri sektörlerinin hammadde 
ihtiyaçlarının karşılanması konusunda, şeffaf sürdürülebilir bir yaklaşım için temel önceliklerin 
belirlenmesi, içeriden ve dışarıdan temin ve tedarik yollarının araştırılarak tedarik programlarının 
kısa ve uzun dönemli hazırlanması gerekmektedir. Bu bağlamda ülkemizdeki geleneksel maden 
arama ve üretim faaliyetlerine paralel olarak, sektörde sürdürülebilir ve çevre uyumlu üretime 
doğru dönüşüm yapılabilmesi için ileri teknoloji (high-tech) metalleri üretimine ilişkin yurtiçi 
hammadde kaynaklarının (antimuan, kromit, kobalt, germanyum, galyum, indiyum, lityum, 
magnezyum, molibden, platin, paladyum, radyum, nadir toprak elementleri, renyum, 
titanyum ve tungsten) araştırılmasına acilen ağırlık verilmesi gerekir. Bu konuda özel sektörün 
kabul görecek etkili yatırım programları desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.

Türkiye’de, temel sektörler ile ileri teknoloji sektörlerinin ihtiyacı olan hammaddelerin 
tedarikini güvence altına almak için hangi politikalar ve araçların kullanılacağına ilişkin 
yaklaşımlar belirlenmeli ve bu belirlemede yerli hammadde kaynaklarından azami ölçüde 
yararlanma hedef alınmalıdır. Aksi halde küresel pazarlardaki temel değişimler Türkiye’nin rekabet 
gücünü tehdit etmeye devam edecektir.

Onur AYDIN
Genel Koordinatör - Editör

İsmet KASAPOĞLU
Madencilik Sektörü
Başkanlar Konseyi Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı

İleri teknoloji 
metallerinin 

üretimi 
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kaynaklarının 
ülkemizdeki 
durumunun 

araştırılması, 
ülkemiz 

ekonomisi 
açısından 

oldukça 
önemlidir.
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ENERJİ - DIŞI HAMMADDELERİ ARZ VE TALEP ANALİZİ
Kendi kendine yeterlikten yüksek ithalat bağımlılığına 

kadar Avrupa’daki arz durumu
Avrupa Birliği (AB), yapı minerallerinde (özellikle 

agregalarda), doğal taşlarda ve jipste kendi kendine 
yetebilecek kapasitededir ve dünyadaki önemli üreticiler 
arasındadır. Nakliye giderleri ve lojistik engeller açısından 

agregaların yerel kaynaklardan temin edilmesi ekonomik 
gelişme için önemlidir. AB ayrıca bazı endüstriyel 
minerallerde de dünyanın en büyük veya ikinci büyük 
üreticisi olmakla beraber, bunların birçoğunun ithalatçısıdır 
(Tablo 1). Yerli üretiminin dünya üretiminin % 3’ü olması 
yüzünden, AB aşırı oranlarda metalik mineral ithalatına 
bağımlıdır (Tablo 2, Tablo 3).

Birinci % İkinci % Üçüncü % Toplam %
Fuller's earth (Asit Aktif Kil) Amerika 72 Avrupa Birliği 12 Senegal 4 88
Grafit Çin 60 Hindistan 16 Brezilya 10 86
Feldispat Avrupa Birliği 60 Türkiye 10 Tayland 7 77
Barit Çin 55 Hindistan 12 Amerika 7 74
Perlit Avrupa Birliği 54 Amerika 19 Japonya 10 83
Bor Türkiye 53 Amerika 21 Arjantin 12 86
Fluorspat Çin 51 Meksika 17 Avrupa Birliği 7 75
Zircon Avustralya 49 Güney Afrika 28 Amerika 10 87
Fosfor Fas 49 Çin 18 İsrail 4 71
Bentonit Amerika 44 Avrupa Birliği 24 Rusya 6 74
Vermikulit Güney Afrika 43 Amerika 22 Ukrayna 14 79
Talk Çin 37 Avrupa Birliği 16 Amerika 11 64
Magnesit Çin 32 Türkiye 22 Avrupa Birliği 21 75
Kaolin Avrupa Birliği 31 Amerika 28 Brezilya 19 78
Elmas (Kıymetli taşlar) Rusya 30 Botsvana 24 Kanada 13 67
Potas Kanada 30 Avrupa Birliği 17 Beyaz Rusya 16 63
Jips Avrupa Birliği 23 Amerika 18 İran 11 52
Tuz Avrupa Birliği 22 Amerika 20 Çin 18 60
Sülfür Amerika 19 Kanada 17 Çin 16 52

Tablo 1: Seçilen endüstriyel madenler için ilk üç maden bölgesi (2006)

Tablo 2: Konsantre metal ve cevher - net ithalat % açık tüketim.
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Metal Birinci % İkinci % Üçüncü % Toplam %
NTE konsantreleri Çin 95 Amerika 2 Hindistan 2 99
Niobium-Columbium Brezilya 90 Kanada 9 Avustralya 1 100
Antimon Çin 87 Bolivya 3 Güney Afrika 3 93
Tungsten Çin 84 Kanada 4 Avrupa Birliği 4 92
Galyum Çin 83 Japonya 17 -- -- 100
Germanyum Çin 79 Amerika 14 Rusya 7 100
Rodyum Güney Afrika 79 Rusya 11 Amerika 6 96
Platin Güney Afrika 77 Rusya 11 Kanada 4 92
Lityum Şili 60 Çin 15 Avustralya 10 85
İndiyum Çin 60 Kore 9 Japonya 9 78
Tantal Avustralya 60 Brezilya 18 Mozambik 5 83
Civa Çin 57 Kırgızistan 29 Şili 4 90
Tellür Peru 52 Japonya 31 Kanada 17 100
Selenyum Japonya 48 Kanada 20 Avrupa Birliği 19 87
Palladiyum Rusya 45 Güney Afrika 39 Amerika 7 91
Vanadyum Güney Afrika 45 Çin 38 Rusya 12 95
Titaniyum Australia 42 Güney Afrika 18 Kanada 12 72
Renyum Şili 42 Amerika 17 Kazakistan 17 76
Krom Güney Afrika 41 Kazakistan 27 Hindistan 8 76
Bizmut Çin 41 Meksika 21 Peru 18 80
Kalay Çin 40 Endonezya 28 Peru 14 82
Kobalt Kongo Dem. Cum. 36 Avustralya 11 Kanada 11 58
Bakır Şili 36 Amerika 8 Peru 7 51
Kurşun Çin 35 Avustralya 19 Amerika 13 67
Molibden Amerika 34 Çin 23 Şili 22 79
Boksit Avustralya 34 Brezilya 12 Çin 11 57
Çinko Çin 28 Avustralya 13 Peru 11 52
Demir cevheri Brezilya 22 Avustralya 21 Çin 15 58
Kadmiyum Çin 22 Kore 16 Japonya 11 49
Mangan Çin 21 Gabon 20 Avustralya 16 57
Nikel Rusya 19 Kanada 16 Avustralya 13 48
Gümüş Peru 17 Meksika 14 Çin 13 44
Altın Güney Afrika 12 Çin 11 Avustralya 11 34

Tablo 3: Seçilen metalik madenler için ilk üç maden bölgesi (2006).

AB birincil hammaddeler dışında, ikincil hammaddelere de 
büyük ölçekte ihtiyaç duymaktadır. Geri dönüşüm amacıyla 
hurda kullanımı, geçmiş on yıllarda önemli artışlar kaydetmiş 
ve metal üretim girdisinin %40-60’ına karşılık gelmiştir. 
Bununla beraber hurdaya erişim de git gide zorlaşmaktadır. 
Son 8 yıl boyunca, AB’nin demir dışı ve değerli metal hurda 
ithalatı %40 oranında düşmüştür. Ancak ihracat %125 
oranında artmıştır. Bu da fiyat artışlarına neden olmuştur. 
Aynı durum demir hurdasının ihracatında da yaşanmaktadır. 
Bunun sebebi olarak, ömrünü doldurmuş pek çok ürünün 
etkili şekilde geri dönüştürülememesi gösterilebilir. Bu 
hurdalar yasal olmayan yollarla AB dışına çıkarılmakta, bu 
durum ikincil hammadde kaybına ve çevresel sorunlara 
neden olmaktadır.

AB, kobalt, platin, nadir toprak elementleri ve titanyum 
gibi ileri teknoloji (high-tech) metallerine son derece 
bağımlıdır. Çoğunlukla çok az miktarlarda gereksinim 
duyulmasına rağmen bu metaller, teknolojik olarak 
ileri ürünlerin geliştirilmesi amacıyla artan kullanımları 
nedeniyle sürekli olarak gereklidir. AB, yüksek teknoloji 
metalleri olmadan sürdürülebilir üretim ve çevreye uyumlu 
ürünlere doğru dönüşüm yapamaz. Sera gazı emisyonunun 
azaltılmasında ve enerji verimliliğini artırabilmek için yenilikçi 
çevre teknolojilerinin geliştirilmesinde bu metaller kritik bir 
rol oynar. Örneğin hidrojen yakıtlı otomobiller, platin esaslı 
katalizörlere gereksinim duyarlar. Elektrik - hibrid otomobiller 
için lityum bataryaları gereklidir. Renyum süper alaşımları, 
modern uçak üretimi için kaçınılmazdırlar (Tablo 4).

      Tantal              Paladyum                 Molibden              Germanyum             Galyum              Tungsten



Platin ve indiyum gibi bazı metallerin kritik olarak 
sınıflandırılmalarına dair 3 neden vardır: Birincisi, bunlar 
kilit sektörler için ekonomik öneme sahiptirler. İkincisi, çok 
yüksek ithalat bağımlılığı ve belirli ülkelerde ileri derecede 
konsantrasyonu gibi nedenlerle AB, yüksek arz riskleri 
ile karşı karşıyadır. Üçüncüsü, şu anda bunların ikamesi 
(alternatifi) yok denecek kadar azdır. Mobil telefonlarda aşırı 
talep tantal ihtiyacını tetiklediği zaman AB, 2000 yılında arz 

Problem Çözümler Hammaddeler (uygulama)

Gelecekte Enerji Tedariği

Hücre yakıtlar
Platin, palladyum
Nadir toprak elementleri
Kobalt

Hibrit arabalar

Samaranyum (kalıcı mıknatıslar)
Nadir toprak elementleri: 
Neodim (yüksek yakıt mıknatısları)
Gümüş (ileri electromotor jeneratörleri)
Platin, palladyum (katalizörler)

Alternatif enerjiler
Silisyum, galyum (güneş enerjisi)
Gümüş (güneş pilleri, enerji toplayıcılar / şanzıman)
Altın, gümüş (yüksek performans aynaları)

Enerji depolama Lityum, çinko, tantal, Kobalt (şarjlı piller)

Enerji koruması

İleri soğutma teknolojileri Nadir toprak elementleri
Yeni aydınlatmalar Nadir toprak elementleri, İndiyum, Galyum: LEDs, LCDs, OLED
Enerji kurtarıcı lastikler Çeşitli endüstriyel mineraller
Süper alaşımlar(yüksek verimlilikli jet tribünleri) Renyum

Çevresel koruması
Önleme emisyonu Platin, palladyum
Arıtma emisyonu Gümüş, Nadir toprak elementleri

Yüksek keskinlik makineleri Nanoteknoloji Gümüş, Nadir toprak elementleri

ıT(Bilgi teknolojileri) 
sınırları

Minyatürleştirme Tantal, ruthenyum (MicroLab çözümleri)

Yeni İT çözümleri
İndiyum (işlemci)
Volfram (yüksek performanslı çelik donanımı)

RFID (elde taşmabillir alıcı elektroniği) İndiyum, Nadir toprak elementleri, gümüş

Tablo 4: Seçilen bazı ileri teknoloji materyallerin yenilikçi çevresel teknolojilerdeki uygulamaları.

krizi yaşamıştır. Bu malzemelerin çoklu kullanımları nedeniyle 
buna benzer olayların daha sık ortaya çıkması beklenebilir.

Çin, Afrika, Güney Amerika, Rusya ve Avustralya, 
Avrupa’nın önde gelen ileri teknoloji hammaddeleri 
tedarikçileridir (Harita 1). Bazı önemli hammadde 
kaynaklarının, pazar-esaslı sistemin var olmadığı, dünyanın 
politik ve/veya ekonomik olarak istikrarsız olan bazı 
bölgelerinde bulunması da önemli riskler taşır.

Harita 1 - Seçilen ileri teknoloji metalleri için önemli küresel üreticiler (2006).
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ABD
Molibden %34

Brezilya
Niobyum %90

Lityum %60

Kongo
Kobalt %36

G. Afrika
Rodyum %79

Platin %77

Vanadyum %45
Krom %41

Rusya
Paladyum %45

Çin
Nadir Toprak Elementleri %95

Antimuan %87

Tungsten %84

Avustralya
Tantal %60
Titanyum %42



Uzun dönemli pazar tahminleri, yeni madencilik ve 
dönüşüm projeleri için uygun olan şartlar yaratırken, yerli 
kapasitenin kullanılması ve alternatiflerin geliştirilmesi 
fırsatının kaçırılmaması AB için önemlidir. İsveç, Finlandiya 
ve bazı yeni üye ülkelerde alınan yeni madencilik insiyatifi 
örnekleri olmasına rağmen AB madencilik endüstrisinin 
gelecekteki gelişimini riskli duruma getiren, mevcut AB ve 
milli nizamname çerçevesinin uygulanması önünde hala 
engeller bulunmaktadır. Enerji dışı hammaddeler sektörü, 
bilinen ve ekonomik olarak uygun maden yataklarına sahip 
iken bu yataklara erişim konusunda stratejiler gereklidir.

Kaynak verimliliği, geri dönüşüm ve yeniden kullanımı 
artırma stratejileri, kaynaklara sınırlı erişim ve yüksek ithalat 
bağımlılığı olan şu durumda, sosyal ve ekonomik kalkınmayı 
sağlamak için önemlidir. Dönüşümün avantajı, ikincil 
hammaddelerle üretimin (hurda), birincil hammaddelerle 
üretime oranla (özellikle metallerde) çok daha fazla enerji 
tasarrufu sağlamasıdır.

Geri dönüşüm pazarlarının daha fazla gelişmesine engel 
olan bir takım unsurların ortadan kaldırılması durumunda 
büyük ekonomik fırsatlar ortaya çıkar. Alıcı ve satıcının 
birbirlerini bulmaları ve hatta birbirlerinin varlığından 
haberdar olmaları çok zor olmakla beraber, dönüşümlü 
malzemenin kalitesi, önemli araştırma ve ticari işlem 
masrafları konusunda bilgi eksikliği söz konusudur. Üye 
ülkelerde yetersiz atık idaresi ve atık toplama sistemleri 
bir diğer engeldir. Örneğin, üye ülkelerde alüminyum 
paketlemede dönüşüm %30 ile %80 arasında değişim 

Not: Metal sanayinin periyodik doğası 20. Yüzyıl boyunca gözlemlenebilir. 70’lerin ortalarından beri, metal fiyatları azar azar düşen bir tutum sergilemiştir. Bunun, genellikle 
endüstriyel ekonomilerin maddesel olmaktan çıkması ve aşırı kapasitelerinin sonucu olduğuna inanıldı. Hammaddeler için daha yüksek talep dönemlerinde, tedariği 
sağlayamama sonucu yüksek fiyat artışları olmuştur. Genellikle maden endüstrisinde, maden yatağının ekonomik olarak tanımlanması ve madenin üretimine başlanması 
arasında yıllar vardır. Bu duruma sebep olarak gerekli yatırım sermayesinin toplanması için geçen süre, uzun zaman alan planlama, saha izinlerinin alınması, potansiyel altyapı 
sorunları, maden ekipmanlarının teslim zamanındaki gecikme, nitelikli iş gücü eksikliği gösterilebilir.

Tablo 5: Metalik madenler ve ham petrol için gerçek fiyat endeksi  (1948-2007)

gösterir. Bu, ekonomide, malzeme verimlilik kazanımları 
konusunda ortaya çıkarılmamış bir potansiyelin varlığının 
işaretidir.

AB küresel pazarlarda temel değişikliklerle karşı 
karşıyadır

Jeolojik perspektiften bakılacak olursa, dünyada 
hammaddelerin büyük çoğunluğunun muhtemel fiziksel 
yokluğunu gösteren hiçbir işaret yoktur. Ancak jeolojik varlık 
hiçbir zaman AB firmalarının hammaddeye kolay erişimi 
anlamına gelmez. Gerçekte, küresel pazarlardaki temel 
değişim Avrupa endüstrisinin rekabet edebilirliğini tehdit 
etmektedir.

Hammaddelerin elde edilebilirliği ve fiyat gelişmeleri
Uluslararası metal ve mineral pazarları arz ve talebe 

dayalı olarak dönemsel hareket eder (Tablo 5). Bu yüzyılın 
başından itibaren, özellikle gelişen ekonomilerin güçlenmesi 
ile harekete geçen güçlü ve öngörülemez talep artışı, 
2002 ve 2008 yılları arasında metal fiyatlarında 3 kat artışa 
neden olmuştur. Özellikle, 2002 ve 2005 yılları arasında 
dünya endüstriyel metal tüketimindeki gelişmenin %50’den 
fazlasında Çin pay sahibidir. Bugünkü finansal krizin etkileri 
ile küresel hammadde talebinin azalmasına rağmen, gelişen 
ekonomilerin varacakları düzeyler, gelecekte hammadde 
talebi üzerine aşırı baskı uygulayacaktır. Arama giderleri 
ise her geçen yıl artmaktadır (Tablo 6). Talepteki artışın 
büyüklüğü ve hızının genellikle talebin, arzın gerisinde kalacak 
şekilde neticelenmesi beklenir ki bu fenomen ekonomistler 
tarafından süper döngü (süper cycle) olarak adlandırılır.

1. 2.

1716



Yeni endüstriyel stratejiler ve yanlış işleyen küresel 
pazarlar

Gelişen ekonomiler, alt sanayiler için avantaj sağlamak 
amacıyla, kaynak üslerini korumayı amaç edinen stratejileri 
daha fazla izlemektedirler. Uluslararası hammadde ticaretini 
kesintiye uğratan hükümet tedbirlerinin artışında da 
bu durum görülmektedir. Bu tedbirler, ihracat vergileri, 
kotalar, devlet desteklerinin yanı sıra fiyat sabitleme, çifte 
fiyatlandırma sistemleri, kısıtlayıcı yatırım kurallarıdır. 

Gelişmekte olan ülkeler, hammaddelere imtiyazlı erişimi 
açık bir şekilde güven altına almak amacıyla kaynak zengini 
ülkeler nezdinde stratejiler izlemektedirler. Örneğin Çin 
ve Hindistan, geçmiş yıllarda Afrika ile ilgili ekonomik 
hedeflerini kayda değer şekilde artırmışlardır. Çin, bazı 

Tablo 7. Enerji dışı hammadde ihracat sınırlamalarının örnekleri

Hammadde Ülke
Alüminyum (cevher, konsantre, işlenmemiş metal) Çin
Kok Ukrayna, Çin
Bakır (cevher, konsantre, ara ürün, işlenmemiş metal, ana alaşımlar) Çin
Kromun demir alaşımı, Nikel, Molibden ve Tungsten Çin
Demir artığı Rusya, Ukrayna
Yüksek - teknik metaller (Nadir toprak elementleri, Tungsten, İndiyum) Çin
Demir cevheri Hindistan
Magnesyum (cevher, konsantre, ara ürün, işlenmemiş metal) Çin
Manganez Çin
Molibden (cevher, konsantre, ara ürün, işlenmemiş metal) Çin
Nikel (cevher, konsantre, ara ürün, işlenmemiş metal, elektrolizle kaplanmış anotlar) Çin
Demirsiz atık Örn. Çin, Hindistan, Pakistan, Rusya
Ham deri, and astarlar, ıslak-çivit deri Örn. Arjantin, Brezilya, Hindistan, Pakistan
Sarı fosfor (kimyasal) Çin
Ahşap Rusya

ülkelerle önemli altyapı projeleri, aktif olarak maden arama 
ve işletme faaliyetleri yürütmektedir. Bu ülkeler, Zambiya 
(Bakır), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (Bakır, Kobalt) Güney 
Afrika (Demir), Zimbavi (Platin) ve Gabon, Ekvatoral Gine ve 
Kamerun’dur (Kereste).

400’den fazla farklı hammadde üzerine 450’den fazla 
(örneğin metaller, kimyasallar ve deri) ihracat kısıtlaması 
tanımlanmıştır (Tablo 7). Çin, Rusya, Ukrayna, Arjantin, 
Güney Afrika ve Hindistan bu gibi tedbirleri uygulayan kilit 
ülkelerdir. Birçok AB ülkesi, endüstriyel sektörlerini rekabette 
dezavantajlı kılacak şekilde, çoğu zaman, bu ülkelerin ilgili 
mamul maddeler için gümrüksüz (duty-free) olarak AB 
pazarına erişiminden faydalanmaktadır.

Tablo 6. Dünya çapında arama faaliyetlerine harcanan para (2008/2009 tahmini olarak verilmiştir)
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Madencilik şirketlerinin pazar yapısı
Özellikle KOBİ’ler, yerel ve ulusal pazarlarda inşaat 

malzemesi hammaddelerinde uzmanlaşırken, endüstriyel 
maden ve metalik maden üreticileri küresel faaliyetlerde 
bulunmaktadırlar. Ulus Ötesi Şirketler (Trans National 
Companies) veya ana (major) madencilik şirketleri metal 
madenciliği sanayisine büyük ölçüde hakim olmuşlardır. 
Üretim, arıtma ve döküm faaliyetlerini yürüten bu ana (major) 
şirketler, sayı olarak 4000’in üzerindeki maden şirketinin 
küçük bir bölümünü kapsarlar. Ana şirketler, yanıcı olmayan 
minerallerin üretiminde %83’lük bir paya sahiptir. Kalan 
%17’lik üretim küçük ve orta ölçekli şirketlere aittir. Metal 
madenciliği şirketlerinin büyük çoğunluğunu, arama işinde 
uzmanlaşmış olan küçük (junior) şirketler oluşturmaktadır. 
Küçük şirketler ekonomik bir yatak bulursa, bunu büyük 
şirketlere satarak gerçek yatırım için gerekli tecrübe ve 
beceriyi sağlarlar.

Önemli mineral rezervlerinin %50’sinden fazlası, kişi 
başına düşen milli gelirin 10 USD ve daha az olduğu 
ülkelerde bulunmaktadır. Bu ülkelerin çoğu yavaş büyüme ve 
fakirlikle karşı karşıyadır. Bu durum, milli geliri kayda değer 
bir şekilde artırmak için, özellikle Afrika’daki kaynak zengini 

Harita 2 - Yeraltı kaynaklarınca zengin Alt Sahra (Afrika) ülkeleri (2000-2005).

ülkeler için yeni fırsatlar yaratmaktadır (Harita 2). Bununla 
beraber bu ülkelerin birçoğu, başta kaynak tahsisi olmak 
üzere tabii kaynakların kontrolü için rekabet ve yönetim 
zafiyetiyle tetiklenen şiddetli çatışmalarla karşı karşıya 
kalmaktadırlar. Bundan başka, yatağın değeri hakkında 
verilen yanlış bilgi ve yetersiz idareciler yüzünden yabancı 
madencilik firmaları ile bu ülkelerin görüşmelerinde zorluklar 
söz konusudur. Bazı hallerde, çevre koruma ile ilgili olarak 
firmaların uygulamaları konusunda sorunlar ortaya çıkmakta, 
bazısında kamu özel kontratların ülkenin borcu üzerine tesiri 
konusunda endişeler baş göstermektedir.

Japonya ve ABD gibi sanayileşmiş ülkeler, belirli 
hammaddelere olan kritik bağımlılıklarının farkına 
varmışlardır. Hammadde arzını güvence altına almak için 
özel politikalar geliştirmektedirler. Örneğin ABD, stratejik 
olan hammaddeler için stok yapmaktadır. Japonya da 
hammaddelere kritik erişimi sağlamakla ilgilenmektedir. 
Bazı AB devletleri özel politikalar geliştirmeye çalışmalarına 
rağmen, şimdiye kadar makul ve gerçek fiyatlarla 
hammaddelere erişimi sağlayacak, AB seviyesinde 
geliştirilmiş bir politikaya sahip değildirler. Entegre 
hammadde stratejisi üzerine AB’nin anlaşma sağlamasının iyi 

olacağı öngörülmektedir. Böyle bir strateji aşağıdaki 3 ayağa 
dayanmalıdır:

1. Rakip ülkeler gibi, uluslararası pazarlardan 
hammaddelere erişimin aynı şartlarda sağlanması.

2. Avrupa kaynaklarından hammaddelerin sürdürülebilir 
arzını teşvik amacıyla AB’ye yönelik çerçeve şartların ortaya 
konması.

3. Topyekün kaynak verimliliğini artırmak, AB’nin birincil 
hammadde tüketimini azaltmak için geri dönüşümü 
sağlamak, bununla ilgili ithalat bağımlılığını azaltmak.

Hidrokarbonca zengin

Potansiyel olarak geniş ve uzun süreli 
hidrokarbon geliri olan ülkeler

Potansiyel olarak geniş ve uzun 
süreli hidrokarbon geliri ve mineral 
yönünden zengin olan ülkeler

Mineral yönünden zengin olan ülkeler

3 yılı aşkın bir süredir, petrol ve 
madencilik projeleri geliştirmekte 
olan ve sayıları hızla artan ülkeler

“Zengin Kaynakları Olan” :
i)Hidorkarbon ve/veya mineral gelirleri, 2000-2005 yılları 
arasında toplam mali gelirlerinin en az %25’i olan ülkeler
ii)Hidorkarbon ve/veya mineral ihracatı, toplam ihracatının 
en az %25’i olan ülkeler

Kaynak : IMF (2007) Guide on Resource Revenue 
Transparency, Appendix I
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Komisyon, öncelikle AB için kritik hammaddelerin 
tanımlanmasını, Avrupa stratejisine tavsiye eder. Bu 
bağlamda Komisyon, üye ülkelere kritik hammadde listesinin 
yapılmasını önerir. İlk değerlendirme, bazı hammaddeler için 
AB’nin yüksek hassasiyetini göstermektedir.

İleri teknoloji metalleri AB ekonomisi için önemlidir. Yeni 
geliştirilen teknolojiler sayesinde yeni ürünlerin üretilmesi 
nedeniyle yüksek hammadde talebi ortaya çıkmıştır. Cep 
telefonlarında tantal, LCD televizyonlarda indiyum kullanımı 
bu duruma örnektir. Galyum kullanılarak üretilen “Işık 
Yayan Diyotlar”, tungsten kullanılan akkor lambalara göre 
%50 daha az enerji tüketmesi ve bunun sonucunda düşük 
sarfiyatlı aydınlatmaya olanak sağlaması sebebiyle 2025 
yılına gelindiğinde küresel elektrik tüketiminde büyük bir 
düşüş yaşanması beklenmektedir. İleri teknoloji materyaller, 
yenilenebilir enerjiyle ve sera gazı emisyonlarının 
azaltılmasıyla ilişkilendirilen, yenilikçi “yeşil teknolojiler”in 
temelinde giderek daha fazla yer almaktadır (bakır-indiyum-
galyum-selenyum veya güneş pilleri için CIGS fotovoltaik 
“ince film” teknolojisi). Örneğin platinyum grubu metaller 
otomobil egzozlarındaki katalizörler için ve geleceğin 
hidrojen-proton değişimine dayalı yakıt pilli (PEMFC) 
arabalarında; lityum-kobalt, elektrik-hibrid otomobillerin 
bataryalarında; renyum ve rutenyum süper alaşımlar daha 
fazla enerji tasarrufu sağlayan uçaklarda ve titanyum 
bileşikleri de yeni nesil B787 ya da A350 ticari uçaklarında 
kullanılmaktadır.

İleri teknoloji metalleri ile ilgili olarak tedarik konusunda 
yüksek riskler vardır. İleri teknoloji metalleri çoğunlukla yan 
ürün olarak üretildiğinden bunların bulunabilirliği büyük 
ölçüde ana ürünün bulunabilirliğine bağlıdır. Düşük ya da 
çok düşük esnekliklerinden dolayı üretim, kendini talebe 
göre kolaylıkla ayarlayamamakta, bu ise cep telefonlarında 
yaşanan aşırı üretimden dolayı 2000 yılındaki aşırı tantal 
talebi örneğinde olduğu gibi kriz riskini arttırmaktadır. 
Bazılarında ise üretimin yüksek oranda ülke düzeyinde 
yoğunlaşması söz konusu olup, üçüncü ülkeler tarafından 
alınan korumacı önlemlere maruz kalınmaktadır. Avrupa’nın 
özellikle ileri teknoloji metallerine olan ihtiyacını, Fransız 
Jeolojik Araştırmalar Kurumu da (Bureau de Recherches 
Geologiques et Minieres-BRGM) doğrulamaktadır. BRGM, ileri 
teknoloji metallerinin önemine üç kriterde odaklanmaktadır: 
İkamenin mümkün olmaması, zaruri rol ve olası tedarik 
riskleri. BRGM, analizlerinde bu metallerin tedarik sürecinde, 
kısadan orta vadeye doğru riskleri belirlemektedir. Bu 
metaller, antimuan, kobalt, germanyum, galyum, indiyum, 
lityum, magnezyum, molibden, platin, paladyum, 
radyum, nadir toprak elementleri, renyum, titanyum ve 
tungstendir. ABD’nin ve Japon stoklama politikasının hedef 
aldığı ve üretici ülkelerin büyük ölçüde yoğunlaştığı başka 
beş maddeyi de listeye (kromit, manganez, niyobyum, 
tantal ve vanadyum) ekleyerek bu listeyi genişletmek 
mümkündür.

Yukarıda özetini okuduğunuz, MSBKB tarafından Türkçe’ye çevrilen raporun tamamına 
www.madencilik-turkiye.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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riskler içeren, sermaye ve enerji 
yoğun bir sektördür. Cevher tenörleri 

(işletme alt sınırları) sürekli olarak düşmektedir. 
Zengin ve yerli maden cevherleri uzun bir 
süredir sert kayalardan çıkartılmaktayken, 
kaliteli, masif cevher madenciliğinin yerini 
yavaş yavaş saçınımlı cevher madenciliği 
almaktadır. Yüzeydeki yüksek tenörlü maden 
yataklarının yerini, endüstrinin ekonomik 
risklerini arttıran derin ve düşük kalitedeki 
işletmeler almaktadır.

Bu değişim, daha verimli çalışabilmeleri 
için, madencilik şirketleri üzerinde olağanüstü 
bir baskı oluşturmaktadır. Madencilik 
faaliyetlerinin oranındaki artış, sert kaya 
madenciliği üzerinde oluşturulan bu baskıların 
çözümü olabilir. Sabit maliyetler azaltılarak ve 
ton başına değişen maliyetler en aza indirilerek 
planlanan daha büyük madenler ile önemli 
ölçek ekonomiler* elde edilebilir.  Maden 
üretimi oranında artışa gidilmesi seçeneği 
özellikle 90’ların sonunda cazip bir hale 
gelmişti. Bu dönemde, başta mazot fiyatları 
olmak üzere, enerji maliyetleri gelmiş geçmiş 
en düşük düzeydeydi ve sermayeler serbestçe 
kullanılabilir durumdaydı. Bununla birlikte 
bu yaklaşımın, artan sermaye gereksinimleri, 
azami genişlikteki yüzey etkisi ve artan enerji 
gereksinimleri gibi önemli olumsuz etkileri de 
olabilmektedir. Genellikle küçük işletmelerde 

Madencilik 
faaliyetlerindeki 

artış, üretim 
metodu 

tercihinde 
daha az seçici 

olunmasına 
ve işletme 
tesislerine 

genellikle düşük 
tenörlü cevher 

gönderilmesine 
neden 

olmaktadır.

gözlenebilen yüksek tonajlardaki seyrelme 
etkisi (diluting effect), madencilik sisteminin 
yetersizliklerini maskelemektedir. Madencilik 
faaliyetlerindeki artış, üretim metodu 
tercihinde daha az seçici olunmasına ve işletme 
tesislerine genellikle düşük tenörlü cevher 
gönderilmesine neden olmaktadır.

İzinlerin sürekli olarak geliştirilip 
düzenlenmesi, madenlerin çevresel etkilerini 
azaltmak konusunda işletmeler üzerinde baskı 
oluşturuyor. Bunun sayesinde gelecek yıllarda, 
daha az çevresel etki bırakan, küçük ve verimli 
madenler kurulabilecek. İklimsel değişiklik 
politikaları, özellikle karbon emisyon kanunları 
nedeniyle, madencilikteki yoğunluktan dolayı 
gelecekte enerji maliyetlerine sera gazı maliyeti 
de eklenerek şu anki fiyatlar CO2’in tonu başına 
15 dolar artacak  (1 ton CO2 = 1900 kWh).

Ticari piyasalar, küresel durgunluk sebebiyle 
önemli ölçüde darbe almasına rağmen 
(2006’daki tarihi yükselişin ardından tarihi 
bir düşüşe uğradı) son dönemlerde yükselişe 
geçerek 2003 öncesi ulaştığı seviyeye çıktı. 
Sermaye de daha zor ulaşılabilir (aynı zamanda 
daha pahalı) bir hale geldi.

Tüm bu faktörler, basit ölçek ekonomileri 
seçmenin ve daha küçük ve daha verimli 
maden ocaklarının geliştirilmesinin aleyhinde 
bir sonuç ortaya çıkarıyor. Bu daha az 
kıymetli, daha zor işlenen cevherleri verimli ve 
ekonomik şekilde bulmak, çıkarmak ve işlemek 
için yenilikçi yaklaşımlar gerekmektedir.

Endüstri ve Üniversite, Denklemi Birlikte 
Çözmeli

Sert kaya madenciliğinde maliyet ve 
enerji verimliliğini arttırmak ve bahsedilen 
koşulları sağlayabilmek için kapsamlı ve 
sürekli araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları 
gereklidir. Üniversiteler tarafından yapılan 
araştırmalar, çoğu zaman yavaş ilerlediğinden 
AR-GE ihtiyaçlarını karşılamada eksik 
kalmaktadır. Ticari amaçlı olmayan AR-GE 
genellikle pek ekonomik değildir. Ticari 
AR-GE ise daha karlı olmakla birlikte pek 
yenilikçi değildir ancak daha çok talep görür. 
Önceki yıllarda üniversite araştırmacılarının 
özel sektörle ortak çalışmaları önerilmiştir. 
Böylelikle önemli araştırma geliştirme 
çalışmaları sürdürülürken, ticari amaca hizmet 
de teşvik edilebilecektir. Bunun bir örneği 

*Ölçek Ekonomi: Sabit maliyetler değişmediği sürece artan üretimle 
birlikte birim maliyetin düşmesi.

Yukarıdaki şemada, BC’nin bir kopyası olan üniversitedeki araştırmacılarla ortak çalışan özel şirketler modeli bulunmaktadır

Üniversiteler
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British Colombia Üniversitesi Madencilik Bölümünün yan 
kuruluşu olan BC Mining Research Ltd.’dir.

BC Mining Research, sert kaya metal madenciliğinde, 
işletmeye kadar olan sürecin bütününde, maliyet ve enerji 
verimliliğini arttırmak amacıyla 2005 yılında kurulmuş ve 
madencilik sektöründe mühendislik, araştırma ve geliştirme 
hizmetleri sunan, Vancouver merkezli, mülkiyeti işçilere ait 
olan bir şirkettir. Kuruluş bu çıkar dengesini koruyabilmek 
için Norman B. Keevil Institute of Mining Engineering, Golder 
Associates gibi çeşitli mühendislik, araştırma ve danışmanlık 
kuruluşlarıyla, SGS gibi yerel maden işleme laboratuarlarıyla 
ve Xstrata Technology,  Koeppern Machinery gibi ekipman 
üreticileriyle ortak çalışma içerisindedir. Optik ve manyetik 
maden ayırma teknolojilerinin gelişimi üzerine çalışan 
MineSence Technologies Limited gibi British Colombia 
Üniversitesinin yan kuruluşlarıyla da ortaklıkları devam 
etmektedir.

Üniversitelerin yan kuruluşları ile özel sektör arasında 
gerçekleştirilen bu tür ortaklık örnekleri oldukça 
yaygındır. BC Mining Research’e benzer başka bir kuruluş 
da 1980’lerde bir fakülte tarafından yönetilen ve daha 
sonra Wardell-Armstrong Consulting Group’un bir parçası 
olan, İngiltere’deki Camborne School of Mines’dır. Başka 
bir benzer örnek de, Avustralya-Queensland’de bulunan 
dünyaca tanınmış JKTech Mining Research Group’tur. JKTech, 
Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre (JKMRC)’dan 
uygulanabilir araştırma sonuçları alabilmek ve bunları ticari 
bir zeminde uluslararası maden endüstrisine ulaştırabilmek 
amacıyla 1986’da kuruldu. JKMRC, 1960’ta University of 
Queensland’de ticari amaçla oluşturulmuş bir araştırma 
takımından doğdu ve dünya çapındaki maden işleme-
araştırma gruplarıyla işbirliği yapan, bu alandaki en büyük 
Avustralyalı araştırma şirketine dönüştü. 2001’de JKTech (Pty) 
Ltd, anonim şirket haline gelmiştir ve maden analizi büro 

hizmeti, simülasyon ve laboratuar testleri ve sanayi eğitim 
kursları gibi birçok alanda yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Maden Tesislerinin Entegrasyonuna Yönelik 
Yaklaşımlar

Maden tesisinin entegrasyonu, hedefi, tedarik zincirinin 
her aşamasında ihtiyaç duyulan kapasiteyi en aza indirip 
her yeni aşamaya geçişte ürün kalitesini en yüksek düzeye 
çıkarmak olan, madenciliğe ve maden işlemeye yönelik 
bütüncül bir yaklaşımdır. Her aşama, tüm tedarik zincirinden 
maksimum fayda sağlamaya dönük tasarlanır ve yönetilir. 
Böylelikle sermaye, işletme giderleri, enerji ihtiyacı ve 
verimliliği maden çıkarımı ve metal üretimi açısından en 
uygun hale getirilir. Farklı disiplinler arasında mevcut olan, 
artık gelenekselleşmiş engeller bu bütüncü yaklaşımın kabul 
edilmesi ve uygulanmasında sorun yaratabilir. Maden tesisi 
felsefesi, örneğin maden mühendislerini, işleyicilerin ele 
aldıkları konuları dikkate almak konusunda cesaretlendirerek 
ve işleyicileri de jeoloji hakkında daha çok bilgilenmeye 
teşvik ederek bu engelleri kırmayı amaçlamaktadır. Jeologlar 
bu hususlarda çok az teşviğe ihtiyaç duyarlar. Maden tesisi 
entegrasyonuyla ilgili yaklaşımlarda en iyi sonuçlar genellikle 
şirketlerin jeoloji departmanlarından çıkar. 

Uygulamada, maden tesisi entegrasyonu genel olarak 
yeni teknolojilerin ve yaklaşımların geleneksel madencilik 
ve işleme sistemine entegrasyonunu içerir. Böylelikle toplam 
bilgi birikiminde ve madenin değer akışında daha iyi bir 
yönetim amaçlanır. 

Şu an birçok maden böyle bir çabayla işletilmektedir.  
Kanada’da maden tesisi entegrasyonunun belki de en iyi 
temsilcisi Vancouver’da bulunan Teck’e ait Highland Valley 
Bakır Madeni’dir.

Son 10 yıldır Teck, madeninde kapsamlı bir maden tesisi 
entegrasyon programı uygulamaktadır. Bu programın 
temel esasları; patlatma deliği delme sistemlerini içeren 
unsurlar, kamyon ve iş makinesi izleme sistemleri, 

Sert kaya madenciliğinde, anlamlı ve sürekli yapılan Ar-Ge çalışmaları, enerji ve maliyet 
verimliliğini arttırmaya çalışmalıdır.

Sürekli gelişen izin yönetmelikleri, madenler üzerinde, çevresel izleri azaltmak için baskı 
kurmaktadır.
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patlatma parçacıkları izleme ve cevherin daha geliştirilmiş 
düzeyde ufalanması ve serbest hale getirilmesi için 
patlatma parçacıkları bilgisinin madenle entegrasyonu 
olarak sayılabilir. Teck, Highland Valley’de maden çapında 
“Paylaştırılmış Kontrol Sistemi” uygulamakta ve kamyon, 
delgi, kepçe ve patlatma parçacıkları araçlarıyla ilgili raporlar 
802.1g WIFI Protokolu vasıtasıyla sisteme gönderilmektedir. 
MineSence Technologies, HVC’nin cevher algılama ve ayırma 
çözümlerine dair yenilikçi bir kombinasyon kullanması için 
öneri hazırlamaktadır. Kuyu dibi, yüzey haritası ve bant 
izleme teknolojilerini ve bir çok noktadan çeşitli yerlerde 
bulunan cevher stoklarını ve toplamda tüm madeni izleme 
sistemlerini entegre biçimde kullanabilmek hedefiyle 
çalışmalarını sürdürüyorlar. Cevher algılama sistemi ile 
Gemcom Software gibi bilgi yönetme sistemlerinin ürettikleri 
verileri birleştirme potansiyeli de incelenmiştir.

Bu yaklaşıma uygun olarak British Columbia’da iki 
potansiyel yatak örnek verilebilir: Bronson Slope bakır 
porfiri yatağı ve Ruddock Creek kurşun-çinko yatağı. BC 
Mining Research, önkonsantrasyon (pre-concentration) için 
Bronson Slope porfiri altın/bakır yatağının işletilebilirliğini 
belirlemek ve önkonsantrasyonun proje üzerindeki etkilerini 
değerlendirmek için Skyline Gold tarafından görevlendirildi. 
High Wall altın bölgesinde gerçekleştirilen testler kayanın 
%35.4’lük ve %51’lik kısmını proses dışı bırakarak altının 
%80’lik ve %88’lik kısmını topladı. Skyline Gold CEO’su ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Cliff Grandison, “Önkonsantrasyon, 
atık madeni proses dışı bırakarak, enerji kullanımını ve 
materyal maliyetini kısarak operasyon giderlerini önemli 
ölçüde azaltır. Çalışma, hem operasyon hem de sermaye 
masraflarından önemli ölçüde ekonomik kar elde etme 
potansiyeline sahiptir.” demiştir. İkinci yatak olan Ruddock 
Creek, Revelstoke’un kuzeyinde yer alan bir kurşun-çinko 
yatağıdır. Tonaj ve kalite açısından önemli bir yataktır. 
Fakat madencilik ve işletme olanakları, yatağın üzerinde 
yer aldığı yükseklik ve bazı topografik özellikler nedeniyle 
kısıtlanmış durumdadır. Yüzey faaliyetleri sırasında meydana 
gelebilecek toprak kayması riski de Ruddock Creek için bir 
tehdit oluşturmaktadır. Selkirk Metals’ın Keşif Bölümü Başkan 
Yardımcısı Jim Miller-Tait, “Madenin içinde bulunan bir ön-
konsantrasyon tesisi ve vadi ağzındaki iki küçük işletme tesisi 
projeye kayda değer bir görünüm sağladı.” diyor.

Günümüz ve Gelecek
Geleceğe yönelik araştırmaların yönünü, madenlerin 

işleme ve enerji verimliliğini artırma hedefi belirliyor. 
Araştırmaların temeli,  yüksek hızda karıştırma teknolojisinin, 
yüksek basınçlı öğütücü silindir ile yepyeni bir entegrasyon 
oluşturmasını içeriyor. Araştırmaların ikinci bir özelliği 
de Ontario ve başka yerlerdeki küçük ve uzak altın 
yataklarına gravite konsantrasyonu konusunda çözüm 
geliştirilebilmesidir. BC Mining Research’ün şu an halen 
geliştirme aşamasında olan bu eşsiz çalışması, geleneksel 
yaklaşımlara oranla daha fazla geliştirilmiş bir enerji 
verimliliği ve işletme performansı vaat etmektedir. 

Diğer alanlardaki gelişmeler, araştırma ve eğitimle ilgili 
olarak teknoloji transferi üzerine yoğunlaşmış durumdadır. 

Yararlanılan kaynaklar
http://ismenvis.nic.in/BCSarkar_8.pdf ”>Applications of Geographic Information Systems
http://www.bcmr.ca/”>BC Mining Research Limited
http://viewer.zmags.com/showmag.php?mid=drddw&amp;pageid=20#/page6/”>Beyond 
the Mine Mouth: The Equator Principles and IFC Performance Standards
http://www.infomine.com/index/properties/BRONSON_SLOPE.html”>Bronson Slope
http://www.exeter.ac.uk/cornwall/academic_departments/csm/”>Camborne School of Mines
http://www.carbonindependent.org/”>Carbon Footprint Calculator
http://www.infomine.com/commodities/”>CommodityMine
http://www.csrp.com.au/_media/downloads/csrp/CSRP2_ExtensionProposal_01Feb09.
pdf ”>Cooperative Research Centre for Sustainable Resource Processing
http://www.jchinsurance.com/images/Michael%20Herrmann%20story.pdf ”>Developments 
Affecting      Environmental Insurance in Mining
http://www.edumine.com/”>EduMine
http://viewer.zmags.com/showmag.php?mid=drddw&amp;pageid=20#/page20/”>Gaining 
a Social License to Mine
http://www.gemcomsoftware.com/”>Gemcom Software
http://globalchange.nasa.gov/Resources/pointers/glob_warm.html”>Global Warming and 
Climate Change Policy Websites
http://www.golder.com/”>Golder Associates
http://www.infomine.com/minesite/minesite.asp?site=hvc”>Highland Valley Copper Mine
http://www.infomine.com/”>InfoMine
http://graduate.mining.ubc.ca/files/Scoble%20et%20al%20Towards%20the%20
Invisible%20Mine%20CIM%20AGM%202006.pdf ”>Integrated Underground Mining and 
Processing for Reduced Surface Impacts
http://www.jktech.com.au/Research_Development/index.htm”>JKTech mining Research Group
http://www.jkmrc.uq.edu.au/”>Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre
http://www.koeppern.com.au/”>Koeppern Machinery Australia
http://minesense.com/”>MineSense Technologies Limited
http://www.mining.ubc.ca/”>NBK Mining Engineering
http://www.infomine.com/index/properties/RUDDOCK_CREEK.html”>Ruddock Creek
http://www.skylinegold.com/”>Skyline Gold
http://www.teck.com/”>Teck
http://www.miningbasics.com/html/the_mining_rate_risk.php”>The Mining Rate Risk
http://www.uq.edu.au/”>The University of Queensland
http://www.epa.gov/climatechange/policy/index.html”>U.S. Climate Policy and Actions
http://www.wardell-armstrong.com/”>Wardell-Armstrong  Consulting Group
http://www.xstratatech.com/”>Xstrata Technology

BC Mining Research, BC Hydro ve NBK Madencilik Enstitüsü 
(NBK Institude of Mining) ile birlikte disiplinler arası bir 
araştırma programını desteklemektedir. Program “Sert Kaya 
Madenciliğinde Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi” adı altında, 
son dönem araştırmalarının geniş bir bileşimini kapsamakta 
ve federal hükümetin yanı sıra yerel üreticilerden de önemli 
ölçüde destek almaktadır.  

British Colombia Üniversitesi, araştırma ve geliştirmeyi 
birçok yönüyle lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencilerine 
öğretmektedir. Maden Tesisi Entegrasyonu da dahil olmak 
üzere uzmanlık dersleri, InfoMine’ın madencilik eğitim kolu 
olan EduMine işbirliği ile verilmektedir. Diğer bir girişim 
olarak da bu madencilik anlayışının yaygınlaşması amacıyla 
uzmanlık derslerinin uluslararası alanda verilmesi çalışmaları 
sürmektedir.

Dr. Andrew Bamber, BC Mining Research Limited’ın kurucularından 
biridir. The NB Keevil Institute of Mining Engineering ve British Colombia 
Üniversitesinde Maden Tesisi Entegrasyonu alanında yardımcı profesör 
olarak görev yapmaktadır. Önümüzdeki yıl içerisinde Türkiye’de bir konferans 
vermeye hazırlanmaktadır.

“Makalenin aslı MINING.com Magazine’de yayınlanmıştır. 
http://magazine.mining.com/ ”
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Maden Aramacılığında Bir Gelişim
Çok Elektrotlu Özdirenç Görüntüleme
Adil ÖZDEMİR 
JeoAnaliz Ltd.Şti.
adilozdemir2000@yahoo.com

İrfan SAVAŞ
JeoAnaliz Ltd.Şti.
irfansavas82@hotmail.com

Jeofizik yöntemlerden biri olan elektrik 
özdirenç (rezistivite) yöntemi ile yeraltına 
ait parametrelerin belirlenmesi uzun 

yıllardan beri yapılmaktadır. İlk defa 1915 
yılında Wenner tarafından uygulanan özdirenç 
yöntemi, Schlumberger (1920) tarafından 
geliştirilerek başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 
Bilgisayar ve jeofizik cihaz teknolojisinin 
gelişmesiyle elektrik özdirenç yöntemi, 
yeraltının özdirenç değişimlerinin bir, iki ve 
üç boyutta incelenmesine olanak vermiştir. 
Böylelikle yöne bağımlı ve tekdüze olmayan 
yeraltının özdirenç değişimleri gerçeğe daha 
yakın bir şekilde incelenebilmiştir. İlk önce 
bir boyutlu (1B) düşey elektrik sondaj (DES) 
yöntemleri ile incelenen bu değişim, 1990’lı 
yıllardan itibaren iki boyutlu (2B) ve üç boyutlu 
(3B) araştırmalara doğru gelişmiştir.

Klasik bir yöntem olan elektrik özdirenç 
yöntemi, jeolojik sorunların çözümünde 
jeoloji mühendisleri tarafından başvurulan 
başlıca yöntemler arasında yer alır. Kayaçların 
yatay veya düşey yöndeki elektriksel 
iletkenlik farklarından yararlanılarak jeolojik 
yapının ortaya konması, elektrik özdirenç 
yöntemlerinin uygulamasındaki temel amaçtır. 
Bu yöntem, mühendislik yapılarının zemin 
araştırmalarında, yeraltı suyu ve çevre kirliliği 
araştırmalarında, yeraltı suyu ve jeotermal 
enerji aramalarında, maden aramalarında, 
arkeolojik aramalarda ve petrol aramalarında 
kullanılır. Bu açıdan uygulama alanlarının 
çokluğu ile hala güncel olan bu yöntem, 
gelişmiş ölçme cihazları ve modelleme 
aşamasında ileri teknikler kullanılarak 

uygulandığında oldukça iyi sonuçlar 
verebilmektedir. 2B ve 3B çözüm yöntemlerinin 
uygulanması son yıllarda yöntemin etkinliğini 
arttırmıştır. 2B modellemenin kullanılması artık 
standart hale gelmiştir.

2B etütlerin uygulanması, çözünürlük 
gücünün artmasına paralel olarak ölçülerin 
süratle alınması ve değerlendirilmesi 
konusunda jeofizik mühendislerine önemli 
kolaylıklar sağlamaktadır. Geleneksel 1B 
etütlerde karşılaşılan, elektrotların aynı kotta 
olması ve nehire paralel açılım gibi kısıtlamalar 
da büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.

Son yıllarda, elektronik ve bilgisayar 
bileşenlerinin evrimi, bir doğrultu boyunca 
sondaj profil ölçüsü almayı sağlayan, 
otomatik olarak değiştirilebilen çok elektrotlu 
özdirenç ölçü yönteminin (elektrik özdirenç 
görüntüleme de denilmektedir) geliştirilmesine 
olanak sağlamıştır. Bu şekilde ölçülen 
görünür özdirenç (GÖ) yapma  kesit (pseudo-
section) verileri, bir ters çözüm algoritması 
ile yorumlanarak, profil boyunca olası belirti 
yerlerini gösteren özdirenç-derinlik kesitleri 
elde edilmektedir.

Çok elektrotlu özdirenç ölçü yöntemi 
konusunda ilk çalışma 1988 yılında yapılmıştır. 
Son 4-5 yıldır ise bu yöntem geniş kapsamlı 
olarak tartışılmakta ve kullanılmaktadır. 
Yöntemin uygulanmasının ülkemizde de 
yaygınlaşmaya başladığı görülmektedir.

2B elektrik özdirenç yönteminde, arazide 
ölçülen görünür özdirenç değerlerinden 
yeraltının gerçek model parametrelerine 
ulaşmak hedeflenmektedir. 1987 yılında belli 

Şekil 1. Çok elektrotlu özdirenç görüntüleme yönteminin bazı uygulama alanları

Kayaçların 
yatay veya 

düşey yöndeki 
elektriksel 
iletkenlik 

farklarından 
yararlanılarak 

jeolojik yapının 
ortaya konması, 
elektrik özdirenç 

yöntemlerinin 
uygulamasındaki 

temel amaçtır.
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bir elektrot sayısı ile çevrelenen çalışma alanının, 2B bir 
özdirenç kesitini oluşturmak için kullanılan teknik “Özdirenç 
Görüntüleme” olarak adlandırılmıştır. Bu terimin kullanımı, 
özdirenç metodu ile X-ışını görüntülemesine benzer bir 
çözünürlükte sonuçların elde edilmesiyle yerine daha iyi 
oturmuş ve elde edilen çözünürlüğün geleneksel özdirenç 
yöntemine göre daha iyi ve kullanışlı sonuçlar verdiği 
görülünce yöntem, diğer jeofizik yöntemlere oranla daha 
fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Bunu takiben özdirenç 
yöntemi, veri toplama ve değerlendirme aşamalarındaki 
gelişmeler ile günümüzde yeraltının iki ve üç boyuttaki 
özdirenç dağılımını gerçeğe çok yakın verebilmesi sebebiyle 
birçok jeolojik sorunun çözümünde kullanılır hale gelmiştir 
(Şekil 1).

Son yıllarda, 2B özdirenç görüntüleme yöntemleri, 
geleneksel özdirenç, sondaj veya profil araştırmalarının 
yetersiz kaldığı, karmaşık yeraltı jeolojisine sahip bölgeleri 
haritalamak için kullanılmaktadır.

Klasik Elektrik Özdirenç Yöntemi:
Araştırılmak istenen bölgenin jeolojik yapısının ortaya 

konulabilmesi için uygulanan birçok jeofizik yöntem vardır. 
En yaygın kullanılan ölçüm şekli, iki akım elektrotu (A,B) ile 
yerin içine elektrik akımının gönderildiği ve iki potansiyel 
elektrotu (M,N) ile bu akımın meydana getirdiği potansiyel 
dağılımının yüzeyden yapılan ölçümler yoluyla belirlendiği 
elektrik özdirenç yöntemidir (Şekil 2).

Yapay kaynaklı elektrik özdirenç yönteminde, çözümü 
istenen jeolojik problemlerin farklı olması durumunda farklı 
ölçüm teknikleri geliştirilmiştir. Sabit bir noktadan simetrik 
açılım yaparak yerin düşey yöndeki değişimini izlemek 
amacıyla geliştirilen düşey elektrik sondaj (DES) ölçümü, 
yanal süreksizliklerin araştırılması için geliştirilen profil 
(yatay kaydırma) ölçümü, hem yanal hem düşey yöndeki 
değişimlerin saptanması amacıyla geliştirilen sondaj profil 
ölçümü özdirenç yönteminde kullanılan ölçüm teknikleridir.

Çok elektrotlu Elektrik Özdirenç Yöntemi
Çok elektrotlu özdirenç yöntemi, eşit aralıklı (örneğin 5 

m) olarak ve bir hat boyunca çakılmış elektrotlar ile bunların 
bağlantısını sağlayan çoklu (birçok tel içeren) kablodan 
oluşmaktadır. Elektrot sayısı, yapılacak çalışmanın amaç ve 
kapsamına göre farklı olabilir. Üreticiler genel olarak 28, 56, 
84 ve 112 elektrotlu veya 20, 30, 50 elektrotlu düzenekler 
üretmektedirler. Kullanılan elektrotlar ise, eski düzeneklerde 
kullanılan paslanmaz çelik elektrotlardır.

Özdirenç ölçü cihazında elektrotları, önceden tanımlanan 
ölçü alım sıralamasına göre değiştiren ve alınan ölçüleri 
saklayan bir hafıza (akım ve gerilim elektrotlarının belirlenen 
bir sistemde numaralandırıldığı bir dosya) vardır. Akım (A,B) 
ve gerilim (M,N) elektrotlarının çeşitli kombinasyonları ile 
karmaşık bir sondaj profil kesiti, kablonun toplam boyuna 
bağlı olan en büyük araştırma derinliği ile elde edilmektedir. 
Çeşitli elektrot dizilimleri (Wenner-Schlumberger, Dipole-
Dipole vb.) kullanılabilir.

Çok elektrotlu yöntemde, ölçü cihazı bilgisayar 
kontrollüdür (Şekil 4). Tüm elektrotlar tek kablo ile ölçü 
cihazına bağlandıktan sonra, istenen elektrot dizilimi için 
sıralı olarak ölçü alınır 
(Şekil 5). Sonuçta, 
belli istasyonlarda 
(noktalarda) ve belli 
AB/2 değerleri için 
ölçüm yapılmış ve 
doğrudan sondaj profil 
ölçüsü alınmış olur. Bu 
veriler ile yapma kesit 
elde edilir (Şekil 6).

Şekil 4. Çok elektrotlu özdirenç cihazı ile arazide ölçü alımı

Şekil-5. Yöntemin ana bileşenleri ve elde edilen 2B görüntü

Şekil 3. Çok elektrotlu özdirenç cihazı

Şekil 2. Klasik özdirenç yönteminin arazi uygulaması
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Günümüzde, çok elektrotlu ölçü cihazları sayesinde ölçü 
alımı hızlı ve kolay olmaktadır. Bu nedenle, sondaj profil 
ölçüsü yaygın ölçü tekniği olmuştur. Bu yöntem ile ölçülen 
verilerden yeraltının hem düşey hem de yatay yöndeki 
özdirenç yapısı hakkında bilgi edinilebilir. Yöntem, sondaj ve 
profil ölçü yöntemlerinin avantajlarını kapsamaktadır.

Sondaj profil ölçü tekniği ile elde edilen veriler, hem 
yanal yönde hem de düşey yönde yer içinin 2B özdirenç 
yapısı hakkında bilgi vermektedir. Bu yöntem ile ölçülen GÖ 
(görünür özdirenç) değerleri ile yapma kesit çizilebilir. Çizilen 
bu veriler üzerinden nitel yorum yapılabilir. Nicel yorum için 
ise GÖ yapma kesit verilerinin 2B ters çözümünün yapılması 

Şekil 6. Canary Adalarında/İspanya çok elektrotlu ölçüm ile belirlenen jeolojik yapı

Şekil 7. Yüksek Agri Vadisinin(İtalya) çok elektrotlu ölçüm ile belirlenen jeolojik yapısı

Şekil 8. Çok elektrotlu özdirenç ölçümü ile belirlenen jeolojik yapı

Şekil 9. Çok elektrotlu özdirenç ölçümü ile belirlenen jeolojik yapı

Şekil 10. Çok elektrotlu özdirenç ölçümü ile belirlenen jeolojik yapı

gerekmektedir.
Çok elektrot ünitesi, birçok okumanın sırayla 

alınabilmesini sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Bu özellik, 
toplam ölçü süresini çok büyük oranda azaltmaktadır. 
Buna benzer yeni tasarımlar, günümüzde jeolojik yapıların 
yüzeyden aydınlatılmasına 2B ve 3B çözümler getirmektedir.

Maden Aramacılığındaki Uygulamaları
Yeraltının jeolojik yapısının belirlenmesinde çok elektrotlu 

özdirenç yöntemi etkili bir yöntemdir. Şekil 6, Şekil 7, Şekil 8, 
Şekil 9 ve Şekil 10’da çok elektrotlu elektrik özdirenç yöntemi 
ile yapılan jeolojik yapı belirleme çalışmalarına örnekler 
verilmiştir.
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Doğadaki fayların incelenen bölgedeki konumu, 
tipleri, eğim ve doğrultuları, fay zonunun genişliği, dolgu 
maddesinin türü vb. gibi konuların belirlenmesi tüm jeoloji ve 
mühendislik çalışmaları için önemli bir gereksinimdir. Ayrıca, 
kırık ve çatlakların belirlenmesi de önemli bir konudur. Şekil 
11, Şekil 12 ve Şekil 13’te çok elektrotlu elektrik özdirenç 
yöntemi ile çeşitli jeolojik yapıya sahip alanlarda yapılan fay 
ve kırık-çatlak yeri belirleme çalışmalarına örnekler verilmiştir.

Şekil 12. Basque Şehri/İspanya granitik kayaçlarında belirlenen kırık hattı
(Altere granit 200 ohm.m’den düşük, sağlam granit 2000 ohm.m’den yüksek)

Şekil-13. Tyrnavos havzasında (Yunanistan) çok elektrotlu ölçüm ile belirlenen fay

Maden aramacılığı “bölgesel ön arama” ile başlayan, buluş 
sonrası aramalarla devam eden ve işletilebilir bir maden 
yatağının fizibilite çalışmalarıyla sona eren, kapsamlı, pahalı, 

uzun süreli ve zahmetli bir süreçtir. Aranan madenin cinsi, 
doğadaki konumu, bölgesel dağılımı, bulunuş sıklığı gibi 
etkenler bu sürecin kapsam, maliyet, süre ve zorluğunu 
belirler.

Şekil 11. Çok elektrotlu özdirenç ölçümü ile belirlenen bir fay 



Aranan maden yatağı sedimanter, volkanosedimanter, 
metamorfik, magmatik-hidrotermal ve benzeri kökenli; 
beklenen cevher gövdesi ise tabakalı, tabakamsı, pipo, 
baca, düzensiz kütle, damar, ağsı damar, saçınımlı vb. 
şekillerde olabilir. Sahada hangi tip ve biçimde cevherleşme 
beklendiğine ait öngörüde bulunabilmek için öncelikle 
arama sürecindeki ( jeoloji, jeofizik, jeokimya ve sondaj) 
çalışmaların sağlıklı ve elde edilen verilerin somut olması 
gerekir.

Aranan madenin tipi ve biçimi ne olursa olsun, daha sonra 
geçirdiği jeolojik evrim sonucunda, bugün aldığı konumu ve 
duruşu önemlidir. Örneğin sedimanter kökenli bir manganez 
yatağı, bölgesel ve yerel tektonik hareketler sonucunda 
kıvrımlanmış, kırılmış, magmatik-metamorfik çözeltilerle 
yer değiştirmiş ve/veya sedimantasyon süreçleriyle taşınmış 
olabilir.

Sanayinin gereksinimi, sanayi devrimine koşut olarak 
hammaddedir. Bu nedenle, jeofizikte ilk uygulamaların 
maden aramalarına yönelmesi ve maden yatağının derinlik, 

kalınlık ve uzanımı gibi bilgilerinin yanı sıra rezervi gibi 
bilgilerin de bu bağlamda üretilmesi doğal olmalıdır. 
Jeoloji Mühendisliği’nin maden yatakları ve jeolojisi alanına 
sunulan bu hizmet maden jeofiziği olarak tanımlanmaktadır. 
İlk yıllarda madencilik uygulamaları, daha çok metalik 
madenlere yönelik mostra madenciliği (yüzey madenciliği) 
şeklinde iken, bugün jeolojik araştırmalarla öngörülen 
maden sahalarının jeofizik araştırmalar ve sondajlarla keşfi 
şeklindedir.

Madenciliğe sunulan hizmet sadece metalik maden 
yataklarının aranması ile sınırlı kalmamıştır. Jeolojide 
“endüstriyel hammadde” kavramı kapsamında yer alan 
kil-kum ocaklarının ve mermer yataklarının aranması ve 
derinlik-kalınlık-uzanım parametreleri ile yatak boyutlarının 
belirlenmesi de jeofiziğin bir uygulama alanı olmuştur.

Maden aramacılığında birçok jeofizik yöntem 
kullanılmaktadır. Bunlardan biri de çok elektrotlu özdirenç 
görüntüleme yöntemidir. Şekil 14, Şekil 15, Şekil 16 ve Şekil 
17’de çok elektrotlu elektrik özdirenç ölçümlerinin maden 
aramacılığındaki kullanımına örnekler verilmiştir.

Şekil 14’te görülen düşük özdirençli ortamlardaki ölçüme bir 
örnektir. Özdirenç değeri aralığı 3-26 ohm.m’dir. Yüksek özdirençli 
(15-25 ohm.m) magnezyum göreceli olarak daha düşük özdirençli 
örtü tabakası tarafından örtülmektedir (<10 ohm.m). Düşük 
özdirence rağmen özdirenç görüntüleme kullanılarak magnezyum 
cevherini görüntülemek mümkündür.

Magnezyum yatağı, cevheri altında saklayan, çok iletken, ince bir 
toprak katmanı tarafından örtülmüştür. Göreceli olarak daha yüksek 
özdirence sahip olan cevher, 2-8 metre derinlikte konumlanmıştır 
ve yatay olarak yataklanmıştır. Özdirenç ölçümlerinin sonuçları, 
sondaj verileriyle iyi bir ilişki göstermektedir. Cevher seviyesi genel 
olarak daha yüksek özdirenç gösterir. Bu sebeple, bu yöntem cevher 
yataklarının dağılımı ve seviyesinin tespiti için de kullanışlı olabilir.

Şekil 15. Maden aramacılığında, cevher kütlelerinin çoğunun 
iletkenlik durumları bellidir ve yukarıdaki şekilde daha yüksek 
özdirenç yapıları belirtilmiştir. Manganez cevher kütlesi, 1000 
ohm.m’den daha yüksek iletkenlik özelliğine sahip kuvarsitler, pelitik 

ve kireçtaşları arasında 100 ohm.m’den daha düşük bir iletkenlik 
özelliği verir. 720 m uzunluğundaki profil Schlumberger-Wenner 
dizilimindeki 10’ar metre aralıklı 72 elektrotlu ekipmanla 2000 
görüntünün okunması sonucu yarım saatlik ölçümle elde edilmiştir.
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Şekil 16. Yüzey görüntülemesi, Batı Avusturalya’daki bir demir 
yatağında, yüksek çözünürlüklü jeofiziksel ayırımlarda kullanılmıştır. 
40 metre kalınlığı aşan ve alüvyonun 40 metre altında kalan bu 

birikim pisolitiktir. Alüvyonal birikim 40 – 60 metre derinlikteki kil/
pisolit cevher zonunda sınırlanmaktadır.

Şekil 17. Yüzey araştırmaları özdirenç görüntülemeyle daha da 
geliştirilmiştir. Bu yöntem, kömür madeni açık işletmelerinde ve hatta 
yeraltı madenciliği için de oldukça kullanışlıdır. Sismik yöntemlerin 
kullanımına imkan vermeyen yüzey şekillerindeki ölçümlerde de en 
kullanışlı yöntemdir. Ayrıca daykların haritalanması, faylar, kömür 

damarı seçimleri, kömür damarı oksidasyonu ve benzeri tespitler 
için de kullanılabilir. Özdirenç görüntülemenin teknik ve ekonomik 
önemi, sığ kömür damarlarını çok kolay belirlemesidir. 70 metreden 
daha sığ derinlikteki kömür damarlarında bu durum kömür madeni 
açık işletmeciliği için kesin hedeftir.
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zEoDER 
(Doğal zeolit Madeni ve Mineralleri Derneği )
1971 yılında Türkiye’de zeolit cevherinin varlığının anlaşılmasından 
sonra yapılan araştırmalarla, ülkemizde zeolit cevheri genel olarak 13 
bölgede tespit edilmiştir. 

Ankara, Eskişehir, 
Bolu, Sakarya
(Polatlı, Ayaş, Oğlakçı, 
Mülk, Nallıhan, 
Beypazarı, Kalecik, 
Mihaliçcık, Çayırhan, 
Bahçecik, Gölpazarı ve 
Göynük) 

Kütahya
 (Emet, Yoncaağaç, 
Şaphane) 

Balıkesir 
(Bigadiç)

Manisa 
(Gediz, Hisarcık, 
Gördes) 

ZEODER (Doğal Zeolit Madeni ve Mineralleri 
Derneği) olarak ülkemizde büyük rezervleri 
bulunan bu mucizevî minerallerin tanıtımını 
yapmak, kullanım alanlarını genişletmek ve 
bu konuda Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) 
çalışmaları yapmak amacıyla, Şubat 2009’ da 
derneğimizi kurduk.

Dünyadaki toplam zeolit rezervinin 
%40 ‘ının Türkiye’de olduğu tahmin 
edilmektedir. Yurdumuzun çeşitli 

bölgelerinde tespit edilen zeolit varlıkları 
içerisinde Manisa - Gördes’te bulunan cevherler 
ayrı bir önem taşımaktadır. Gördes ocaklarında 
üretilen klinoptilolit olarak adlandırılan zeolit 
cevherleri, fiziksel yapıları ve karakteristik 
özellikleri sebebiyle endüstriyel alanda daha 
üstün ve yaygın kullanım alanına sahiptirler 
ve sadece Gördes’te 1 milyar tonun üzerinde 
görünür rezerv bulunmaktadır.

Ülkemizden çıkarılan zeolit, yüksek rezervde 
ve üstün kalitede olmasına rağmen, bu konuda 
yapılan araştırma ve çalışmalar bize göre 
yetersiz kalmaktadır. Ülkemiz, 50 milyar tonun 
üzerinde tespit edilen zeolit rezervi ve çıkarılan 
zeolitin kalitesi göz önüne alındığında, 
bu konuda daha detaylı araştırmaları hak 
etmektedir. 

ZEODER olarak birincil amacımız, zeolit 
madeni ve minerallerini daha geniş kitlelere 
tanıtmak ve dolayısıyla kullanım alanlarını 
genişleterek daha yaygın hale getirmektir. 
Çalışmalarımızda zeolitle ilgilenen kişiler, 
kurum ve kuruluşlarla bilgi alışverişinde 
bulunarak, ülkemizde ve dünyada zeolit 
konusundaki faaliyetlere ve AR-GE 
çalışmalarına destek olmak amacındayız. 
Amacımıza ulaşabilmek için dernek olarak 
planladığımız faaliyetler öncelikli olarak;

Konuyla ilgili ulusal ve uluslar arası araştırma ve çalışmaları takip etmek, »
Yerli ve yabancı akademisyenler ve uzmanların katılımında sempozyum ve konferanslar  »

düzenlemek,
Zeolitin var olan kullanım alanları hakkında halkımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, »
Yeni kullanım alanlarının bulunması konusunda yürütülen çalışmalara destek sağlamaktır. »

Natrolite(Beyaz) ve Apophyllite(Yeşil)

Heulandite, Apophyllite, Stilbite



Bu doğrultuda çalışmalarımızı diğer 
ülkelerdeki dernek ve kuruluşlarla bağlantı 
halinde yürüterek, bilgi paylaşımında 
bulunmamızın karşılıklı olarak fayda 
sağlayacağı inancındayız. Dolayısıyla dernek 
olarak Uluslararası Doğal Zeolit Derneği’ne 
(INZA) üye olarak diğer ülkelerdeki doğal zeolit 
dernekleriyle de iletişimi sürdürmekteyiz. 

28 Nisan’da yapmış olduğumuz basın 
toplantısıyla da yerel ve ulusal medya 
kuruluşları aracılığıyla zeolit mucizesini 
halkımıza duyurmak adına ilk adımı atmış 
bulunmaktayız. Gerçekleştirdiğimiz basın 
toplantısında INZA Başkanı Prof. Dr. Panagiotis 
Misaelides, 2010 Zeolit Konferansı Başkanı Dr. 
Ognyan Petrov katıldılar. 

5 Haziran’da başlayan Dünya Çevre 

Saygılarımızla.

Mehmet Aydoğan
ZEODER
Yönetim Kurulu Başkanı

Haftası etkinlikleri nedeniyle zeolitin ana 
vatanı Gördes’e, zeolit konusunda uzman 
akademisyenler, dernek üyeleriyle ve basın 
mensuplarıyla zeoliti tanıtmak amacıyla bir 
gezi gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz 
basın gezisi ve piknik sayesinde üyelerimiz 
arasında iletişimin güçlenmesini ve bilgi 
alışverişinde bulunmalarını sağlarken, basın 
aracılığıyla da derneğimizin aktivitelerini ve 
bu değerli madenin yataklarını halkımıza 
tanıtmış olduk. Gelecek planları olarak da 
bu gibi organizasyonlara ve konferanslara 
devam edeceğiz ve araştırma projelerini de 
destekleyeceğiz.

Zeolit ile ilgilenen, bu konuyla ilgili 
araştırma ve geliştirmeler yapan, bu mucizevî 
mineral hakkında bilgi edinmek isteyen 
herkese açık olan derneğimiz, birlikten kuvvet 
doğar anlayışı çerçevesinde zeolit severleri bir 
çatı altında  toplamayı hedeflemektedir. 

Dünyada ki 
toplam zeolit 

rezervinin      
%40 ‘ının 
Türkiye’de 

olduğu tahmin 
edilmektedir.

Natrolite Mordenite - Arabba, Trentino

Heulandite ve Stilbite
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Peki, nedir bu stres?
Stres, eski çağlardan günümüze değin 

insanlığın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Eski 
çağlarda vahşi hayvanlardan, doğanın zor 
koşullarından ve hayatta kalma çabalarından 
kaynaklanan stres, günümüzde de teknolojik, 
ekonomik, politik ve sosyal alanlarda yaşanılan 
değişimlere uyum sağlama çabası olarak 
varlığını sürdürmektedir.

18. yüzyılda, fizikçi Thomas Young stresi, 
maddenin kendi içinde olan bir güç veya 
direnç olarak tanımlamıştır. Young, maddenin 
kendi üzerine uygulanan dış güce kendi direnci 
oranında tepki gösterdiğini, elastik kütlelerin 
bu stres tepkisi sayesinde eğrilip bükülerek dış 
güçleri dengelemeye, onlara uyum sağlamaya 

Arazi Çalışanlarında Stres
Günümüz insanı çalışma yaşamında yoğun strese maruz kalmaktadır. Yerbilimcilerin, buna 
ek olarak, çetin arazi koşullarında ve bir kısmının da yer altında çalışmalarından dolayı 
fazladan stres yaşadıkları açıktır.
Özlem GÜLER AYDIN
Uzman Psikolog
ozlem@madencilik-turkiye.com 

Stresin belirtileri nelerdir?
Stresin davranışsal, duygusal, bilişsel ve 

fiziksel belirtileri vardır. İçe kapanma, iştah ve 
enerji kaybı, insanlardan kaçınma, erteleme, 
isteksizlik, duygusal patlamalar, saldırganlık, 
ilaç/ madde kullanımı, kazaya yatkınlık, 
yerinde duramama ya da işe gitmeme gibi 
belirtiler davranışsal belirtilerdendir. Enerji 
kaybı hem beslenmedeki bozukluklardan 
hem de beden enerjisinin bu mücadele için 
harcanıyor olmasından kaynaklanmaktadır. 
Streste duygusal olarak gözlenen belirtiler 
için kaygı, öfke, belirsizlik hissi, kontrolü 

Stres, organizmanın
içerde ya da

dışarda oluşan
yeni duruma

uyum sağlaması sürecidir. 
Bu tanımdan hareketle stres 

fizyolojik bir durumdur.

çalıştıklarını ileri sürmüştür.
Psikoloji biliminde ise stres, organizma 

tarafından her türlü değişime verilen otomatik 
tepkidir. Organizmanın içerde ya da dışarda 
oluşan yeni duruma uyum sağlaması sürecidir. 
Bu tanımdan hareketle stres fizyolojik bir 
durumdur. Stresi başlatan uyarıcıya stres 
kaynağı yani stresör denmektedir. Stresörler 
memnuniyet verici ya da sıkıntı verici olabilir 
ancak bedenin verdiği tepki yani stres aslında 
aynıdır. Birey, çevre ile etkileşiminde olay ve 
kişileri stres kaynağı olarak görmezse stres 
de olmayacaktır. Stres organizmanın sadece 
bir bölümünü değil tümünü etkiler ve stresi 
başlatma ve durdurmada irade söz konusu 
değildir.

kaybetme korkusu ve depresyon sayılabilir. 
Tüm bu belirtiler çalışanın iş doyumunu 
ve iş verimliliğini düşürmektedir. Stres 
bilişsel boyutta da çalışanı etkilemekte, 
motivasyon kaybı, konsantrasyon güçlüğü, 
işleri sonuçlandıramama, hafıza sorunları, 
algılamada sorunlar ve kararsızlık durumları 
yaratabilmektedir. Fiziksel olarak da yorgunluk, 
güçsüzlük, migren, sırt ve bel ağrıları, 
nefes darlığı, mide ve bağırsak sorunları, 
hipertansiyon gibi bazı rahatsızlıklar da 
görülebilmektedir.
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Arazi çalışanlarının yaşadığı stres durumları nelerdir?
Arazi çalışanları, şehir yaşamından kopup bir anda 

doğa şartlarında çalışmaya başladıklarından dolayı sadece 
günümüzün ekonomik kriz, işsizlik, işini kaybetme korkusu 
gibi modern stresörler ile değil aynı zamanda eski çağlarda 
insanların mücadele ettiği gibi zorlu doğa koşulları ve 
bazen hayatta kalma çabaları ile de yoğun strese maruz 
kalmaktadır. Tehlikeli dağ yollarında araç kullanarak, uzun 
ve zorlu arazi yürüyüşleri, yeri geldiğinde kaya tırmanışları 
yaparak, ayı, yaban domuzu, kurt gibi vahşi hayvanların 
saldırısından ve akrep, yılan, kene gibi zehirli hayvanlardan 
korunmaya çalışarak hayatta kalma mücadelesi verdikleri 
söylenebilir. Özellikle son yıllarda ülkemizde keneden 
bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü nedeni ile 
meydana gelen ölüm olayları yerbilimcileri kaygılandırmakta 
ve yaşamlarını tehdit etmektedir. Yıldırım düşmesi de 
yağışlı havalarda araziye çıkan yerbilimci için bir başka ciddi 
tehlikedir.

Uzun süreler boyunca arazi veya şantiye ortamında, 
ailesinden uzakta çalışan kişiler yoğun stres yaşayabilirler. 
Bu stresten dolayı işini yaparken hata yapma olasılığı 
artmaktadır ve işin güvenliği tehlikeye girmektedir. Bu 
noktada önemli bir faktör aile veya sıla özlemidir. Çalışanların 
izin dönemleri ve süreleri bu ayrı kalma stresörünü azaltacak 
şekilde düzenlenir ve uygulanırsa bu sorun da bir miktar 
çözülebilecektir. Bir diğer husus, madenci, yer altına girerken 
ailesi ile ilgili büyük sorunlarını beraberinde indirmemeli, 
işini gereğince ve güvenli olarak yerine getirebilmesi için 
dışarıda bıraktığı ailesinin esenliğinden emin olmalıdır. 
Bu sağlanamadığında, çalışan işine odaklanamayacak, 
verimi düşecek ve en önemlisi dikkatsilik ve dalgınlık 
düzeyi artacağı için ciddi iş kazalarına açık olacaktır. Yeraltı 
çalışanları için büyük stres kaynağı olarak patlamalar, 
göçükler ve çeşitli hastalıklar da sayılabilir.

Ayrıca madencilik çalışanları çevreyi kirletmek ve benzeri 
suçlamalarla da mesleki olarak karalanmakta, yöre halkı, bazı 
çevre örgütleri ve medya tarafından kimi zaman suçlu ilan 
edilmekte ve kendini savunamamaktadır. Tüm bu durumlar 
arazi çalışanı için önemli stres kaynakları olmaktadır.

İş yaşamında stresle baş etmede stresörleri en aza 
indirmek için hem çalışanların hem de işverenlerin bu 
konuda duyarlı olması gerekir. İş güvenliğini sağlamak için 
gerekli önlemler alınmalı, özellikle ücret, çalışma saatleri, 

çalışma mekanı, ödüllendirme ve izin gibi koşullar çalışanın iş 
doyumunu ve verimliliğini artıracak şekilde düzenlenmelidir. 
Ayrıca mesleki eğitimler düzenlenmesi de çalışanın yoğun 
stres altında tükenmesini engelleyebilmektedir. Fiziksel 
egzersizler, solunum ve gevşeme egzersizleri, sağlıklı 
beslenme, sosyal, kültürel ya da sportif etkinlikler, sosyal 
destek alma, meditasyon, dua, ibadet, psikolojik destek 
alma, masaj, olumlu düşünme ve hobilere zaman ayırma gibi 
kişisel uygulamalar da bireyi stresin olumsuz etkilerinden 
koruyabilir.

Stres, yaşadığımız çağda hem modern tıbbın hem de 
psikolojinin mücadele ettiği büyük bir sorundur. Doğada 
çalışmayı gerektiren mesleklere sahip kişilerin hem arazi 
hem de ofis ortamlarında yaşadıkları stres, onların iş ve özel 
yaşamını derinden etkilemekte, hem çalışan hem de işveren 
için bazı sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Verimliliği ve kaliteyi 
artırabilmeleri için hem psikolojik destek sağlama hem de iş 
verimliliğini yükseltme ve stres yönetimi ile ilgili programlar 
hazırlama konusunda, işverenlere kurumlarında psikolog 
bulundurmaları da önerilebilir.

Kaynaklar:
Şahin, Nesrin H. Stresle Başa Çıkma, İstanbul, Sistem Yayıncılık, 1995.
Rıce, Phillip L. Stres And Health, New York, Brooks Cole Publishing, 1999.
Akman, Sevil. Stresin Nedenleri ve Açıklayıcı Kuramlar, Türk Psikoloji 
Bülteni, C.10, 34-35, 2004, 40-55.
Aydın, İnayet P. İş Yaşamında Stres, Ankara, Pegem Yayıncılık, 2002.

Son olarak şunu asla unutmayalım; hiçbir 
maden insan hayatından daha değerli 
değildir.



Av. cemal YEşİLYURT: 
1974 yılında MTA Enstitüsü 
Genel Müdürlüğünde çalışma 
hayatına başladı. 1980 
yılında o zamanki adıyla 
Maden Dairesi Başkanlığına 
geçti. 1992-1998 yılları 
arasında bu kurumda Harita 
Şube Müdürlüğü, 2000-2003 
yılları arasında da Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliğinde 
Hukuk Müşaviri olarak 
çalıştı. 2003 yılında emekli 
oldu. Emekli olduktan 
sonra serbest avukatlık 
yapmakta ve genelde maden 
uyuşmazlıkları konusunda 
dava almaktadır. 

Maden Hukuku
İdari Para Cezaları
İdari Para Cezaları, 3213 sayılı Yasada 

5177 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikte 12’nci 
maddede yer almış, nasıl uygulanacağı 
da Uygulama Yönetmeliğinin 36-47’nci 
maddelerinde düzenlenmiştir.

Özellikle 12’nci maddenin 5’inci fıkrasındaki 
“ruhsat veya işletme izni olmadan üretim 
faaliyetinde bulunulduğunun tespiti halinde, 
üretilen madene mülki idare amirliklerince el 
konulacağı, bu kişilere bu fıkra kapsamında 
üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkanı 
ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak 
başı satış bedelinin beş katı tutarında idari 
para cezası uygulanacağı, bu şekilde maden 
çıkartılmasının ve/veya sevk edilmesinin 
devlet malına karşı işlenmiş fiil sayılacağı, bu 

fiili işleyenlerin adli takibat yapılmak üzere 
ilgili makamlara bildirileceği, el konulan 
madenlerin mülki idare amirliklerince 

satılarak bedelinin özel idareye 
aktarılacağı” kuralı Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından yanlış ve yasaya 

aykırı olarak uygulanmış 
ve uygulanmaktadır.

I-Konunun İdari 
Para Cezası Yönünden 

Değerlendirilmesi
Maddede geçen ruhsat 

veya işletme izni kavramı, 
ruhsat ve işletme izni şekline 

çevrilmiş, yasaya aykırı olarak çok sayıda 
maden ruhsat sahibine, haksız yere idari para 
cezası verilmiş, cezalara itiraz etmeyen ya da 
cezası az olup idare ile davalı olmak istemeyen 
veya dava edip davayı kaybeden birçok kişi 
kuralın yanlış uygulanmasından dolayı mağdur 
edilmiştir.

Maddede; ruhsat veya işletme izni 
denilerek her iki belgeden birine sahip 
olana ve bu belgede belirlenen sınırlar 
içinde madencilik faaliyeti yapana idari para 
cezası uygulanmayacağı açıkça belirtilmiştir. 
Esasen maden ruhsatı, işletme izin sınırlarını 
kapsadığından, ruhsatlı alanda madencilik 
faaliyetlerine Yasanın 12/5’inci maddesi 
uygulanmayacaktır. Ruhsatın, arama veya 
işletme olması da önemli değildir.

Uygulama Yönetmeliğinin 42/2’nci 
maddesinde, yasa maddesinin nasıl 
uygulanacağı gösterilmiş, ruhsatlı alan 
içinde, ancak işletme izin alanları dışında 
üretim faaliyetinde bulunulması durumunda, 
ruhsat sahibinin uyarılarak, işletme izin alanı 
dışındaki faaliyetin durdurulacağı, fiilin tekrarı 
halinde işletme izni alanı dışındaki faaliyetin 
durdurularak teminatın irat kaydedileceği 

öngörülmüştür. Bu kadar açık yasa kuralı ve 
yönetmelik düzenlemesi karşısında idare ne 
yazık ki, yasanın 12/5’inci maddesini yanlış 
olarak bazı ruhsat sahalarına uygulamıştır.

Yapılan uygulamalar Bakanlık Hukuk 
Müşavirliğine sorulmuş, Hukuk Müşavirliğinin 
04.01.2007 gün 647/2 sayılı görüşünde, 
“Yasanın 12’nci maddesinin 5’inci fıkrasındaki 
‘ruhsat veya işletme izni’ ifadesindeki ‘veya’ 
kelimesi nedeniyle işletme ruhsatı ve işletme 
iznini ayrı ayrı düşünmenin kanuna ve hukuka 
uygun olamayacağı, ruhsat alındıktan sonra 
işletme izni alınmadan yapılan maden üretimi 
faaliyetlerinin tespiti nedeniyle, yasanın 
12/5’inci maddesinin uygulanmasının hukuka 
uygun olacağı” denilmiştir.

Ceza kuralları yorum ve kıyas yoluyla 
genişletilip uygulanamaz. Hukukun temelini 
teşkil eden bu ana prensip, Bakanlık tarafından 
göz ardı edilmiştir. Hukuk Müşavirliğinin 
görüşü, temel ilke yanında Maden Yasasının 
özüne, yasanın 12/5’inci maddesine ve 
dolayısıyla yönetmeliğin 42/2’nci maddesine 
açıkça aykırıdır. Yasamanın yerine geçilmiş, 
madde metninde geçen “veya” ibaresi “ve” 
şeklinde değiştirilmiş ve uygulanmıştır.

Maddenin yasada yazılandan ve murat 
edilenden farklı uygulanması, beraberinde 
şikayetleri de getirmiş, yasaya ve hukuka 
açıkça aykırı görüşten 7 ay sonra 15.7.2007 gün 
ve 26583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Maden Yasası Uygulama Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 
4’üncü maddesiyle Uygulama Yönetmeliğinin 
42’nci maddesine, “Üretim veya işletme izni 
olmadan satış amacıyla ruhsatın ait olduğu 
grupta maden üretimi yapıldığı tespit edilen 
arama ve işletme ruhsat sahalarındaki üretim 
faaliyeti durdurulur.” fıkrası eklenmiştir. Eklenen 
bu fıkra Uygulama Yönetmeliğinin 42/2’nci 
maddesinin tekrarı gibidir. Dahası, o kadar açık 
da değildir. Esasen Uygulama Yönetmeliğine 
eklenen bu fıkra yasanın 12/5’inci maddesinin 
uygulanmasını değiştirmemektedir ve zaten 
değiştiremez de.

Yaptığı hatalı uygulamayı Bakanlığa soran, 
ancak Bakanlığın da hatalı işlemi onaylaması 
üzerine hatasını devam ettirmek zorunda 
kalan Maden İşleri Genel Müdürlüğü, çareyi 
Uygulama Yönetmeliğine fıkra eklemekte 
bulmuştur. Yukarıda aktardığımız gibi 
Uygulama Yönetmeliğinin 42’nci maddesine 
3’üncü fıkra olarak eklenen fıkra, aynı 
maddenin 42/2’nci maddesinin değişik söyleyiş 
biçimidir. Bir başka ifade ile Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü yaptığı yanlışlığı yönetmelik 
değişikliği ile kapatmak istemiştir.

Yönetmelik değişikliği sonucu konu yeniden 

Ceza kuralları 
yorum ve 

kıyas yoluyla 
genişletilip 

uygulanamaz.
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Bakanlık Hukuk Müşavirliğine iletilmiş, 22.10.2007 gün 
647/4753 sayılı görüşte “Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi 
işlenmekle birlikte, eklenen fıkra ile ilgili uygulamanın genel 
esaslar çerçevesinde değerlendirilmesinin uygun olacağı” 
denilmiştir.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü bu kez konuyu görüşü 
ile Bakanlık Makamına sunmuş ve makam havaleli olarak 
Hukuk Müşavirliğince konunun yeniden değerlendirilmesini 
istemiştir. 02.10.2007 günlü Olur’da, yönetmelik değişikliği 
sonucu daha önce idari para cezası uygulanan bir ruhsat 
sahasında ait olduğu grupta üretim izni veya işletme 
izni olmaksızın bu gruba ait maden üretimi yapılmakla 
birlikte sevkiyatın gerçekleşmemesi halinde Yasanın 12’nci 
maddesine göre yapılacak işlem olmadığı benimsenmiş ve 
yönetmelik değişikliğinden önce mahallinde tetkiki ile tespiti 
yapılan, makam onayı alınan, ancak tebligatı yapılmayan 
ve işlemleri devam eden dosyalara da idari para cezası 
uygulanmamasının düşünüldüğü ve bu hususta hukuki 
görüşe ihtiyaç duyulduğundan konunun Bakanlık Hukuk 
Müşavirliğine havale edilmesi istenmiştir.

Bakanlık Hukuk Müşavirliği, 22.11.2007 gün 647/5341 
sayılı görüşte, kanunsuz suç ve ceza olmayacağı prensibine 
değinerek, “Ayrıca gerek ceza, gerekse idari yargıda lehe olan 
yasa değişikliklerinin uygulanması esası benimsenmiştir.” 
diyerek, ruhsatı olan ancak işletme izni olmayan ruhsat 
sahalarına yönetmelik değişikliğinden önce de olsa tebligatı 
yapılmayan idari para cezalarının uygulanmamasında sakınca 
olmadığı görüşünde olduğunu belirtmiştir.

Ortada bir yasa değişikliği yoktur. 15.7.2007 gün 26583 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği 
ile de esasta konunun özünde bir değişiklik yapılmamıştır 
ve zaten yapılamaz. Öyle ise yönetmelik değişikliğine 
kadar ruhsatı olan sahalara, yasanın 12/5’inci maddesinin 
uygulanmasının tamamen keyfi bir işlem olduğu, yönetmelik 
değişikliği ile idare tarafından kabul edilmiş olmaktadır. 
Bu keyfi işlem, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılmış, Bakanlık Hukuk Müşavirliği de görüşleriyle keyfi 
işleme dayanak sağlamış, katkıda bulunmuş ve katılmıştır.

Konunun özeti şudur: Maden ruhsatı olan bir sahaya 
yasanın 12/5’inci maddesi uygulanamaz. İdare, ruhsatı olup 
işletme izni olmayan ruhsat sahiplerine idari para cezası 
uygulamış, daha sonra hatasını anlayarak bundan dönmüştür. 
Yönetmelik değişikliğini de kendine dayanak almıştır. 
Bakanlık Hukuk Müşavirliği, 10 ayda aynı konuda iki farklı 
görüş vermiş ve verdiği iki görüş de hukuken yanlış olmuştur.

Öncelikle, idari para cezası ancak yasa ile konulabilir 
ve yasa ile kaldırılabilir. Yönetmelikle idari para cezası 
konulamadığı gibi kaldırılması da olanaksızdır. Bakanlık, 
ruhsatı olana yasanın 12/5’inci maddesini hatalı olarak 
uygulamış, yönetmeliğin yayımlanmasından sonra tüm 
işlemleri tamamlanan idari para cezalarını tebliğ edilmedi 
ise kaldırmıştır. Peki, idari para cezası yasa ile konulduğuna 
ve yönetmelikle de kalkması mümkün bulunmadığına 
göre yönetmelik değişikliğinden önce idari para cezasını 
ödeyenlerin durumu ne olacaktır? İdari para cezası işlemleri 
tamamlanmış ancak bildirimi yapılmamış ruhsat sahiplerine, 
ne olmuş da yönetmelik değişikliği ile ceza uygulanmamıştır? 
Çok yalın bir anlatımla, 15.7.2007 tarihinden önce ruhsatı 

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

Hukuk Soru - Cevap Köşesi

olup, işletme izni olmayanlar idarenin hatalı işlemiyle idari 
para cezası öderken, anılan tarihten sonra yönetmelik 
değişikliği bahane edilip, ruhsat yeterli görülmüş ve işletme 
izni olmayanlar idari para cezası ödememiştir. Dahası, 
15.7.2007’den önce tespiti yapılıp, işlemleri tamamlanan idari 
para cezalarının tebligatını almayan ruhsat sahipleri de idari 
para cezasından kurtulmuştur. Esasen yasanın yürürlüğe 
girdiği 05.6.2004 gününden beri yapılması gereken işlemler, 
15.7.2007 gününden sonra yapılmıştır.

II-Konunun Adli Takibat Yönünden Değerlendirilmesi
Yasanın 12/5’inci maddesine aykırı faaliyette bulunanlar 

adli takibat yapılmak üzere ilgili makamlara bildirilecektir.
Madenler, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Yani 

madenler devlet malıdır. Ruhsatsız faaliyette bulunan kişi 
hakkında da adli takibat yapılmak üzere ilgili makamlara 
bildirim yapılacaktır. Bu bildirimi yapacak olan da Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. Uygulamada yasanın 12/5’inci 
maddesine aykırı faaliyette bulunulduğunun tespiti halinde, 
ruhsat sahibine idari para cezası verilmekte ve bununla 
yetinilmektedir. Oysa, 12/5’inci maddenin ihlal edilmesi 
halinde adli makamlara bildirim yapılması idarenin görevidir 
ve bildirim yapılmaması hali de idarenin ihmalidir.

Adli makamlara bildirim yapıldığında, nitelikli hırsızlık 
fiilinden Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak ve bu 
mahkemede esastan beraat edecek ruhsat sahibine, aynı 
konuda idari para cezası nasıl uygulanacaktır? Maden 
ruhsat sahibi idari para cezaları konusunda Kabahatler 
Yasası hükümleri uyarınca Sulh Ceza Mahkemelerinde 
yargılanmaktadır. Sulh Ceza Mahkemesinin kararlarına 
temyiz yolu kapalı olup, sadece itiraz üzerine olay Ağır Ceza 
Mahkemelerine gitmekte ve verilen kararlar kesin olmaktadır. 
Her Sulh Ceza Mahkemesinin yargı çevresinde olan Ağır Ceza 
Mahkemesinin itiraz üzerine verdiği karar da kararı veren Ağır 
Ceza Mahkemelerinin birden fazla olması nedeniyle içtihat 
oluşturmamaktadır.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Yasasının 12/5’inci 
maddesine aykırı faaliyette bulunan kişileri adli makamlara 
bildirmemekte, bu nedenle görevini ihmal etmekte, idari 
para cezası dışında bir işlem yapılmamakta ve konusu 
suç teşkil eden devlet malına karşı işlenen fiil görmezden 
gelinmektedir. Ruhsat sahibi, konunun esasını teşkil eden 
suçtan yargılanmamakta, idari para cezası, devlet malına 
karşı işlenmiş fiile tercih edilmektedir. Esas ceza olan 
nitelikli hırsızlık yönünden yargılanmayıp, idari para cezası 
yönünden yargılanan ruhsat sahibi, idari para cezasına 
mahkum olduğunda, esas cezadan yargılanmadığı için 
yapılan yargılama eksik olmakta, aynı zamanda devlet malına 
karşı işlenmiş suçtan da mahkum olmuş gibi görülmektedir. 
Böylesi bir durumun yargısız infaz sayılacağı tartışmasızdır.
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YASAL UYARI : Burada yer alan veriler IMKB resmi kayıtlarına dayanmaktadır. Verilen hisse senedi bilgileri herhangi bir alım-satım tavsiyesi değildir. Rakamlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

TARİH METAL SON FİYAT % DEĞİŞİM YIL SONU FİYATI 
(31.12.2008) BİRİM

 New
 York

M
ercantile Exc.

08.10.2009 Altın 1045,60 19,39 875,80 USD / tr. oz
08.10.2009 Gümüş 17,62 58,03 11,15 USD / tr. oz
08.10.2009 Platinyum 1332,00 40,65 947,00 USD / tr. oz
08.10.2009 Rodyum 1800,00 28,11 1405,00 USD / tr. oz
08.10.2009 Palladyum 317,00 66,84 190,00 USD / tr. oz

TARİH METAL SON FİYAT % DEĞİŞİM YIL SONU FİYATI 
(31.12.2008) BİRİM

London M
etal

Exchange08.10.2009 Aluminyum 1795,00 24,22 1445,00 USD / ton
08.10.2009 Bakır 6060,00 115,58 2811,00 USD / ton
08.10.2009 Çinko 1902,00 74,66 1089,00 USD / ton
08.10.2009 Kalay 15000,00 49,03 10065,00 USD / ton
08.10.2009 Kurşun 2138,00 127,45 940,00 USD / ton
08.10.2009 Nikel 18130,00 83,97 9855,00 USD / ton

TARİH METAL SON FİYAT % DEĞİŞİM YIL SONU FİYATI 
(31.12.2008) BİRİM

NorthernM
iner

06.10.2009 Antimuan 5750,00 32,18 4350,00 USD / ton
06.10.2009 Bizmut 9,00 -5,26 9,50 USD / lb.
06.10.2009 Civa 600,00 -7,69 650,00 USD / şişe
06.10.2009 İridyum 403,33 -1,63 410,00 USD / tr. oz
06.10.2009 Kadmiyum 1,70 25,93 1,35 USD / lb.
06.10.2009 Kobalt 17,00 6,25 16,00 USD / lb.
06.10.2009 Magnezyum 2700,00 -1,82 2750,00 USD / ton
06.10.2009 Manganez 2583,33 -6,91 2775,00 USD / ton
06.10.2009 Molibden 13,25 43,24 9,25 USD / lb.
06.10.2009 Rutenyum 85,00 -16,39 101,66 USD / tr. oz
06.10.2009 Selenyum 28,16 15,74 24,33 USD / lb.
06.10.2009 Tantal 39,50 0,00 39,50 USD / lb.
06.10.2009 Tungsten 14465,00 -17,03 17435,00 USD / ton
06.10.2009 Uranyum 42,75 -19,34 53,00 USD / lb.
06.10.2009 Vanadyum 6,70 -10,67 7,50 USD / lb.

TARİH METAL YER SON FİYAT BİRİM

M
ining Price

08.10.2009 Krom cevheri 46-48% Konsantre Türkiye 270-280 USD / DMT
08.10.2009 Krom cevheri 40% -42% parça Türkiye 270-280 USD / DMT
08.10.2009 Krom cevheri 38% parça Türkiye 230-240 USD / DMT

Temel Maden Fiyatları

HİSSE
KAPANIŞ % 

DEĞİŞİM
ŞİRKET ADI

14.08.09 07.10.09
ADANA 4,50 6,25 38,89 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ADBGR 2,84 3,52 23,94 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ADNAC 0,53 0,62 16,98 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
AFYON 795,00 1585,00 99,37 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
AKCNS 4,22 6,50 54,03 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
ALKIM 6,10 6,95 13,93 ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.
ANACM 1,65 1,84 11,52 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
ASLAN 58,00 65,50 12,93 LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
BOLUC 1,44 1,70 18,06 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
BSOKE 1,00 1,23 23,00 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
BTCIM 5,90 6,20 5,08 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİM. SAN. A.Ş.
BUCIM 5,30 5,20 -1,89 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
CIMSA 4,62 6,80 47,19 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
CMBTN 15,40 18,20 18,18 ÇİMBETON HZRB.PRE.Y.ELEM.SAN.TİC.A.Ş.
CMENT 7,85 7,80 -0,64 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FAB. T.A.Ş.
DENCM 2,98 3,58 20,13 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
EGSER 0,90 0,89 -1,11 EGE SERAMİK A.Ş.
EREGL 5,65 6,40 13,27 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş.

İMKB’de işlem gören maden şirketleri
HİSSE

KAPANIŞ % 
DEĞİŞİM

ŞİRKET ADI
14.08.09 07.10.09

GOLTS 37,25 41,75 12,08 GÖLTAŞ GÖLLER BÖL.ÇİM.SAN.TİC. A.Ş.
HZNDR 2,29 2,31 0,87 HAZNEDAR ATEŞ TUĞLA SANAYİİ A.Ş.
IZMDC 2,42 2,38 -1,65 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
IZOCM 18,40 22,60 22,83 İZOCAM A.Ş.
KONYA 49,00 57,00 16,33 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
KOZAA 3,16 3,74 18,35 KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.
KRDMA 0,81 0,82 1,23 KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KRDMB 0,81 0,82 1,23 KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KRDMD 0,58 0,62 6,90 KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KUTPO 2,29 3,66 59,83 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.
MRDIN 5,85 7,80 33,33 MARDİN ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.
NUHCM 10,30 10,50 1,94 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
PRKTE 3,12 3,08 -1,28 PARK ELK. MAD. TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.
SARKY 2,24 2,72 21,43 SARKUYSAN ELEK. BAKIR SAN. TİC. A.Ş.

SISE 1,47 1,61 9,52 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
TRKCM 1,70 1,88 10,59 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.
UNYEC 3,88 4,70 21,13 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
USAK 1,32 1,48 12,12 UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.
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1 – 3 MINEX - 3. Balkan Madencilik Kongresi
Kültür Park Fuar Alanı İzmir, Türkiye. Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası  
E-posta: balkanmine@maden.org.tr unver@hacettepe.edu.tr URL: http://www.balkanmine.org.tr

1 – 3 14. Ulusal Kil Sempozyumu  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kanuni Kampusu 61080 Trabzon, Türkiye. 
Tel. (90-462) 377 2748 Faks: (90-462) 325 7405 Organizasyon: Kil Bilimleri Türk Milli Komitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi 
E-posta: kil2009@ktu.edu.tr, kil2009.ktu@gmail.com URL: http://www.jeoloji.ktu.edu.tr/kil2009/iletisim.htm

5 – 6 Evrensel UCG Zirvesi 2009 (Global UCG Summit 2009)
Le Meridian, Piccadilly, Londra, Birleşik Krallık. Organizasyon: IQPC Ltd E-posta: enquire@iqpc.co.uk URL: www.iqpc.com/uk/UCG/ediary

5 – 9 2. Uluslararası Karadeniz Bölgesi Jeoloji Sempozyumu
MTA Genel Müdürlüğü 06520 Ankara, Türkiye. Telefon : 90-312-287 91 93 Fax: 90-312-287 91 93 Organizasyon: MTA Genel Müdürlüğü 
E-mail: isgb@mta.gov.tr URL: http://www.mta.gov.tr/isgb/turkce/index.php

6 – 8 Mining World Özbekistan, 4. Uluslararası  Madencilik ve Metal ve Mineral İşleme Sergisi 
(Mining World Uzbekistan, 4th International Exhibition for Mining and Processing of Metals and Minerals)
Uzexpocentre, Taşkent, Özbekistan. Organizasyon: ITE Group Plc E-posta: anna.aleinikova@ite-exhibitions.com URL: www.miningworld-uzbekistan.com

6 – 9 APCOM 2009 Sheraton Vancouver Wall Centre Hotel, Vancouver, British Columbia, Kanada.  
Organizasyon: Canadian Institute of Mining, Metallurgy & Petrole E-posta: cim@cim.org URL: www.cim.org/apcom2009

8 – 9 Mining Magazine Kongresi (Mining Magazine Congress) White Oaks Conference & Resort, Niagara on the Lake, Ontario, Kanada.  
Organizasyon: Mining Magazine/ Aspermont UK Ltd E-posta: eileen.smith@aspermontuk.com URL: www.miningcongress.com

13 – 15 FILTECH 2009 Rhein-Main-Hallen, Wiesbaden, Hesse, Almanya.  Organizasyon: Filtech Exhibitions Almanya. E-posta: team@filtech.de URL: www.filtech.de
14 – 17 Endonezya Madenciliği 2009 (Mining Indonesia 2009) Jakarta International Exhibition Centre, Jakarta, Java, Endonezya.  

Organizasyon: PT Pamerindo Buana Abadi members of Allworld Exhibitions E-posta: mwaters@oesallworld.com URL: www.pamerindo.com
15 – 17 4. Uluslararası Bor Sempozyumu Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi, Eskişehir, Türkiye.  

Organizasyon: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü  E-posta: hkurama@ogu.edu.tr  URL: http://bor2009.ogu.edu.tr/
14 – 16 IFAC MMM 2009 – IFAC Madencilik, Mineral ve Metal Endüstrisinde Otomasyon Atölyesi

(IFAC MMM 2009 - IFAC Workshop on Automation in Mining, Mineral and Metals Industry)
Sheraton Miramar Hotel & Convention Center, Vina del Mar, V Region, Şili. Organizasyon: Gecamin and University of Federico Santa Maria 
E-posta: info@ifacmmm2009.com URL: www.ifacmmm2009.com

20 – 22 4. Sondaj ve Sorunlu Bölgelerde Sondaj Forumu (Fourth Drilling and Completing Trouble Zones)
San Luis Resort and Convention Center, Galveston, Teksas, ABD.  Organizasyon: Offshore Engineer Conference and Events  
E-posta: rvanegas@oilonline.com URL: www.drillingtroublezones.com

20 – 22 Çin Madencilik Kongresi ve Fuarı 2009 (China Mining Congress and Expo 2009)
Tianjin Binhai Convention and Exhibition Centre, Tianjin, Çin.  Organizasyon: ALL Exhibition and Conference Co Ltd  
E-posta: info@mining-expo.com URL: www.china-mining.com

22 – 23 Türkiye‘nin Jeotermal Potansiyeli ve Arama Yöntemleri İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü İstanbul, Türkiye.  Tel: 212 473 70 70   Faks: 212 473 71 80 
E-posta: hosgorme@istanbul.edu.tr URL: http://www.istanbul.edu.tr/eng/jeoloji/jeotermal/

27 – 30 Çin Kömür ve Madencilik Fuarı 2009 (China Coal and Mining Expo 2009) National Agriculture Exhibition Center, Beijing, Çin.  
Organizasyon: Together Expo Limited  E-posta: togetherbjo@together-expo.com.cn URL: www.chinaminingcoal.com/2009

29 – 30 Kanada Enstitüsü 3. Yıllık Maden Nakliyesi Buluşması  (The Canadian Institute’s 3rd Annual Mine Haulage)
Crowne Plaza Chateau Lacombe, Edmonton, Alberta, Kanada.  Organizasyon: The Canadian Institute  
E-posta: publications@canadianinstitute.com URL: www.canadianinstitute.com/MineHaulage.htm

30 Ekim 
1 Kasım

1. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı Ürgüp  Organizasyon: Jeoloji Mühendisleri Odası - Ürgüp Belediyesi 
E-posta: gurhan46@gmail.com URL: http://www.jmo.org.tr/etkinlikler/sempozyumlar/index.php??etkinlikkod=

Ka
sım

 20
09

2 – 4 Maden Teknolojileri Uluslararası (MINE-TECH International) Gallagher Convention Centre, Midrand, Johannesburg, Güney Afrika.  
Organizasyon: Spintelligent  E-posta: nadia.boucher@spintelligent.com URL: www.MineTechExpo.com

2 – 3 Dünya Rafine Teknolojileri Zirvesi 2009 (World Refining Technology Summit 2009) Trend Hotel Savoyen, Viena, Avusturya. 
Organizasyon: Standard Board Pvt. Ltd. E-posta: m.shah@standardboard.com URL: www.standardboard.com/refiningtechnology

2 – 6 Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2009
Sümer 1. Sokak No: 12/4 06440 Kızılay, Ankara.  Tel: +90 312 232 5777 - Faks: +90 312 230 85 74 - Gsm: 0533 762 28 13 
Organizasyon: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası E-posta: cbs2009@hkmo.org.tr  URL: http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/cbs/

2 – 6 Petrol ve Gaza Bakış,  Asya 2009 (Oil & Gas Outlook Asia 2009)
Grand Hyatt, Singapur.  Organizasyon: Terrapinn  E-posta: yeeling.chua@terrapinn.com URL: www.terrapinn.com/2009/asiaoilgas

3 – 5 Pigmentlerin Geleceği 2009 (The Future of Pigments 2009)
Hamburg Marriott, Hamburg, Hamburg, Almanya.  Organizasyon: Pira International  E-posta: paul.squires@pira-international.com URL: www.pigmentmarkets.com

4 – 6 Türkiye 2. Maden Makinaları Sempozyumu ve Sergisi
Zonguldak, Türkiye  Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi 
E-posta: madenmakinalari2009@mmo.org.tr URL: http://madenmakinalari2009.mmo.org.tr/ 

9 – 12 Flotasyon 09 (Flotation 09)
Vineyard Hotel, Cape Town, Güney Afrika. Organizasyon: MEI  E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com

9 – 12 LNG Piyasalar ve Kısa Süreli İmkanlar Singapur, Singapur Organizasyon: CWC School for Energy
E-posta: kadams@thecwcgroup.com URL: www.thecwcgroup.com/training/trainingproduct/index.aspx?ID=44

9 – 11 Yamaç Duraylılığı 2009 (Slope Stability 2009)
University of Los Andes, Santiago, Metropolitana, Çin.  Organizasyon: CSIRO & University of Los Andes E-posta: rfuentes@uandes.cl URL: www.slopestability.cl

9 – 10 Nükleer Atık: Yeraltına Depolama ve Tasviye Çabaları Londra, Birleşik Krallık Organizasyon: VIBevents
E-posta: events@vibevents.com URL: http://www.arena-international.com//power/nuclearwaste

10 – 12 Embiz Moskova - Expocentre Fuar Alanı, Moskova, Rusya Organizasyon: OWP Ost-West-Parner GmbH
E-mail: info@embiz-moscow.com URL: www.embiz-moscow.com

18 – 20 Maden Sevkiyatı 2009 Konferansı Novotel, Bribane, Queensland, Avustralya Organizasyon: IBR Conferences
E-posta: info@ibrc.com.au URL: www.ibrc.com.au 

19 – 20 Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu
Çukurova Üniversitesi, Mithat Özsan Amfisi, Balcalı, Adana, Türkiye.  Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası Adana Şubesi  E-posta: zenkilic@cu.edu.tr

23 – 24 Kömür Madeni Metanı (Coal Mine Methane) Crowne Plaza Hotel - St James, Londra, Birleşik Krallık.  Organizasyon: SMi Group 
E-posta: agibbons@smi-online.co.uk URL: www.smi-online.co.uk
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1 - 2 5. Ulusal Kırma Taş Sempozyumu  TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, Türkiye.  
Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi E-posta: istanbul@maden.org.tr

1 – 2 İnsani Hataları Öneleme (Human Error Prevention)  Fiesta Henderson Hotel, Henderson, NV, ABD. Organizasyon: BW (Ben) Marguglio, LLC 
E-posta: ben@HighTechnologySeminars.com URL: www.HighTechnologySeminars.comz

1 – 2 Madenler ve Para Londra (Mines and Money London)  Business Design Centre, Londra, Birleşik Krallık. Organizasyon: Mining Journal / Aspermont UK 
E-posta: eileen.smith@aspermontuk.com URL: www.minesandmoney.com

1 – 2 Petrol ve Gaz İçin İleri Düzey Kontrat Risk Yönetimi Avrupa  Marcliffe Hotel, Aberdeen, United Kingdom.  Organisers: IQPC
E-posta: enquire@iqpc.co.uk  URL: http://www.contractriskmanagement.com/?MAC=11579.003EDIARY

1 – 4 Asya Madenciliği Kongresi 2009  Plaza Royal Oriental Şangay, Şangay, Çin  Organizasyon: SZ&W Group
E-posta: amyh@szwgroup.com  URL: http://www.miningasiaonline.com/

2 – 4 PROCEMIN 2009 - VI Uluslararası Mineral İşleme Semineri (PROCEMIN 2009 - VI International Mineral Processing Seminar)
Sheraton Hotel & Convention Center, Santiago, RM, Şili. Organizasyon: Gecamin Ltd. and University of Chile 
E-posta: info@procemin2009.com URL: www.procemin2009.com

3 – 4 4. Yıllık Çin Altın Ve Değerli Metaller Zirvesi  Ramada Plaza Pudong Hotel Şangay, Şangay, Çin  Organizasyon: IGVision International Corporation Şangay
E-posta: merketing@igvision.com  URL: www.chinagoldsummit.com

3 – 4 Kök-Sebep Analizi (Root Cause Analysis)  Fiesta Henderson Hotel, Henderson, NV, ABD. Organizasyon: BW (Ben) Marguglio, LLC
E-posta: ben@HighTechnologySeminars.com URL: www.HighTechnologySeminars.com

17 – 18 Toprak Mülkiyeti Sempozyumu  ODTÜ Mezunlar Derneği Vişneşlik Tesisleri, Ankara, Türkiye. Organizasyon: Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği 
E-posta : toprakmulkiyeti@toprakmulkiyetisempozyumu.net URL: http://www.toprakmulkiyetisempozyumu.net

23 – 25 Jeotermal Kongresi  MTA Kültür Merkezi, Ankara, Türkiye. 
Organizasyon: TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası E-posta: jfmo@jeofizik.org.tr URL: http://www.tmmobjeotermal.org
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21 – 24 Ocak IME 2010  TBC, Kolkata, Hindistan.  Organizasyon: Expomedia Events Limited E-posta: oleg.netchaev@eme-uk.com URL: www.indianmining.com
24 - 26 Ocak Mena-Ex 2010  Cidde Hilton, Cidde, Suudi Arabistan.  Organizasyon: CWC E-posta: vdavid@thecwcgroup.com URL: www.mena-ex.com
2 – 4 Şubat II. Uluslararası Mermer ve Doğaltaşlar Kongresi

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Kıbrıs Şehitleri Cad. 1477 Sok. No.12 Alsancak, İzmir, Türkiye. Organizasyon: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Tel: 0 (232) 463 06 89  Fax: 0 (232) 463 95 50 E-posta: izmir@jmo.org.tr mermer2010@gmail.com  URL:   http://www.mermer.jmo.org.tr/

4 – 5 Şubat Endüstriyel Minerallerde Cevher Zenginleştirme ‘10 (Processing of Industrial Minerals ‘10)
The President Hotel, İstanbul, Türkiye. Organizasyon: MEI E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com/pim10/

9 – 10 Şubat E ve P Bilgileri Veri Yönetimi  Marriott Hotel Regents Park, Londra, Birleşik Krallık  Organizasyon: SMi Group
E-posta: agibbons@smi-online.co.uk  URL: http://www.smi-online.co.uk/10epdata30.asp

17 – 20 Şubat MTB Yağ ve Gaz – Dubai (MTB Oil and Gas - Dubai)
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.  Organizasyon: Copland Events Ltd E-posta: info@coplandevents.com URL: www.coplandevents.com

4 – 6 Mart Lastik Fuarı Africa (Tyre Expo Africa)  
Santon Convention Centre, Johannesburg, Güney Afrika. Organizasyon: ECI INTERNATIONAL LTD E-posta: paul_eci@btconnect.com URL: www.eci-international.com

7 – 10 Mart PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada)  Toronto, Kanada.  Organizasyon: Prospectors & Developers Association of Canada
E-posta: convention@pdac.ca  URL: www.pdac.ca

22 – 26 Mart Asya Madencilik Kongresi 2010 (Asia Mining Congress 2010)
Raffles City Convention Centre, Singapur, Singapur. Organizasyon: Terrapinn E-posta: winnie.koh@terrapinn.com URL: www.terrapinn.com/2010/asiamining/

13 – 16 Nisan Kırma - Öğütme ‘10 (Comminution ‘10)  The Vineyard Hotel, Cape Town, Güney Afrika. Organizasyon: MEI E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com
13 – 14 Nisan JeoSondaj 2010 (GeoDrilling 2010) 

exec centre Peterborough, East of England Showgrou, Peterborough, Peterborough, Birleşik Krallık. Organizasyon: GeoDrilling International / Asprmont UK Ltd 
E-posta: eileen.smith@aspermontuk.com URL: www.geodrillingshow.com

14 – 16 Nisan Madencilik Dünyası Rusya 2010 (Mining World Russia 2010)  Crocus-Expo IEC, Krasnogorsk-4, Moskova, Rusya.  Organizasyon: Primexpo 
URL: www.eventseye.com/fairs

14 – 16 Nisan 6. Güney Doğu Avrupa EE&RES Kongresi ve Sergisi  Inter Expo Center / IEC, Sofya, Bulgaristan  Organizasyon: Via Expo Ltd.
E-posta: Office@viaexpo.com  URL: www.viaexpo.com

19 – 25 Nisan Bauma 2010  New Munich Trade Fair Centre, Münih, Almanya.  Organizasyon: Messe München GmbH URL: www.bauma.de
20 - 22 Nisan İkinci Uluslararası Blok ve Ara Katlı Göçertme Sempozyumu (Second International Symposium on Block and Sublevel Caving)

Novotel Langley Hotel, Perth, WA, Avusturalya.  Organizasyon: The Australian Centre for Geomechanics 
E-posta: acginfo@acg.uwa.edu.au URL: www.caving2010.com

9 – 12 Mayıs Kanada Madencilik, Metalurji ve Petrol Enstitüsü 2010 Konferansı ve Sergisi (The Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum’s 2010 Conference & Exhibition)
Vancouver Kongre & Sergi Merkezi, Vancouver, British Columbia, Kanada.  Organizasyon: Kanada Madencilik, Metalurji ve Petrol Enstitüsü
E-posta: cim@cim.org  URL: www.cim.org/vancouver2010

26 – 27 Mayıs AIMS 2010 – Üçüncü Uluslar arası “Mineral Kaynakları ve Maden Geliştirme” Sempozyumu (AIMS 2010 - Third International Symposium “Mineral Resources and Mine Dev.”)
Kármán Auditorium of the RWTH Aachen Üniversitesi, Aachen, Kuzey Rhine-Westphalia, Almanya.  Organizasyon: Institute of Mining Engineering I, RWTH Aachen Üniv.
E-posta: aims@bbk1.rwth-aachen.de  URL: www.aims.rwth-aachen.de

2 – 4 Haziran Türkiye 17. Kömür Kongresi  Zonguldak  Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi
E-posta: komurkongresi2010@gmail.com  URL: www. maden.org.tr

15 – 16 Haziran Değerli Metaller ‘10 (Precious Metals ‘10)
Falmouth Beach Resort Hotel, Falmouth, Cornwall, Birleşik Krallık.  Organizasyon: MEI E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com/preciousmetals10/

17 - 18 Haziran Nikel Zenginleştirme ‘10 (Nickel Processing ‘10)
Falmouth Beach Resort Hotel, Falmouth, Cornwall, Birleşik Krallık.  Organizasyon: MEI  E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com

6 – 9 Temmuz MTA Vietnam  SECC, Ho Chi Minh City, Saigon, Vietnam  Organizasyon: VietAllworld  E-posta: mta@oesallworld.com  URL: www.allworldexhibitions.com/metal
4 – 5 Kasım VI. Delme - Patlatma Sempozyumu  Ankara, Türkiye.  Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası

E-posta : delpat@maden.org.tr  URL: http://www.maden.org.tr/etkinlikler/delpat/index.php?etkinlikkod=103
8 – 9 Kasım Çinko Zenginleştirme ‘10  (Zinc Processing ‘10)  Vineyard Hotel, Cape Town, Güney Afrika.  Organizasyon: MEI 

E-posta: bwills@min-eng.com  URL: www.min-eng.com
10 – 12 Kasım Proses Mineralojisi ‘10  (Process Mineralogy ‘10)  Vineyard Hotel, Cape Town, Güney Afrika.   Organizasyon: MEI 

E-posta: bwills@min-eng.com  URL: www.min-eng.com
13 – 14 Kasım Biyo ve Hidrometalurji 2010  (Bio and Hydrometallurgy 2010)  Vineyard Hotel, Cape Town, Western Cape, Güney Afrika.   Organizasyon: MEI 

E-posta: bwills@min-eng.com  URL: www.min-eng.com/biohydromet10/
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Seri İlanlar

Seri ilanlar bölümümüzde maden 
sahası, cevher, makine ve ekipman 
alım / satım ilanları ile sektörel kariyer 
ilanları yayınlanacaktır. Bu sayfadan 
hedef kitlenize ulaşmak isterseniz 
reklam@madencilik-turkiye.com 
adresinden bizimle iletişime geçiniz.

Ebatlar: 
1x1 İlan : 85mm x 42mm 
2x1 İlan : 174mm x 42mm 
1x2 İlan : 85mm x 88mm 
2x2 İlan : 174mm x 88mm

Osho Group of Companies are looking for a 
Geologist with some mining and/or exploration 
experience for full-time employment to research, 
investigate and facilitate mining and exploration 
opportunities in Turkey.

The minerals of interest are coal, chrome, 
manganese, and iron ore.

Requirements:
Graduate degree in Geology as a minimum• 
At least 3 years experience in mining and/or exploration • 
of chrome/manganese/coal/iron ore deposits
Good geological report-writing skills (in English)• 
Experience in geological field mapping and surveying• 
Experience and/or good understanding of other • 
prospecting methods – geophysical, geochemical, etc. 
General field exploration• 
Evaluating economic potential of ore deposits• 
Strong ability to work proactively and independently• 

 
Tasks & Responsibilities:

Extensive minerals research and target generation in • 
Turkey principally, and various other countries of interest 
to the Company – as the case may arise
Conduct thorough evaluation and assessment of • 
mineral deposits in terms of geology, grade, mineability, 
infrastructure and logistics
Assist with the compilation  and submission of • 
Prospecting and Mining Applications and do follow-ups 
with relevant departments and agencies
Liaise with various local and foreign agencies (ministries • 
of mining/minerals,  MTA, MIGEM, geosciences, 
universities, etc.) to gather data and information on 
mineral deposits and/or licence holders
Field-work: carry out geological mapping, surveying, • 
sampling, pitting, and trenching, etc. and proper analyses 
and recording of results
Overseeing of drilling operations and ensuring • 
environmental, health and safety requirements are 
maintained by exploration crew
Borehole positioning, core logging, sampling and sample • 
dispatch and proper recording of results
Ongoing analysis and assessment on prospecting • 
results obtained with respect to ore-body, mineability, 
geological structure, grades, etc.
Provide regular technical and progress reports to • 
management and translation of Turkish reports into 
English
Liaise and cooperate with any other disciplines as may be • 
necessary (geophysicist, environmental, laboratory, rock 
engineering, etc.)

Contact:
Sundil Ramluggan
Exploration Manager
Osho SA Coal Mining (Pty) Ltd
Ph:   011-653 1740
Fx:    011-318 0922
Cell: 083 554 7769
sundil@oshoventures.com
www.oshoventures.com

İş Tanımı:
Mardin’de faaliyet gösteren Dalazlar Sondajcılık Ltd. 

Şti. firması tarafından yeni alınan AGI marka Çok Elektrotlu 
Rezistivite cihazı için Jeofizik Mühendisi alınacaktır.

Aranan özellikler ve iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.

Aranan Özellikler:
Çok Elektrotlu Rezistivite ve IP konusunda deneyimli,
Ağırlıklı olarak Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde 

çalışabilecek,
Bay adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli (en az 2 yıl),
Aktif araç kullanabilen,
Seyahat engeli olmayan,
Analitik düşünebilen, çözüm odaklı çalışan ve ekip 

çalışmasına uyumlu,

İletişim:
Dalazlar Sondajcılık Ltd. Şti.
İpekyolu üzeri No:300 Kızıltepe / MARDİN
Tel: 0 482 – 313 02 63
Faks: 0 482 – 312 30 76
GSM: 0 533 – 305 06 62
Web: www.dalazlar.com
e-mail: adilozdemir2000@yahoo.com

Karadeniz Holding A.Ş. bünyesinde yer alan 
madencilik şirketinin Manisa-Selendi’de bulunan 
maden tesislerinde görevlendirilmek üzere;

* Sondaj makinaları konusunda en az 5 yıl tecrübeli;
* Organizasyon ve koordinasyon yetkinlikleri 

gelişmiş, sonuç odaklı
* Askerlikle ilişiği olmayan, 
sondörler aranmaktadır.

İletişim:
Seyhan GÜNGÖR
KARADENİZ HOLDİNG
IK DEPARTMANI 
İŞE ALIM UZMANI
Tel: 0 212 295 47 37 - 242
Faks: 0 212 295 47 43
e-mail: seyhan.gungor@karadenizholding.com

Seri ilanlar bölümümüzde maden sahası, cevher, 
makine ve ekipman alım / satım ilanları ile sektörel 
kariyer ilanları yayınlanacaktır. Bu sayfadan hedef 
kitlenize ulaşmak isterseniz reklam@madencilik-turkiye.com 
adresinden bizimle iletişime geçiniz.

Ebatlar: 
1x1 İlan : 85mm x 42mm - 2x1 İlan : 174mm x 42mm 
1x2 İlan : 85mm x 88mm - 2x2 İlan : 174mm x 88mm
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