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Bu Ay
Büyük yatırımların ve 

önemli ihalelerin yılı olarak 
değerlendirebileceğimiz

2011’de, dünyadaki grevler ve 
doğal felaketler ile yavaşlayan 

madencilik faaliyetleri arasında 
ülkemiz önemli

bir ivme kazandı. Ülkemizde yeni 
yeni gelişmeye başlayan madencilik 

bilinci ve yavaş yavaş madenciliğin 
ekonomideki öneminin kavranması 

sayesinde 2011’de ülkemiz bir
maden ülkesi olma yolunda sağlam 

adımlar attı. 

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

Yazılar word formatında, ilgili resimler ve çizimler yazıdan ayrı bir şekilde, yüksek çözünür-
lükte (minimum 300 dpi) jpg, bmp, tiff resim formatlarında gönderilecektir. Yazılar e-posta 
aracılığı ile info@madencilik-turkiye.com adresine veya CD ile yayın idare merkezi adresine 
gönderilebilir. Gerekli görüldüğü takdirde yazılarda düzeltme istenebilir. Bu durumda yazar 
ile iletişime geçilecektir. Posta ile gönderilen yazılar dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın 
yazarına iade edilmez. 
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2010 yılını, bir önceki yıl yaşanan küresel ekonomik krizin etkileri ile kapatan Türkiye, 
krizin etkilerinin azalması ile 2011 ihracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinin rekorunu 
kırdı. 2011’de Ortadoğu ülkelerinde yaşanan kargaşaya ve başta Avrupa ülkelerinde ol-
mak üzere baş gösteren finansal dar boğaza rağmen ihracatımız 2010 yılına göre % 18,2 
oranında artarak 134,5 milyar USD seviyesine ulaştı. Türkiye ihracatının 2023’te 500 mil-
yar USD’ye ulaşma hedefinin tutturulması için yıllık ihracat artış oranının % 12 civarında 
olması yeterli iken, bu yılki artışın % 18,2 olması, hedefe çok daha erken ulaşma ihtimalini 
doğurdu.

İhracatımız 2008’de rekor seviyeye ulaşmış ancak 2009 yılında yaşanan küresel ekonomik 
kriz neticesinde 2009’da ihracat oranları düşüş göstermişti. 2010’da durum bir miktar to-
parlanmış, 2011’de ise 2008 rakamları da geçilerek yeni bir rekor kırılmıştır. 

Maden ihracatımızın bu rakamlardaki payına bakarsak 2010 yılında 113,6 milyar USD 
olarak gerçekleşen toplam ihracatımızın % 3,2’si madencilik ürünlerini kapsıyordu. Bir 
önceki yıla göre % 46 oranında artış göstererek 3,6 milyar USD olarak gerçekleşen maden 
ürünleri ihracatımız 2008 yılı rekorunu geride bırakarak tüm zamanların en yüksek ihra-
cat değerine ulaşmıştı. 2010 hedefi 3 milyar dolar olarak belirlenen maden ihracatımızın 
büyük oranda artış göstererek 3,6 milyar USD’ye çıkması maden ihracatçılarını umutlan-
dırmış ve 2011 hedefi 4,7 milyar USD olarak belirlenmişti.

Ancak 2011’de bu hedef yakalanamadı. 2011 yılında 134,5 milyar USD olarak gerçekleşen 
toplam ihracatımızda madencilik ürünlerimizin payı % 2,9 oldu. Bu rakamın ihracat değe-
ri ise 2010’a göre % 6 artarak 3,8 milyar USD oldu. 

Peki hedefimiz maden ihracatımızı arttırmak mı, yoksa sahip olduğumuz hammaddeler-
den uç ürün elde ederek bu ürünleri ihraç etmek mi olmalı? Bazı kesimler ilk seçenekle 
kısa vadede ekonomimize kaynak yaratmayı hedef olarak belirlese de doğru yanıt ikinci-
sidir. Bu doğruya da son yıllarda biraz yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Hepimizin bildiği gibi 
geçmişte genellikle hammaddeyi yer altından çıkararak doğrudan satıyorduk. Son yıllar-
da artan tesis yatırımları ile hammaddeyi çıkarıp en azından bir ara ürün üretip onu ihraç 
ediyoruz. Ancak tabi hammadde satışı da devam ediyor. 

İşin özünde ara ürün ihracı da yeterli değil. Ara ürünlerin gelişmiş ülkelerde son ürünün 
elde edilmesi için kullanıldığı gibi, bizim de son ürün üretilecek fabrikalar kurmamız, tek-
noloji üretmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde ekonomimize kısa vadeli değil uzun vade-
de kaynak yaratmış oluruz. 

Başta endüstriyel hammaddeler olmak üzere, bazı metalik madenler ve linyit açısından 
zengin bir ülke olmamıza rağmen birkaç maden çeşidi dışında dünya ölçeğindeki rezerv-
lere sahip değiliz. Madenlerimizi cevher olarak ihraç etmek kaynaklarımızı hoyratça kul-
lanmak anlamına gelmektedir. Ülkemiz, gelişen dünyada önemli bir yere sahip. Ancak 
bu yerimizi daha yukarılara taşıma imkanına da sahibiz. Bunun için daha fazla çalışmalı, 
daha fazla üretmeliyiz. Kaynaklarımızı kendimiz değerlendirmeli, bu amaçla tesis yatırım-
ları yapmalıyız. Yoksa hammaddeyi ya da ara ürünü düşük fiyatla ihraç edip, yurt dışında 
üretilen son ürünü yüksek fiyatla ithal etmeye devam edeceğiz.

Tabi bu konu tek bir sayfaya sığdırılamayacak kadar çok sayıda etkenle değerlendirilmesi 
gereken bir konu. Ancak özetle doğru olanın bu olduğu aşikardır.  

2011 İhracatında 
Rekor Kırıldı Ama…
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Mediterranean, Kızıldağ Projesi’nin 
% 20 Hissesini Satıyor 
Mediterranean Resources, Artvin - Yusufeli’nde bulunan Kızıl-
dağ Projesi’nin (Taç, Çorak ve Çevreli sahalarını kapsıyor) % 20 
hissesini yerli şirket Lovet Tekstil Gıda Turizm Org. İnş. Sanayi 
ve Dış Ticaret AŞ şirketine satmak için niyet mektubu imzaladı-
ğını duyurdu. Yapılan anlaşmaya göre Lovet, Mediterranean’ın 
Türkiye’deki bağlı ortaklığı Akdeniz Madencilik AŞ adına, Kızıl-
dağ Projesi’nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu’nu 
alacak ve bunun için yapılacak tüm masrafları üstlenecek. Bu 
kapsamda Lovet’in Orman İzni ve GSM Ruhsatını da alması 
gerekiyor. Mediterranean’ın Çeltik Projesi ise bu anlaşmanın 
dışında tutuluyor.
İstanbul merkezli Lovet, inşaat,  petrol - gaz arama, tekstil, otel 
işletmeciliği, gayrimenkul geliştirme alanlarında faaliyet gös-
teren bir şirket olarak biliniyor.  
Bu anlaşmanın imzalanmasından kısa süre sonra şirket Kızıldağ 

Projesi kapsamında iki yeni bakır - altın ve baz metal minerali-
zasyonu keşfettiğini de duyurdu. Batı Çorak bölümünde keşfe-
dilen ilk mineralizasyon; Çorak cevher yatağının merkezinden 
yaklaşık 2,2 km kuzeybatıda yer alıyor. Yüzey kayaç örnekleme-
sinden elde edilen en yüksek değerler % 5,59 Cu, % 7,27 Pb, % 
1,8 Zn ve 0,75 g/t Au şeklinde. 
Kuzey Çevreli bölümünde yer alan ikinci mineralizasyon ala-
nı ise 2011 yazında orman yollarının açılması sırasında ortaya 
çıkarılmıştı. Yüksek sülfidasyon epitermal altın - bakır minera-
lizasyonu olarak yorumlanan yeni keşif alanında yapılan sınırlı 
çalışmalar kapsamında elde edilen en yükser değerler 1,35 g/t 
Au, % 1,26 Cu ve % 1,21 Zn şeklinde.
Yapılan bu keşifler Kızıldağ Projesi’nin genişleme potansiyeli-
nin bulunduğunu gösteriyor ve yeni sondaj hedeflerinin orta-
ya çıkmasını sağlıyor.  

Aralık 2011

Çöllolar Afetinden Sonra Elektrik Üretimi Düştü
Türkiye’nin en büyük termik santrali olan Afşin Elbistan B Ter-
mik Santrali’nin kömür ihtiyacını karşılayan Çöllolar Kömür 
Havzası’nda Şubat 2011’de meydana gelen kütle hareketi, 
santralin elektrik üretimini olumsuz etkiledi. Termik santral 
yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre 2010 yılında 7 milyar 694 
milyon 418 bin kilovat elektrik enerjisi üretildi, heyelandan 

sonra madende kömür üretiminin durması nedeniyle 2011 yılı 
enerji üretimleri 5 milyar 732 milyon 897 bin kilovata düştü. 
Kazanın yaşandığı 2011 yılında B Termik Santrali’nin üretimi 
için 13.163.512 ton kömür tüketimi yapıldığını ifade eden yet-
kililer santralde 2010 yılında tüketilen kömürün miktarının da 
16.520.297 ton olduğunu belirttiler.  

Ocak 2012

Soner Temel Mühendislik, 
Maden İşletmeciliğine Başlama Kararı Aldı
Yer altı yapıları ve temel mühendisliği uygulama alanlarında 
hizmet vermek üzere 2000 yılında kurulan Soner Temel Mü-
hendislik İnşaat ve Ticaret AŞ (STM), maden işletmeciliğine 
başlama kararı aldığını duyurdu. Halen metro tünel ve istas-
yonları, alt - üst geçit projeleri, HES projeleri, maden hazırlık 
galerileri ve maden üretimi faaliyetlerini yürütmekte olan şir-
ket, bu faaliyetlerinden elde ettiği bilgi birikimini, kendi made-
nini işletme hedefi kapsamında kullanmayı planlıyor. 
Şirket madencilik faaliyeti olarak hali hazırda, uzman ekip sıfatı 
ile Tüprag Metal Madencilik Şirketi’nin Efemçukuru Altın Ma-
deni hazırlık işlerini ve kısmi cevher üretimi faaliyetlerini yürüt-
mekte. Ayrıca, Soma Kömür İşletmeleri Şirketi’nin geçtiğimiz 
aylarda ihalesini aldığı, Zonguldak’ta bulunan Bağlık - İnağzı 
kömür sahasının 14° eğimli ve 4.000 m uzunluğundaki hazırlık 
galerilerinin yapım sözleşmesini de imzalamış durumda.
Maden grubunu Ankara ofisinde oluşturarak yer altı yapıları 

konusundaki birikimini yer altı maden işletmeciliğine aktarma 
imkanı arayışı içine giren STM, taahhüt, rödovanslı sahalar, ruh-
satlı sahalar ve MİGEM ihaleleri ile ilgilenerek 2012 yılı sonuna 
kadar kendi işletmesini hayata geçirmeyi hedeflemekte. 

STM’nin Galerileri Çalışmalarından Bir Görüntü
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Demirören Grubu
Madenciliğe Girdi
Milangaz, Likidgaz, Milliyet Gazetesi gibi markalarıyla tüketici 
tarafından tanınan ve yöneticilerinden Yıldırım Demirören’in 
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı nedeniyle de kamuo-
yunun yakından takip ettiği Demirören Şirketler Grubu, ma-
dencilik sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalara baş-
ladı. KG Madencilik Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile GK 
Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ isimli iki şirket kuran 
Demirören Grubu’nun bu şirketlerine Ena Madencilik ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi de ortak olarak gözüküyor. Yapılan bu 
ortaklığın elinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde çeşitli maden 
arama ruhsatlarının bulunduğu öğrenilenler arasında. 

Aralık 2011

Cerattepe Yeniden 
İhaleye Çıkıyor 
Sektörde Cerattepe Yatağı olarak bilinen Artvin - Kafkasör - 
Cerattepe Bakır Yatağı, yapılacak ihale ile işletmeye açılıyor. 
3213 Sayılı Maden Kanunu’nun hükümleri uyarınca hukuki 
durumları sona eren ve Cerattepe Yatağını içine alan, erişim 
numaraları 2138835 ve 2074434 olan bakır - çinko - altın - gü-
müş sahaları, birlikte ihale edilmek üzere Kanun’un 30’uncu 
maddesine göre 12 Aralık 2011 tarihinde 108. Grup olarak ilan 
edildi. Migem tarafından yapılan duyuruya göre ihale tarihi 17 
Şubat 2012, saati ise 14.00. 
Sahada geçmiş yıllarda özel sektör tarafından yapılan çalış-
malarda yatağın tenörü % 8,8 Cu, % 1,1 Zn, 1,4 g/t Au ve 33 
g/t Ag olarak belirtiliyor. Yüksek tenörlü bakır sülfit sahasında 
görünür + muhtemel rezerv miktarı ise 1.560.000 ton olarak 
hesaplanmış durumda.
Şartnamesinin 10.000 TL (On bin Türk Lirası) olduğu ihalede 
teklifler kapalı olarak alınacak, ihale açık arttırma usulü ger-
çekleştirilecek. Şartnamede belirtilen bazı bilgilere göre saha-
da yıllık asgari olarak 500.000 ton tüvenan (ham) ve 10.000 ton 
blister (metal) bakır madeni üretiminin yapılmasının zorunlu 
olduğu öğrenildi. 

Aralık 2011

Bursa’daki Grizu Patlamasından 
Hapis Cezası Çıktı
10 Aralık 2009 tarihinde Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesin-
de yer alan özel bir maden işletmesinde meydana gelen grizu 
patlamasında 19 işçi yaşamını yitirmişti. İlçeye bağlı Bükköy’de 
faaliyet gösteren Bükköy Madencilik şirketinin yer altı kömür 
işletmesinde meydana gelen kaza sonrası Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davada “taksirle ölüme ve yaralamaya 
neden olma” suçundan tutuksuz olarak yargılanan 6 kişiden 3’ü 
5’er yıla, diğer 3 kişi de 6 yılı aşkın süreyle hapis cezasına çarptırıl-
dı. Dava sonucunda Bükköy Madencilik şirketinin yönetim kuru-
lu başkanı Nurullah Ercan, yönetim kurulu üyeleri Kasım Karataş 
ve Orhan Latif Ercan’a 5’er yıl; maden ocağının şefi Bayram Erdo-
ğan, teknik nezaretçi Hayrettin Çelik ve taşeron firmanın sahibi 
Fahrettin Şolpan’a ise 6 yıl 8’er ay hapis cezası verildi. Mahkeme 
heyeti, madende işçi olarak çalışan ve taşeron firmaya işçi temin 
ettiği bildirilen Ahmet Yalvaç’ın ise beraatına hükmetti. 
Kararın açıklanmasının ardından madende hayatını kaybeden 
madencilerin yakınlarından bazılarının, verilen cezaları az bula-
rak adliye önünde sinir krizi geçirdikleri bildirildi. Madenci aile-
lerinin karara itiraz edecekleri de öğrenilenler arasında. 

Aralık 2011

2011’de Maden Kazalarında 

77 Madenci 
Hayatını Kaybetti 
Maden Mühendisleri Odası verilerine göre Ocak - Aralık 2011 
döneminde ülke genelinde meydana gelen maden kazalarında 
ikisi mühendis 77 madenci hayatını kaybetti. 62‘si yer altı, 24‘ü 
yer üstü maden işletmelerinde meydana gelen 86 iş kazasında 
117 madencinin ise yaralandığı tespit edildi. 
2010 yılında yaşanan maden kazalarında hayatını kaybeden 
madencilerin sayısı 105, 2009’da ise 92 olarak tespit edilmişti. 
2009 yılı sonunda ve 2010 yılında yaşanan grizu patlamaları 
nedeniyle bu yıllardaki rakamların daha yüksek olduğu tah-
min ediliyor. Bilindiği gibi 2009’da Bursa Mustafakemalpaşa’da 
19 madenci, 2010’da Balıkesir Dursunbey’de 17 ve Zonguldak 
Karadon’da 30 madenci grizu patlamalarında hayatını kay-
betmişti. 2011’de ise en önemli maden kazası olarak; Afşin 
Elbistan’da yaşanan devasa yer hareketi nedeniyle 10 maden-
cinin toprak altında kalması görülüyor. 
2011’de çoklu ölüme sebebiyet veren grizu kaynaklı bir kaza 
yaşanmaması sevindirici bir durum olarak görülürken, ortala-
ma yıllık ölüm oranında azalma olmaması, maden işletmelerin-
de iş güvenliği konusunun hala yeterince ön planda tutulmadı-
ğının bir göstergesidir.  

Aralık 2011

Enda Satıldı, 
Temon Kuruldu 
1993 yılında 160’dan fazla işadamının bir araya gelerek kurdu-
ğu ve enerji üretimi ile satışı konusunda faaliyet gösteren Enda 
Enerji Holding’in hisseleri 110 milyon EUR’a Alman enerji firma-
sı HotRock GmbH’ye satıldı. Düzenlenen olağan üstü genel ku-
rul ile kararı alınan satış sonrası holdingin bazı yönetim kurulu 
üyelerinin aralarında bulunduğu bir grup iş adamının Temon 
Tarım Enerji Madencilik AŞ isimli bir şirket kurduğu öğrenildi. 
Şirket ortakları, geçmiş deneyimleri ile enerji alanında çeşitli 
faaliyetler yürütmeyi, madencilik alanında ise arama ve işlet-
mecilik yatırımları yapmayı planlıyor. 

Aralık 2011
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TKİ’nin Yeni Yöneticisi 
Mustafa Aktaş Oldu 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yö-
netim Kurulu Başkanlığına, aynı kurumda daha önce Genel 
Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan 
Mustafa Aktaş atandı. 1963 Çorum - Osmancık doğumlu olan 
Aktaş, 1982 Osmancık İmam Hatip Lisesi’ni, sonrasında da İTÜ 
Maden Mühendisliği Bölümünü bitirdi.  1986 - 1988 yılları ara-
sında Kemerburgaz’da özel maden işletmelerinde mühendis 
olarak çalıştı. 1988 - 1989 TKİ Afşin - Elbistan Linyitleri’nde ve 
1989 - 2002 TKİ Alpagut - Dodurga Linyitleri’nde mühendis, 
vardiya mühendisi, emniyet mühendisi, işçi sağlığı ve iş gü-
venliği başmühendisi, istihsal şube müdürü, işletme müdür 
vekili, bölge müdür vekili gibi çeşitli görevlerde bulundu. 

2002 - 2004 yıllarında TKİ Genel Müdürlüğü İş Güvenliği ve Eği-
tim Daire Başkanlığına başuzman olarak atandı. 2004 - 2008 
yılları arasında TKİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Daire 
Başkanı olarak görev yapan Aktaş, 2006 - 2010 Şubat arasında 
TKİ iştiraklerinden Yeni Çeltek Kömür İşletmeleri AŞ’de yöne-
tim kurulu üyeliği de yapmıştır.
06.12.2008 tarihinde TKİ Genel Müdür Yardımcılığına, 
04.03.2010 tarihinde de TKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu 
Üyeliğine atanan Aktaş, 28 Aralık 2011 günü de TKİ Genel Mü-
dürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine başladı.
Temmuz 2002’den beri görev yapmakta olan kurumun önceki Ge-
nel Müdürü Selahattin Anaç Ekim 2011’de emekliye ayrılmıştı.  

Aralık 2011

Türkiye’nin İlk Ferro Siliko 
Tesisi Tosya’ya Kuruldu 
Türkiye’nin ilk ferro siliko mangan üretimi yapan tesisi, Kasta-
monu - Tosya’nın Ortalıca beldesinde kuruldu. Bugüne kadar 
tamamen dışa bağımlı olduğumuz ferro mangan ve ferro siliko 
mangan üretiminin yapıldığı bu tesis Mangan Maden AŞ tara-
fından devreye alındı. Tesisin yıllık ferro siliko üretim kapasite-
sinin şuan 15 bin ton olduğu belirtiliyor. Türkiye demir - çelik 
sanayinin yıllık ferro siliko ihtiyacının 600 bin ton olduğunu be-
lirten şirketin hedefi, yıllık üretimini 150 bin tona çıkararak ülke 
ihtiyacının % 25’ini karşılamak.
Şirket şu aşamada hammadde kaynağı olarak yine Tosya’nın 
Ortalıca beldesi yakınlarında bulunan kendi manganez ocağı-
nı kullanıyor. Üretim miktarını artırmak için ikinci ocağı kurma 
çalışmalarına devam eden şirket ayrıca Sivas ve Yozgat’ta yer 
alan başka şirketlere ait ocaklardan da kaynak sağlıyor. 150 bin 
tonluk üretim hedefine ulaşmak için toplam on ocakla çalışma-
yı planlayan şirket hedefine ulaştığında toplam bin kişilik istih-
dam da sağlamış olacak. Fabrikada şu an, 14’ü teknik yabancı 
personel olmak üzere toplam 144 kişi çalışıyor. 
Türkiye’de çıkarılan manganezin hammadde olarak düşük fi-
yatla yurt dışına ihraç edildiği ve orada işlenen madenin ferro 
siliko ürünü olarak yüksek fiyatla ithal edildiği biliniyor.  

Aralık 2011

Çalık Grubu, İliç’te
% 20 Paya Sahip Oldu 
Çalık Holding iştiraki Lidya Madencilik, ülkemizin en büyük 
altın madenlerinden birisi olan Çöpler Altın Madeni’ni işleten 
Anagold Madencilik Şirketi’ndeki hisse oranını % 5’ten % 20’ye 
çıkardı. Şirket, Alacer Gold ile Ağustos 2009’da imzaladığı anlaş-
ma kapsamında, Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın 
Madeni’ni işleten Anagold Madencilik Şirketi’ndeki % 15 ilave 
hisse opsiyonunu 37,8 milyon USD bedel karşılığında kullana-
rak, payını % 20’ye yükseltti. Kullanılan opsiyon kapsamında 
Lidya’nın şirket yönetim kurulundaki üye sayısı da ikiye çıktı.
Lidya Madencilik yönetimi, ilk yılında 185.417 ons üretim yapı-
lan Çöpler Altın Madeni’ne oldukça güvendiklerini, Anagold ile 
geçtiğimiz yıl 16 sahadaki % 50’şer hisseli yeni ortaklıkları ile de 
stratejik ilişkilerini perçinlediklerini açıkladı. 
Anagold’un 2012 yılı altın üretiminin 200 bin onsa ulaşması ve 
sülfit genişleme projesinin fizibilite çalışmalarının yıl sonuna 
kadar bitirilmesi bekleniyor. 2013 yılında inşaatına başlanması 
beklenen sülfit projesi ile birlikte, Anagold’un üretiminin 2016 
yılında 400 bin onsa çıkarılması planlanıyor.  

Ocak 2012

Tüprag, Efemçukuru Cevherinden

Üretime Başladı 
Tüprag Metal Madencilik Şirketi, Kışladağ Madeni’nde yeni 
inşa edilen konsantre tesisinin devreye alınmasıyla, Efemçu-
kuru Madeni’nden sağlanan cevherden ilk dorenin dökül-
düğünü duyurdu. 2011 yılı sonunda, 25.000 ons altın içeren 
yaklaşık 9.100 ton cevherli kayacın Efemçukuru’ndan Kışladağ 
Madeni’ne getirildiği ve ilk üretimin bu stoktan yapıldığı bil-
dirildi. 
Efemçukuru Madeni’nde üretim çalışmaları Haziran 2011’de 
başlamış, üretilen cevherli kayaçların Kışladağ’a taşınarak ora-

da işleneceği, Efemçukuru’nda herhangi bir işletme tesisi ku-
rulmayacağı duyurulmuştu.  

Ocak 2012
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MTA, Güney Kore ile
Maden Kaynakları Çalıştayı Düzenledi 
MTA Genel Müdürlüğü ile Güney Kore Jeoloji ve Maden Kay-
nakları Enstitüsü (KIGAM) arasında 2010 yılında imzalanan 
anlaşma kapsamında 29 - 30 Kasım 2011 tarihlerinde “1. Mi-
neral ve Maden Kaynakları Çalıştayı” gerçekleştirildi. Çalıştaya; 
KIGAM Başkanı Dr. Hyo Sook Lee, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Başkanı Dr. Young-Joo Lee, Gaz Hidrat Bölümünden Dr. Byong-
Jae Ryu, Dr. Snons Cheong, Mineral Kaynakları Araştırma Bölü-
münden Dr. Soh-Joung Yoon ile Güney Kore’nin Türkiye Büyü-
kelçisi Sang Kyu Lee ve dört kişilik delegasyonunun yanı sıra 
Koreli firmalardan da iki kişi katıldı. 
Genel Müdürlük, İhsan Ruhi Berent toplantı salonunda ger-
çekleştirilen çalıştayın açılış konuşmaları MTA Genel Müdürü 
Mehmet Üzer, KIGAM Başkanı Dr. Hyo Sook Lee ve Büyükelçi 
Sang Kyu Lee tarafından gerçekleştirildi. Çalıştay kapsamında 
ODTÜ Petrol ve Gaz Mühendisliği Bölümü’nün ‘ODTÜ’de Gaz 
Hidrat Çalışmaları’ ve TPAO’nun ‘TPAO Tarafından Gerçekleşti-

rilen Gaz Hidrat Çalışmaları‘ hakkında bilgiler sunulurken MTA 
yetkilileri tarafından ise ‘Türkiye ve Dünyada Madenciliğe Ge-
nel Bir Bakış’, ‘MTA Genel Müdürlüğünün Çalışma Prensipleri’, 
‘Türkiye’nin Enerji Hammaddeleri’, ‘Türkiye’nin Maden Potansi-
yeli ve Genel Müdürlüğümüzün Çalışmaları’, ‘MTA Genel Mü-
dürlüğünün Uluslararası İlişkileri ve AB Projeleri’, ‘MTA Genel 
Müdürlüğünün Deniz Araştırmaları’ başlıklı sunumlar gerçek-
leştirildi. Çalıştay sırasında MTA ve KIGAM arasında ortaklaşa 
gerçekleştirilmesi düşünülen projeler hakkında da detaylı gö-
rüşmeler yapıldı.
Çalıştay kapsamında MTA MAT Laboratuvarlarının bir bölümü 
ve Tabiat Tarihi Müzesi de KIGAM yetkililerine gezdirildi. Çalış-
tay sonrasında 01.12.2011 tarihinde gerçekleştirilen arazi çalış-
masında Beypazarı’na gidilerek kömür ve trona işletmelerinde 
yer alan sondaj çalışmaları hakkında bilgi alındı.  

Aralık 2011

Gümüştaş 
Gümüşhane’den Çin’e 
İhracata Başladı 
Gümüştaş Madencilik Şirketi’nin Nisan 2011’de açılışını yaptı-
ğı Gümüşhane’de bulunan zenginleştirme tesisinden kurşun 
- çinko - bakır konsantresi ihracatına başlandığı duyuruldu. Şu 
an üretilen konsantrenin, hazırlık galerilerini açma çalışma-
ları sırasında çıkarılan cevherden elde edildiği öğrenilirken, 
madende 1 ton kayaçta % 0,6 bakır, % 5 çinko ve % 3 kurşun 
ayrıca 1,81 g altın ve 77,11 g gümüş tespit edilmiş durumda. 
Rezervdeki altın ve gümüş ayrıca bir üretim işlemine tabi tu-
tulmayıp, konsantre ile birlikte ihraç edilmekte ve maddi de-
ğeri konsantreye yansıtılmakta. 
1 milyon 815 bin ton bakır - kurşun - çinko rezervine sahip olan 
madenin şu anki ömrünün 15 yıl olduğu, açılan galerilerde de-
rinlere inildikçe yeni kaynakların saptandığı da bildirildi. 6 bin 
metre uzunluğunda galeriye sahip olan maden ocağında ve 
5 bin m2’si kapalı alan olmak üzere 200 bin m2 alanda kuru-
lu flotasyon tesisinde, büyük bölümü Gümüşhane halkından 
oluşan 100 kişi çalışıyor. Henüz tam kapasiteye çalışmaya baş-
lamayan fabrika tam kapasiteyle çalışmaya başladığı zaman 
istihdam edilecek olan kişi sayısının 240 olacağı bildiriliyor. 
Üretilen konsantre Trabzon Limanı’na sevk edilerek Çin’e ihraç 
edilmekte. Gümüştaş Madencilik yetkilileri, Çin’in dışında di-
ğer ülkelere de ihracat yapmak için görüşmelerin sürdüğünü 
belirtiyor.   

Aralık 2011Madencilik Eskişehir 
İçin Önemli 
Eskişehir Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından yapılan 
açıklamaya göre Eskişehir’in 2011 ihracat kalemlerinin % 82’si 
sanayi, % 11’i madencilik, % 7’si tarım ve hayvancılık ürünlerin-
den oluştu. Metal, savunma ve enerji sanayiinde önemli ham-
maddeler olarak kullanılan manyezit, krom ve bor madenleri 
bakımından oldukça zengin yataklara sahip olan şehrin, yal-
nızca madencilik alanında bu kadar yüksek bir ihracat orana 
sahip olması iş adamları tarafından memnuniyet verici olarak 
karşılandı. Dernek sektöre; sahip olunan yer altı kaynaklarının 
kentteki sanayi kuruluşlarında işlenmesi sonucunda elde edi-
lecek katma değeri yüksek son ürünlerin üretilmesinin stratejik 

hedef olarak belir-
lenmesini önerdi. 
Eskişehir sanayi-
sinin 2011 cirosu 
4,5 milyar USD ve 
ihracat büyüklü-
ğü 1,7 milyar USD 
seviyelerinde sey-
rederken sanayi 
cirosu içerisinde 
madencilik ürünle-
rinin payı yaklaşık 

500 milyon USD civarında. Kent manyezit, krom ve borun ya-
nında, kil, mermer ve lületaşı açısından da ekonomik öneme 
sahip. Sahip olduğu düz arazi ile sanayinin gelişimi açısından 
da oldukça uygun bir coğrafyada yer alıyor.  

Aralık 2011





15 Ocak 201214

Dünyadan Haberler
www.madencilik-turkiye.com

Peabody Enerji, 
Macarthur Coal’ın
Alımını Tamamladı
Kömür üreticisi Peabody Energy, toplam 5,1 milyar USD karşı-
lığında, Macarthur Coal’ı alma işlemini tamamladı. Böylelikle 
Peabody Energy, Macarthur’un Coppabella ve Moorvale ma-
denleri ile ileri düzey projelerinin % 100 sahibi oldu. Peabody 
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gregory Boyce’un açıkla-
malarına göre bu alım, şirketin küresel platformdaki büyük 
pazarlara hizmet etme ve yüksek marjlı uluslararası satışlarını 
arttırma stratejisine katkı sağlayacak. Yeni hedeflerinin de iş-
letmelerinin iyileştirilmesi ve genişletme çalışmalarının ta-
mamlanması olduğunu belirtti. Şirket, 2014 - 2015 yıllarına 
kadar, 22 - 25 Mt’u metalurjik kömür olmak üzere,  yıllık 45 - 50 
Mt satışa ulaşmak istiyor. Şirketin Avustralya proforma satışları 
geçtiğimiz yıl 32 Mt’da kalmıştı.  

Aralık 2011

On Binlerce Çinli, 
Kömürlü Termik Santrali Protesto Etti 
Çin’in Haimen kentinde yapılması planlanan kömürle çalışacak 
termik santral için on binler sokaklara döküldü.  Sokağa dökü-
len halkın bir bölümü de tutuklandı. Protestocular, suların kir-
leneceğini ve işlerinin zarara uğrayacağını gerekçe göstererek 
yollara dökülmüş ve polisin kullandığı göz yaşartıcı gaza maruz 
kalmışlardı. Protestocuların tutuklanmasının ardından hükü-

met, başka gösteriye de izin verilmeyeceğini duyurdu. Geçtiği-
miz aylarda ABD’nin Çin Büyükelçiliğinde yapılan ölçümlerde 
değer 500 µg/m3’ün üzerinde ölçülmüştü. Gereğinden 20 kat 
fazla olan bu değer de göstericilerin haklı olduğunu gösterir 
nitelikte. Fakat Çin Hükümeti, bu protestolara göz açtırmadan, 
santralin projesine devam edecek gibi görünüyor.  

Aralık 2011

Inmet, Cobre
Panama Bakır Projesi 
İçin İzinlerini Aldı
Ülkemizde Çayeli Bakır İşletmesi’nin sahibi olan Inmet Mining, 
Panama hükümetinin ÇED olumlu raporu vermesi ile Cobre 
Panama Bakır Projesi’nde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. 
ÇED olumlu raporu işletmenin yanı sıra, liman inşaası ve bir 
kömürlü termik santrali de kapsıyor. Inmet tarafından verilen 
habere göre, Korea Panama Mining Corp. (Korea Resources 
Corporation ve LS-Nikko Copper Inc. Ortaklığı)’un projenin % 
20’sini 155 milyon USD karşılığı satın almak için 30 günü bulu-
nuyor. Inmet Mining’in geleceği için çok önemli olarak değer-
lendirilen açık işletme, Panama şehrinin 120 km batısında yer 
almakta.  

Ocak 2012

Eldorado Gold, European Goldfields’ı 
2,4 Milyar USD’ye Satın Alacak
Ülkemizde de Tüprag Metal Madencilik şirketi ile faaliyet gös-
teren ve 2 altın madeni bulunan Eldorado Gold, 2,4 milyar USD 
karşılığında, European Goldfields’ı satın almaya karar verdi. 
European Goldfields hisse sahiplerine 0,85 Eldorado hissesi ve 
sahip oldukları European Goldfields hissesi başına da 0,0001 
CAD nakit teklif edilecek. Teklifin kabul edilmesi ile mevcut 
Eldorado hissesi sahipleri, birleşen şirketlerin % 78’inin ve Eu-
ropean Goldfields hisse sahipleri de % 22’sinin sahibi olacak. 
Eldorado Gold yöneticilerinin söylediğine göre alım işlemi 
ardından şirketin piya-
sa değeri 10,59 milyar 
USD’yi bulacak. Şirket, 
önümüzdeki yıl yıllık 
altın üretim miktarını  
650.000 ons seviyesine, 
2015’e kadar 1,5 milyon 
ons’un üzerine çıkar-
mayı hedefliyor.
European Goldfields 

Yunanistan’da Stratoni kurşun, çinko, gümüş madeni (% 95 
hissenin sahibi), Skouries ve Olympias altın ve baz metal ya-
takları ve Romanya’da da Certej baz metal yatağının sahibi. El-
dorado Gold gibi merkezi Kanada olan European Goldfields’ın 
Avrupa Birliği sınırları içerisinde toplam 10 milyon ons altın 
rezervine sahip olduğu ve Yunanistan merkezli bir inşaat şir-
keti olan Aktor’la da bir ortaklığı olduğu bilinmekte. Ayrıca 
ülkemizde de Ardala bölgesinde bir projede ortaklığı bulun-
maktadır.  

Aralık 2011

Skouries Projesi’nden Cevher İçeren Bir Mostra
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Grand Canyon’da Uranyum Madenciliğine 
Yasak Devam Ediyor 
2009 yılında uygulanmaya başlayan, Grand Canyon’un çevre-
sinde 404.700 hektarlık alanda uranyum madenciliğini yasak-
layan kararın süresinin  bitmeye yaklaşması nedeniyle Amerika 
Birleşik Devletleri’nde bölgenin madenciliğe açılıp açılmayaca-
ğı, yeni yılın ilk günlerinde tartışılmaya başlanmıştı. İçişleri Ba-
kanlığı yetkilileri yasağı bir yirmi yıl daha uzatmak isterlerken, 
madenciler ise bölgedeki uranyum seviyesinin doğal yollarla 
yükseldiğini ve insan kaynaklı bir sıkıntı olmadan bile uranyum 
değerlerinin çok yüksek olduğu konusunda lobi çalışmaları 
yaptılar. Devlet yetkililerine göre bölgedeki madenler suyun 
kirlenmesi, doğal yaşamın zarara uğraması ve hava kirliliği gibi 
etkenlere sebep olmakta. 
Associated Press’in raporuna göre Obama yönetimi, maden-
cilik sektörü ve muhalif grubun yoğun lobi çalışmalarını yok 
sayarak, Grand Canyon çevresinde 1 milyon akre (404.700 
hektar)’lik alanı bu sefer 20 yıllığına uranyum madenciliği fa-
aliyetlerine kapamayla ilgili kararını yeni yılın 3. haftasında 
duyuracak.  George Bush yönetiminin son yıllarında, yükselen 

uranyum fiyatları nedeniyle bölgede açılmasına izin verilen 
madenler, Obama yönetiminde işleme fırsatı bulamayacak 
gibi gözüküyorlar.  

Ocak 2012

ABD’deki Maden Kazaları,
2011 Yılında
37 Can Aldı
Maden Güvenliği ve Sağlık Kurulu (Mine Safety and Health Ad-
ministration - MSHA)’nun yaptığı açıklamaya göre geçtiğimiz 
yıl Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde 21 kömür madencisi, 
çeşitli kazalarda hayatlarını kaybettiler. Bu kaza oranı, kayıtlar 
tutulmaya başlandığından bu yana 2009’daki 18 ölümün ardın-
dan, ABD tarihindeki en düşük oranı olarak göze çarpıyor. En 
büyük ölümlü kazalar, 8 kişinin ölümüyle Kentucky eyaletinde, 
6 kişinin ölümüyle de West Virginia eyaletinde gerçekleşmişti. 
MSHA’nın diğer verilerine göre de 16 madenci metal ve metal 
dışı madenlerdeki kazalarda yaşamlarını yitirdi ve toplam ra-
kam 37’ye ulaştı. 2010 yılında bu rakamın, 29 kişinin ölümüyle 
sonuçlanan Upper Big Branch felaketi nedeniyle 48 olduğu ve-
rilen bilgiler arasında. 
MSHA Başkanı Joe Main’in açıklamasına göre, 1977’den bu yana 
tutulan kayıtlardaki ölümcül kaza oranlarının, her yıl ilk yıldaki 
rakam olan 273’den düzenli olarak düşüş sergilediği belirtili-
yor. Maden ölümlerinin önüne geçmek için işletmeciler etkili 
iş güvenliği yönetimi programlarını uygulamaya koymalılar. Bu 
programlar düzenli olarak değerlendirilmeli, eksikleri bulunup 
kapatılmalı ve bu eğitim programlarına tüm madencilik perso-
neli katılmalı. Rapora göre bu işi iyi yapan büyük üretici şirket-
ler, 2011 yılını tek bir ölümcül kaza olmadan kapattılar.  

Ocak 2012

PetroChina,
Kanada Petrol Kumu 
Projesini Devraldı
Kanadalı Athabasca Oil Sands Corp., MacKay River petrol 
kumu projesindeki % 40 olan hissesinin tümünü, Çin petrol 
devi PetroChina’nın iştiraki Cretaceous’a satma kararı aldı. 
Satış işlemi için Athabasca Oil Sands 680 milyon USD alacak. 
Satış haberi Alberta’daki MacKay River Projesi’nin, hedeflenen 
150.000 varil / gün üretim rakamı yetkililer tarafından onaylan-
masından bir hafta sonra duyuruldu. Satış ile birlikte PetroC-
hina, kuzey Alberta’daki bu petrol kumu projesinin tümünün 
sahibi olmuş oldu. Bu satış, Çin’in dünyadaki enerji ve mineral 
kaynaklarında büyüme eğiliminin son örneği niteliğinde. Mac-
Kay River Projesi’nin ilk aşamasında günlük 35.000 varil, iler-
leyen aşamalarda, yukarıda bahsedildiği üzere 150.000 varil 
rakamına ulaşılması hedefleniyor.
Athabasca başkanı ve CEO’su Sveinung Svarte, 2010 Şubat’ında 
ki başlayan Cretaceous ortaklığı ile birlikte projenin büyük bir 
ivme kazandığını ve büyüdüğünü, muhtemel kaynaklarını ba-
şarılı sondajlar sonrası 3 milyar varil arttırdıklarını ve toplamda 
en iyi ihtimalle 10 milyar varile ulaştıklarını bildirdi. Svarte bu 
satıştan elde edecekleri sermaye ile diğer geliştirme projeleri-
ne yatırım yapacaklarını ve şirketin büyümesi için uzun vadeli 
planlarının diğer projelerine bağlı olduğunu belirtti. Bu satış 
ile şirket bu yıl yapılması planlanan yatırımlarında 190 milyon 
USD sermaye tasarrufu sağlamış olacak.  

Ocak 2012
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Çin Yeni Yıla Kaza İle Girdi 
Yeni yılın ilk haftasında, yerel yetkililerin açıklamalarına göre 
Çin’in güneybatısında yer alan bir madende, göçük sonucu 9 
kişi hayatını kaybetti ve iki kişi de yaralandı. Yunnan eyaletin-
deki Qujing şehri sınırlarında yer alan Fuyuan kentindeki bir 
kömür madeninde meydana gelen patlamanın, saat 17:20 
sularında, döküntü kömürlerin temizlenmesi sırasında gerçek-
leştiği belirtiliyor. Hükümete bağlı haber ajanslarından verilen 
bilgiye göre kazadan çıkarılan 11 işçinin 9’u hastaneye ulaştı-
rılmaya çalışılırken yolda hayatını kaybetti, diğer iki işçinin du-
rumları ise ciddiyetini koruyor.
Yaşanan kaza, Qujeing’de son aylarda meydana gelen en 
ölümcül ikinci kaza. 10 Kasım’da da metan gazının kuyuya sız-
masının neden olduğu ve en az 35 madencinin hayatını kay-
bettiği Sizhuang Kömür Madeni kazasını sizlere duyurmuştuk. 

Can kaybına gaz sızıntısının maden içinde hızla yayılmasının 
neden olduğu ve işletmenin kaçak olarak çalıştığı bildirilmişti.
Çin’in güvenlik koşulları her geçen yıl biraz daha iyileşmiş olsa 
da, hala dünyanın en tehlikeli madencilik ülkesi konumunda. 
2011’in sadece ilk yedi ayında 1.083 kaza meydana gelmişti. 
2010’un toplamı 2.433 kaza ve 2009’un toplamı da 2.631 kaza 
olarak istatistiklerdeki yerlerini alıyorlar. Çin, ülkesindeki ya-
şam kaybını en aza indirmek ve bu kötü itibarını silmek için bir 
çok madeni kapattı ve bir dizi önlemler almaya başladı. 2013 
yılı Haziran ayına kadar, Şili’deki kazada ne kadar işe yaradığı 
tescil edilen, içerisinde oksijen maskesi, havalandırma sistemi 
ve güçlü duvarları olan sığınma odaları yapımının her maden-
de zorunlu hale getirilmesi, bu konudaki en çarpıcı örnek.  

Ocak 2012 

Vale 2012 Operasyonları İçin 
21,4 Milyar USD Bütçe Ayırdı 
Vale Yönetim Kurulu, 2012 için işletmeler bütçesini 21,4 mil-
yar USD olarak açıkladı. Bütçenin 12,9 milyar USD’sinin proje 
uygulamalarına, 2,4 milyar USD’sinin araştırma ve geliştirme-
ye ve 6,1 milyar USD’sinin mevcut işletmelerin devamlılığının 
sağlanmasına harcanacağı bildirildi. Şirketin yönetim kurulu 
tarafından kabul edilmiş, inşaat aşamasında olan 20 projesi 
bulunmakta.  Bütçenin büyük bir kısmı olan 12,9 milyar USD 
bu projelerin hayata geçirilmesi için kullanılacak.
Arama ve geliştirme için ayrılan bütçenin 918 milyon USD’si 

potas, fosfat kayası, demir cevheri, nikel, kömür ve bakır rezerv-
lerinin aranması için Amerika, Avustralya, Asya ve Afrika’daki 
mineral arama programlarına aktarılacak. Şirket ayrıca 591 mil-
yon USD’yi teknolojik inovasyona, 848 milyon USD’yi de ara-
ma ve geliştirme bünyesinde muhtemel önfizibilite ve fizibilite 
çalışmaları için harcayacak. 6,1 milyar USD’lik bütçe de üretim 
seviyelerinin korunması, işletme verimliliğinin arttırılması, iş 
güvenliği ve çevresel etkinin azaltılması için kullanılacak.  

Aralık 2011 

Avustralya’da Elmas Madenciliği 
Yeniden Yükselişte mi? 
Avustralya’nın en büyük elmas üreticisi Rio Tinto’nun, Batı 
Avustralya’da ki yer altı üretimlerinde beklenen % 36’lık artış-
sayesinde, IBIS World danışmanlık şirketine göre endüstrinin 
kazancı 2012 yılında 
600 milyon USD’ye 
yakın bir artış göstere-
cek. Bu artış, ekonomisi 
gün geçtikçe büyüyen 
Hindistan’ın elmas ve 
değerli taş alımları sa-
yesinde olacak.
Rio Tinto’nun Arg-
yle Elmas Madeni, 
Avustralya’nın elmas 
gelirinin % 80’ini sağla-

makta. Maden 2009 krizinde 3 ay boyunca işletmeyi durdurma 
kararı almıştı. Resmi kaynaklardan verilen bilgiye göre de 2010 
- 2011 yıllarında, Batı Avustralya’nın elmas satışlarında % 38’lik 
düşüşle 10,1 milyon karat seviyesine gerileme olmuştu. Geri-
lemenin Argyle’daki derece düşmesi ve yoğun geçen yağışlara 
bağlanmıştı. Rio Tinto raporları da bu düşüşleri doğrular nite-
likte: 2007 yılında 18,7 milyon karat, 2010 yılında 9,8 milyon 
karat. Maden 2003 yılında ise ortalama 30 milyon karata kadar 
üretim yapıyordu. Avustralya elmas sektörünün dünya ekono-
misi ile birebir ilişkili olduğu ve üretilen elmas’ın % 90’ının ih-
raç edildiği, verilen diğer bir önemli bilgi. Argyle Madeni’ndeki 
üretimin endüstriyel ihtiyaçlara yönelik olmasının yanında 
ayrıca madende, nadir bulunan pembe elmas üretimi de ya-
pılıyor.  

Ocak 2012 

Argyle Pembe Elması
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Metso’dan
Eğitim Semineri
Dünyanın önde gelen maden ekipmanları üreticisi olan Metso, 
kırma - eleme ve cevher zenginleştirme proseslerinde kullanılan 
ekipmanların yanı sıra anahtar teslim tesis projeleri, tüm ekip-
manlar için servis ve yedek parça hizmetleri sunmaktadır.
Şirketin önde gelen ürün grupları; primer gyrotary eleği, primer 
gyratory kırıcı, besleyici, çeneli kırıcı, konik kırıcı, maden eleği, 
otojen-yarı otojen bilyalı, çubuklu, dik değirmen, çamur pom-
pası, susuzlandırma eleği, flotasyon mekanizma ve selülleri, 
manyetik separatör, lamella tikiner, press filtre, döner fırın ve 
laboratuvar ekipmanlarıdır.
Metso, sektördeki bilgi alışverişini hareketlendirmek ve bilgi 
birikimini sizlerle paylaşmak amacı ile 2012 Mart ayı sonu - Ni-
san ayı başında belirlenecek bir tarihte, Hacettepe Üniversitesi 
Maden Mühendisliği Bölümü’nün ev sahipliğinde, 2 günlük bir 
program kapsamında (akım şemaları ile örnekler üzerinden kır-
ma - eleme ve cevher zenginleştirme ekipmanları) eğitim semi-
neri düzenleyecektir. Konuyla ilgili detaylar ilerleyen haftalarda 
duyurulacaktır. 

Ocak 2012
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Filipinlerde Toprak Kayması 

25 Can Aldı
Güney Filipinler’deki küçük bir altın madeni kasabasında, hü-
kümetin uyarılarından aylar sonra, 25 kişinin ölümüne ve daha 
fazlasının toprak altında kalmasına sebep olan bir toprak kay-
ması yaşandı. Dağın yamacında yer alan Napnapan köyü sakin-
leri toprak kaymasına sabah karşı 3 sularında uykularındayken 
yakalandılar. Yaklaşık 50 evi ve diğer binaları yerinden oynatan 
toprak kaymasının, geçtiğimiz yıl bulunan dağdaki bir çatlağın, 
yoğun yağışlar ve kontrolsüz madencilik aktivitesi ile gücünü 
yitirmesi sonucu olduğu düşünülüyor. Doğrulanan ölü sayısı-
nın yanında da yüzlerce kişinin toprak altında kaldığı ve askeri 
birliklerle gönüllülerin çalışmaları ile birlikte kazı çalışmalarının 
en yoğun şekilde devam ettiği Başbakan tarafından verilen bil-
giler arasında. 
Hükümet yetkilileri ayrıca dağdaki çatlak hakkında jeologla-
rın araştırmalar yaptıklarını ve tehlike ihtimalinin çok yüksek 
olduğu konusunda halkı uyardıklarını belirttiler. Geçtiğimiz 
Nisan ayında da yine aynı bölgede bir kayma yaşandığını ve 
20 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen yetkililer, madencilik 
çalışmalarına bir son verilmesi gerektiğini o zamandan beri 
halka duyurduklarını söylediler. Yetkililer tarafından yapılan 
“Eğer uyarılarımıza kulak assalardı, bugün bu kayıpların hiçbiri 
olmazdı” açıklaması, facianın nasıl göz göre göre geldiğini gös-
terir nitelikte.  

Ocak 2011

Anglo American ve Codelco
Mahkemelik Oldu 
Önceleri “Tartışmalı” olarak anılan, Şili’nin başkenti  
Santiago’nun kuzeydoğusundaki, Anglo American’a ait ma-
den Los Bronces, ismine yaraşır nitelikte bir olayın merkezinde: 
Londra merkezli Anglo American ve Şili’li bakır devi Codelco 
kozlarını mahkemede paylaşıyorlar.
İki şirketin avukatları, Anglo’nun Şili’deki varlıklarının % 24,5’ini 
Japon Mitsubishi Corp.’a 5,39 milyar USD karşılığı satması son-
rası ilk kez karşı karşıya geldiler. Codelco bu hisselerin yarısını 
satın alma opsiyonu olduğunu ve bu satıştan memnun olma-
dığını dile getirmişti. Codelco’nun iddiasına göre 1998’de ya-
pılan anlaşmada Anglo American Sur (AAS)’un % 49 hissesini 
Anglo American’dan 6,75 milyar USD karşılığında satın alma 
opsiyonu bulunuyor. Anglo American Sur (AAS)’un da elinde 
Los Bronces ve El Soldado bakır madenleri ile birlikte Chagres 
izabe tesisi bulunuyor.
Anglo American’ın avukatlarına göre ise bir hükümet şirketi 
olan Codelco, Anglo’nun Şili’deki işletmelerini tehdit ederek 
çalışmalarını engellemeye çalışıyor. Codelco Mitsubishi’ye ya-

pılan satışın iptal edilmesi ve kendi opsiyonunu kullanmayı is-
tiyor. Uzmanlara göre Anglo bu davadan geri adım atmayacak 
ve davanın sonuçlanması 3 - 4 yılı bulacak.  

Aralık 2011 

Davaya Konu Olan Los Bronces Madeni



CORE IMAGE AND DATA ANALYSIS

The ALS Webtrieve™ data retrieval service has recently 
been expanded to include Core Images from Core 
Photos. The Core photos are rendered into a single down-
hole, depth registered image. Geochemical data may be 
plotted with this image, and anomalies interrogated 
with respect to the core photo. Photos at anomalous 

of  fracture density, mineralogy, texture. The ALS Minerals 
service includes long term, unlimited photo archival and  
on-line viewing via the Webtrieve™ on-line data system.

ALS Minerals now offers via our “state-of-the-art” 
Webtrieve™ the capability to submit core photos, 
manage and archive them, and plot geochemical data 
alongside the photograph. Assays may be interrogated 
to view and magnify the corresponding core photo. 

RIGHT SOLUTIONS  RIGHT PARTNERwww.alsglobal.com

CORE VIEWER

 Core Images rendered into single down-hole  
and depth registered images

 View Core Photos with geochemical analyses

 Interrogation of geochemical anomalies

 Enables interactive inspections of geotechnical 
and geological features

 Long term on-line photo archival 

 Secure, encrypted Webtrieve™ data analysis

CORE BOX PHOTOS

GEOCHEMICAL DATA

CORE VIEWER
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20
11

-0
9e



15 Ocak 201220

Şirket Haberleri
www.madencilik-turkiye.com

Sandvik’in Sondaj Tijlerinin Performansı 
O Kadar İyiydi ki Ortadoğu Sondaj Hedef Büyüttü 
Türkiye’nin önde gelen sondaj şirketlerinden birisi olan Ortado-
ğu Sondaj, Sandvik’in wireline sondaj tijlerinin performansından 
olumlu etkilenmeye devam ediyor. Şirket geçtiğimiz aylarda, 
Türkiye’nin batı kıyılarında yer alan ve 1.500 metre derinliğe ka-
dar kuyular açılması planlanan, yer yer zorlu zemin özelliklerine 
sahip bir jeotermal sondaj projesine dahil olmuştu. Ortadoğu 
Sondaj, Sandvik sondaj tijleri ile gerçekleştirdiği çalışmalarında-
ki ilerlemeden o kadar memnun kaldı ki, hedeflerini 2.000 met-
reye çıkarıp, daha derinlere ulaşmaya karar verdi. 
Mevcut şartlar altında kuyular aşağıdaki özelliklerde delindi: 
- 123. metreye kadar PW muhafaza borusu 
- 689. metreye kadar HWT/P tij 
- 1.503. metreye kadar H tijler (Sandvik) 
- Son olarak 1868. metreye ve devamında da N tijler (Sandvik) 
kullanılmıştır. 

Tijlerde Aşınmadan Eser Bile Yok! 
Sondaj çalışmasında formen olarak görev yapan Tacettin Bor-
dağ, bu zorlu projede Sandvik tijlerini hiç şüphe duymadan 
kullandıklarını söylüyor. Bordağ, daha önce kendilerine Sand-
vik tarafından sağlanan derin sondaj sonuçlarının, gerçek son-

daj koşullarının bir yansıması olduğunu düşünüyor. Ayrıca bu 
projede 1.503 metre boyunca kullanılan Sandvik’in H tijlerinin, 
Ortadoğu Sondaj tarafından başka sondajlarda da kullanıldığı 
çünkü ne dişlerde ne de tij yüzeylerinde bir aşınma izine rastlan-
madığı da önemli bir nokta olarak belirtiliyor.  

Sandvik, Ortadoğu Sondaj Ekibi İle Birlikte. Solda sağa: Şeref Karacan, Egemen 
Kamber (Sandvik), Tacettin Bordağ, Muzaffer Bayazıtoğlu (Sandvik) ve Tuna Kökdal. 
(Ekim 2011)

Ortadoğu Sondaj,
Çayeli’nde Derin Kuyulara 
Yeniden Başladı 
Ortadoğu Sondaj Limited Şirketi, Rize - Çayeli’nde kurulu Çayeli 
Bakır İşletmeleri AŞ (Inmet Mining Corp.)’ye ait bakır araştırma 
projesi kapsamında yeni etap derin sondajlara başladığını du-
yurdu. Projenin ilk bölümü kapsamında 2009 - 2010 yıllarında 
üç adet derin sondaj yapılırken, ilk etabın bitimiyle 2011 yılı 
başlarında projeye ara verilmişti. Araştırma projesinin ikinci eta-
bı için Aralık 2011 tarihinde yeniden başlatılan derin karotlu ma-
den sondajlarında Ortadoğu Sondaj iki makinesi ile çalışıyor. 
Proje için kullanılan sondaj makineleri, geçen yıllarda da olduğu 
gibi şirketin kendi üretimi olan GEO-900 ve GEO-1500 modelle-
ri. Şirketin özellikle GEO 1500 Modeli; PQ çapta: 1.190, HQ çapta 
2.240, NQ çapta 2.980, BQ çapta ise 3.400 metre delme kapasi-
teleri ile göz dolduruyor.
Araştırma projesinin ilk etabında delinen üç kuyunun derinlik-
leri ortalama 1.000 – 1.400 m civarında gerçekleşmişti. Projenin 
yeni etabında da ortalama 1.000 metre civarında üç adet araş-
tırma kuyusu delinmesinin hedeflendiği öğrenildi. Yapılan bu 
sondajlar, gerek derinlikleri, gerek kullanılan makinaların yerli 
üretim olması açısından Türkiye’de yürütülen maden arama ça-
lışmaları için oldukça önemli olarak kabul ediliyor. 

Ocak 2012
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Maxwell Geoservices’ten 
Tanıtım Toplantıları 
Avustralya merkezli veri tabanı yönetimi yazılımı ve danışman-
lığı firması Maxwell Geoservices, Ankara’da Madencilik Türkiye 
Dergisi’nin medya sponsorluğunu üstlendiği bir etkinlik ger-
çekleştirdi. Toplam üç gün süren etkinliğin ilk iki günü Maxwell 
yazılımı DataShed’in veri tabanı yöneticileri için uygulamalı 
kursu ile geçerken, son gün ise QAQCR eğitimi ile başlayıp, 
öğleden sonra Ruhi Bey Restoran’da yapılan tanıtım toplantısı 
ile sona erdi. Özellikle Maxwell kullanıcılarının ilgi gösterdiği 
eğitimlerin ardından, sektörün önde gelen şirketlerinin üst 
düzey yöneticilerinin de katıldığı toplantı büyük bir başarıyla 
tamamlandı. Şirket kurucusu Viv Preston’ın “Bilmediklerimi-
zin ne kadarını biliyoruz?” felsefesi ile yazılımlarını her zaman 
yenilikçi ve aynı zamanda da basit tutmaya çalıştıklarından 
bahsettiği sunumu büyük dikkatle izlendi. Şirket yetkilile-
rinden Peter Hilgendorf’un sunumları, veri tabanının önemi 
üzerineydi. Şirke-
tin Türkiye yetkilisi 
Esin Şişman da Da-
taShed ve QAQCR 
programının ince-
likleri ve kolaylıkları 
hakkında bir sunum 
gerçekleştirdi. 

Aralık 2011
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ExxonMobil’in, İleri Endüstriyel
Dişli Yağları Piyasayada

Dünyanın önde gelen yağ, asfalt ve 
özel ürünler pazarlama şirketi olan 
ExxonMobil Lubricants & Petroleum 
Specialties Şirketi, Mobil SHC Gear 
serisi olarak bilinen yeni, yüksek per-
formanslı, tam sentetik endüstriyel 
dişli yağları serisini pazara sundu-

ğunu duyurdu. Yeni Mobil SHC Gear 
yağları serisi demir çelik sektörünün, petrol ve doğalgaz işlet-
melerinin ve zorlu koşullarda çalışan diğer endüstri tesislerinin 
arıza nedeniyle durma ve çalışamama süresinin azaltmasına ve 
üretkenliğin en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olmak üzere 
geliştirilmiştir.
Yüksek performanslı sentetik yağ markası Mobil SHC’nin en son 
üyesi olan Mobil SHC Gear yağları, klasik dişli yağları kimyaları-
na göre bir dizi performans avantajları sunacak şekilde ustalıkla 
formüle edilmiştir. Örneğin, bu serinin yüksek oksidasyon diren-
ci, özellikle yüksek çalışma sıcaklıklarında çalışırken, standart 
mineral dişli ve yatak yağlarına göre altı kata kadar daha uzun 
yağ ömrü sağlamaktadır. Buna ilaveten, Mobil SHC Gear yağları 
ayrıca mükemmel su tutma özellikleri, erozyon yorgunluğuna 
karşı üstün direnç, gelişmiş conta uyumluluğu ve olağanüstü 
kesme dayanımı sergilemektedir.
ExxonMobil, Mobil SHC markası global marka müdürü Mike 
Hawkins, “Dişli kutusu teknolojisi ilerlemesini sürdürdükçe gi-
derek artan sayıda şirket, dişli kutusu yatırımlarını korumak için 
yeni Mobil SHC Gear yağları gibi daha yüksek performanslı, 
uzun ömürlü sentetik yağlar arıyor. ExxonMobil’in uygulama-
ya özgü olağanüstü uzmanlığı ve önde gelen Orijinal Ekipman 
Üreticileri (OEM) ile ilişkileri sayesinde, yeni SHC Gear yağlarının 

müşterilerimize ekipman çalışmama süresini azaltmada, bakım 
maliyetlerini en aza indirmede ve üretkenliği en üst düzeye çı-
karmada yardımcı olacak en ileri teknolojiyi sergilemesini sağla-
dık.” diye konuştu.
Yeni Mobil SHC yağları, endüstriyel dişli kutusu uygulamalarının 
pek çoğunu kapsayan bir alanda, değerli enerji verimliliği yarar-
ları sağlamaktadır. İstatistiksel olarak onaylanmış laboratuvar 
testleri ve saha denemelerinde, Mobil SHC Gear sıvıları gele-
neksel yağlara göre % 3,6’ya kadar enerji tasarrufu sergilemiştir. 
Mobil SHC Gear yağları Flender dişli kutularında kullanım için 
Siemens tarafından onaylanmaktadır ve endüstriyel dişli kutusu 
uygulamalarında neredeyse diğer tüm başlıca endüstri ve OEM 
spesifikasyonlarını karşılamakta veya aşmaktadır.
Halen, Mobil SHC markalı sentetik yağlar 10,000’den fazla uy-
gulamada kullanılmak üzere onaylanmıştır ve geniş bir endüstri 
yelpazesini kapsayan 2,200’den fazla uygulamada önde gelen 
OEM’lerin tek ya da öncelikli ürün tercihidir. 

Mobil SHC markalı sentetik yağlar hakkında Mobil SHC Gear 
veya diğer Mobil markalı ürün ve hizmetler gibi ayrıntılı bilgi 
için lütfen mobilindustrial.com.tr adresini ziyaret ediniz. Direkt 
iletişim için: İrem Algıer, ExxonMobil, Telefon: 0212 286 24 68 
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Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği tarafından organize edilen 
X. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu 8 - 9 Aralık 2011 tarih-
lerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Ağır-
lıklı olarak çeşitli üniversitelerin personellerinden oluşan der-
nek üyelerinin katıldığı sempozyuma bazı kamu ve özel sektör 
kuruluşlarının çalışanları ve meslek odalarının yöneticileri de 
iştirak etti. İki gün süren sempozyum, Sempozyum Düzenleme 
Kurulu Başkanı Seyfi Kulaksız, Türk Ulusal Kaya Mekaniği Der-
neği Başkanı Aydın Bilgin, ODTÜ Maden Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Ali İhsan Arol, MMO Başkanı Mehmet Torun,  JMO Baş-
kanı Dündar Çağlan’ın açılış konuşmaları ile başladı. 
Son açılış konuşması ise Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk 
Milli Komitesi Başkanı Erdoğan Yüzey tarafından gerçekleşti-
rildi. Erdoğan Yüzey konuşmasında, ülkemizde kaya mekaniği 
biliminin tarihçesine değinirken dikkat çekici noktalara vurgu 
yaptı. Yüzey, 1962 yılında dünyada ilk kez kaya mekaniği uy-
gulamalarının kullanılmaya başlandığını, aynı yıl ülkemizde de 
Çiçeroz Barajı’nda ilk hidrolik kriko deneyinin yapıldığını yani 
kaya mekaniği biliminin tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de 
uygulanmaya başlandığını söyledi. Yüzey, “Yapılan çalışmaların 
ilerlemesi ile 1968 yılında Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği 
kuruldu. 70’li yıllarda kaya mekaniği, üniversitelerde ders prog-
ramlarına alındı. Ancak 
özellikle 70’li yıllarda ya-
şanan ülke içi siyasi olaylar 
yüzünden kaya mekaniği 
çalışmaları ülkemizde ne-
redeyse durma noktasına 
geldi. 81 yılında bir dirilme 
sürecine girilse de arada 
bilim adına çok ciddi bir 
zaman kaybedildi.” dedi.  
Yüzey, günümüzde ise bu 
bilim dalında önemli ge-
lişmelere imza attığımızı 
sözlerine ekleyerek açılış 
konuşmalarına nokta koy-
du. 
Daha sonra çağrılı konuş-
malar bölümüne geçilerek 
Mahir Vardar tarafından 
“Kaya mekaniğinde do-
natılı kaya uygulamaları”, 
Reşat Ulusay tarafından 
“ISRM Deney Yöntemleri: 
Geçmiş ve günümüz, ge-

lişmeler, önerilmiş yöntemler için hazırlama değerlendirme 
ilkeleri” isimli bildiriler sunuldu.
İki gün boyunca süren 6 oturumda yer altı madenciliği, şevler 
ve açık ocak işletmeciliği, taş ocakları, delme - patlatma ve yer 
sarsıntısı, deprem mekaniği, maden kuyuları, yer altı boşlukları, 
metro ve tünel sistemleri, baraj ve santral temelleri, petrol ve 
doğal gaz depoları, radyoaktif atık depoları, askeri teçhizat de-
poları, jeotermal enerji uygulamaları, petrol arama sondajları, 
yer araştırmaları, kentsel alanlardaki kaya mekaniği çalışmaları 
konularında kaya mekaniği uygulamaları ve testleri, jeoteknik 
ve arazi ölçümleri hakkında özgün araştırmalar ve yeni geliş-
meler, teorik ve analitik çalışmalar, sayısal metotlar işlendi.
Kaya mekaniği alanında yurt çapında bilgi ortamı yaratılması-
nı, paylaşılmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla 16 Ey-
lül 1968 tarihinde kurulan Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği, 
1986 yılından bu yana her iki yılda bir kaya mekaniği sempoz-
yumlarını düzenlemektedir. Düzenlenen sempozyumların ama-
cı Türkiye ve çevresindeki ülkelerde kaya mekaniği konusunda 
araştırmaları özendirmek ve araştırmacıları teşvik etmek, kaya 
mekaniği bilimine ve teknolojisinin gelişmesine katkıda bulu-
narak, kaya mekaniği çalışmalarını ve araştırmacılarını kapsa-
yan bölgesel bir bilgi ağı oluşturmak olarak belirlenmiştir.  

X. Bölgesel
Kaya Mekaniği Sempozyumu

Etkinlik
www.madencilik-turkiye.com

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği Başkanı Aydın Bilgin
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Sondaj makine ve ekipmanları üreticileri, sondaj alanında hiz-
met alan ve veren uygulayıcılar, sektörde çalışan yerbilimci mü-
hendisler, sondaj ile ilgili çalışan kamu ve üniversite mensupla-
rını bir araya getirmek amacıyla Jeoloji Mühendisleri Odası tara-
fından düzenlenen Sondaj Sempozyumu, 21 - 23 Aralık 2011 ta-
rihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.  JMO ve ODTÜ ortaklığında 
ODTÜ Kültür Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyuma 
gösterilen yoğun ilgi, gerek düzenleme komitesini gerekse katı-
lımcıları memnun etti. Sondaj sektöründe çeşitli konularda hiz-
met veren şirketlerin yer aldığı bir sergi alanı ile de desteklenen 

sempozyumda ikinci günün ilk yarısında bir 
de panel düzenlendi. Farklı şirketler tarafın-
dan sempozyum alanının bahçesine getirilen 
çeşitli ölçeklerdeki sondaj makinaları ise katı-
lımcıların ilgi odağı oldu.
Sempozyumun ilk günü, Sempozyum 
Düzenleme Kurulu Başkanı Nurkan 
Karahanoğlu’nun açılış konuşması ile başla-
dı. Karahanoğlu konuşmasında genel olarak 
sondaj eğitiminin önemi üzerinde durdu ve 
bu konuda odalara ve kurumlara büyük gö-
rev düştüğünü söyledi. Ayrıca bu eğitimin de 
uygulamalı olması gerektiğini, sondajın uy-
gulamaya yönelik bir disiplin olduğunu be-
lirtti. Eğitim konusu ardından ülkemizin ciddi 
bir karot ve veri bankasına ihtiyaç duyduğu-
nu söyleyerek 10 - 20 yıllık verilerin ciddi şe-

kilde depolanması ile birlikte ülkemize katacağı katma değer 
hakkında örnekler verdi. Konuşmasının sonlarında ise sondaj 
bilimi ve mühendisliğinin bir çok alanda faaliyet gösterdiğini 
fakat bazı disiplinlerin sondaj bilimini kendine ait olarak gör-
mek istediğini, bu bakışın sektöre faydadan çok zararı olacağını 
belirtti. Sondaj biliminin, tüm yerbilim dallarını kucaklayan bir 
bilim olması gerektiğini ve ortak çalışmalar ile daha ileriye gi-
deceğini söyleyerek sözlerine son verdi.
Devam eden açılış konuşmalarında sözü alan JMO Başkanı 
Dündar Çağlan, sondaj faaliyetlerinde jeoloji mühendislerinin 

yeri ve önemi konusunu değerlendirdi. Maden 
Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin geldiği nok-
tanın ve oda örgütlenmesinin her ilde sağlan-
mış olmasının önemli gelişmeler olduğundan 
da bahseden Çağlan’ın ardından MTA Genel 
Müdür Yardımcısı Hayrullah Dağıstan sözü aldı. 
Dağıstan, MTA’nın son yıllarda sondaj alanında 
gerçekleştirdiği atılımlardan bahsederek başla-
dığı konuşmasında madenciliğin gelişmesinin, 
sondajın gelişmesi demek olduğunu, MTA’nın 
son dönemde sondaj derinliği ve adedi konu-
larında büyük ilerleme gösterdiğini, maden 
sondajı için 18 yeni makina aldıklarını ve son-
daj konusunda özel sektörden de destek aldık-
larını söyledi. Geçmiş yıllarda 25 -30 binlerde 
seyreden yapılan yıllık sondaj miktarının şu an 
300 bin metreye ulaştığını, aslında bu rakamın 
bile yetersiz olduğunu söyleyen Dağıstan, ku-

Jeoloji Mühendisleri Odası 
Sondaj Sempozyumu
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rumun 2015 hedefleri çerçevesinde 450 bin metre sondaj ya-
pılması ve yapılan sondajların daha derinlere ulaşması gerekti-
ğini vurguladı. Bu hedefe ulaşabilmek için de öncelikle MTA’nın 
kapasitesinin arttırılması, sonrasında yerli sondaj firması ve yerli 
sondaj makinası girişimlerinin artması gerektiğini sözlerine ek-
ledi. Dağıstan son olarak, yönlendirilebilir sondajın ülkemizde 
etkin bir şekilde kullanılmasının öneminden bahsederek konuş-
masını noktaladı. 

Açılış konuşmalarının ardından, çağrılı konuşma bölümünde 
sözü jeoloji mühendisi Tahir Öngür aldı. Milli karot bankası gi-
rişimlerinin ilk kez MTA’da atılmış olduğu konusu ile sözlerine 
başlayan Öngür, dünya üzerindeki değişik karot bankalarından 
örnekler göstererek sunumuna devam etti. Örnek verdiği ülke-

lerde son derece profesyonel ve kullanımı kolay sistemler se-
çildiğini, ülkemizin de bu sistemi kurarken sistemi en iyi uygu-
layan ülkelerden örnekler alması gerektiğini söyledi. MTA’daki 
sistemin henüz böyle bir banka için başlangıç seviyesinde ol-
duğunu ama bunun üzerine gidilmesi ile birlikte en iyiye ulaşı-
labileceğini söyleyerek sözlerine son verdi.
Sempozyum boyunca sondajın alt disiplinlerini kapsayan 
toplam 40 sunum yapıldı. Sunumların üniversiteler, kamu ve 

özel sektöre ait çalışmalardan eş yoğunlukta derlenmesi, sem-
pozyumun önemli bir yanı oldu ve sempozyuma olan ilginin 
3 gün boyunca azalmamasını sağladı. Bu yüzden sunumların 
çoğunda sempozyum salonunda yer bulmak zor oldu. Katı-
lımcıların sorularının çokluğu nedeniyle sunumlar sonrasında 

verilen aralarda dahi soru - cevaplar devam 
etti. Sempoyumun ikinci günündeki panel 
de dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. 
Panelde eğitimin önemi, uygulamalı ve mo-
dern sistemlerle eğitimin yapılmasının şart 
olduğu, bir sondajcılar birliği kurulmasının 
ve bu birliğin sektörün tüm kesimlerine hitap 
edecek, etkin bir birlik olması gerekliliğinin 
üzerinde duruldu.
Sempozyumun sergi alanında, bazı büyük 
sondaj uygulamacılarının ve makine/ekip-
man tedarikçilerinin yer almaması ise dikkat 
çekiciydi. Ancak yaşanan eksikliklere rağmen 
sektör tarafından, Jeoloji Mühendisleri Odası 
tarafından düzenlenen ilk sondaj sempozyu-
munun başarılı bir şekilde tamamlandığı ni-
telendiriliyor.  
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Madenlerde 
Atık Su Arıtma 
Çözümleri ile Ketmak

Madencilik Türkiye (MT): Ketmak’ın kuruluşu ve bugünkü 
konumu hakkında bilgi verir misiniz? 

Levent Ketenci (LK): Ketmak, endüstriyel atık suların geri kaza-
nımı ile ilgili makine ve ekipmanlar üreten bir firma olarak 1997 
yılında kuruldu. Özellikle mermer sektöründeki başarılı arıtma 
projelerimiz sayesinde sektörde aranılan bir firma olduğumu-
zu düşünüyorum. Yılların tecrübesine Ar - Ge çalışmalarını da 
ekleyerek özellikle maden işletmelerindeki atık suları arıtma 
sistemlerinde oldukça başarılı şekilde çalışan büyük projelerin 

mimarıyız. Şirketimizin kuru-
luşundan itibaren başta mer-
mer sektörü olmak üzere yurt 
içi ve yurt dışında 750’nin 
üzerinde projeye imza atmış 
olmamız, maden ve endüst-
riyel arıtma sistemleri konu-
sundaki deneyimimizin en 
önemli referansıdır.

Ketmak başta madencilik ol-
mak üzere pek çok farklı sek-
törün atık su arıtma tesisleri 

ve fabrika filtreleme sistemlerinin kurulmasında uzmanlaşmış-
tır. Mühendislerimiz arıtma tasarımını, müşterilerimizin gerçek 
ihtiyaçlarını anlayabilmek ve müşteri memnuniyeti adına, de-
taylı laboratuvar çalışmaları sonrasında gerçekleştirmekte, ma-
kina ve ekipmanlar yapılan bu çalışmalara göre seçilmektedir. 

Şirketimiz geçtiğimiz on dört yıl içerisinde tüm dünyada ve 
Türkiye’de 750’nin üzerinde tesis kurmuştur. Bu rakam ürünle-
rimizin ve servis kalitemizin ispatıdır. Tarafımızdan fabrikalara 
kurulan tüm ekipmanlar en üst kalitededir. Atık su problemi 
olan fabrikaların Ketmak’ı seçmesinin en büyük nedeni şirketi-

Röportaj
www.madencilik-turkiye.com

Krom, manyezit, mermer, granit, seramik, agrega, kum, kömür, feldispat 
ve diğer maden tesislerinin atık sularının arıtılması ve maden zenginleş-
tirilmesi ile ilgili çalışmalarda kullanılan makine ve ekipmanların imalatı 
konusunda faaliyet gösteren Ketmak Makina Tesisleri İmalat AŞ, 1997 
yılında Mühendis Levent Ketenci tarafından kurulmuştur. Son yıllarda 
gelen talepler doğrultusunda geri dönüşüm projeleri ve yapı kimyasal-
ları konularında da çalışmalar yapan şirket özellikle maden sektöründeki 
çalışma alanlarında öncü bir kuruluş haline gelmiştir. Ketmak şirketini ta-
nımak ve çalışma konuları ile ilgili bilgi almak üzere şirketin kurucusu ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Ketenci ile bir röportaj gerçekleştirdik.
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      İmalatını 
yaptığımız 
filtrepres ve 
tikiner, madencilik 
sektörü için ön 
planda olan 
ekipmanlarımızdır Levent Ketenci ekibi ile birlikte
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mizin sonuç garantisi 
vermesidir. 

(MT): Maden sektö-
ründe daha çok han-
gi alanda (metalik 
madenler, endüst-
riyel hammaddeler 
vb), hangi makine 
ve ekipmanlarınız 
kullanılmakta?

(LK): Şirketimiz başta 
doğaltaş olmak üze-
re mermer, seramik, 
agrega, kum, krom, 
manyezit, silis vb ma-
denlerin zenginleşti-
rilmesinde ve işlen-
mesinde kullanılan 
suların temizlenmesi 
için kullanılan makina ve ekipmanları imal etmektedir. Bu alan-
da kullanılan arıtma makina ve ekipmanlarımız; membranlı / 
membransız filtrepresler (2000 x 2000 mm‘ye muhtelif kapasi-
teye göre ), tikiner, sedimantasyon tankları, temiz su ve çamur 
tankları, filtrepres besleme pompaları, drenaj pompaları, doz-
lama sistemleri, dozlama pompaları, sistem panoları şeklinde 
listelenebilir.

(MT): Peki bu makinalardan hangisi madencilik sektörü 
için daha ön planda? 

(LK): Özellikle imalatını yaptığımız filtrepres ve tikiner maden-
cilik sektörü için oldukça ön planda olan ekipmanlarımızdır. 
Çünkü madenler yapıları nedeni ile, arıtma sonrasında geride 
tekrardan sisteme kazandırılabilecek ürünler bırakırlar. Sisteme 
geri kazandırılacak ürünlerle istenmeyen atıkları birbirinden 
ayırmanın en iyi yolu sudur. Tikiner ve filtrepres, istenmeyen 
atıkların bertarafını kolaylaştırmak için gelen çamurlu suyu 
yoğunlaştırarak kek haline getirir. Böylece istenmeyen atıklar 
taşıma ve nihai bertaraf için minimum yer kaplayarak kolay 
bertaraf edilebilir hale gelir. 

(MT): Peki filtrepresin ön planda olması hangi özelliklerin-
den kaynaklanıyor?

(LK): Filtrepres konusunda dünya standartlarında en üst düzey-
deki teknolojiyle imalat yapmaktayız. Ürettiğimiz filtrepresler ma-
den sektörünün tüm ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktadır.

Kurduğumuz arıtma sistemlerimiz özellikle mermer sektörün-
de üretici firmalara çok ciddi avantajlar sağlamaktadır. Üre-
timde kullanılan suyun % 99’unun içme suyu niteliğinde geri 
kazanılması, hem üretim maliyeti açısından hem de çevre du-
yarlılığı açısından büyük önem teşkil etmektedir. Ayrıca kesme 
sürati, temiz cila ve soket aşınımını engellemesi konusundaki 

özellikler sayesinde üretim maliyeti ve ürün kalitesi açısından 
firmalara ciddi avantajlar sağlanmaktadır.

Bu arada Ketmak’ın ürettiği sedimantasyon tankları da özel bir 
bakım açısına ve boyutlara sahiptir. Bu enerji su kalitesini, kul-
lanılacak olan flokulantı minimize eder. Bu ekipman tek bir par-
çadan imal edilerek gideceği yerde birleştirilir ve bunun kalitesi 
ISO 9001 standartlarındadır.

Sistem kirli suyun, silonun üst kısmına pompalanması ile başla-
mış olur. Kirli su yolun yarısında iken flokulant kirli suyun içine 
enjekte edilir. Oluşan reaksiyon sonucu is parçacıkları disensi-
yon edilmiş olur.

Tasarımımız ve yaptığımız imalat flokulant tüketimini % 20 
oranında azaltır. Bu otomatik olarak kendiliğinden gerçekleşir 
ve şirketimiz sadece birinci sınıf flokulant kullanır. Ayrıca kul-
landığımız bir sistem her üç dakikada bir, kirli suyun içindeki 
flokulantın ve çöken partiküllerin miktarını hesaplar.

(MT): Makine üretimi dışında müşterilerinize danışmanlık 
ve projelendirme hizmeti de sunuyor musunuz?

(LK): Sadece imalatını kendimizin yaptığı tesislere proje ve da-
nışmanlık hizmetini sunmaktayız.

(MT): Peki projelendirme konusunda en önem verdiğiniz 
konu hangisidir?

(LK): Projelendirme konusunda çalışma sistemimizi ve önem 
verdiğimiz konuları şöyle sıralayabiliriz: Projelendirme işlemi, 
tesisten atık su numunesi alınarak laboratuvar ortamında bu 
atık suyun analiz edilmesiyle başlar. Daha sonra pilot ünitele-
rimizde yapmış olduğumuz denemeler neticesinde elde edilen 
teknik veriler, mühendislik ofisimizde en uygun proje haline  

Ketmak üretimi filtrepres
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dönüştürülür. Bu projeye uygun makine ve ekipmanlar seçilir. 
Projelendirmede en önem verdiğimiz husus, bize gelen atık su-
yun niteliğinin ve niceliğinin tesis çalıştığı müddetçe korunma-
sıdır. Çünkü aksi bir durum, tesisin verdiği sonucu etkileyecek-
tir. Bu yüzden atık su alımlarını kendi ekibimiz, bizzat tesislere 
giderek yapmaktadır.

(MT): Şirketiniz kuruluşundan bugüne kadar hangi önemli 
projelere imza attı?   

(LK): Bugüne kadar yer aldığımız önemli projeler arasında: 
Türkiye’nin en büyük krom işletmecilerinden birisi olan Ak-
metal Madencilik San. Tic. AŞ, İzci Madencilik San. Tic. Ltd. Şti., 
Dimin Madencilik San. ve Tic. AŞ, Trabzon Madencilik Manye-
zit İşletmesi şirketlerine kurduğumuz Atık su arıtma tesisleri, 
Grozni ve Kurçalov’a kurduğumuz biyolojik evsel atık su arıtma 
tesisi sayılabilir. Bunların dışında krom, manyezit ve kömür ala-
nında faaliyet gösteren 20’nin üzerinde farklı işletmede atık su 
arıtma tesisimiz bulunmaktadır. Daha önce de belirttiğim gibi 
mermer, seramik, granit, bazalt gibi diğer madencilik alanları 
da dahil yurt içi ve yurtdışında 750’nin üzerinde kurulu tesisi-
miz bulunmaktadır.

(MT): Ürünlerinizi kendiniz imal ediyorsunuz. İmalatta uy-
guladığınız standartlardan bahseder misiniz? 

(LK): Ketmak’ın üretmiş olduğu endüstriyel arıtma sistemle-
rinde kullanmış olduğu her türlü ekipman ISO 150 9001 stan-
dartlarına uygun malzeme kullanılarak kendi tesislerinde üre-
tilmekte ve üretimlerimizin tamamı firmamıza ait Know - How 
ile gerçekleştirilmektedir.

(MT): Yurt dışından getirtip satışını yaptığınız ürünler, yani 
distribütörlükleriniz de var mı?

(LK): Ketmak Grup Şirketlerimizden biri olan Ketpol Arıtma 
Kimyasalları olarak İtalya 3F-Chimica Arıtma Kimyasalları şirke-

tinin distribütörlüğünü yapmaktayız.

(MT): Türk firmaları artık pek çok konuda yurt dışında da 
söz sahibi. Siz de yurt içi kadar yurt dışına da hizmet ve-
riyorsunuz. Hangi ülkelerde, daha çok hangi ürünlerinizle 
tanınmaktasınız?

(LK): Yunanistan, İran, İsrail, Suriye, Filistin, Bulgaristan, Roman-
ya, İtalya, Mısır, Libya, Cezayir, Azerbaycan, Hollanda, Etiyopya, 
Rusya ve Kazakistan’da kurduğumuz tesisler bulunmaktadır. 
Bu ülkelerde kurduğumuz arıtma tesislerimiz aktif bir şekilde 
çalışmaktadır. 

(MT): Yurt dışında sizin distribütörleriniz var mı?

(LK): İran, Ürdün ve Bulgaristan’da distribütörlüklerimiz mev-
cuttur.

Tikiner tepeden görünüm

Su içerisindeki taneciklerin, flokulant 
yardımıyla çökeltilip sistemten 
atılmasını sağlayan tikiner



(MT): Ar-Ge çalışmaları da yapıyorsunuz. Bu çalışmalarınız 
daha çok hangi alanda sürüyor?

(LK): İmalatını yaptığımız tüm ürün segmentlerindeki makina-
ların ürün geliştirmesi üzerinde sürekli çalışmaktayız. Katı atık 
bertaraf besleme ünitelerini ilk defa Ketmak olarak biz yaptık 
ve bunun ürün geliştirmelerine de devam etmekteyiz.

(MT): Arıtma kimyasalları alanında hizmet vermek üzere az 
önce de bahsetmiş olduğunuz Ketpol Arıtma Kimyasalları 
şirketini kurdunuz. Bu şirketinizi de bize tanıtır mısınız?

(LK): Ketpol Arıtma Kimyasalları Paz. San. Tic. AŞ, arıtma siste-
mini kurduğumuz tesislere, kullandıkları sağlıksız kimyasallar 
yüzünden yaşadıkları sıkıntıları aşmalarında yardımcı olmak ve 
bu yolda lojistik kimyasal destek sağlamak amacıyla 2011 yı-
lında kurulmuştur. Ketpol, arıtma sistemlerinde önemli bir yere 
sahip olan arıtma kimyasalları konusunda hizmet vermektedir. 
Yüksek kaliteye sahip bu ürünlerin ithalatını ve uygulamasını 
gerçekleştirmekteyiz. Kuruluşumuz, satış öncesi ve satış son-
rası teknik destekleriyle müşteri memnuniyetini her zaman ön 
planda tutar. Bu hedef doğrultusunda satış öncesi jar testi ve 
filtrepres uygulamalarıyla her tesise uygun türde ve miktarda 
polimer seçimi yapılarak, sistemlerin doğru bir biçimde çalış-
ması sağlanır.

(MT): Şirketinizin gelecek planları nedir?

(LK): Şirketimizin geleceğe dair arzusu; her geçen gün gelişen 
maden sektöründeki firmalarla arıtma konusunda çözüm orta-
ğı olmak ve bu konuda lider firma haline gelmektir. Sosyal so-
rumluluk bilinci içerisinde çevreye duyarlı projelere imza atan 
firmamız bu bilinci geliştirmek için hem firmalar bazında hem 
de eğitim kurumları bazında paneller ve tanıtımlar organize 
ederek firmamızın tanıtımına katkıda bulunurken bir taraftan 
da çevreye katkı sağlamak istemektedir.

Özellikle yerküre üzerindeki su sıkıntısının her geçen sene 
daha büyük boyutlara ulaşmasından dolayı maden ve sanayide 
kullanılan suyun ileriki yıllarda ne kadar önem arz edeceği bir 
gerçektir. Şu anda var olan ve ileride daha büyük boyutlara ula-
şacak olan su sıkıntısından dolayı sanayicilerin bu konuda .çok 
ivedi tedbirler alma zorunluluğunu doğurmaktadır. Bu konuda 
hem teknik bilgilendirme hem de ulusal ve uluslararası çevre 
fonlarından aktarılan hibe ve düşük faiz şeklindeki finans kay-
nakları konusunda yatırımcıyı bilinçlendirerek hızlı karar verme 
konusunda her türlü desteği vermekteyiz.

Ketmak ailesi olarak atık su arıtma sektöründe makine ve ekip-
manların imalatının yanı sıra arıtma kimyasallarının da tedariği 
ile müşterilerimize tüm teknik konularda profesyonelce deste-
ğimizi sürdürmeyi amaçlamaktayız.   

www.maxwellgeoservices.com sales@maxwellgeoservices.com
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GEO Sondaj, 
Yüksek Kapasiteli Sondaj 
Makineleri ile İddialı

Madencilik Türkiye (MT): Geo Sondaj Makine Şirketinin ku-
ruluşundan bahseder misiniz?

M. Ruhi Akçıl (MRA): Ortadoğu Sondaj San. Tic. Ltd.’de kullan-
mış olduğumuz sondaj malzemeleri ve makinelerinden edindi-
ğimiz uygulama, kullanım, bakım tecrübelerini üretime dönüş-
türmek, hem şirketimiz Ortadoğu Sondaj’ın hem de sektörün 
ihtiyaçlarını daha etkili ve verimli cevaplayabilmek için 2010 
yılında Geo Sondaj Makine İmalat Ltd.’yi kurduk. 

(MT): Şirketinizin ürettiği sondaj makineleri hakkında bilgi 
verir misiniz? Kaç farklı modele sahipsiniz? Makinelerin ge-
nel özellikleri nelerdir?

(MRA): Şirketimiz şu an 4 mo-
del sondaj makinesi üretmek-
tedir.  Bunlardan GEO 500 RC 
ters devirdaim sondaj maki-
nesidir ve 4 ½ inç tij çapı ile 
300 metre, 3 ½ inç tij çapı ile 
450 metre delme kapasitesi-
ne sahiptir. Hidrolik rotasyon-
lu modeller ise: GEO 500 (PQ: 
300 m, HQ: 520 m, NQ: 1100 
m, BQ: 1300 m), GEO 900 (PQ: 
590 m, HQ: 900 m, NQ: 1300 
m, BQ: 1700 m) ve GEO 1500 
(PQ: 1040 m, HQ: 1420 m, NQ: 
2230 m, BQ: 3020 m) kapasi-

telere sahiptir. Sondaj makinelerimiz seri olarak üretildiği için 
her makinenin kendi modelleri içinde parçaları standarttır.

Röportaj
www.madencilik-turkiye.com

Madencilik sektörüne hizmet vermek amacıyla kurulan ve gerçekleştir-
diği derin karotlu sondajlar ile 17 yıldır faaliyetlerini sürdüren Ortadoğu 
Sondaj Şirketi, 2010 yılında kurduğu Geo Sondaj Makine İmalat Şirketi ile 
sondaj makinesi imalatına da başladı. Başlarda Ortadoğu Sondaj’ın kul-
landığı makineleri üreten Geo Sondaj Makine, edindiği tecrübe ve yaka-
ladığı üretim kalitesi ile artık tüm sektöre hizmet veriyor. Geo Sondaj hak-
kında daha fazla bilgi edinmek ve ürettiği makineleri tanımak için şirketin 
yöneticisi M. Ruhi Akçıl ile bir röportaj gerçekleştirdik. 
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      Makine 
imalatında 
kullanılan ST 
52 çelik ve özel 
kaynak makineleri 
ile sondaj 
makinelerimizin 
yapısı daha da 
güçlendirilmiştir
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(MT): Makinelerinizin üstün / farklı olduğunu dü-
şündüğünüz özellikleri nelerdir?

(MRA): Makinelerimizin üstün ve farklı özelliklerini madde 
madde sıralamak gerekirse: 

Sondaj makinelerimizin rotasyonlarındaki soğutmalı  •
yağlama sistemi soğutucuda soğutularak yağlama yap-
maktadır. Eğer bu sistemde kesinti olursa makinenin 
panosunda ikaz lambası yanarak uyarı vermektedir. Bu 
sistem yardımı ile rotasyon dişlilerinin zarar görmesi 
engellenmektedir.

Makinenin kulesine monte edilmiş üçüncü bir makara  •
ve ayrıca ana vinçte uygulanan baskı aparatı yardımı ile 
tambur halatının kopması ve zarar görmesi en aza indi-
rilip halat ömrü ve iş emniyeti artırılmıştır.

Hidrolik seviye ayarlı ve hareketli tij dengesi yar- •
dımı ile tijler daha kolay açılıp sıkılabilmekte ve 
tijlerin dişlerinin zarar görmesi en aza indir-
genmektedir. Bu da ekipman ömrünü uzat-
maktadır.

Makine imalatında kullanılan ST 52 çe- •
lik ve özel kaynak makineleri yardımı 
ile sondaj makinelerimizin yapısı 
daha da güçlendirilmiştir.

Hidrolik tank özel olarak ta- •
sarlanmış, hidrolik sistemde 
emiş, basınç ve dönüş filtre-
leri kullanılmıştır.

Sondaj makinesinin hid- •
rolik sistemi, ekstra bir 
hidrolik motor bağla-
nabilmesi için tasarlan-
mıştır. Bu sayede isten-
diğinde sondaj sıvısını 
temizlemek için siklon, kaynak yapmak için jeneratör, ikinci 
su pompası, su kaçağı olan kuyularda sondaj sıvısı hazırla-
mak için hidropomp gibi ekstra ekipmana ihtiyaç duyuldu-
ğunda aynı hidrolik sistemden faydalanılarak bu ihtiyaçlar 
giderilebilmektedir.

Makinelerimize elektrik sistemi için şalter ve sigorta kutuları  •
yerleştirilmiştir.

Hidrolik kafa açık iken rotasyonun dönmesi ve hidrolik ka- •
fanın zarar görmesi engellenmiştir. Bu özellik bir çok sondaj 
makinesinde sadece uyarı niteliğinde kalırken GEO Sondaj 
makinelerinde mekanik olarak da engellenmiştir.

Sondaj makinesine isteğe bağlı joystick ve uzaktan kontrol- •
lü yürüyüş kumandaları bağlanmaktadır.

Hidrolik kontrollü boru anahtarı kuleye monteli olarak kul- •
lanılarak, çalışanların emniyeti arttırılmış ve özellikle büyük 
çaplarda çalışmayı rahatlatmıştır.

Sondaj makinesinin kulesi teleskopik olarak açılıp yere ha- •
reketli ayak tablası ile basarak çalışılabilmektedir. Bu özellik 
sondaj makinesinin özellikle derin veya eğimli kuyularda, 
zemine daha doğru şekilde sabitlenerek çalışma güvenliğini 
ve makine stabilizasyonunu artırmaktadır. 

(MT): Geo Sondaj şuan makine satışı yapıyor mu?

(MRA): Ürettiğimiz ilk makineler, grup şirketlerimizden Orta-
doğu Sondaj tarafından kullanıldı. Bu sayede makinelerin pek 
çok özelliğini geliştirme şansını yakaladık. Şuan ise tüm sektöre 
makine satışı yapmaya başladık.  
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(MT): Müşterilerinizin talepleri doğrultusunda makineleri-
nize ekstra özellikler katabiliyor musunuz? Örnek ile açık-
layabilirseniz çok iyi olur.

(MRA): Tabi, gelen taleplere göre ekstra özellikler ekleyebiliyo-
ruz makinelere. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda palet-
li, kızaklı modeller üretebildiğimiz gibi motor, vinç, su pompası 
sayısını da arttırabilmekteyiz. Joystick kontrol sistemi uygula-
maları da gerçekleştirebilmekteyiz.

(MT): Ürettiğiniz makinelerin satışı sonrası yedek parça ta-
leplerine nasıl çözüm üretmeyi planlıyorsunuz? 

(MRA): Makinelerimiz seri olarak üretildiği ve aynı zamanda 
Ortadoğu Sondaj’ın da kendi projelerinde kullanılan makine-
ler olduğu için, devamlı olarak kullanılan ekipmanların yedek 
parçaları stoklarımızda bulundurulmaktadır. Stoklarımızda yer 
alan malzemeleri 5’in katları miktarlarda saklamaktayız. Bu yüz-
den hem kendi şirketimiz hem de müşterilerimiz yedek parça 
konusunda sıkıntı yaşamamaktadır.

(MT): Geo Sondaj’ın hedefleri nelerdir?

(MRA): 2012 yılında, yeni yapılmakta olan fabrikamızda üretim 
miktarımızı arttırmak için yeterli ortam sağlamayı ve pazarla-
ma grubumuzu daha etkin bir hale getirmeyi planlıyoruz. Hem 
yurt içi hem de yurt dışı pazarlara açılmak istiyoruz.

(MT): Ürettiğiniz bu makinelerden birisini, Türkiye’nin 
en derin maden sondajlarından birisi olan Çayeli Bakır 
İşletmeleri’ne ait bir kuyunun delinmesinde kullandınız. 
Bu çalışmada hangi model makinenizi kullandınız? Maki-
nenin performansı nasıldı? 

(MRA): Bu projede GEO 1500 sondaj makinesini kullandık. Bi-
liyorsunuz, bu tür projelerde sondaj makinesi, işveren şirketler 

tarafından çok ciddi kontrollere tabi tutularak kullanımına izin 
verilir. Kendi ürettiğimiz sondaj makinemiz şirket tarafından 
kabul gördükten sonra çalışmamıza izin verildi. Bu sondaj ma-
kinesi Türkiye’de üretilen kapasitesi en yüksek makinedir ve 
dünyada bu makineden daha güçlüsü üretilmemektedir. Bu-
nun nedeni ise üretilen sondaj makinelerinin derinlik kapasite-
lerinin, sondajda kullanılan tijlerin kapasiteleri ile sınırlı olmak 
zorunda oluşundandır.

Ayrıca bu sondaj makinesi (GEO- 1500) ile şirketimiz Berga-
ma da, “Dar çapta karotlu sıcaklık gradyan 
kuyusu” projesi dahilinde, HQWL takım ile 
1503 metre delmiş ve çap düşerek NQWL 
takım ile de 1885 metre de kuyuyu tamam-
lamıştır.

(MT): Şirketinizin sondaj makinesi dışın-
da ürettiği makine ve ekipmanlar da var 
mı (Tij, matkap vs)?

(MRA): Şirketimiz sondaj matkap ve port-
kronlarını, temsilcisi olduğumuz ve bir Kore 
şirketi olan EHWA dan tedarik etmektedir. 
Diğer sondaj ekipmanlarını ise şirketimizde 
üretmekteyiz.

(MT): Son olarak, başka eklemek istedik-
leriniz var mı?

(MRA): Bizlere şirketimizi tanıtma olanağı 
verdiğiniz için teşekkür ederiz.  



Dünyanın 
en zor işi…
Yer altı varlıklarını yer üstünde 
değere dönüştüren dünyanın en 
zor işi madencilikte, teknolojik 
çözümlerimiz, baştan sona 
gerçekleştirdiğimiz projelerimiz 
ve kesintisiz hizmetimiz ile 
yanınızdayız.

www.ketmak.com

ketmak-ilan-195x275mm-09012012.indd   4 1/9/12   4:17 PM
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Madencilikle ilgili konularda kamuoyunun aydınlatılmasına sektörün il-
gisinin düşük oluşu yüzünden, diğer sektör temsilcileri ve sözde çevreci 
kişi ve gruplarca madencilik faaliyetleri sürekli olarak istismar edilmekte-
dir. Bu yüzden madencilik faaliyetlerini çevreye zararlı faaliyetler olarak 
göstermeye yönelik girişimler artarak sürmektedir.

Kamuoyunda Madenciliğin
Doğru Algılanması İçin
Yapılması Gerekenler 

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

M
adencilik faaliyetlerinin çevre değerleri için teh-
like kaynağı olarak gösterilmeye çalışılmasına 
yönelik üretilen asılsız iddialara madencilik sek-
törü tarafında sessiz kalınması, ülkemizde ma-

dencilik yapılmasını giderek zorlaştırmaktadır.

Madencilik camiası madenciliğin önemini, diğer sektörlerden 
farkını ve ortaya atılan iddiaların gerçeklerle alakasının olmadı-
ğını, medyadaki oyunculara ve kamuoyuna anlatmanın yolunu 
veya yollarını bulmak zorundadır.

Önemini ve sorunlarını topluma ifade etmek için yeterince çaba-
lamayan bir sektörün, toplumda doğru algılanması beklenemez.

Sürekli olarak ormanların yok olmasına, hava, su ve toprağın 
kirletilmesine neden olduğu iddia edilen madencilik sektörü, 
bu iddialar karşısında sessiz kaldığı ve toplumu bilgilendirecek 
faaliyetleri yeterince yerine getiremediği için toplumda ma-
dencilik algısı her geçen gün kötüleşmektedir. 

Madencilik Algısına Yaklaşımlar
Kamuoyunun madencilik aleyhinde nasıl kandırıldığının bazı 
örnekleri aşağıda sunulmuştur:

Medyada madencilik faaliyetleri nedeniyle ormanlarımı-
zın yok olduğu iddiası yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Bu iddiayı ortaya atanlara, yazıp çizenlere veya dile getirenle-
re “Hergün tükettiğimiz enerji ihtiyacımızın nereden ve nasıl 
karşılandığının farkında mısınız? Eğer madenciler yer altındaki 
kömürü, doğalgazı, petrolü, jeotermal enerjiyi ve uranyum kay-
naklarını keşfedip, bunları bulundukları yerden çıkarmasalardı, 
bugün yeryüzünde tek bir ağaç kalır mıydı?” diye sorsak acaba 
ne cevap verecekler?

Elbette tek bir ağaç kalmazdı çünkü insanlar ısınma ve enerji 
ihtiyaçlarını karşılamak için en yakınındaki ormana gidip ağaç-
ları kesmek zorunda kalırlardı. Madencilik faaliyetleri sayesin-

de yer altından çıkarılan kömür, petrol, doğalgaz, jeotermal 
ve uranyum sayesinde bugün yeryüzünde bulunan ormanlar 
kesilmekten kurtulmuştur. 

Bir başka ifade ile madencilik faaliyetleri nedeniyle ormanlar 
yok olmamış, tam tersine yok olmaktan kurtulmuştur. Dolayı-
sıyla madenciliği, ormanların yok olmasına neden olarak gös-
termeye çalışanların asılsız iddaları karşısında gerçekleri kamu-
oyuna aktarmanın bir yolunu bulamazsak, haklı olduğumuz bu 
konumda bile haksız duruma düşebilir, kamuoyunda madenci-
lik faaliyetlerinin kötü algılanmasına susarak veya sessiz kalarak 
hizmet etmiş oluruz. 

Maden sondajı faaliyetlerinin cevreye zarar verdiği iddia 
edilerek, ülkemizde sondaj faaliyetlerinin yasaklanma-
sına yönelik eleştiriler ortaya atılmaktadır.
MTA Genel Müdürü Sayın Mehmet Üzer; Türkiye’nin 75 yılda yap-
tığı maden arama sondajını Kanada’nın 1,5 yılda, Avustralya’nın 
ise 3 yılda yaptığını ifade etmektedir.

Üzerinde yaşadığımız yerkabuğunun derinliklerini maden son-
dajları ile araştırmazsak, hangi zenginliklerin üzerinde yaşadı-
ğımızı öğrenebilir miyiz? Maden sondajları yapılmazsa maden-
lerin keşfini gerçekleştiremez, bugün olduğu gibi petrolden 
doğalgaza, kömürden altına, demirden alüminyuma, fosfat 
kayasından nikele her kaynağı dışarıdan ithal etmeye devam 
eder, sürekli cari açık veren bir ülke olmaktan kurtulamayız.

Maden sondajı ile yer altındaki kayalardan yaklaşık 10 cm ça-
pında numuneler alınarak maden analizleri yaptırılmakta ve 
yerin yüzlerce metre derinliklerinde hangi zenginliklerimizin 
bulunduğu araştırılmaktadır. 

Sağlık araştırmaları için iğne ile insanın kolundan kan almak ne 
ise maden sondajı ile yer altındaki kayalardan numune almak 
da aşağı yukarı aynı şeydir. Hatta kan alırken gerekli hijyeni 
sağlamazsanız insana hastalık bulaştırabilirsiniz ancak maden 

Dr. Muhterem Köse
Maden Yüksek Mühendisi
kosemuhterem@gmail.com 
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sondajlarında doğaya zararlı hiçbir madde kullanılmadığı için 
doğaya zarar verilmesi mümkün değildir. 

Maden aramacılığını zararlı bir faaliyet olarak göstermeye ça-
lışmak, bilerek veya bilmeyerek kendi yer altı zenginliklerimizi 
değerlendirmemizi engellemeye hizmet etmektir.

“Biz yöremizde madencilik yapılmasını istemiyoruz!!!” 
şeklindeki karşı çıkışlar…
Madencilerin, diğer sanayiciler gibi her türlü altyapı hizmeti 
devlet tarafından karşılanan organize sanayi bölgelerinde faa-
liyette bulunma lüksü bulunmamaktadır. 

Dünyanın her yerinde madenler bulunduğu yerde çıkarılır. Ma-
denlerin tohumu yok ki ekilip 5 - 10 sene sonra yeşersin ve ek-
tiğimiz yerden çıkaralım?

Madenler milyonlarca hatta milyarlarca senede oluşmaktadır. 
Kimsenin madenin bulunduğu yeri değiştirme gücü yoktur. Bu 
nedenle kimsenin “Ben burada madencilik yapılmasını istemi-
yorum,  madeni burada değil git başka yerde çıkar!” deme lüksü 
olamaz. Madenlerin bulunduğu yerde çıkarılması zorunluluğu 
her ülkede Anayasal güvence altındadır. 

Madenciliğe karşı isek, hayatımızdan madenleri çıkarıp taş dev-
rindeki mağara koşullarına geri dönmeye razı olmayı göze ala-
bilmeliyiz. Hepimizin ihtiyaçlarımız ile birlikte doğduğumuzu 
unutmayalım. Yaşam standartları ile maden tüketimi arasında 
doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Örneğin günümüzde bir ABD 
vatandaşı yılda 21 ton, bir AB vatandaşı 15 ton, bir Türk vatandaşı 
ise 6 ton maden tüketmektedir. Hem modern bir ev ve evin için-
deki her türlü araç gerece, hem de bir otomobile sahip olmayı 
isteyeceğiz; öte yandan da madenciliğe karşı olacağız! Böyle bir 
çelişki olamaz çünkü bir otomobilin yapılabilmesi için madenci-
lerin yerkabuğundan beş ton maden çıkarması gerekmektedir.

Siyanürle altın aranıyor iddiası
Kamuoyunda kasıtlı olarak yaratılan bilgi kirliliklerinden birisi 
de altın madeni aramacılığında siyanür kullanıldığı ve çevrenin 
kirletildiğine yönelik iddialardır.

Madencilik yapan herkes çok iyi bilmektedir ki demir, kömür, bor 
madeni nasıl aranıyorsa, altın madeni de aynı yöntemler kulla-
nılarak aranmaktadır. Altın madeni aramacılığında hiçbir şekilde 
siyanür kullanılmaz. Siyanür altının üretimi aşamasında, teknik 
bir zorunluluk olarak, dünyada 140 yıldan beri kullanılmaktadır.

Tanıtım İçin Neler Yapılabilir?
Bakanlık adına MİGEM‘in koordinasyonunda, MTA, üniver- •
siteler ve sektördeki sivil toplum kuruluşları ile (Madencilik 
Sektörü Başkanlar Konseyi, Yurt Madenciliğini Geliştirme 
Vakfı, Maden Mühendisleri Odası vb) madenciliğin tanıtımı-
na yönelik bir “Kurul” oluşturulması sağlanabilir. 

Tanıtım için gerekli olan mali kaynak sorununun çözümü  •
için Maden Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile her arama 
ruhsatı için bir defaya mahsus 50 TL’nin, her işletme ruhsatı 

için yılda 20 TL’nin, sadece madencilik tanıtımındaki proje-
lerde kullanılması için sektörün çatı örgütü olan Madencilik 
Sektörü Başkanlar Konseyi’ne aktarılması sağlanabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında, okullarda çocuklarımı- •
za madenciliği tanıtmak ve sevdirmek için okutulan bilgiler 
çok yetersiz olup eksiklerle doludur. Madenciliğin önemini 
ve vazgeçilmezliğini tanıtacak güncel örneklerle müfredat 
programlarının bir an önce yenilenmesi için madencilik sek-
törünün sorumluluk alması gerekmektedir.

Madencilik sektöründe her yıl gerçekleştirilen kongre, sem- •
pozyum ve konferanslarda ağırlıklı olarak bilimsel ve teknik 
konular yer almaktadır. Önümüzdeki süreçte madenciliğin 
tanıtımı ve sektördeki yatırım ortamının iyileştirilmesine, 
yatırımcıların karşı karşıya olduğu sorunlar ve çözüm öne-
rilerinin geliştirilmesine ilişkin konulara ağırlık verilerek, su-
numlarda bir denge oluşturacak şekilde özel oturumlar ve 
paneller konulabilir.

Üniversite öğrencileri arasında madenciliğin tanıtımı için  •
çeşitli konularda bildiri, senaryo, metin, film, resim vb dallar-
da ödüllü proje yarışmaları düzenlenebilir.

Medya mensuplarına yönelik maden gezileri tertiplenebilir.  •
Devletin kanalı TRT’de “Madenlerimizi tanıyalım” konulu bir 
programın başlaması sağlanabilir. Madencilik belgeselleri 
hazırlattırılıp televizyonlarda yayınlattırılması sağlanabilir.

Madencilikle ilgili üretim, tüketim, ithalat, ihraçat, istihdam,  •
yatırım, yarattığı katma değer, sektörü bekleyen tehlikeler, 
fırsatlar, tehditler, cari açığın azaltılmasında madencilik sek-
törünün önemi vb konularda raporlar hazırlayarak haber ka-
nalları vasıtasıyla kamuoyuna servis yapılması sağlanabilir.

Madenciler gecesi madencilik haftasına dönüştürülerek ge- •
niş kapsamlı bir tanıtıma dönüştürülebilir.

Kavram karışıklıklarının giderilmesi için öncelikle kamuoyu- •
na maden arama ruhsatı, maden işletme ruhsatı ve işletme 
izin alanının ne anlama geldiği mutlaka anlatılmalıdır.

Madencilik haftasında medyada en başarılı madencilik ha- •
berleri yapanları, yeni bir maden keşfeden, yeni bir metot 
geliştiren, yeni bir yatırım yapan veya önemli sosyal sorum-
luluk projelerine imza atan, vergi sıralamasında dereceye 
giren, başarılı doğaya yeniden kazandırma projelerini ha-
yata geçiren kişi ve şirketler madencilik haftasında mutlaka 
ödüllendirilmelidir.

Çevreye duyarlı bir madencilik yapılması için kötü madenci- •
lik faaliyetleri sektör içinde teşhir edilmelidir.

Madencilikle ilgili asılsız iddialar ve yanlış bilgilendirmeler ve  •
kasıtlı olarak bilgi kirliliği yaratanlara karşı geniş katılımlı bir 
bilgilendirme ve gerektiğinde tepki (mail, faks, telefon zinci-
leri ile) gösterebilecek bir haberleşme ağı kurulabilir.    
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Türkiye’de Madenciliğin
Çıtası Yükseliyor

Y
ıllar boyunca yaşanan bu olumsuzluklara gösterilen 
tepkiler sonucunda günümüzde maden şirketleri 
kendilerine yavaş yavaş çeki düzen vermeye başladı-
lar. Bunun yanında yasa ve yönetmelik düzenleme-

leri de yapılarak durum biraz daha iyiye doğru gider bir hale 
getirildi. Bir madenci olarak her zaman üretimden yana tavır 
almakla birlikte, madenciliğin doğru koşullarda ve şartlarda 
her daim yapılması gerektiğini savunan bir akademisyen ola-
rak da, bu düzenlemeler ile işlerin yavaş yavaş yoluna girdiği-
ni düşünmekteyim.

Son dönemde yapılan dü-
zenlemeler ve yerel halkın 
tepkisi, madencilerin daha 
hassas şekilde çalışmalarının 
gerekliliğini ortaya koydu. 
Yakın zamanlarda bu açığı 
kapatmanın yolu olarak da 
çeşitli yörelerde ağaç dikme 
kampanyaları düzenlenmeye 
başlandı. Bunun birçok örne-
ği mevcuttur. Maden firmaları 
işin doğası gereği çevrenin 

görünümünü değiştirmekteler. Değişen görüntüyü güzelleş-
tirmek için de ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunulmakta. 
Baktığınız zaman bu yapılanlar göze oldukça güzel görünüyor. 
Ancak sadece, çıkarılan pasa ile oluşturulan yığınları ağaçlan-
dırmak yeterli değildir. Yalnızca bunu yapmak bozulan doğayı 
yeniden doğaya kazandırmak anlamına gelmez. Daha önemli 
şeyler de yapılabilir.

Bu noktada, madenlerdeki ağaçlandırma faaliyetlerine ek ola-
rak yapılan çalışmalara, bir örnek vermek istiyorum.

Bundan birkaç ay kadar önce ofisimde çalışırken, arkadaşlar 
bir poşet içerisinde bir miktar üzüm getirdiler. İlk bakışta sıra-
dan bir üzümdü bunlar. Üzümün TÜPRAG Efemçukuru Altın 
Madeni’nden geldiğini duyunca hemen aldım ve tadına bak-
tım. Son dönemde yediğim en güzel üzümdü açıkçası. Şirket 
Müdürü Yaşar Dağlıoğlu daha önce böyle bir çalışma yapıldı-
ğından bahsetmişti bana. Çalışmaları merak ettim ve madeni 
ziyaret etme kararı aldım. Bu maden hemen yanı başımızda ol-
masına rağmen oraya yıllar boyu gitme şansım olmamıştı. Yaşar 
Dağlıoğlu bu konuda sitem bile etmişti. Kurduğum iletişimler 
sonucunda Maden Müdürü Besim Erten’e ulaştım ve kendisi ile 
randevulaşarak madeni ziyarete gittim. Ziyaretimin amacı, tat-
tığım üzümün yetiştirildiği bağları ve madeni görmekti. 

Halkımız yıllarca madenciliği, şehir kenarlarında bulunan bazı taş ocak-
larının yarattığı görüntü kirliliği ve bazı sorumsuz maden firmalarının, 
madenin bulunduğu bölge halkını mağdur ettiği ve geride bıraktığı kötü 
örneklerle tanıdı. 2000’li yıllar öncesinde madencilik, bazı işletmelerde 
gerçekten de olması gerektiği gibi yapılmamaktaydı. Özellikle açık işlet-
meler ve cevher hazırlama / zenginleştirme tesisleri doğaya bazı zararlar 
verecek şekilde işletilebilmekteydi. Bu kötü görüntüler, halkımızın aklın-
da yer etmiş olacak ki, nerede bir maden açılacak olsa hemen yerel halk 
ayaklanmakta, madenin açılmasına büyük tepkiler gösterilmekteydi. Hal-
kın bu tepkisi kendi açısından oldukça haklı bir davranıştı çünkü bir kısım 
madenciler olumsuz davranışlar sergileyerek üretim yapmakta, işi bittiği 
zaman madeni olduğu gibi terk etmekte ve yerel halk geride kalan olum-
suzluklarla baş başa bırakılmaktaydı. 

Prof. Dr. C. Okay Aksoy
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Maden Mühendisliği Bölümü
okay.aksoy@deu.edu.tr

      Bir dağın 
tepesinde, birinci 
sınıf otoyol 
şeklinde yapılmış 
bir ulaşım yolu 
ile madene 
giriyorsunuz
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Madene gitmek için, Menderes’ten sonra Çatalca köyüne dö-
nerek Efemçukuru köyüne kadar gitmek gerekiyor. Bu yolun 
önemli bir bölümü dağ yolu şeklinde. İnsan bir an kayboldu-
ğunu düşünüyor. Maden ulaşım yolu ayrıldığında, madene gel-
diğinizi anlıyorsunuz. Bir dağın tepesinde, birinci sınıf otoyol 
şeklinde yapılmış bir ulaşım yolu ile madene giriyorsunuz. 

Madeni gördüğünüz zaman insanın içi ferahlıyor. Yıllarca gör-
meye alıştığımız maden işletmelerinden çok farklı bir işletme 
görüntüsü. İçerde maden değil de bir yemek fabrikası var diye 
düşünüyor insan. O kadar temiz bir işletme görüntüsü... İlk ola-
rak etrafta bir kirlilik, bir toz var mı diye baktım. Bence belediye-
lerin fen işleri bürokratlarının görmesi gereken bir yer burası.  

Madene girişte her türlü önlem alınıyor. Arabanızın üzerine bir 
ışık yerleştiriliyor. Maden içerisinde 20 km/s 
hızla ilerleyebiliyorsunuz. Etrafa göz attığı-
nızda, herkesin üzerinde kişisel koruyucular 
mevcut. Büroların içinde dahi bu kişisel koru-
yucular ile çalışılıyor. 

Sonunda Maden Müdürü Besim Erten’le bir 
araya geldik. Kendisi madeni tanıttıktan son-
ra, yoğun bir eğitim programları olduğunu ve 
benim de bu eğitimden geçtikten sonra ma-
dene girebileceğimi söyledi. Ben de bu eğiti-
mi aldım. Sonrasında, üç refakatçı ile madene 
indim. Bu tip madenleri daha önce gördüğüm 
için yabancılık çekmedim. Bazı yerlerde gere-
ğinden fazla tahkimat yapıldığını düşündüm. 
Bunun nedenini sorduğumda ise refakatçı 
arkadaşlar “sıfır risk, sıfır iş kazası” anlayışı ge-
reği bu şekilde çalışıldığını söylediler. 

Bu gezi esnasında şunu bir kez daha gördüm. Ülkemizde ara 
eleman eksiği bulunuyor. Makine operatörleri genelde yabancı 
ülke vatandaşları. Yerli personel bu operatörlerin yanında çalı-
şıyorlar ve mesleki anlamda yetişiyorlar. Umarım en kısa sürede 
bu makinelerdeki operatörler de yerel halktan olur diye düşü-
nüyorum. 

Bu gezi esnasında beni yer altı kırıcı tesisine de götürdüler. Ma-
dendeki bu bölüm, kaya mekaniği ile uğraşan akademisyenlerin 
mutlaka görmesi gereken bir bölüm bana göre. Daha büyükleri-

ni görmüş olsam da bu da tam bir mühendislik yapısı olduğunu 
hissettiriyor. Bu tip yerlerin tasarımı özel bilgi ister. Burayı tasar-
layan ve imalatını yapan arkadaşların ellerine sağlık. 

Yer altı çıkışında üzüm bağlarını görmeye gittim. Tam olarak 
profesyonel anlamda çalışılıyor bu bağlarda. Ekibin başında 
bir ziraat mühendisi var. Burada 20 kişi çalıştığını öğrendim. 
Bunların tamamı yerel halktan işe alınmış kişiler. Şirket burada 
sadece üzüm yetiştirmeyi amaç edinmemiş. Tam bir tarım yap-
ma politikası ile çalışılmış. Ve buradan yerel halk para kazanıyor. 
İşte tam olması gereken de bu. Yani göstermelik olarak bir şey-
ler yapılıyor izlenimi tamamen silmişler. Bağlardaki organizas-
yonun maden içerisindeki disiplinden hiçbir farkı yok.

Yaptığım görüşmelerde madende 320 kişi civarında bir perso-
nel çalıştığını öğrendim.  Bu personelin yaklaşık 200-250’si çev-
re köylerden seçilmiş. Bölge insanının geçim kaynağı bağcılık. 
Öğrendiğim kadarıyla bağlardan elde edilen gelir yıllık ortala-
ma 7000-8000 TL. Ziyaretim esnasında yerel halk bağ bozumu 
yapıyordu. Yerel halk hem bağlarından para kazanıyor hem de 
madende çalışarak para kazanıyorlar. Madende sağlanan istih-
dam, madenin bölgeye sağladığı en önemli katkıların başında 
geliyor. Tabii, şirket bölgede bir çok sosyal projeye de imza at-
mış durumda. Bunları duyuyoruz ve biliyoruz. Bunlar bu yazının 
konusu olmadığı için burada bahsetmeyeceğim. Fakat şunu 
söylemeden geçemeyeceğim: Bu sosyal projelerin en önemlile-
rinden birisi, yerel halkın çocuklarının eğitimine önemli katkıda 
bulunulması. Benim bakış açımdan en önemli çalışma bu gibi 

gözüküyor. Bir insanı eğitmenin değeri ölçülemez. Yani maden, 
sadece üretim yapmıyor. Sağladığı imkanlarla yerel halkın refa-
hını yükseltiyor ve eğitime katkı koyuyor. 

Maden gezisinde beni en mutlu eden olaylardan birisi de kendi 
öğrencilerimi orada görmek oldu. Türkiye’nin en önemli ma-
denlerinden birisinde kendi öğrencilerimi görmek bana büyük 
gurur verdi. Onlar adına çok sevindim. Hepsine selam söylüyo-
rum ve gözlerinden öpüyorum.   
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Maden Şirketleri
İçin Alternatif 
Finans Kaynakları

Finans
www.madencilik-turkiye.com

      Barter, leasing 
ve factoring 
sayesinde sermaye 
yönünden güçsüz 
olan işletmelere, 
uygun koşullarda 
finansman 
sağlanmaktadır

Ü
lkemizde madencilik faaliyetleri için ihtiyaç duyu-
lan finansmanı sağlayacak kamu ve özel sektöre 
ait bankalar ile dünya bankasına bağlı kredi me-
kanizmaları bulunmaktadır. Ancak bu bankalardan 

talep edilen kredi için oldukça fazla bürokratik işlem yapılma-
sı gerekmektedir. Ayrıca kredi talebine olumlu ya da olumsuz 
cevap ortalama 3 - 6 ay sonra alınabilmektedir. Cevabın olum-
suz olması halinde kaybedilen zaman nedeniyle yatırımın 
ekonomikliği tartışılır hale gelebilmektedir. Dolayısıyla mev-
cut şartlarda çoğu projeye banka kredisiyle yatırım yapmak 
ve rekabet edebilmek mümkün gözükmemektedir. Bunun 
yanında işletmelerin ihtiyaç duydukları kaynakların tümüyle 

öz sermayelerinden karşı-
lanması hem zordur, hem de 
ekonomik değildir.

Türkiye’deki özel işletmeler 
genellikle, madencilikten kısa 
vadede kar etmek amacıyla, 
arama, araştırma gibi teknik 
işlemlere gerek duymadan, 
‘en kısa sürede nasıl kar ede-
rim’ düşüncesiyle madencilik 
çalışmalarını yürütmektedir. 
Bunun sonucunda ülkemizde 
madencilik çalışmaları, belli 

başlı birkaç alt dal dışında başarılı olamamaktadır. Ayrıca Türk 
madenciliğinde Ar - Ge projeleri için ilgili finansman kuruluş-
larından kredi temin etmek de neredeyse olanaksızdır. Bunun 
nedeni, işletmelerin finansman kuruluşlarına geçerli ve ulusla-

rarası standartlarda bir proje sunamamasıdır. Hal böyle olunca 
işletmeler, gerekli kaynakları kendi öz sermayeleri ile kısıtlı im-
kanlarla yapmakta ya da Ar – Ge’ye kaynak ayırmamaktadırlar. 

Bu nedenlerle gereksinim duyulan mal ya da hizmetin, nakit 
para yerine, üretilen mal ve hizmetle ödenmesi olarak tanım-
layabileceğimiz ‘barter’, sabit sermaye yatırımlarının çok kısa 
sürede gerçekleştirilmesine ve yatırım tutarının uzun vadede 
kira öder gibi ödenmesine imkân veren finansal kiralama yani 
‘leasing’, iç ve dış ticaret işlemlerine uygulanan ve özellikle kısa 
vadeli mal satışlarında başvurulan ‘factoring’ gibi alternatif fi-
nans kaynakları büyük önem kazanmaktadır.

Maden Endüstrisi ve Barter
Madencilik sektörü ekonomideki yeri gereği, ekonomik krizler-
den çabuk etkilenen bir sektördür. Gelişen dünya düzeninde, 
firmaların yaşanacak ekonomik krizlerden etkilenmemesi ya da 
daha az etkilenmesi için yeni finans teknikleri ortaya çıkmıştır. 
Bunların bir tanesi de barter (takas) tekniğidir. ABD, Avrupa 
ve bazı Asya ülkelerinde barter sistemi madencilik sektörün-
de yaygın olarak kullanılmasına rağmen ülkemizde bu teknik 
neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Çünkü bu teknik ülkemizde 
çok fazla tanınmamaktadır. İşletmelerde nakit sıkıntısı çekildi-
ğinde barter ile, işletmenin stoklarından verilecek ürünlerin 
karşılığında, ihtiyaç duyulan ürünlerin alınarak şirketin çalışma-
larına devam etmesi mümkündür. 

Barter, para ödemeden alışveriş imkanı sağladığından dolayı 
işletmeler için kolay bir finansman tekniği olarak görülür. İşlet-
melerde finansman yükünün hafifletilmesi, işletmenin sattığı 

Ülkemiz madencilik faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yeterli rezervle-
re sahip olmasına rağmen, bu kaynaklarımız gerek devlet gerekse özel 
sermaye tarafından maalesef yeteri kadar ilgi görmemektedir. Harcanan 
paranın kısa zamanda geri kazanılamadığı, orta ve uzun vadeli yatırımlara 
ihtiyaç duyulan madencilik sektöründe en büyük sorun finansman yeter-
sizliği olarak görülmektedir. Bugün ülkemizde sektörün ihtiyacını karşı-
layacak finansman kaynakları da son derece kısıtlı olduğundan devreye 
alternatif finans kaynakları girmektedir. Bu kaynaklar arasında da ‘Barter’, 
‘Leasing’ ve ‘Factoring’ öne çıkmaktadır.

Madencilik Türkiye Dergisi
info@madencilik-turkiye.com



mal ya da hizmetin girdi maliyetlerinin düşürülmesi anlamı-
na gelir. Barter tekniği, diğer finansman tekniklerinden farklı 
olarak girdi maliyetini de en aza indirmektedir. Çünkü barter 
sistemiyle finansman, mal ve hizmet alımında para ve paranın 
yükü olan faizle değil, mal ya da hizmete karşılık, mal ya da hiz-
metle sağlanmaktadır. Barter işlemleri, paranın maliyetinin art-
tığı dönemlerde son derece etkin bir finansman tekniğidir. Mal 
ya da hizmet arzı ile alışverişe başlanması işletmelerin elindeki 
atıl kaynaklan ya da kullanmadıkları varlıkları değerlendirme 
imkanı sunmaktadır. Kısaca, günümüz ekonomisinde özellikle 
finansman sıkıntısı çeken madencilik sektöründe barter uy-
gulamaları geleceğin bir finansman tekniği olarak göz önüne 
alınabilir.

Maden Endüstrisi ve Leasing
Finansal kiralama yani leasing, dünyada birçok sektörde oldu-
ğu gibi madencilik sektöründe de başarıyla uygulanmaktadır. 
Dünya madencilik uygulamalarında dragline, shovel, kamyon, 
yer altı makine ve ekipmanları, cevher hazırlama ve zenginleş-
tirme tesisleri, lavuar, izabe tesisleri gibi madencilik ekipman-
larının yanı sıra yardımcı üniteler de finansal kiralama yoluyla 
finanse edilmektedir.

Finansal kiralama yönteminde kiracı, gereksinim duyduğu 
makina, ekipman veya diğer malları kendi olanakları ile satın 
almak yerine, leasing şirketine satın aldırarak, bu mallara iliş-
kin finansman sağlamış olur. Kiralanan malın kullanma hakkı 
belirli bir kira karşılığında, belirli bir süre için kiracıya 
bırakılmaktadır. Bu malların mülkiyeti leasing şirketine 
ait olup, sözleşme süresi boyunca kullanım hakkı kira-
cıya aittir. Kiracı leasing ile almış olduğu malı kullanır; 
kullanım süresi boyunca gerekli bakım ve onarımları 
yaptırarak, mal bedelini nakit akışına uygun taksitler 
halinde leasing şirketine öder. Anlaşma şartlarında 
varsa, sözleşme süresi sonunda malın mülkiyeti kirala-
yana geçer.

Ancak finansal kiralama, ülkemiz madencilik sektö-
ründe fazla bir gelişme gösterememiştir. Bunun bir-
çok nedeni olduğu gibi, ülkemize has bazı koşulların 
ve bilhassa madencilik sektörümüzdeki kendine özgü 
özelliklerin önemi büyüktür.

Bilindiği üzere madencilik sektöründe faaliyet gösteren 
birçok işletme, çağdaş ve profesyonel işletmecilik an-
layışı dışında, küçük aile şirketleri olarak faaliyetini sür-
dürmektedir. Bu tür işletmelerde, yöneticilik mesleğinin 
ciddiye alınmamış olması ve amatörce bir yönetim bu-
lunması, söz konusu finansman yönetiminin kullanılma-
sını engellemiştir. Bununla beraber “Bir malın mülkiyeti 
değil, kullanımı verim getirir” fikrinin, mülkiyet sahibi 
olmayı seven bir toplum olmamız nedeniyle, şirket yö-
neticilerine ters geldiği ve bunun sonucunda finansal 
kiralamanın pek uygulanmadığı da düşünülmektedir.

Finansal kiralama yönteminin İstanbul, Ankara ve İzmir 
gibi üç büyükşehrin dışında yeterince organize olama-

mış olması ve yeterli ölçüde tanıtılamaması nedeni ile birçok 
sektörde ve bilhassa madencilik sektöründe bu yöntemin öne-
mi ve avantajları henüz tam olarak anlaşılamamıştır.

Bugün ülkemizde gerek devletin gerekse özel sektörün ma-
denciliğe hak ettiği önemi vermemesi nedeniyle madencilik, 
ülke ekonomisindeki yerini tam olarak alamamakta ve gelişe-
memektedir. Ayrıca ülkemizdeki faiz oranlarının yüksekliği ve 
değişkenliği madencilik sektörü yatırımcılarının orta vadede 
plan yapma olanağını sınırlamakta ve sabit sermaye yatırım-
larında öz sermaye kullanma eğilimini arttırmaktadır. Tüm bu 
nedenler de finansal kiralamanın madencilik sektöründe geliş-
mesini önlemiştir.

Madencilik sektörünün, gelişmiş ülkelerdeki gibi güçlenme-
si, rekabete hazırlaması veya rekabetçi konumunu koruması 
zorunluluğu bulunmaktadır. Bu da teknolojilerin yenilenmesi, 
dolayısıyla modernizasyon yatırımları gerektirmektedir. Ancak 
orta ve uzun vadeli kredi bulma imkanlarının giderek daraldığı 
ülkemizde, söz konusu yatırımlar için de kaynak bulma soru-
nuyla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu durumda, kıt kaynaklarla 
yatırım yapmaya çalışan madencilik sektörünün karşılaştığı fi-
nansman tıkanıklığının aşılmasında başvurulabilecek en etkin 
finansman yöntemi finansal kiralamadır. Finansal kiralama, özel-
likle sermaye yönünden güçsüz olan orta ve küçük ölçekli veya 
yeni işletmelere uygun koşullarda finansman elde etme imkânı 
sağlamaktadır. Bunun yanında ellerinde yeterli fon bulunan 
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büyük işletmeler dahi, finansal kiralama yaparak ellerindeki ser-
mayeyi başka alanlarda değerlendirme imkanı bulmaktadırlar.

Günümüzde finansal kiralama şirketleri doğrudan finansman 
yanında; teşvik, ihracat, ithalat ve fizibilite gibi konularda da-
nışmanlık hizmeti de vermektedirler. Dolayısıyla bu yöntemle 
finans sağlayan şirketler bu imkanlardan da yararlanabilmek-
tedirler.

Bunun yanında ticari işletmeler için bir malın mülkiyetinden 
çok kullanımı ve bunun sonucunda elde edilen gelir büyük 
önem arz etmektedir. Bu nedenle yapılan herhangi bir yatı-
rımın değeri, sağlayacağı gelirlere bağlı olup, yatırım mülki-
yetinin işletmede olup olmaması, değerinin belirlenmesinde 
önemli olmamaktadır.

Gerçekten de yatırım mallarının mülkiyetine sahip olunmayıp, 
yalnızca bunların kullanım hakkı ile yetinilmesi, şirketleri hem 
eldeki mevcut fonları duran varlıklara bağlamaktan kurtarıyor 
hem de ağır bir finansal yük altına girmeden yatırımların yeni-
lenmesini mümkün hale getirebiliyor. Böylece, kiralama yoluyla 
makine ekipman sağlanmasında, yatırımcı peşin olarak yüklü 
bir alım bedeli ödememekte ve yatırım konusu malı üretime so-
karak elde edeceği kazançtan kira bedelini karşılayabilmektedir. 
Yani, yatırım kendi kendini finanse etme olanağı bulmaktadır.

Maden Endüstrisi ve Factoring
Factoring; firmaların mal ve hizmet satışlarından doğmuş veya 
doğacak vadeli, fatura veya fatura yerine geçen bir belgeye 
dayanan alacakların factoring şirketi tarafından tahsil edilmesi 
yoluyla, finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerinin sunulduğu 
bir finansal üründür. Yüksek ücretli ve miktarlı satış potansiyeli 
olan maden işletmeleri  bu işlem sayesinde vadeli alacaklarını 
factoring firmasına devrederek nakite dönüştürürler. Factoring 
işlemi şirket bilançosunun sadece aktif bölümünde bir hareke-
te neden olur. Alacakları, stokları ve ticari borçları azalır. İşlet-
menin yaratabildiği işletme sermayesi artar. Açık hesap satış-
ları kolay ve güvenli hale gelir. Bilanço daha likit hale gelir ve 
işletmenin kredibilitesi artar. İşletmelerin dış kaynak kullanma 
ihtiyacı azalır ve faiz giderleri düşer. Periyodik olarak yapılan 
güvenilir istihbarat sonuçlarına göre işletmeler alıcılarının mali 
durumundan güncel bilgi sahibi olurlar. Factoring sisteminde 
alımlarını mal karşılığı olarak gerçekleştiren yurt dışındaki alı-
cılar akreditif açmaktan kurtulur, ödemeyi kendi ülkesindeki 
muhabir factoring şirketine yaparak zamandan ve paradan ta-
sarruf eder, alım gücü artar. İşletmeler yurtdışı pazarının da alıcı 
riskini factoring firmasına devrederek pazarlarını genişletebilir. 
İhracat factoring işlemlerinde, işletmeye bütün ödemeler fa-
tura üzerindeki döviz cinsinden ödendiğinden, işletme için 
kur farkı gideri oluşmamaktadır. İhracatta factoring firmasının 
verdiği ön ödeme döviz olacağından, kambiyo dosyası hemen 
kapatılabilir. Alıcı veya satıcı ile olabilecek dil sorunu ortadan 
kalkar, ortaya çıkabilecek sorunlar onun anadili ile factoring fir-
ması tarafından çözüme götürülür.

Factoringin işletmelere sağladığı finansman imkanları göz önü-
ne alındığında özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki işletmele-
rin iç ve dış satış imkanlarını arttırıcı bir fonksiyon üstlendikleri 
görülmektedir. Bu ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli, yetersiz 
sermayeye sahip ve pazarlama konusunda yeterli bilgisi bulun-
mayan işletmeler factoring sayesinde finansman kolaylıkları 
ve yeni pazar imkanları bulabilmektedir. Ayrıca ihracata yeni 
yönelmekte olan tecrübesiz ihracatçı işletmeler için factoring 
özel bir önem taşımaktadır. Factoring şirketlerinin ihracat ko-
nusunda uzmanlaşmış oldukları göz önüne alınırsa factoringin 
pazar bulma konusunda madencilik şirketleri içinde önemli bir 
finansman tekniği olabileceği açıkça görülmektedir.

Sonuç
Madencilik yatırımları sermaye yoğun yatırımlar olduğu için 
büyük miktarda finansmana ihtiyaç duyulmaktadır. Yatırım-
cıların büyük çaplı madencilik projeleri yerine küçük boyutlu 
projelere yönelmeleri günümüzde sıklıkla rastlanan durumlar-
dır. Firmaların, projelerini gerçekleştirebilmek, kötü ekonomi 
şartlarının karşısında istikrarlı bir grafik çizebilmeleri için klasik 
işletmecilik anlayışını terk etmeleri gerekmektedir. Bunu sağla-
mak içinse ilk olarak işletme bünyelerinde bağımsız finans bi-
rimleri oluşturarak problemlere zamanında ve kesin çözümler 
sunulabilmelidir. Ayrıca projelendirme aşamasından itibaren 
yapılacak finansal planlamalar, finans teminindeki problemleri 
büyük ölçüde ortadan kaldırarak, temin edilen mali kaynakla-
rın da verimli şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.

Ülkemiz madencilik sektörü, dünyada kendini güçlendirmek, 
kendini yeni geliştirdiği konularda rekabete hazır olmak veya 
üstün olduğu alanlarda rekabetçi konumunu korumak zorun-
dadır. Bu da mevcut teknolojilerin yenilenmesi, dolayısıyla mo-
dernizasyon yatırımları gerektirmektedir. Ancak orta ve uzun 
vadeli kredi bulma imkanlarının sınırlı olduğu ülkemizde, söz 
konusu yatırımlar için kaynak bulma sorunuyla karşı karşıya 
kalınmaktadır. 

Bu şartlarda, kısıtlı mali imkanlarla yatırım yapmaya çalışan 
madencilik sektörünün, karşılaşılan finansman tıkanıklığının 
aşılmasında, daha basit ve kısa sürede sağlanan, uluslararası 
piyasalarda da başarıyla uygulanan finans tekniklerinin kulla-
nılması gündeme gelmelidir. Bu yöntemler sayesinde, özellik-
le sermaye yönünden güçsüz olan orta ve küçük ölçekli veya 
yeni işletmelere uygun koşullarda finansman elde etme im-
kanı sağlanmaktadır. Bu finansman teknikleri “Barter, Leasing 
ve Factoring”dir. Maden firmaları yapacakları yatırımlarda bu 
yöntemlerden herhangi birini kullandığında doğrudan finans-
manın yanında teşvik, ihracat, ithalat ve fizibilite gibi konularda 
da danışmanlık hizmeti alabilmektedirler. Dolayısıyla bu yön-
temlerle finans sağlayan şirketler bu imkanlardan da yararlana-
bilmektedirler.  

Kaynaklar
Tuğba Demirel, “Madencilik Sektöründe Alternatif Finansman Kaynakları ve Bunların Değer- •
lendirilmesi” , Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2008
www.turkbarter.com •
www.garantileasing.com •
www.garantifactoring.com •
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Geçtiğimiz Yıldan Akılda 

Kalanlar: Madencilik 
Sektöründe 2011 

Kapak Konusu
www.madencilik-turkiye.com

      Ülkemizde yeni 
yeni gelişmeye 
başlayan maden-
cilik bilinci ve 
madenciliğin 
ekonomideki 
öneminin kavran-
masıyla 2011’de 
ülkemiz bir maden 
ülkesi olma 
yolunda sağlam 
adımlar attı

K
uşkusuz ki doğal felaketler ile başlayan bir yılın, bu 
kadar pozitif bir şekilde sonlanmasını kimse bekle-
miyordu. Dünya madencilik sektörü ile birlikte ülke-
mizi de etkileyen önemli olaylar, Avustralya’daki sel 

ve ardından yaşanan kasırga felaketi ile Japonya kıyılarında 
meydana gelen deprem ve sonrasında yaşanan tsunami fela-
ketinin etkilediği nükleer santrallerden yaşanabilecek sızıntı 
oldu.

İnsanlığa ve çevreye etkisi ol-
dukça ciddi olan bu olaylarda 
büyük can ve mal kayıpları 
yaşandı. Yaşanan can ve mal 
kayıplarının yanında bölge ve 
dünya ekonomileri de zarar 
gördü. Avustralya’nın kömür 
ve metalik madenleri ile ünlü 
Queensland bölgesindeki 
üretimlerin tamamen durma-
sı kömür fiyatlarında yükseli-
şe sebep olurken, Japonya’da 
kıyısından dönülen nükleer 
felaket sonrası başta Japon-
ya ve Almanya’nın nükleer 
enerjiden kademeli olarak 
vazgeçme kararı alması da 
uranyum madenciliğine tem-
kinli yaklaşılacak bir dönemin 
başlangıcı oldu. Ayrıca Güney 

Amerika ve Asya’da sık sık yaşanan grevler ve iş bırakma eylem-
leri ile özellikle bakır ve altın üretiminde beklenen üretim ra-
kamlarına ulaşılamaması, altının önemli bir yatırım aracı olarak 
görülmesinin devam etmesi, fiyatların yükselmesindeki diğer 
önemli etkenler olarak değerlendirilebilir. Son dönemde özel-
likle Avrupa ve Amerika’da yaşanan ekonomik sıkıntılar nede-
niyle Çin’in üretimini azaltma ve hammadde alımına kontrollü 
bir şekilde devam etme düşüncesi ise 2012 açısından düşündü-
rücü gelişmeler olarak göze çarpıyor.

2011 yılında ülkemizde de bir takım tatsız olaylar ve kazalar ya-
şanmış olsa da, genel olarak sektörde önemli gelişmeler yaşan-
dı. Büyük yatırımların ve önemli ihalelerin yılı olarak değerlen-
direbileceğimiz 2011’de, dünyadaki grevler ve doğal felaketler 
ile yavaşlayan madencilik faaliyetleri arasında ülkemiz önemli 
bir ivme kazandı diyebiliriz. Ülkemizde yeni yeni gelişmeye 
başlayan madencilik bilinci ve yavaş yavaş madenciliğin eko-
nomideki öneminin kavranması sayesinde 2011’de ülkemiz bir 
maden ülkesi olma yolunda sağlam adımlar attı. Ancak tabiki 
atılan adımlar kendi başına yeterli olmayacaktır. Daha alınması 
gereken çok yol olduğu ortadadır. Bu bağlamda yeni yılda daha 
çok çalışılması gerektiğinin de altını çizelim. 

Geride bıraktığımız yıl ülkemizde ve dünyada meydana gelen 
ve ülkemizi etkileyen en önemli ve ilgi çekici gelişmeleri aşağı-
da başlıklar halinde sizlere sunuyoruz. 2012’nin tüm insanlık ve 
madencilik camiası için başarı ve mutluluk getirmesi dilekleri-
mizle: Yeni yılınız kutlu olsun!

Madencilik Türkiye Dergisi
info@madencilik-turkiye.com
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İhaleler, Hukuki ve İdari Gelişmeler...
Eti Maden’in, Eskişehir Toryum ve NTE Sahası İçin Gö-
rüşmeleri Sürüyor - Ocak 2011
2010’un Aralık ayı sonunda görüşmelere başlanan ve dergimi-
zin 13. sayısında da detaylıca incelediğimiz, Eskişehir’in Sivri-
hisar ilçesi sınırlarında yer alan Kızılcaören toryum ve NTE ya-
tağında son karar 2011 yılı içerisinde verilemedi. Eti Maden İş-
letmeleri Genel Müdürlüğü tarafından özel sektöre redevansa 
vermek suretiyle veya ortaklık şeklinde çalışmak üzere ihaleye 
çıkan saha için onlarca firma ile görüşmeler yapıldığı söylenen-
ler arasında. 

1990 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından Eti Maden’e 
devredilen sahada MTA’nın da buluculuk hakkı bulunuyor. 
Cevherin prosesinde önce kalsit, barit ve fluoritin cevherden 
ayrılması, bunu takiben toryumun da ayrılması ve nihayetinde 
NTE’nin elde edilmesi söz konusu. Elde edilecek toryumun Ma-
den Kanunu’na göre sadece devlete verilebilecek olması veya 
Bakanlar Kurulunun belirleyeceği bir yere satılabilecek olması 
da diğer bir önemli detay. 2012 yılında ihalenin sonuçlanması 
ve işletmenin yapımına başlanması bekleniyor.

Maden Atıklarının Yönetimi Projesi Başlatıldı - Ocak 
2011
Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 
maden işletmelerinin, kuruluşundan kapanışı sonrasına kadar 
geçen süreçte çevreye zarar vermesini önleyecek bir proje baş-
lattı. Projenin ilk aşamasının ihalesini Fransa ve İtalya ile Avrupa 
Birliği ve Türkiye taraflarının imzaladığı sözleşme ile üç aşama-
da ve 36 ayda tamamlanması hedeflenen bu önemli projeye 
start verilmiş oldu. Proje ülkemizde de Çevre ve Orman Bakan-
lığı ile Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı, MİGEM ve MTA ortak-
lığında gelişti. Mart ayında MTA Genel Müdürlüğü’nde gerçek-
leştirilen bir çalıştayla projeyi sektöre tanıtan ve sektörün önde 
gelen yetkililerinin düşüncelerini dinleyen proje yöneticileri ve 
yabancı yetkililer, amaçlarının sektöre sorun yaratmak değil, 
çözüm üretmek olduğunun altını çizdiler. 

İstanbul Metal Borsası ve Elmas Borsası Kuruldu - 
Ocak - Nisan 2011
Türkiye ve çevresinde üretilmekte olan maden, mineral ve em-
tia ürünlerinin dünya piyasalarına arzını sağlamak ve ürünleri 
uluslararası alıcılar ile buluşturmak için Troy Holding tarafından 
geliştirilen İstanbul Metal Borsası (IMEX), 20 Ocak tarihinde 
alım-satım kabullerine başladı. 1995’de kurulumu tamamlanan 
İstanbul Altın Borsası (İAB) bünyesinde yapılanması tamam-
lanan Elmas ve Kıymetli Taş Borsası da 4 Nisan günü faaliyete 
başladı. Sektörün şeffaf bir yapıya kavuşmasını ve ticaretin ka-
yıt altına alınmasını sağlayacak olan borsada İAB’nin mevcut 85 
üyesi ile birlikte, kıymetli taş sektörünün önemli şirketleri de 
işlem yapabilecek.

MİGEM İhaleleri, İki Yıl Sonra Yeniden Açıldı - Mart 
2011
Hukuki problemler nedeniyle yaklaşık iki yıldır hiçbir ruhsat 
sahasını ihaleye açmayan Maden İşleri Genel Müdürlüğü (Mİ-
GEM), 30 Mart tarihinde 1343 sahayı ihaleye çıkardı. 449’u I-b, 
894’ü de II. Grup olan sahaların ihalesi 1 Haziran’da başladı. IV. 
Grup maden sahası ihaleleri de 7 Ekim tarihinde duyurulan lis-
tede yer aldı. Ocak 2012’de ihalelere açılacak toplam 1731 adet 
ruhsatın 9 tanesi I-b, 470 tanesi II. Grup, 1252 tanesi de IV. Grup 
maden sahası şeklindeydi. Bu sahalardan 26 tanesinin ihalesi-
nin daha sonra iptal edildiği duyuruldu. 

Eskişehir Toryum ve NTE Sahası Sondaj Çalışması, Üstte Yer Bulduru Haritası
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Mazıdağı Fosfat Tesisi Yeniden İşlemeye Başlayacak - 
Mayıs 2011
1994 yılından beri atıl durumda bulunan Mardin - Mazıdağı 
Fosfat Tesisi’nin işletme hakkı, Mayıs ayında Cengiz Holding ve 
Ciner Grubu’nun ortaklığında oluşturulan TMC Enerji Yatırımları 
Sanayi ve Ticaret AŞ’ye geçti. 2006 ve 2007 yıllarındaki ihaleler, 
ilgisizlik nedeniyle sonuçlanamazken bu yılki ihaleye, araların-
da Eti Gümüş AŞ, Dimin Madencilik ve Gübre Fabrikaları AŞ’nin 
de bulunduğu önemli şirketler teklifte bulundular. Dünyanın 
ikinci, ülkemizin en büyük fosfat tesisi olan Mazıdağı Tesisleri, 
toplam 28 milyon USD’lik fiyat teklifi ve 2016 yılı sonuna kadar 
149 milyon USD’lik yatırım ve 1050 kişilik istihdam taahhütüyle 
TMC Enerji’ye geçerek, bu önemli ve atıl kalmış kaynağın üreti-
me geçebilmesi için çok önemli bir adım atılmış oldu.

TTK’nın Bağlık - İnağzı Sahasının İşletme Hakkını 
Soma Kömür İşletmeleri Kazandı - Kasım 2011
Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK), yaklaşık 130 milyon ton 
birinci derece koklaşabilir kömür rezervi bulunduğu bilinen 
Bağlık - İnağzı taş kömürü sahasının işletme hakkı, düzenlenen 
ihale ile 36 yıllığına Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye devredildi. 
Sahada kurulacak işletmede yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edi-
leceği öngörülürken, Zonguldak’taki sahanın haklarını 1 milyar 
426 milyon TL’lik teklifle kazanan Soma Kömür İşletmeleri’nin 6 
bine yakın çalışanı olduğu ve yıllık 5,5 milyon ton linyit kömürü 
üretimiyle Türkiye’nin en büyük yer altı kömür üreticileri arasın-
da yer aldığı biliniyor.

KÜMAŞ, TMSF Tarafından Satışa Çıkarıldı - Aralık 
2011
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), el koyduğu bankalar-
dan devraldığı birçok şirketten elinde kalan en değerli varlık 
olan Kütahya Manyezit İşletmeleri’ni (KÜMAŞ) de satışa çıkardı-
ğını açıkladı. 320 milyon USD muhammen bedelle satışa çıkan 
KÜMAŞ’ın Genel Müdürü Hüseyin Gürcan, TMSF’nin el koyma-
sından sonra karlılık oranının % 25’i aştığını ve yılda 108 milyon 
USD ciroya ulaştıklarını belirtti. 

2010’da da Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında 384. Sırada 
yer alan işletme için, eski sahibi Zeytinoğlu Grubu’nun da adı 
geçiyor. Bilindiği üzere TMSF KÜMAŞ’ı, 2009 yılında alacaklarının 

tahsili için Zeytinoğlu Holding’den devralmıştı. Şirketin ürettiği 
ürünlerin demir - çelik, çimento, kireç, cam, refrakter ve demir 
dışı metaller sanayiindeki fırınlarda kullanıldığı, demir çelik sana-
yiinin bu pazarda % 70 ile en büyük paya sahip olduğunu, ürün-
lerinin % 50’sinin, 50’den fazla ülkeye ihraç edildiği biliniyor.

Artvin Cerattepe Sahası Yeniden İhaleye Çıktı - Aralık 
2011
3213 Sayılı Maden Kanunu’nun hükümleri uyarınca hukuki du-
rumları sona eren Artvin ili sınırlarında bulunan ve Cerattepe 
adı ile bilinen altın - gümüş - bakır - çinko sahasının ilanı, 12 
Aralık tarihinde MİGEM tarafından askıya çıkarıldı. 17 Şubat 
2012 tarihinde ihale edilecek ilişkili iki saha için şartname al-
manın bedeli 10.000 TL olarak açıklandı. Kapalı teklif ve açık 
arttırma usülü ile yapılacak olan ihalenin nasıl sonuçlanacağı, 
şimdiden 2012’nin en merak edilenleri arasında yerini aldı.

Şirketler, Kurumlar ve Projeleri...
Ciner, Riotur Madencilik’i Aldı, Soda Külündeki İddia-
sını Arttırdı - Ocak 2011
375 milyon USD yatırım yaparak, 2009 yılı başında Beypazarı’nda 
soda külü üretimine başlayan Ciner Grubu, dünya devi Rio 
Tinto’nun ülkemizdeki iştiraki Riotur Madencilik şirketinin tüm 
hisselerini satın aldı. 2011’in hemen başında gelişen bu alım so-
nunda Ankara’nın Kazan ilçesinde yer alan 1 milyar 650 milyon 
tonluk doğal trona rezervinin işletme hakkı da Ciner Grubuna 
geçmiş oldu. Beypazarı’ndaki 247 milyon tonluk rezerv ile 1 
milyar 897 milyon tonluk rezervin işletmesini yapacak olan Ci-
ner Grubu, Kazan’da da test kuyusu açtı ve pilot üretim tesisini 
kurdu. İşletmede 2012’de üretime geçilmesi hedefleniyor.

Adularya, Koyunağılı Maden İşletmesi Hizmete Açıldı 
Mart 2011
Adularya Enerji Şirketi’ne ait Eskişehir - Mihalıççık’ta yer alan 
Koyunağılı Maden İşletmesi Mart ayında hizmete açıldı. Bölge-
nin en önemli tesisleri arasında yer alan tam mekanize yer altı 
kömür ocağı, 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanan Yunus 
Emre Termik Santrali’nin enerji üretmesi için kaynak sağlaya-
cak. Ocakta uzun ayak yöntemiyle üretim yapılması planlanır-
ken maden ocağı işletmesi ve termik santral için toplam yatırım 
tutarının 440 Milyon EUR olduğu belirtiliyor. 

Mazıdağı Fosfat Tesisi
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Dedeman Madencilik, Eskişehir Krom Konsantre 
Tesisi’ni Açtı - Mart 2011
Haziran 2010’da yapımına başlanan, Dedeman Holding’e ait 
Dedeman Madencilik Eskişehir Beyazaltın Krom Konsantre 
Tesisi Mart ayında faaliyete geçti. Beyazaltın Krom Konsantre 
Tesisi’nde işlenecek krom cevheri miktarının yıllık 500 bin ton 
olacağı öngörülüyor. İşlenecek cevher, Dedeman’ın kendisine 
ait olan ve tesisin yaklaşık 30 km kuzey – kuzeydoğusunda bu-
lunan, toplam 5375 hektarlık 7 ayrı sahadan çıkarılacak. Şirket, 
Kayseri, Adana, Erzurum ve Tokat’ın ardından Eskişehir tesisinin 
de açılmasıyla ülkemizin en önemli krom üretici ve ihracatçıla-
rından biri konumuna geldi. 

Dedeman Madencilik ayrıca 3 yıl önce yurtdışı madencilik faali-
yetlerine de başlamıştı. Arnavutluk’ta bir bakır havzasında çalış-
malarını sürdüren şirketin yetkilileri, Beyazaltın Krom Tesisi’nin 

açılış konuşmalarında, yakın zamanda Arnavutluk’ta işletmeye 
geçmeyi planladıklarını da duyurmuştu.

Gümüştaş, Gümüşhane Konsantre Tesisini Açtı - Nisan 
2011
Saray Halı’nın sahibi iş adamı Necati Kurmel ve Doğan Grubu 
ortaklığı ile Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi içinde kuru-
lan ve bakır - çinko - kurşun işleyecek olan Gümüştaş Maden 
İşletme Tesisi 22 Nisan 2011’de açıldı. İlk planlamalara göre te-
sisin günlük 400 ton ham cevher işlemesi öngörülüyor.

Tesisin kurulmasından önce yöredeki Hazine Mağara mevki-
inde yaklaşık 4 yıl süren keşif, değerlendirme, sondaj ve galeri 

oluşturma çalışmalarının sonucunda yakla-
şık 1.800.000 ton rezerv bulunduğu tespit 
edildi. Rezerv tespitinin ardından yapımına 
başlanan tesis yılda 120.000 ton tüvenan 
cevheri işleyecek. 8 milyon USD’ye mal 
olan tesiste, içinde bakır - kurşun - çinko ile 
birlikte altın ve gümüş de içeren konsantre 
elde edilecektir.

Newmont, Fronteer’ı Satın Aldı - Ni-
san 2011
Dünyanın en büyük ikinci altın üreticisi ko-
numunda bulunan ve ülkemizdeki iştiraki 
2010 yılı Haziran ayında Koza Altın İşletme-
leri AŞ tarafından 8,5 milyon USD karşılığı 
satın alınan Newmont Mining, yine ülke-
mizdeki faaliyetleri ile tanıdığımız Fronteer 
Gold’u 2,3 milyar CAD karşılığı satın aldı. 
Şubat ayında duyurulan satış işlemi Nisan 
ayında tamamlandı. Hisseleri Newmont 

ve eski Fronteer hisse sahipleri tarafından 
paylaşılan  ve Pilot Gold adı ile kurulan yeni şirket, 2012 yılın-
da Nevada - ABD, Türkiye ve Peru’daki arama çalışmalarına hız 
vereceğini duyurdu. Böylelikle Newmont, ülkemizde arama ça-
lışmalarına yeniden başlamış oldu.

Cengiz Holding’den Eti Bakır AŞ’ye 30 milyon 
USD’lik Ek Yatırım - Haziran 2011
Eti Bakır AŞ’yi 2004 yıllındaki özelleştirme ile bünyesine 
katan Cengiz Holding, şirkete 30 milyon USD yatırım ya-
parak, Samsun’daki izabe tesisini iyileştirdi ve modern 
bir elektroliz tesisi sahibi oldu. Tesisin tam kapasite ça-
lışması sonrası yılda 75 bin ton cevherden katot üretimi 
yapılabilecek. 

Katot üretiminde % 90 dışa bağımlı olan ülkemizde yıl-
lık 500.000 ton katot bakır tüketilmektedir. Türkiye’de 
ayrıca yılda 150 bin ton civarında katot bakır da hurda 
bakırdan elde edilmekte. Şirket önümüzdeki dönemde 
de, baca gazlarının arıtılması ve asidin değerlendirilme-
si ile yılda 250 bin ton amonyum sülfat gübresi elde et-
meyi planlıyor. 
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Oremine Madencilik, Çaldağ’ı European Nickel’den 
Satın Aldı - Ağustos 2011
2010’un sonunda, Çaldağ Nikel Projesi kapsamında yaşa-
dıkları bürokratik sıkıntıları neden göstererek yatırımlarını 
Filipinler’deki bir başka projeye aktarma kararı aldıklarını açıkla-
yan European Nickel Plc, Şubat ayında, o dönemde yapılan izin 
başvuruları için yatırılan bedellerin taraflarına geri ödenmesi 
konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne başvuruda bulun-
du. Ülkemizde 300 milyon USD’nin üzerinde bir yatırım yapma-
yı planlayan şirket, projedeki teknik personeli de Filipinler’deki 
Acoje Nikel Laterit Projesi’ne kaydırdı ve Çaldağ Projesi’nin çok 
da süpriz olmayan bir şekilde bir Türk firmasına satıldığı haberi, 
Eylül ayında firmanın internet sitesinden duyuruldu. 

İlk olarak Madencilik Türkiye tarafından sektörle paylaşılan ha-
bere göre ENK’nın Türkiye’deki iştiraki olan ve projenin tamamı-
na sahip olan Sardes Nikel Madencilik AŞ’nin ve diğer bir iştira-
ki Turmad Madencilik ve Ticaret AŞ’nin tüm hisseleri, Oremine 
Madencilik AŞ tarafından kurulan VTG Nikel Madencilik San. ve 
Tic. AŞ’ye 40 milyon USD karşılığı satıldı. Oremine Madencilik, 
Güney Afrika ve Kolombiya’da madencilik alanında yatırımları 
bulunan bir Türk şirketidir.

Altın Üretiminin 2011’de 25 Ton Seviyesine Çıkması Bek-
leniyor - Altın Fiyatları Rekor Seviyelerde - Eylül 2011
Altın Madencileri Derneği’nin, Eylül 2011 tarihinde Mining Tur-
key Magazine (Madencilik Türkiye Dergisi’nin ingilizce eki)’de 
yaptığı açıklamaya göre 2010 yılında 17 ton seviyesinde olan 
altın üretimimiz, 2011 yılında 25 ton seviyesine ulaştı. Bu ra-
kamla Türkiye, altın üretiminde Avrupa ülkeleri arasında 1. sıra-
ya yükseldi. Üretimdeki artışın nedenlerine gelince:

Çöpler Altın Madeni, önceki sahibi Anatolia Minerals Ltd ile 
Avustralyalı Avoca Resources Ltd şirketlerinin Şubat ayında bir-
leşmesi ile Alacer Gold Corp.’un kuruluşu sonrası Mayıs ayında 
ticari altın üretimine başladı. Alacer Gold, yıllık üretim miktarını 
175.000 ons olarak planladıklarını duyurdu. 

Kanadalı Eldorado Gold’un ülkemizdeki iştiraki Tüprag Metal 
Madencilik de Haziran ayında Efemçukuru Projesi ve Kışladağ 
Madeni Genişletme Projesi için ÇED başvurularının olumlu so-
nuçlandığını borsaya duyurdu. Efemçukuru Altın Madeni’nin 
2011 beklentisi 40.000 onz olarak açıklanırken Kışladağ Altın 
Madeni’nin genişletme projesi sonrası yıllık % 25 artışla 12,5 
milyon ton malzeme işlenecek. 

Koza Altın İşletmeleri’nin Kaymaz’daki sahası da 2011 yılında 
deneme üretimlerine başladı. Önümüzdeki yıl Kaymaz’ın ve 
Niğde Ulukışla’da Gümüştaş Madencilik’in ticari üretime baş-
laması; 2013’de de Konya - İnlice (Stratex), Çanakkale - Kirazlı 
& Ağı Dağı (Alamos), Balıkesir Red Rabbit - Sındırgı (Ariana) ve 
Ağrı Diyadin (Koza) projelerinin üretime geçmesiyle 2013 üre-
tim hedefinin 40 tona ulaşması bekleniyor.

5 Eylül’de tarihin en yüksek seviyesi olan 1896 USD/tr.oz. sevi-
yesine çıkan altın fiyatları, 2011’in sonlarına doğru 1600 USD/

tr.oz. seviyelerine gerilemiş olsa da, 1412,80 USD/tr.oz.’dan ka-
panan 2010 ardından yıl sonunda yükselişte gözüküyor.

Ermaden Ekinbaşı Demir İşletmesini Devreye Soktu - 
Eylül 2011
2009 yılı Ekim ayında yatırıma başlanan, OYAK Grubu’na bağlı 
Erdemir Maden’in (Ermaden) Ekinbaşı Demir Cevheri Yer Altı 
İşletmesi, yaklaşık iki yıl sonra, 10 Eylül 2011’de üretime başla-
yacak duruma geldi. Toplamda 33 milyon TL’den fazla bir yatırım 
yapılan işletme ile Ermaden Tesisi’nin cevher ihtiyacını karşıla-
makta olan ocaklarının 4 yıl olan rezerv ömrü, 6 yıla uzatılmış 
oldu. Toplam 5,4 milyon ton manyetit cevheri üretimi yapılacak 
olan işletmenin 2011’deki üretiminin 200.000 ton seviyelerinde 
olması bekleniyor. Yatırım süresince iş güvenliğinin en yüksek 
seviyede tutulduğu ve herhangi bir iş kazasının yaşanmadığı da 
alınan bilgiler arasındaydı.

Türkiye’nin İlk Ferro Siliko Tesisi Mangan Maden AŞ 
Tarafından Kuruldu - Aralık 2011
Türkiye`nin ilk ferro siliko mangan üretimi yapan tesisi, Kasta-
monu - Tosya`nın Ortalıca beldesinde kuruldu. Bugüne kadar 
tamamen dışa bağımlı olduğumuz ferro mangan ve ferro siliko 
mangan üretiminin yapıldığı bu tesis Mangan Maden AŞ tara-
fından devreye alındı. Tesisin yıllık ferro siliko üretim kapasite-
sinin şuan 15 bin ton olduğu belirtiliyor. Türkiye demir - çelik 
sanayinin yıllık ferro siliko ihtiyacının 600 bin ton olduğunu be-
lirten şirketin hedefi, yıllık üretimini 150 bin tona çıkararak ülke 
ihtiyacının % 25’ini karşılamak.

Şirket şu aşamada hammadde kaynağı olarak yine Tosya`nın Or-
talıca Beldesinde yakınlarında bulunan kendi manganez ocağı-
nı kullanıyor. Üretim miktarını artırmak için ikinci ocağı kurma 
çalışmalarına devam eden şirket ayrıca Sivas ve Yozgat’ta yer 
alan başka şirketlere ait ocaklardan da kaynak sağlıyor. 150 bin
tonluk üretim hedefine ulaşmak için toplam on ocakla çalışma-
yı planlayan şirket hedefine ulaştığında toplam bin kişilik istih-
dam da sağlamış olacak. 
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Doğal Afetler, Grevler, Kazalar...
Karadon’daki Cesetlere 8 Ay Sonra Ulaşılabildi - Ocak 
2011
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)’nun Zonguldak - Karadon 
Müessesesi’nde 17 Mayıs 2010 tarihinde meydana gelen gri-
zu patlaması sonucu göçük altında kalan 2 cesete 8 ay sonra, 
18 Ocak 2011’de ulaşılabildi. Çin’den gelen Sino Steel Industry 
Trade Group Corp. Firmasının 19 kişilik bir ekiple yaptığı kuyu 
temizleme çalışması sonrası 720 metre derinlikte cansız beden-
lere ulaşıldı. Geçen yıl meydana gelen bu kazada toplam 30 kişi 
hayatını kaybetmişti.

Avustralya’da Sel Kömür Üretimini Vurdu - Kömür Fi-
yatları Yükselişte - Ocak 2011
Merkezi Queensland olan Avustralya kömür endüstrisi, 2011’e 
“sulu” bir başlangıç yaptı. Yoğun yağışlar nedeniyle yakla-
şık 200.000 kişiyi etkileyen sel ve 1 ay sonra yaşanan kasırga, 
50’den fazla madenin kapanmasına ve koklaşmış kömür fiyat-
larının % 35’e varacak şekilde artmasına sebep oldu. Özellikle 
açık işletmeler, sel ile gelen suyu aylar süren çalışmalar sonucu 
boşaltabildiklerini belirttiler. Kasırga ile yaşanan elektrik kesin-
tileri ve insan hayatını tehdit eden koşullar nedeniyle bölgede-
ki bir çok firma tüm çalışmalarını durdurdu. Sonuç olarak yıllık 
üretim kapasitesi 80 milyon ton olan kömür madenleri, yılın ilk 
çeyreğini neredeyse üretim yapamayarak geçirdiler ve bunun 
neticesinde kok kömür fiyatlarınde artış yaşandı. 

Ülkemizde de TTK, yılın başında 125 - 130 USD/ton olan fiyat-
larını yıl ortasında 190 USD/ton seviyelerine ve yıl sonunda 
da 215 USD/ton çıkardıklarını ve Çin’in artan kömür talebi ile 
Avustralya’nın taleplere karşılık verememesinin, fiyatların yük-
selmesinin en büyük sebebi olduğunu belirtti.

Afşin Elbistan Açık Kömür Ocağı’nda Büyük Kaymalar 
Yaşandı - Şubat 2011
Afşin Elbistan Termik Santrali’ni besleyen Çöllolar Açık Kömür 
Ocağı’nda, 6 ve 10 Şubat 2011 tarihlerinde, dünyada eşi benze-
ri görülmemiş bir kütle hareketi olayı meydana geldi. Çöllolar 
Kömür Ocağı’nda gerçekleşen iki ayrı olaydan 10 Şubat’ta ger-
çekleşen ikinci kayma, ilkine göre çok daha büyük oldu. Büyük 
kayma ile ocağın kuzeydoğu duvarından akan malzeme yak-

laşık 2,3 km2’lik bir alana yayıldı. Uydu fotoğrafları 
ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü 
(UNITAR) tarafından yapılan ön değerlendirmeler 
neticesinde kütle hareketinin dairesel kayma (rotati-
onal slide) şeklinde gerçekleştiği öngörüldü. 

Uydu görüntülerine göre kayan kütlenin ana gövde 
uzunluğu yaklaşık 690 m olup kaymanın uzandığı 
en geniş iki nokta arası mesafe 870 m olarak hesap-
lanmaktaydı. Sahada kaydığı görülen toplam malze-
menin yaklaşık 2,73 km2 alana yayıldığı UNITAR ta-
rafından duyurulmuştu. Toprak altında kalan ve ula-
şılamayan bedenler için de, MTA Jeofizik Dairesi’nin 
yaptığı sismik sondajlama ve anomali haritası çalış-
maları sonunda olası bölgelerin tesbiti ardından, Ha-
ziran ayında toprak kaldırma çalışmalarına başlandı.

Japonya Depremi Sonrası Uranyum ve İyotun Duru-
mu - Mart 2011
Dünya, Avustralya’daki doğal felaketin etkilerini henüz atlata-
mamışken bu kez de Japonya’da yaşanan 8,9 büyüklüğündeki 
deprem sonrası Fukuşima Nükleer Santrali reaktörlerinde ola-
bilecek muhtemel bir sızıntı tehlikesi, gündeme bomba gibi 
düştü. Oldukça yüksek kanserojen etkiye sahip olduğu bilinen 
sızıntı ihtimali, kurtarma ekiplerinin hayatlarını riske atarak ger-
çekleştirdiği çalışmalar sonucu ortadan kalkmış olsa da, ileriki 
dönemde öncelikle Japonya ve Almanya’nın, ardından da bir 
dizi ülkenin daha nükleer enerjiden kademeli olarak vazgeçe-
ceklerini duyurmalarına neden oldu. Yapılan açıklamaların ar-
dından uranyum fiyatları da ciddi oranda düşmeye başladı. Yılı 
% 11,5’tan fazla bir düşüşle tamamlayan radyoaktif hammad-
denin önümüzdeki dönemde çizeceği grafik merak konusu. 

Japonya’da şu an 54 nükleer santralden 11’i çalışıyor ve Almanya 
2020’ye kadar tüm nükleer santrallerini kapatacağını duyurdu. 
Böyle bir dönemde ülkemizde çıkan nükleer enerji kulanılsın 
mı kullanılmasın mı tartışmaları, yaşanan bu gelişmeler sonrası 
pek de yönünü değiştirmemiş gibi gözükmekte. Yaşanan dep-
rem öncesinde ülkemizde artan uranyum aramaları, mevcut 
hükümetin nükleer tesis kurulması konusunda kararlı bir tavır 
sergilemesi ile felaketten şimdilik etkilenmemiş gözüküyor. 

Nükleer sızıntı tehlikesi yaşanırken, insanlar üzerindeki kansero-
jen etkiyi azaltmak için iyot tabletlerinin kullanılabileceği bilgisi 
ile de iyot fiyatları yükselişe geçti. İyot üreticileri, deprem sonrası 
yoğunlaşan talepleri karşılayamadıklarını bildirdiler. Yasal olarak 
sofra tuzunda 
iyot bulundur-
ma zorunluluğu 
bulunan ülke-
mizin de yükse-
len fiyatlardan 
bir miktar etki-
lenmesi söz ko-
nusu. 

Avustralya’daki Sel Felaketi
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Gümüşköy’de Atık Barajındaki Çökme Tehlike Yaşattı 
- Mayıs 2011
Eti Gümüş AŞ tarafından işletilen Kütahya - Gümüşköy’deki gü-
müş madeninde 7 Mayıs günü, maden atıklarının depolandığı 
atık barajlarında yaşanan çökme tehlike yarattı. Birbirine sınırı 
olan 4 adet havuzu (padok) bulunan atık alanında, ikinci havuz-
la üçüncü havuzun arasındaki setin çökmesi sonucu üst kotta 
bulunan 3 numaralı havuzdaki atık malzemenin bir kısmı, alt 
kotta bulunan 2 numaralı havuza doldu. 2 numaralı havuzda 
biriken malzemenin bir kısmının da 1 numaralı havuza dolması 
ile 1 numaralı havuzda da taşma riski meydana gelmesi, yerel 
yönetim ve halkı paniğe sürükledi. Yaşanan tehlikenin ardından 
tesisteki üretim tamamen durduruldu. Üretimin durdurulma-
sının ardından 1 numaralı havuzun hemen önüne beşinci bir 
havuz yapılarak yaşanacak bir taşma durumunda atığın birikti-
rileceği ekstra bir alan oluşturuldu. Ayrıca 1 numaralı havuzda 
biriken atık su fazlası, pompalar vasıtasıyla en üstte yer alan 4 
numaralı havuza aktarıldı. 

Çevre ve Orman Bakanlığı ve İl Sağlık Mü-
dürlüğü tarafından, bölgedeki su birikin-
tilerinden, içme ve kullanma sularından 
düzenli olarak numuneler alınarak ana-
lizler yapıldı ve analizlerde herhangi bir 
sızıntı işaretine rastlanmadığı bildirildi.

Dünya’da Madencilik Sektöründe 
Meydana Gelen Grevler ve Protes-
tolar - 2011
2011 yılı aynı zamanda grev ve protes-
to gibi sebeplerle duran üretimlerle de 
kendini hatırlatacak. Tanzanya’daki en 
büyük altın üreticisi olan African Barrick 
Gold’un North Mara Madeni’ne, üreti-
len altın cevherini çalmak için 800’e ya-
kın kişinin maden sahasına girmesi ve 
Tanzanya polisinin de yardımıyla geri 
püskürtülen yağma girişimi sonunda 7 
kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı 
bildirilmişti.

Peru’daki protestolar 11 gün sürdü ve hükümet Newmont’un 
Conga Altın Madeni ruhsatlarını iptal ederek protestoları dur-
durmaya çalıştı. Yaşanan büyük olaylarda düzinelerce kişi yara-
landı ve okullar, hastaneler, işyerleri protestolar boyunca kapa-
tılmak zorunda kaldı. 

Endonezya’daki Grasberg Madeni de, çalışma ücretlerini iki ka-
tına çıkarmak isteyen işçiler büyük bir greve imza attılar. Tem-
muz ortasında başlayan ve yaklaşık 8.000 kişinin dahil olduğu 
grev sonrası Freeport - McMoran grevden etkilenmeyeceklerini 
duyurmuştu. Aylarca süren ve toplamda 12.000 işçinin katıldığı 
bildirilen grev sırasında, açık ve yer altı madencilik faaliyetleri-
nin yapılmasını engelleyecek bir boru hattı sabotajı sonrasında 
3 işçi de hayatını kaybetmişti. 

Grev dalgası Şili’nin kamuya ait bakır şirketi Codelco’ya ve   

Endonezya’daki Grasberg Madeni
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BHP’nin Escondida Madeni’ne de sıçradı ve 47.000 maden iş-
çisinin katıldığı büyük grevler düzenlendi. Tüm bu grevler ve 
protestolar sonunda uzmanlar dünya bakır üretiminin % 17 
civarında düşmesini beklediklerini belirttiler. Bu dönemde ül-
kemiz bakır üretiminin artması ve yatırımların yapılması, uzun 
vadede üretim açığından kaynaklanması beklenen bakır fiyat-
larındaki muhtemel yükselmelerden ülkemizin en az seviyeler-
de etkilenmesini sağlayabilir.

Fuarlar, Etkinlikler ve Tarihi Gelişmeler...
MTA Müzesi Ziyaretçilerine Kavuştu - Mayıs 2011
Türkiye’nin sahip olduğu ilk Tabiat Tarihi Müzesi olan MTA 
Müzesi, 1968 yılında MTA Genel Müdürlük binasında hizmete 
girmişti. Ayrı bir müze binası ihtiyacı ile yaptırılan yeni bina zi-
yarete açıldıktan kısa bir süre sonra, binada tespit edilen bazı 
yapısal sorunlar yüzünden 2005 yılında ziyaretçiye kapatılan 
müze, 6 yıl boyunca sürdürülen çalışmaların ardından tekrar 
açıldı. Müzede, MTA’nın kuruluşundan bu yana Türkiye’nin çe-
şitli bölgelerinde yaptığı jeolojik, minerolojik, paleontolojik ça-
lışmalardan elde edilen materyaller sergilenmekte. Tabiat Tarihi 
Müzesi, çeşitli kurumlar ve kişiler tarafından bağışlanan parça-
larla birlikte, geniş ve dikkat çekici bir koleksiyona sahip.

Madencilik Türkiye Dergisi Seminer ve Kurs Düzenle-
meye Başladı - Haziran 2011
2009 yılında kurulduğundan beri yükselen bir ivme ve başarıy-
la yayıncılık faaliyetlerini sürdüren Madencilik Türkiey Dergisi, 
Haziran ayında organize ettiği ilk kurslar ile sektöre yönelik et-
kinlikler düzenlemeye başladı. Düzenlenen ilk etkinlikler kap-
samında; Arizona Üniversitesi Maden ve Jeoloji Mühendisliği 
öğretim üyeliği ve MISOM Consulting Service’te yöneticilik ya-
pan Doç. Dr. Sean Dessureault, dergimizin davetlisi olarak asis-
tanı M. Mustafa Kahraman’ın da önemli destekleriyle ülkemize 
gelerek, “Yöneticiler İçin Maden Teknolojisi ve Maden Yönetim 
Stratejileri” ve “Maden Performans Yönetimi ve İleri Analiz Yön-
temleri” konulu iki eğitim verdi. Aynı zamanda dergimizin “İno-
vasyon” bölümünün düzenli yazarları olan Sean Dessureault ve 
M. Mustafa Kahraman’ın eğitimleri sektörün önde gelen firma-
ları tarafından ilgiyle takip edildi.

Ekim ayında ise, Madencilik Türkiye Dergisi ve Atlas Copco 
Şirketi tarafından “Kaya Delme & Kırma & Patlatma Teknolo-
jileri Semineri” düzenlendi. Hacettepe Üniversitesi Beytepe 
Kampüsü’nde gerçekleştirilen seminerde kaya delici sarf mal-
zemelerinin seçimi ve teknolojideki gelişmeler, yer altı delici & 
yükleyici makinaların seçimi, yer altı delici makinalardaki son 
gelişmeler, yer üstü delici makinaların seçimi, hidrolik kaya kırı-
cıların seçimi, güncel madenlerden delme ve patlatma uygula-
maları konularında çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

22. Dünya Madencilik Kongresi İstanbul’da Düzenlen-
di - Eylül 2011
11 - 16 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen 22. Dünya 
Madencilik Kongresi’ne 51 farklı ülkeden, toplam 1175 delege 
katıldı. 290 sözlü sunum ve 44 poster sunumu yapılan kongre-
nin ilk günlerine sektörden katılım yüksek oldu. Günden güne 
azalan katılımcı sayısı ve kongre sunumlarının yapıldığı Lütfi 
Kırdar Kongre Merkezi ile fuar merkezinin arasındaki uzak me-
safenin fuar alanında yarattığı ilgisizlik, ne yazık ki kongre ile 
ilgili olarak en çok akılda kalanlardı. 

6.500 Yıllık Maden Bulundu - Ekim 2011
Çorum’un Bayat ilçesi Derekutuğun köyünde 3 yıldır 
yürütülen çalışmalar sonunda 6500 yıl öncesine ait 
bir yer altı bakır madeni bulundu. Çalışmaları yürü-
ten, Almanya Bochum Ruhr Üniversitesi Jeoloji Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünsal Yalçın tarafından 
yapılan açıklamada, 2007 yılı içinde Maden Tetkik ve 
Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile yüzey araştırması 
yaparken Derekutuğun köyü sınırları içerisinde bazı 
bulgulara rastladıklarını, yaptıkları detaylı inceleme-
de bölgede bir yer altı madeni olduğunu fark ettik-
lerini söyledi. Derekutuğun köyündeki bakır maden 
ocağı galerisinin dünyanın en eski maden ocağı ola-
bileceğine dikkat çeken Yalçın, ‘’En eski bildiğimiz 
tarihi maden ocağı Tokat Erbaa’daki maden ocağı ile 
MÖ 4000’lere uzanan Bulgaristan’daki maden ocağıy-
dı ama biz bu yıl açılan galerilerden M Ö 5000 yıllarına 
kadar tarih aldık. MÖ 5000’li yıllarda insanların galeri 
açarak maden işlettiklerini bilmiyorduk’’ dedi.    
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Maden Havalandırma 
Darboğazlarına Bir Çözüm: 
Booster Fan Kullanımı

M
adenlerin ömrü boyunca, ocak havalandırma sis-
temini güncel ihtiyaçlara göre düzenlemek için 
yeni hava giriş ve dönüş yollarının tesis edilmesi, 
daha büyük fanların kurulması ve kuyuların ge-

nişletilmesi gibi çözümler uzun zaman almakta ve pahalıya mal 
olmaktadır. Bu kapsamda ana fan ve hava yollarının gerekli ha-
vayı karşılama kapasitesinin kalmaması veya aşırı hava kaçak-
larına yol açacak şekilde çok büyük basınçlarla karşılaşılması 
durumunda booster fanların kurulması pratik bir çözüm yolu 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

Booster fanlar; yer altında, 
ana hava kollarında, genel 
hava akışı üzerinde kurulur. 
Ana fanla (yada fanlarla) seri 
olarak çalışarak basınç dü-
şüşünü dengelerler. Hava 
kaçaklarını azaltırlar ve/veya 
havalandırma basıncını artı-
rarak ocağın ana hava yolla-
rının uzağında kalan bir veya 
birkaç ayrı bölümüne hava 
temin ederler. Ana hava giriş 

yolları üzerinde kullanıldığı gibi gerekli kontrol unsurları ile do-
natılarak hava dönüş yolları üzerinde de kurulabilmektedirler. 
Birkaç adet fanın birlikte paralel kurulabildiği gibi (Resim 1), 

duruma özel olarak imal edilen büyük bir fan da booster olarak 
kurulabilir (Resim 2).

Booster fanlar 1900’lü yılların ilk dönemlerinden beri dünya 
genelinde yer altı ocaklarında kullanılmaktadır. Güçleri birkaç 
kW’tan binlerce kW’a kadar değişmektedir. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 20. Yüzyıl sonlarına kadar yer altı ocaklarında 
yaygın olarak kullanılmış, 1992 yılında yapılan bir mevzuat dü-

Makale
www.madencilik-turkiye.com

Nurettin Eren
Maden Yüksek Mühendisi
Ülke Madencilik
nurettineren@ulkemadencilik.com

      Booster fanlar 
1900’lü yılların ilk 
dönemlerinden 
beri dünya 
genelinde yer 
altı ocaklarında 
kullanılmaktadır

Yer altı maden ocakları üretim sürecinde genişleyip derinleştikçe, oca-
ğa giren temiz havanın önemli bir kısmı kısa devreler nedeniyle kaçak 
olarak kaybedilmekte, temiz hava arınların havalandırılmasında kullanı-
lamamaktadır. Büyüyen ocaklarda, hava ihtiyacı ve toplam ocak direnci 
artmaktadır. Buna bağlı olarak, ana fan, havalandırma kuyusu ve hava 
yollarından oluşan havalandırma sisteminin daha yüksek basınç ve hava 
debisini karşılaması gerekmektedir. Eğer kurulu sistem, kapasitesinin sı-
nırına ulaşmış ise yeni bir ana fan kurulması ve yeni bir havalandırma 
kuyusunun tesis edilmesi de gündeme gelebilmektedir. Özellikle ocağın 
uzak kısımlarında yeni bir panonun devreye alınması durumunda, bu 
panonun ana havalandırma fanları ile havalandırılması zorlaşmakta ve 
ekonomik olmaktan çıkmaktadır. Böyle durumlarda, fazladan oluşan ha-
valandırma direncini yenerek yeterli havayı sağlamak için booster fanlar 
kullanılarak problem çözülmektedir.

Resim 1: Yorkshire Ocağında (İngiltere) yer altında paralel kurulmuş booster fanlar 



15 Ocak 2012 63

zenlemesiyle antrasit dışında kömür ocaklarında booster fan 
kullanılması yasaklanmıştır. Halen İngiltere, Güney Amerika, 
Avustralya, Kanada, Çin gibi büyük kömür üreticisi ülkelerde 
yaygın uygulama alanı bulunmaktadır. Her ülkenin mevzuatın-
da bulunan bazı düzenleyici hükümlerle booster fanların kurul-
ması ve kullanılması bazı kayıtlara bağlanmıştır. 

Göreceli olarak sığ derinliklerde ve küçük ocaklarda çalışıldığın-
dan yakın zamanlara kadar ülkemizde booster fan kullanılması 
gündeme gelmemiştir. Bazı ocaklarda tali havalandırma fanla-
rının seri olarak bağlanması biçiminde uygulamalar yapılsa da, 
bu yazıda konu edildiği biçimde booster fan kullanılması uygu-
lama alanı bulamamıştır. Bu nedenle İş Güvenliği Mevzuatı’nda 
booster fan kullanılması ile ilgili olarak herhangi bir düzenleyici 
hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte ocakların derinleş-
mesi ve genişlemesine paralel olarak booster fan kullanılmasına 
ihtiyaç duyulmakta olup, konu hakkında bilgi arttıkça yaygınla-
şacağı düşünülmektedir. Booster fanların tesisi ve kullanılma-
larına ilişkin olarak, dünyadaki tecrübeler ışığında İş Güvenliği 
Mevzuatı’nda da gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

Booster fanlar; uygun olarak boyutlandırılması ve ocak içinde 
uygun yere yerleştirilmesi kaydıyla, çok farklı durumlarda ha-
valandırma koşullarında iyileştirmeler sağlar. Eğer uygun yere 
yerleştirilmez ve büyüklüğü de doğru belirlenmez ise, bekle-
nen faydalarının tam aksi sonuçlar doğurarak hava dağılımını 
daha kötü hale getirir ve güç gereksinimleri de daha fazla olur. 

Booster fanların temel avantajları aşağıdaki şekilde ifade edi-
lebilir:

Havalandırılması zor olan kısımların havalandırılmasını sağ- •
lar. Ocaktaki hava dağılımını iyileştirir.
Yüksek dirençli hava yollarından oluşan devrelerde hava de- •
bisini artırır.
Deniz altı madenciliği gibi zor yüzey şartlarında havalandır- •
ma imkanı sağlar.
Ana hava giriş ve çıkış yolları arasındaki basınç farklarını  •
azaltır. 
Ana hava giriş ve çıkış yolları arasındaki hava kaçaklarını  •
azaltır. Kendiliğinden yanmayı engeller. 
Genel enerji maliyetlerini azaltır. •
Ana fan depresyonunu düşürür. •
Daha az sayıda hava kapısı ve regülatör kullanılmasını sağlar.  •
Ocak yangınları esnasında giriş hava yollarına duman yayıl- •
masını engeller.

Booster Fanların Projelendirilmesi ve Kurulması
Bilindiği üzere, yer altı ocak havalandırma şebekelerinin her-
hangi bir noktasında yapılacak herhangi bir değişiklik, sistemin 
diğer kollarındaki hava dağılımı ve basınçlarının değişmesine 
neden olur. Bu yüzden şebeke üzerindeki herhangi bir değişik-
liğin istenen amacı gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği veya 
tehlikeli sonuçlara yol açıp açmayacağı hususunun önceden 
açıklığa kavuşturulması gereklidir. Ocağın herhangi bir nokta-
sında booster fan kurulması; hem ana fanın çalışma şartlarını, 
hem de ocaktaki hava dağılımlarını, basınçları ve kaçakları et-
kileyen önemli bir değişiklik olduğundan, uygulamadan önce 
muhtemel bütün sonuçları görebilecek şekilde simülasyonla-
rın yapılması zorunludur. Bunun için günümüzde, şebeke ana-
liz programları kullanılır ve değişiklikler bilgisayar ortamında 
denenerek sonuçlar incelenir. Ocakta güvenli çalışma şartlarını 
tehlikeye atacak hiçbir müdahaleye gerek kalmadan, en uygun 
fan ve yer seçimi yapılarak booster fan kurulması ve kullanılma-
sı projelendirilir. Bunun için aşağıdaki işler sıra ile yapılmalıdır:

Ocağın mevcut havalandırma şebekesi bilgisayara aktarıla- •
rak modellenmelidir.
Ocağın gelecekteki havalandırma ihtiyaçları tespit edilme- •
lidir.
Ocağın havalandırma şebekesinin genişlemesiyle gelecekte  •
alacağı durum bilgisayara aktarılarak modellenmelidir.
Genişlemiş ocak için, ana fan ile birlikte booster fan kulla- •
nıldığı ve kullanılmadığı durumların bilgisayarda ayrı ayrı 
simülasyonları yapılmalıdır.
Deneme sonuçları incelenerek kirli havanın yeniden dolaşı- •
mı (resirkülasyon) durumunun olup olmadığı kontrol edil-
meli, resirkülasyona meydan verilmemelidir.
Havalandırma ihtiyaçları, sistem güç gereksinimleri, tesisin  •
kullanım süresi ve ilk yatırım / işletme maliyetleri değerlen-
dirilerek nihai karar verilmelidir.

Booster fanların kurulması ve güvenli olarak kullanılması için 
alınması gerekli önlemler ise aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

Booster fanların kurulacağı ocakta havalandırma (Zararlı gaz  •
oranları, hava hızları, kapıların durumu vb.) ve booster fan ça-
lışma parametreleri (Çalışma / stop durumu, fan statik basıncı, 
motor ve yatakların sıcaklığı vb.) sürekli olarak izlenmelidir. 
Ocakta etkin bir haberleşme sistemi bulunmalıdır.  •
Booster fanlar ve müştemilatı yanmaz malzemelerden tesis  •
edilmeli, fan dairesinde yangına karşı önlemler alınmalıdır. 
Fanların herhangi bir nedenle durması veya göçük durum- •
larında hava dağılımının ve havalandırma parametrelerinin 
ne olacağını öngören simülasyon çalışmaları yapılmalıdır. 
Booster fanlar çalışmasa bile çalışanların güvenle tahliyesi-
ne yetecek miktarda havalandırmayı sağlayacak planlama 
yapılmalıdır. 
Ana fanın durması halinde booster fanın çalışmaya devam  •
etmemesi için booster fanların enerji hattı ana fan ile aynı 
olmalı ve ocak şebekesinden ayrı olarak mümkün olursa yü-
zeyden delinecek sondaj deliklerinden indirilmelidir. Ya da 
ana fanın durması halinde booster fanın da durmasını sağ-
layacak düzenek kurulmalıdır. Resim 2: Kanada, Ontario Kidd Ocağındaki Büyük Booster Fan
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CH •
4
 bulunması ve patlayıcı kömür tozu 

oluşma tehlikesi nedeniyle kömür ocak-
larında booster fan kurulması daha sıkı 
tedbirler alınmasını gerektirmektedir. 
Bu tür ocaklarda alevsızdırmaz elektrik 
aksamı kullanılmalıdır. Fanın yakınlarına 
bir metan sensörü yerleştirilerek, metan 
oranı belirli bir değere ulaştığında (Ülke-
mizde % 1,5 ) fanın elektriğini otomatik 
olarak kesecek bir düzenek kurulmalıdır. 
Ocağın herhangi bir kısmında resirkülas-
yon oluşmasına izin verilmemelidir.
Booster fanların çalıştırma-durdurma  •
operasyonları uzaktan yapılabilmelidir.
Booster havalandırmasıyla İlgili hava ki- •
lidi kapılarının aynı anda açılması duru-
munda booster fanın durmasını, booster 
fanın herhangi bir nedenle durması du-
rumunda ise kapıların tamamen açılma-
sını sağlayacak düzenek kurulmalıdır. 
Booster fanların işletilmesi ve bakımları,  •
gerekli eğitimi almış deneyimli personel 
tarafından yürütülmelidir.

Örnek Çalışma
Aşağıda detayları belirtilen çalışmada kurgusal bir gazlı kömür 
ocağının durumu ele alınmıştır (Şekil 1). Mevcut ocakta bir adet 
uzun ayakta üretim yapılmakta, ana fan 10° kanat ayarında 
(Şekil 2) 1443 m3/dak toplam hava miktarında, 44 mmss dep-
resyonla çalışmaktadır. Ayaktan geçen hava miktarı 441 m3/
dak’dır.

Gelecekteki üretim için, mevcut ocağın uzağında kalan kısım-
da yeni bir pano hazırlanması planlanmaktadır. Panodan 400 

ton/gün üretim yapılması amaçlanmaktadır. Kömür damarı-
nın CH

4
 içeriği 17 m3/ton olarak belirlenmiştir. Mevcut ocağın 

bilgisayardaki havalandırma ağına, planlanan yeni pano ilave 
edilmiştir. Ana fanın mevcut 10° kanat ayarında genişlemiş oca-
ğın bilgisayarda havalandırma simülasyonu yapıldığında, yeni 
planlanan panodan 214,4 m3/dak havanın geçtiği, 17 m3/ton 
metan yayılımı değerine göre pano kirli hava dönüş yolundaki 
metan oranının % 2,2 düzeyinde gerçekleşeceği görülmüştür. 
Bu değerin yürürlükteki iş güvenliği mevzuatına göre en fazla 
% 1,5 olması gerekmektedir. Bu durumda; gerekli havayı temin 

etmenin iki ayrı yolu 
bulunmaktadır:

Mevcut ana fanın  •
farklı bir kanat açısında 
çalışması,

Mevcut fanın uy- •
gun bir kanat açısında, 
yeraltında yeni kurula-
cak bir booster fan ile 
kombine çalışması.

Mevcut Ana Fanın 
Farklı Bir Kanat Açı-
sında Çalışması
Mevcut ana fanın en 
yüksek kanat açısı olan 
35° kanat açısında, ge-
nişlemiş ocağın bilgi-
sayarda havalandırma 
simülasyonu yapılmış-
tır. Bu simülasyonun 
sonucunda; 121 mmss 

depresyonla, toplam hava miktarının 2164 m3/dak olacağı, ana 
fanın kullanılan motor gücünün 61,12 kW düzeyinde ye- 

Ana Fan
Depresyon:  44 mmss
Debi: 144 m3/dak
Güç: 14,82 kw

Mevcut pano
441 m3/dak

Temiz hava

Kapı

Kapı

Kapı

Eski imalat

Kirli Hava

Şekil 1: Mevcut ocak havalandırma şebekesi ve havalandırma parametreleri

Şekil 2: Ana fan karakteristik eğrileri
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ni panodan 416 m3/dak hava geçirilebileceği görülmüş, buna 
göre dönüş havasındaki metan oranı % 1,14 olarak hesaplan-
mıştır (Şekil 3). Bu havalandırma düzeninde, havalandırma vo-
lumetrik verimi (faydalı olarak kullanılan hava miktarı/toplam 
hava miktarı) % 61,8 olmuştur. Panoda ihtiyaç duyulan havanın 
emniyet sınırları içinde temin edildiği görülmüştür. Bununla 
birlikte daha yüksek hava miktarlarına ihtiyaç olması durumun-
da, ana fanın kapasitesinin sonuna ulaşmasından dolayı değiş-
tirilmesinin gerekeceği de anlaşılmıştır.

Mevcut Fan İle Booster Fanın Kombine Çalışması
Mevcut ana fanın 10° kanat açısında, en uygun yere kurulan 
booster fan ile birlikte genişlemiş ocağın bilgisayar ortamında 

havalandırma simülasyonu yapılmıştır. Çalışma sonunda, yeni 
panodan yeterli havanın geçirilemediği ve re-sirkülasyon oluş-
tuğu görülmüş ve ana fanın 15° kanat açısında çalıştırılmasına 
karar verilmiştir. Genişlemiş ocakta 15° ana fan kanat açısında 
(Şekil-2) ve karakteristik eğrisi Şekil-5’te verilen booster fan ile 
yeni bir çalışma yapılmıştır. Bu simülasyon sonucunda; ana fan 
depresyonu 75 mmss, ocak toplam hava miktarı 1790 m3/dak, 
ana fanda kullanılan motor gücü 31,34 kW ve booster fanda 
kullanılan motor gücü 6,17 kW, toplam 37,51 kW düzeyinde 
yeni panodan 525 m3/dak hava geçirildiği görülmüş (Şekil 4), 
dönüş havasındaki metan oranı emniyet sınırları dahilinde % 
0,91 olarak hesaplanmıştır. Bu havalandırma düzeninde, hava-
landırma volumetrik verimi % 76,4 olmuştur. 

Ana Fan
Depresyon: 121 mmss
Debi: 2164 m3/dak
Güç: 61,12 kw

Mevcut pano
521 m3/dak

Yeni Pano
416 m3/dakTemiz hava

Kapı Kapı

Kapı

Eski imalat

Kirli Hava

Şekil 3: Geniş ocak havalandırma şebekesi ve havalandırma parametreleri

 Şekil 4: Geniş ocak booster fanlı havalandırma şebekesi ve havalandırma parametreleri

Ana Fan
Depresyon: 75 mmss
Debi: 1790 m3/dak
Güç: 31,34 kw

Booster Fan
Depresyon: 38 mmss
Debi: 696 m3/dak
Güç: 6,17 kw

Mevcut pano
425 m3/dak

Yeni Pano
525 m3/dakTemiz hava

Kapı
Kapı Hava kilidi

Kapı

Eski imalat

Kirli Hava
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Yer altında booster fan kullanılması ile ana fanda daha büyük 
açılı kanat ayarı kullanılmasına gerek kalmamış, kullanılan mo-
tor gücü 61,12 kW düzeyinden, 37,51 kW’a düşürülerek 23,61 
kW tasarruf sağlandığı görülmüştür. Havalandırma volümetrik 
verimi % 61,8 değerinden % 76,4 değerine artırılarak kullanı-
lan havanın birim maliyeti azaltılmıştır. Aynı zamanda ana fanın 
depresyonunun 121 mmss değerinden 75 mmss değerine in-
dirilmesiyle hava kaçakları azaltılmış ve kendiliğinden yanma 
riski düşürülerek daha güvenli çalışma ortamı oluşturulmuştur. 
Burada ocağın mevcut halindeki panoda 441 m3/dak olan hava 
miktarı, yeni panoya booster fan ile hava sevkedilmesi duru-
munda 16 m3/dak azalma ile 425 m3/dak düzeyine düşmekte-
dir. Bununla birlikte % 4 oranındaki bu azalma pano havasın-
daki metan oranını çok az oranda artırdığı ve  limitlerin üzerine 
çıkarmadığından herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır. Yan-
daki tabloda durum özetlenmiştir:

Sonuç
Günümüzde çeşitli ülkelerde, genişleyen ve derinleşen yer altı 
maden ocaklarında;

Ana fanların gerekli havayı karşılama kapasitesinin kalma- •
ması, yeni ana fan ve havalandırma kuyularının gerekmesi,
Ana fanların çalışma noktasının, kararlı çalışma bölgesinin  •
sınırına yaklaşması, 
Gerekli havanın ana fanlarla karşılanması durumunda, ener- •
ji giderlerinin kabul edilemez düzeylere çıkması,
Gerekli havanın ana fanlarla karşılanması durumunda, yük- •
sek basınç farklarının oluşması ve bu durumda hava kaçak-
larının ve kendiliğinden yanma riskinin artması,

Gibi nedenlerle metalik / metalik olmayan yer altı ocaklarında ve 
Amerika Birleşik Devletleri dışındaki yer altı kömür ocaklarında 
booster fanlar kullanılmaktadır. Bu şekilde yeni fanlar ve kuyular 
için yatırım gereksinimi ortadan kaldırılmakta, mevcut altyapının 
ömrü uzatılmakta, havalandırmada enerji sarfiyatları azaltılmak-

ta ve kendiliğinden yanma riskleri ortadan kaldırılarak panolarda 
güvenli çalışma için gerekli temiz hava temin edilmektedir. 

Ülkemizde de artan üretim miktarlarına bağlı olarak yer altı ma-
den ocakları gittikçe derinleşmekte ve genişlemektedir. Kömür 
ocakları dahil olmak üzere, mevcut ocak ve altyapı koşullarında 
çözümsüz olarak görünen havalandırma problemleri booster 
fan kullanılarak kolayca çözülebilir. Bununla birlikte; booster 
fanların projelendirilmesi ve uygun yerleştirmenin yapılabil-
mesi, alınacak ilave önlemlerin belirlenerek uygulamanın buna 
göre yürütülmesi işlerinin uzman personel istihdamını gerek-
tirdiği gözden kaçırılmamalıdır.    
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Subsurface Ventilation Engineering, Malcolm J. McPherson, http://www.mvsengineering.com •
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& C. Slaughter, F. Calizaya, Hsin Wei Wu, 13. United States/North American Mine Ventilation 
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Şekil 5:
Booster fan karakteristik eğrisi

Simülasyon alternatifleri
Debi (m3/dak) Basınç 

(mmss) 
  Güç 
(kW)   Toplam Ocak  Yeni Pano

Mevcut Durum Ana fan (10°) 1.443 -- 44 14,82

Genişlemiş Ocak Ana fan (10°) 1.390
214,4 (Yetersiz 

hava)
47 15,25

Genişlemiş Ocak Ana fan (35°) 2.164 416 121 61,12

Genişlemiş 
Ocak: Ana fan + 
booster fan

Ana fan (10°) Genel ocak havası yetersiz, mevcut panoda %35 
hava azalması ve ocakta resirkülasyon oluşması 
nedeniyle uygulanamaz   Booster fan

Genişlemiş 
Ocak: 
Ana fan + 
booster fan

Ana fan (15°) 1.790 -- 75 31,34

Booster fan -- 525 38 6,17

Toplam kullanılan güç 37,51

Tablo 1: Havalandırma Simülasyon sonuçları
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İ
leri teknolojilerde kullanılan metallerinin elde edilmesi 
için gereken hammadde kaynaklarının araştırılması, her 
geçen gün daha da önemli bir hal almaktadır. Bu ham-
maddelerin yer kabuğunda ekonomik olarak nerelerde 

bulunduğu, ekonomik olarak tükendiğinde ikamesinin müm-
kün olup olmadığı gibi konuların şimdiden belirlenmesi, bun-
ların gelecekte teminine yönelik çalışmaların yapılması dünya 

geleceği için oldukça önem-
lidir. Avrupa Birliği (AB) gibi 
ülke topluluklarının ve diğer 
gelişmiş ülkeler, gelecekteki 
ihtiyaçları için, mineral kay-
naklarına kesintisiz ve gü-
venli erişimi sağlamada iz-
lenecek bir yol haritası oluş-
turmaya ve ortak bir strateji 
üretmeye yönelik çalışmalar 
başlatmışlardır. AB’nin “kritik 
hammaddeler” olarak adlan-
dırdığı mineral ve madenler 

listesinde yer alan kobalt da, gerek günümüzdeki kullanımı 
gerekse gelecekte duyulacak ihtiyaçlar nedeniyle önemli bir 
madendir. 

Kobalt, 18. yüzyılda keşfedilişine kadar binlerce yıl boyunca sa-
dece boya hammaddesi olarak kullanılmıştır. MÖ 2000 - 3000 
yıllarına ait olduğu bilinen arkeolojik araştırmalarda bulunan 
cam, porselen, çini gibi pek çok tarihi eserde, duvar işlemele-
rinde, ‘kobalt mavisi’ olarak adlandırılan meşhur renginden ya-
rarlanılmıştır. 1735 yılına gelindiğinde metal kobalt keşfedilmiş 
ve günümüze kadar çeşitli amaçlarla kullanılmıştır.

Doğada Kobalt
Kobalt, nikel benzeri doğal bir metal elementidir. Yerkabu-
ğunda ortalama sıklıkta rastlanmakta ve yaygınlık açısından % 
0,003 değerle 30. sırada yer almaktadır 9. grup metal elementi 
olup periyodik tabloda geçiş metalleri arasında yer alır. Geçiş 
metalleri sertlikleri, yüksek yoğunlukları, iyi ısı iletkenlikleri ve 
yüksek erime - kaynama sıcaklıklardan dolayı saf olarak ya da 
alaşım halde kullanılırlar. Yüksek sıcaklık direnci (ergime nok-
tası 1.495 °C ve kaynama noktası 2.927 °C) ve sertliği ile kritik 
öneme sahip sanayi uygulamalarında sert dolgu maddesi ola-
rak kullanılır. 

Kobalt yer kabuğunda genellikle dağınık halde bulunur. Zen-
ginleştiği yani ekonomik olarak cevherleştiği bölge sayısı sınır-
lıdır. Dünya çapında 17 ülkede üretimi yapılmaktadır. Sadece 
Fas ve Kanada’da bulunan arsenik cevherlerinden tek başına 
elde edilmektedir. Bunun dışında genellikle bakır ve nikel ile 
ilişkilidir. 2003 yılında, dünya kobalt üretiminin % 44’ünün nikel 
cevherlerinden elde edildiği bilinmektedir.

Antik Çağlardan
Günümüze Kobalt 
Yaklaşık 5000 yıl önce antik mısırın duvar süslemelerinde meşhur mavi 
rengi ile yer alan ‘kobalt’ günümüzde daha çok enerji, verimlilik ve çevre 
ile ilişkili alanlarda ön planda olan bir maden olarak göze çarpmakta-
dır. Kobalt günümüzde, hayatımızın bir parçası haline gelen elektronik 
ürünlerde kullanılan şarj edilebilir pillerde, jet motorlarıda, paslanmaz 
çelik üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda eşsiz 
katalitik özellikleri nedeniyle temiz yakıt teknolojilerinin üretilmesinde 
yer alan çeşitli kimyasal işlemlerde de yer almaktadır. Doğalgazın sıvı 
hidrokarbona çevriminde kullanılması da karbon bazlı kaynakların daha 
verimli olarak değerlendirilmesine fayda sağlamaktadır. 

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

Ceren Kılıç
Maden Mühendisi
cerenklc@googlemail.com

     2003 yılında, 
dünya kobalt 
üretiminin % 
44’ünün nikel 
cevherlerinden 
elde edildiği 
bilinmektedir

% 99,9 saflıkta üretilmiş kobalt parçaları
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Nikel ve kobalt benzer jeokimyasal özelliklere sahiptirler ve doğada birlikte 
bulunabilirler. Her ikisi de siderofil elementlerdir. Ancak sülfürlü minerallerinin 
yaygınlığı nedeniyle kalkofil elementler oldukları da söylenebilir. Diğer yandan 
nikel, majör elementlerden magnezyuma, kobalt ise demire daha yakın özellikler 
göstermektedir. 

Yüzeysel koşullarda nikel ve kobalt ultramafik kayaçların bozunması sırasında 
demirce zengin kimyasal kalıntı tipi oluşumların (lateritlerin) taban seviyelerin-
de zenginleşmektedirler. Kobalt laterit içinde, asbolan adı verilen mavimsi siyah 
yumrular veya bulut şeklinde bulunur. Asbolan, mineralden çok kobalt, demir ve 
mangan oksitleri ile silis ve alüminyumun bir karışımıdır. Dünyada kobalt üretimi 
uzun yıllar bu tip yataklardan yapılmıştır.

Kobalt, nikele göre doğada daha nadir olarak bulunur ve yapılan hesaplamalara 
göre Co / Ni bulunma oranı 4/10 olarak tespit edilmiştir. 

Nikel ve kobalt yataklarında genellikle nikel ana element olup, kobalt yan ürün ola-
rak kazanılmaktadır. Uygulanan hidrometalurjik işlemlerde kobalt, nikel ile birlikte 
ürüne dönüştürülüp ekonomik olarak değerlendirilebilmektedir. Pirometalurjik iş-
lemlerde ise (ferronikel üretimi) nihai üründe kobalt kazanımı mümkün değildir.

En bilinen kobalt mineralleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kobalt Cevherleşmesinin Oluşum Tipleri 
En önemli kobalt yatakları magmatik kökenli olanlar ile alterasyon tipi olanlardır. 

Magmatik Kökenli Yataklar: Magmatik kökenli yataklar içerisinde ekonomik 
olarak işletilebilen kobalt yataklarının oluşumu mezotermal kobalt - nikel - gü-
müş - bizmut - uranyum damarları ile ilgilidir. Bu damarlar bulundukları hemen 
her bölgede granitik kaynaklıdır. Yalnızca Ontario’nun (Kanada) büyük damarları-
nın bazik bir hazneden kaynaklandıkları düşünülmektedir. 

Ontario’nun Kobalt şehrinde Orta Proterozoyik yaşlı metamorfik seriler yer almak-
tadır. Kobalt cevherleşmeleri hem bu serilerde (Kobalt Serisi) hem de diyabazik int-
rüzif bir kütlede yer alan kırık ve çatlaklarda yerleşmişlerdir. Diyabazlarda oluşan 
kırık ve çatlaklar, arsenidli kobalt ve nikel cevherleri ile biraz daha genç yaşlı gümüş 
cevherleriyle dolmuştur. Damarlar 5 - 30 cm kalınlığındadır ve Kobalt Serisi ile diya-
bazlar içerisinde ağsal (stokvörk) şekilde yerleşmişlerdir. Damarlar genellikle yüze-
ye yakın (80 - 100 m) bulunmakta ve derine doğru gidildikçe zenginleşmektedir. Bu 
cevherleşmelerden yılda birkaç yüz ton metalik kobalt kazanılmaktadır. 

Avrupa’da bilinen en eski kobalt yatakları Erzgebirge Dağları’nda (Saksonya-
Bohemya kesimleri) yer alır. Esas yatak Batı Erzgebirge’de Schneeberg yatakla  

Tablo 1: Kobalt içeren önemli cevher mineralleri

Cevher Mineralleri Kimyasal Formülleri Kobalt İçeriği (%)

Heterogenit Co(OH)
2

64

Kobaltin CoAsS 35

Linneit (CoNi)
3
S

4
11 - 53

Smaltin Co(NiCu)As
3

28

Saflorit CoAs
2

28

Asbolan Co absorbe edilmiş Mn-Oksihidroksitleri 3



15 Ocak 201272

rıdır. Buradakilere benzer damarlar Bohemya’da Johanngeur-
ganstadt, Annaberg ve Joacnimstahl’da uran cevherleşmele-
riyle birlikte ve uranla ilişkili olarak bulunur. Bütün bu damar 
bölgeleri bir granit batolitinin (Karlsbad - Eisenstocker) doğu 
kenarında yer alırlar. Başlangıçta cevherleşme gümüş şeklinde-
dir. Derinlere gidildikçe gümüşün yerine nikel ve kobalt geçti-
ğinden çeşitli derinlik basamaklarında nikel ve kobalt cevher-
leşmede yer almıştır. Günümüzde bu yataklar uran ve bizmut 
için önemlidirler. Norveç’te Kongsberg’in karbonatlı kobalt - 
gümüş damarları bu tip damar formasyonlarına dahil edilir. 

Güney Norveç’te (Bodum Bölgesi) metamorfizma ile yeniden 
kristalleşmiş bir kobalt yatağı vardır. Bunun dışında dünya ko-
balt üretimi için en büyük öneme sahip yataklar Katanga’nın 
(Zaire) bakırlı kobalt yataklarıdır. Katanga’da genç Proterozoik 
sedimentlerde yerleşmiş çok sayıda, kısmen uran işletilen sül-
fitli bakır - kobalt damarları bulunur. Birincil cevher % 0,5 kobalt 
içerir. Örtüden siyah oksitli cevherin ayrılmasından dolayı % 3 
Co içerikli cevher elle ayırım (tavuklama) ile kazanılır. Katanga 
ve Zimbave’nin bakırlı damarlarında da kobalta (Linneit) bakır 
sülfitlerin yanında rastlanmaktadır. Kobalt, içeriğinin yalnızca 
% 0,02 - 0,5 ile sınırlı olmasına rağmen, bakır üretilmesi esna-
sında yan ürün olarak önemlidir. 

Hidrotermal nikel yatakları ise başlı başına nikel yatakları olma-
yıp daha çok kobalt için önemli sayılabilirler. Peridotit ve gabro-
ların lateritleşmeleri sonucunda oluşan demirli lateritlerde ko-
balt zenginleşmeleri söz konusudur. Bu tipe örnek olarak Yeni 
Kalendonya’daki yataklar ve Manisa - Çaldağ yatağı verilebilir.

Kobaltın kendi başına işletilebilir nitelikteki yatakları yaklaşık 
% 3 kobalt içeren yataklardır.

Alterasyon Yatakları: Nikelden kobaltın ayrıldığı ve asbolan 
olarak kazanıldığı bir yatak türüdür. Yeni Kaledonya’nın yüzey-
sel alterasyonla oluşmuş Ni yatakları buna örnektir. Burada, 
serpantinleşmiş bir ultrabazik kayacın lateritleşmesiyle oluşan 
kobalt zenginleşmeleri söz konusudur.

Kobalt Rezervleri ve Üretim Rakamları
En önemli kobalt yatakları Afrika’nın orta kesiminde yer 
alan Zaire’deki Shaba Bakır Madenleri’nde yer alır. Kobalt, 
Kanada’daki Ontario bölgesinde gümüşle, ABD’nin orta eyalet-
lerinde kurşun ve çinkoyla, Zambia’da bakırla birlikte bulunur.
Ontario’nun güneydoğusundaki Cobalt Kasabası adını, 1903’te 
orada bulunan büyük gümüş yatakları içerisinde yer alan ko-
balttan almıştır. 

Dünya genelinde kobalt rezervleri ve 2009 ile 2010 yıllarına ait 
üretim rakamları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Merkezi İngiltere’de bulunan ve kobalt üreticilerini bir çatı altına 
toplayan Kobalt Geliştirme Enstitüsü (Cobalt Development Ins-
titute), önemli kobalt üreticisi ülkelerin 2004 - 2010 yılları arasın-
daki rafine kobalt üretim rakamlarını yayınlamıştır (Tablo 3 ve 4). 
Tablolardan da görüleceği üzere kobalt üretim rakamları 2004’ten  

Elektrolitik 
kobalt 
tabakası

Tablo 2: Kobalt Rezervleri ve 2009 - 2010 yılı üretimleri 

Ülkeler 2009 Üretim (t) 2010 Üretim (t) Rezerv (t)

ABD * * 33.000

Avustralya 4.600 4.600 1.400.000

Brezilya 1.200 1.500 89.000

Kanada 4.100 2.500 150.000

Çin 6.000 6.200 80.000

Kongo 35.500 45.000 3.400.000

Küba 3.500 3.500 500.000

Fas 1.600 1.500 20.000

Yeni Kaledonya 1.000 1.700 370.000

Rusya 6.100 6.100 250.000

Zambiya 5.000 11.000 270.000

Diğer Ülkeler 3.700 4.700 740.000

Dünya toplam 72.300 88.000 7.300.000

Tablo 3: Kobalt Geliştirme Enstitüsü (CDI)’ne üye rafine kobalt üreticileri (Ton) - 2010

Şirket / Ülke 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Queensland Nickel (BHP), 
Avustralya

1.900 1.400 1.600 1.800 1.600 1.700 2.141

CTT, Fas 1.593 1.613 1.405 1.591 1.711 1.600 1.545

Eramet, Fransa 199 280 256 305 311 368 302

Gecamines, Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti

735 600 550 606 300 415 745

ICCI, Kanada 3.225 3.391 3.312 3.573 3.428 3.721 3.706

OMG, Finlandiya 7.893 8.170 8.580 9.100 8.950 8.850 9.299

Rubamin, Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti

0 0 0 0 0 0 517

Sumitomo, Japonya 429 471 920 1.084 1.071 1.332 1.935

Umicore, Belçika 2.947 3.298 2.840 2.825 3.020 2.150 2.600

Vale Inco, Kanada 1.562 1.563 1.711 2.033 2.200 1.193 940

Xstrata (Norveç) 4.670 5.021 4.927 3.939 3.719 3.510 3.208

Chambishi Metals, Zambia 3.769 3.648 3.227 2.635 2.591 235 3934

Toplam 28.922 29.455 29.328 29.491 28.901 25.074 30.872



15 Ocak 2012 73

2010’a artış göstermiştir. Özellikle Çin’deki üretim (Tablo 4) bu 
yıllar arasında katlanarak artmış, 2008-2009 yıllarında yaşanan 
global ekonomik krizden bile etkilenmemiştir.

Ülkemizde Kobalt
Ülkemizde şimdiye kadar yapılan araştırmalar sonucunda tes-
pit edilmiş başlı başına bir kobalt yatağı bulunmamaktadır. An-
cak bazı bakır ve nikel yataklarında kobalt yan ürün olarak üre-
tilebilecek miktarlarda bulunabilmektedir. 2010 yılında yapılan 
yeni çalışmalarda, ülkemizin önemli bakır sahalarından olan 
Kastamonu - Küre’de yer alan yatakta bulunan tarihi cüruflarda 
ve madenin atık barajı içinde kobalt bulunduğu tespit edilmiş-
tir. 1981 yılında yapılan bir çalışmada da Küre yataklarında eko-
nomik olabilecek miktarda kobalt minerallerinin saptandığı ve 
bu yatakların ortalama % 0,3 Co içerdiği belirtilmektedir. Aynı 
çalışmada Küre yataklarının önemli kobalt minerali olarak da 
Linneit gösterilmektedir. 2010 yılında Küre’deki madenin işlet-
mecisi şirketin, tespit edilen kobaltı uygun teknolojilerle de-
ğerlendireceği, bu amaçla çalışmaların sürdüğü duyurulmuştu.
Küre’de daha önce de başka bir özel şirket tarafından atık cü-
ruflardan kobalt içeren bileşiklerin (Kobalt asetat ve kobalt hid-
roksit) üretimi amacıyla çeşitli Ar-Ge çalışmaları yapıldığı ancak 
yeterli verimliliğin elde edilememesi üzerine çalışmaların son-
landırıldığı da biliniyor.

Manisa - Çaldağ Lateritik Nikel Yatağı’nın da kobalt içerdiği bi-
linmektedir. Yatağın, % 1,14 Ni ve % 0,05 Co olmak üzere, yak-
laşık 38 milyon ton cevher içerdiği tespit edilmiş durumda. Dü-
şük tenörlü bu yataktan yarı mamul halde nikel ve kobalt içeren 
konsantre ürünün elde edileceği bildirilmektedir.

Manisa - Gördes’te yer alan özel sektöre ait başka bir projede ise 
yılda 10.000 ton nikel, 800 ton kobalt tuzu üretilmesi planlan-
maktadır. Sahada yatırım çalışmalarına başlanmış olup 2013 yı-
lında nikel ve kobalt uç ürünlerin üretimine geçilmesi planlan-
maktadır. Proje alanı içerisindeki toplam rezervin 31,3 milyon 
ton, yıllık çıkarılacak cevher miktarı 1,3 milyon tondur. Yataklar 
% 1,28 nikel ve % 0,07 kobalt içermektedir. İşletme süresi so-

nunda 250.000 ton nikel 20.000 ton kobalt tuzları üretilmesi he-
deflenmektedir. Bu sahada işletme prosesi iki ayrı kademeden 
meydana gelmektedir. Birinci kademede yüksek sıcak ve basınç 
altında liç edilen cevherden yaklaşık % 35’lik nikel % 3’lük ko-
balt içeren ara ürün elde edilecektir. İkinci kademede ise bu ara 
üründen metalik nikel ve kobalt tuzu elde edilecektir.

Sivas Kangal’da yine özel sektöre ait bir demir - nikel - kobalt 
üretim projesi kapsamında Ar- Ge çalışmaları sürmektedir. İlgili 
sahadan çıkarılacak tüvenan nikel cevherinin zenginleştirilmesi 
aşamasında, Co/Ni oranlarının 1/30 olması durumunda aynı ya-
taktan kobalt üretimi de gerçekleştirilebilecektir. Proje konusu 
faaliyet kapsamında da, önce açık ocak işletmeciliği yapılacak 
ve Nikel cevheri tüvenan olarak üretilecek, daha sonra da cev-
her zenginleştirme (konsantratör) tesisinde flotasyon prosesi 
uygulanarak yaklaşık % 40 - 45 nikel - kobalt konsantresi üreti-
mi gerçekleştirilerek piyasaya arz edilecektir.

Kobaltın Kullanımı
Kobalt stratejik ve endüstriyel uygulamalarda ve askeri alan-
da önemli kullanım alanlarına sahiptir. Kimyasal olarak demir 
ve nikelle benzer özellikler gösteren kobalt, nikel gibi yalnız-
ca nitrik asit, hidroklorik asit, sülfürik asit gibi güçlü asitlerde 
çözünür. Yine nikel gibi alaşım yapımında kullanılır. Manyetik 
alaşımlar grubuna giren ferromanyetik demir, nikel ve kobalt 
metalleri üzerinde yapılan araştırma ve geliştirmeler sonucu 
bu malzemelerin birbirleriyle, alüminyum, bor veya diğer nadir 
toprak elementleriyle yaptıkları alaşımlarla endüstride önemli 
gelişmeler sağlanmış durumdadır. 

Kobalt madeni ile üretilen alaşımlar ısı dayanımları nedeniyle 
genellikle jet motorlarında kullanılır. Bunun yanında alüminyum, 
nikel ve kobalt ile yapılan özel bir alaşım (alnico) ve samaryum 
ile kobalt kullanılarak yapılan bir başka alaşım sabit mıknatıs-
larda kullanılmaktadır. Bu mıknatıslar veri saklama cihazların-
da, sertleştirilmiş metal yapımı ve elmaslı aletlerde kullanılırlar. 
Bunların dışında ‘lityum kobalt oksit’ olarak lityum pillerinde,   

Kobalt minerallerinden linneit (gümüş rengi olanlar) kalkopirit ile birlikte

Tablo 4 – Kobalt Geliştirme Enstitüsü (CDI)’ne üye olmayan rafine kobalt üreticileri 
(Ton) – 2010

Şirket / Ülke 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Çin 8.000 12.700 12.700 13.245 18.239 23.138 32.930

Hindistan 545 1.220 1.184 980 858 1.001 670

Katanga, Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti

0 0 0 0 749 2.535 3.437

Kasese, Uganda 457 638 674 698 663 673 624

Minara, Avustralya 1.979 1.750 2.096 1.884 2.018 2.350 1.976

Mopani Copper, 
Zambia

2.022 1.774 1.438 1.700 1.450 1.300 1.200

Norilsk, Rusya 4.524 4.748 4.759 3.587 2.502 2.352 2.460

Güney Afrika 300 214 257 307 244 236 833

Votorantim, Brezilya 1.155 1.136 902 1.148 994 1012 1.369

Toplam 18.982 24.180 24.010 23.549 27.717 345.97 45.499
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katalizör üretiminde, pigment olarak renk verme işleminde, 
elektro-kaplama işleminde, porselen sırlamasında kullanılmak-
tadır. Malzemeleri korozyondan koruma ve mekanik özellikle-
rin iyileştirilmesi amacıyla alaşımlarda, yüksek hız çeliklerinde, 
takım çeliklerinde, elmas takımlarında ve kesici uçlarda alaşım 
elementi olarak da kullanılır. Bileşikleri ise petrol ve seramik en-
düstrisinde katalizör, boyalarda pigment, mürekkep ve vernik 
kurutma maddesi olarak kullanılır. Ayrıca pil elektrotlarında, her 
tip manyetik malzemelerde ve kayıt cihazlarında kullanılmak-
tadır. Avrupa Birliği’nin kritik hammaddeler raporunda kobalt, 
enerji tedariki için hücre yakıtları ve enerji depolama alanında 
da şarjlı pillerde ki kullanımı ile dikkat çekmektedir. 

Çağdaş uygulamalarda önemli bir ileri malzeme grubu olarak 
ortaya çıkan kompozitler, iki veya daha fazla malzemenin birle-
şimi olarak ortaya çıkar. Burada hedef, farklı malzemelerin farklı 
ve değişken özelliklerinin en uygun şekilde kullanılması, hatta 
oluşan kompozitin daha üstün özelliklere kavuşturulmasıdır. 
Kobalt metaliyle, tungsten karbür seramiğinin birleşiminden, 
teker teker her iki malzemeden daha üstün özelliklere sahip 
“sert metaller” grubunun oluşması buna örnektir. 

Süper Alaşım Olarak Jet Motorlarında
Süper alaşım; ana bileşenleri demir, nikel ya da kobalt olan, yo-
ğunlukla krom, az miktarda da yüksek sıcaklıkta ergiyen molib-
den, volfram, alüminyum ve titanyum içeren alaşımlar olarak 
tarif edilebilir. Üstün sürtünme ve kopma dayanımı, ergime 
sıcaklığının fazla olması, yüksek sıcaklıklarda demir ve nikel te-
melli süper alaşımlara oranla daha yüksek dayanımları, içerik-
lerindeki yüksek krom ile mükemmel sıcak korozyon direncine 
sahip olmaları nedenleriyle atmosferde çalışacak ekipmanların 
bileşimlerinde (jet motoru gaz türbinlerinde) kullanılırlar. 

Paslanmaz Çelik Üretiminde 
Dünyada en çok kullanılan ve ihtiyaç duyulan materyallerden 
birisi olan çeliğin üretiminde de kobalt önemli bir role sahiptir.
Çelik temelde demir (Fe) ve karbon (C) alaşımı olup, içeriğine 
krom, magnezyum, volfram, kobalt gibi bazı madenler de katı-
labilir. Çelik sayesinde dünyada artık daha yüksek binalar, daha 
dayanıklı ulaşım araçları ve eşyalar üretilebilmektedir. Kobalt 
özellikle korozyona karşı gösterdiği yüksek dayanım özelliği 
nedeni ile çelik üretiminde kullanılmaktadır. 

Sağlık İçin Radyoterapide 
Kanser hastalığının tedavisinde adı sıkça geçen radyoterapi, 
iyonlaştırıcı ışınlar sayesinde kanserli hücrelerin bölünmesini 
engellemek ve yok etmek yoluyla kanser ile savaşmanın en 
etkili yollarından birisidir. Gama ışını, radyoterapide kullanılan 
fotonlardan biri olup Kobalt-60 (60 Co) gibi elementlerden ışı-
ma yoluyla yayılır. Bu nedenle 60 Co, onkoloji merkezlerinde 
radyoterapide kullanılan ekipmanlar için önemli bir kaynaktır. 
Ancak tıpta yaşanan hızlı değişim ve teknolojik gelişmeler ile 
60 Co’tan daha yüksek enerjili ışınlar yollayan lineer hızlandırı-
cılar, 60 Co’lı radyoterapinin yerini almaya başlamıştır.

Kozmetik, Tekstil, Porselen, Çini ve Cam Sanayinde
Kobaltın görsel olarak en etkileyici kullanımı, kobalt tuzları 

arasında yer alan kobalt alüminatın sahip olduğu benzersiz 
etkileyici mavisi ile kozmetik, tekstil sektörlerinde boya pig-
menti olarak kullanımıdır. Ayrıca bu tuz porselen, çini ve camın 
süslenmesinde de 4000 - 5000 yıldır kullanılmakta olup dünya 
çapında yer alan pek çok nadide eserde eşsiz rengini görmek 
mümkündür. 

Elmaslı Kesici Takımlarında
Kobalt, elmaslı kesicilerde de kullanılır. Elmas, doğada bilinen 
en sert maddedir. Ancak doğada bol bulunmadığı için endüst-
riyel kullanımlar için laboratuvar koşullarında üretilmektedir. 
Endüstriyel elmas adı verilen yapay elmas, çeşitli sertlikteki ka-
yaçların kesilmesi amacıyla da kullanılır. Madencilik sektöründe 
geniş bir kullanım alanına sahip olan bu elmaslı kesicilerin ve-
rimini en çok etkileyen faktör ise kesici uçlarının matriks tasa-
rımıdır. Kobalt, matriks tasarımı yapılırken elmasların matrikste 
bağlanmasını artırmak amacıyla, bağlayıcı etkileri ve korozyo-
na olan dayanımı ile sinterleşme sırasında kesiciler içerisine 
% 8 ila 9 arasında bir oranda eklenir.

Nükleer Silah Yapımında
Nükleer silah yapımı da kobalt için yapılan araştırmaların bir 
sonucu olarak karşımıza çıkmıştır. Kobalt bombası adı verilen 
nükleer silah bugüne kadar hiçbir aktif savaşta kullanılmamış-
tır. Leó Szilárd tarafından icat edilmiş ve 14 Eylül 1957 tarihinde 
bir kez deneysel olarak test edilmiştir. Çalışma prensibi, nükleer 
bombanın ilk çekirdeğinde bir nötron bombardımanı oluştur-
mak ve bu nötronlar sayesinde bombanın içeriğindeki kobal-
tın, 60 Co’a dönüşerek gama ışınını yaymasına dayanır. Bomba 
teorik olarak, patladığı bölgede yaklaşık olarak 5,27 yılda yarı-
lanacak ve bu süre içinde insanları sığınaklara hapsedecek güç-
tedir. Yaratıcısı Szilárd, bu nükleer bomba ile yeryüzü yaşamını 
bitirebileceğini iddia etmiştir. 

Eşsiz rengiyle kobalt mavisi bir vazo
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Kobalt ve İnsan Biyolojisi
Kobalt, insan vücudunda oldukça az miktarda bulunan bir ele-
ment olmasına rağmen organizmanın kilit noktalarında görev 
yapar. İnsanlar için oldukça gerekli bir vitamin olan B12 kobalt 
içermektedir. B12 kırmızı kan hücrelerinin üretiminde kulla-
nılır ve eksikliği anemiye neden olduğu gibi uzun süre tedavi 
edilmemesi çeşitli sorunlara yol açar. Aynı zamanda kobaltın 
çoğunluğu pankreasta depolandığı ve insülin üretiminde de 
kullanıldığı bilinmektedir. İnsülin ise, pankreas tarafından sal-
gılanıp kan ve hücreler arasında şeker alışverişini denetleyen 
organizmamızda ki en önemli hormonların başında gelir. 

İkincil Piller ve Kobalt
Piller kullanım biçimlerine göre ikiye ayrılırlar. Kullanılırken za-
man içinde enerjisi biten ve daha sonra atılan tek kullanımlık 
pillere “Birincil Piller” denir. Bittiklerinde şarj edilip tekrar kulla-
nılabilen pillere ise “İkincil Piller” denir. Modern çağın gerekleri 
nedeni ile gelişen teknoloji pek çok elektronik cihazı mobil hale 
getirmiştir. Mobil cihazlar ise daha hafif ve uzun süre kullanı-
labilen pillere gereksinim duymaktadır. Tek kullanımlık birincil 
pillerin yanında cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve günlük 
hayatta aktif olarak kullandığımız pek çok cihaz artık şarj edi-
lebilir ikincil piller ile çalışmaktadır. İşte bu ikincil piller yüksek 
enerji yoğunluğu, voltaj avantajları, uzun çevirim ömürleri ne-
deni ile tercih sebebidir. İkincil piller içerisinde adını sık duydu-
ğumuz ‘lityum pilleri’nde, katodik aktif malzeme olarak ‘lityum 
kobalt oksit’ kullanılmaktadır. Ancak kobaltın pahalı bir maden 
olması nedeni ile endüstriyel boyutlardaki kullanımlarda, ben-
zer özelliklere sahip nikel minerali kullanılmaktadır (Ocak 2012 
itibariyle kobaltın libresi 14 USD’dir. Libre: 453,5 g).

Yakıt Hücreleri ve Kobalt
Piller gibi bir başka ileri teknoloji enerji üretim aracı da yakıt 
hücreleridir. Yakıt hücreleri, geleneksel yakıt ve oksijenin yakı-
larak ara işlemler ile elektrik elde edilmesi yöntemindenfarklı 
olarak, yanma sırasındaki gazlardan bağımsız olarak ara işlem-

lerde enerji kayıpları yaşanmadan direk yakıt ve oksijenden 
elektrik enerjisi üretirler (Yakıt olarak hidrojen oksitleyici ola-
rak oksijen kullanılmaktadır.). Temelde çalışma mekanizmaları 
anot, katot ve elektrolitten oluşur. İçlerinde kullanılan elektroli-
tin cinsine göre, fosforik asit yakıt pili, katı oksit yakıt pili, erimiş 
karbonat yakıt pili, polimer elektrolit yakıt pili ve alkali yakıt pili 
gibi değişik adlar almaktadır. Kobalt, katı oksitli yakıt pillerinde 
anotta platin yerine kullanılır (Co - ZrO

2
).

Sonuç
Gelişmiş ülkeler, gelecekte yaşayacakları hammadde sıkıntıla-
rını da göz önünde bulundurarak, gelişen teknoloji karşısında 
artan hammadde ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli çalış-
malar yapmaktadırlar. Pek çok alanda teknoloji ve ortaya çıkan 
endüstriyel hammadde ihtiyaçlarının yakın bir gelecekte ülke-
lerin güçlerini ve konumlarını belirleme de önemli rol oynaya-
cağı apaçık ortadadır. Ülkemizde, coğrafyamızdaki ekonomik 
gücün korunması ve bu gücün daha da arttırılması için yer altı 
kaynakları ve hammadde üretimi konusunda daha fazla çalış-
ma yapılması gereklidir. Son günlerde ortaya çıkan cari açık 
sorununun mevcut yer altı kaynaklarının değerlendirilmesiyle 
bir miktar aşılması mümkündür. Bu kapsamda yer altı araştır-
malarının derinleştirilmesi doğru bir politika olacaktır. 

Bu noktada yapılacak araştırmalar ve bulunabilecek kaynak-
lar çok kritik konumdadır. Yeni binyılın, önünde durulamaz 
teknoloji dalgası içerisinde, kobalt da ülkemizde araştırılıp de-
ğerlendirilmesi gereken madenlerden bir tanesidir. Kobaltın 
ülkemizdeki olası üretimi gerçekleştirildiği taktirde, başta AB 
olmak üzere kobalt tüketimi olan ülkelere hammadde olarak 
satılabilecektir. 

Ancak mineral rezervlerinin keşfedilmesi ve bulunan kaynak-
lardan hammadde üretimi, ekonomik sorunlar için temel bir 
çözüm değildir. Burada önemli olan, üretilen bu hammadde-
ler için yeni kullanım alanları oluşturacak Ar - Ge çalışmalarının 
yapılmasıdır. Bu noktada, kaynağına sahip olduğumuz kritik 
hammaddelerin kullanıldığı ileri teknoloji ürünlerinin üretimi-
ne yönelik çalışmalar yürütmeliyiz. Sahip olduğumuz kaynak-
ları hammadde olarak satmak yerine ileri teknoloji ürünlerini 
üretip son ürünün satılması durumunda ülkemizin ekonomik 
olarak sadece kendi coğrafyasında değil, dünya genelinde de-
söz sahibi olması kaçınılmaz olacaktır.   
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Endüstri 
Akademi İşbirliği

İnovasyon
www.madencilik-turkiye.com

      Bugün 
dünyada başarılı 
kabul edilen 
üniversitelerin 
önemli bir 
kısmının 
lisansüstü öğrenci 
sayısı, lisans 
öğrenci sayısından 
fazladır

B
ugün gelinen bilimsel noktaya, üniversitelerin ve 
enstitülerin katkısı elbette çok büyüktür. Bilim dün-
yası son yüzyılda hiç olmadığı kadar hızla ilerlemek-
tedir. Saygın üniversitelerin birçoğu geçmişten kalan 

bir mirasa sahiptir. Bugün dünya üniversite sıralamaları, de-
ğişik kurumlar tarafından akademik saygınlık, mezunların iş 
bulma oranı, uluslararası öğrenci sayısı, öğretim üyesi başına 
düşen öğrenci, yayın başına alıntı sayısı gibi farklı kriterler göz 
önünde bulundurularak yapılsa da, sıralamada en üst 100’de 
yer alan üniversitelerin çoğu, ortalama bir asırdan fazla tarihe 
sahiptirler. Gelişmiş ülkelerde akademi ve endüstri arasında-
ki ilişkiler geçmişten gelen birikimler yardımıyla oturmuştur. 

Ancak Türkiye’de mevcut 
170 civarı üniversitenin 20 
tanesi 40 yıldan eskidir. Bu 
üniversitelerin 90’dan fazlası 
son 10 yıl içerisinde açılmış-
tır. Bu sebeple bu üniversite-
lerin açtıkları ve açacakları 
bölümler için izleyecekleri 
stratejiler, önümüzdeki yıl-
larda hem endüstride hem 
de öğrenci ve akademisyen 
bazında üniversitenin popü-
lerliğini belirleyecektir. 

Bir ülkede üniversite sayısı-
nın yeterli miktarda olması, 
öğrenim görme arzusundaki 

öğrenciler için güzel bir fırsattır. Ancak orta öğretimden yüksek 

öğretime geçiş sırasında tanınan bu imkan kimi zaman öğrenci-
lerin bilinçsiz seçimleri sebebiyle aleyhlerine dönebilmektedir. 
Çünkü sınav maratonu sonrası yaygın bir şekilde, adaylar puan-
larına en yakın tercihte bulunabilmekte; kendi ilgi ve becerileri-
ni göz ardı edebilmektedir. Bu durum okudukları alana karşı ye-
terli ilgi beslemeyen ve okuldan aldıkları dışında kendi çabası 
olmayan bir öğrenci grubu oluşturmaktadır. Mezuniyet sonrası 
farkına varılan bu durum sonrasında bireyler zor durumda kala-
bilmektedir. Maalesef maden sektörünü ilgilendiren bölümler-
deki öğrencilerde de benzer durumlar sıklıkla yaşanmaktadır. 
Kendi alanına yeterince motive olamamış bir öğrenci, çok iyi bir 
teorik alt yapıyla mezun olsa da iş piyasasında başarılı olmakta 
zorlanacaktır. Halbuki bir üniversitenin endüstriye gönderece-
ği iyi elemanlar, o üniversitenin o alandaki saygınlığını ve gele-
cekteki öğrencilerinin iş bulma ihtimalini arttıracaktır. 

M. Mustafa Kahraman 
Arizona Üniversitesi 
kahraman@email.arizona.edu

Doç. Dr. Sean Dessureault 
Arizona Üniversitesi
sdessure@email.arizona.edu

Ürün
Fikir & Buluş
iş gücü

Pratik Problemler
Araştırma Konuları

AKADEMİ

ENDÜSTRİ



Bugün dünyada başarılı kabul edilen üniversitelerin 
önemli bir kısmının lisansüstü (master, doktora, dok-
tora sonrası) öğrenci sayısı, lisans öğrenci sayısından 
fazladır. Bunun sebebi, bilimsel buluş ve yenilikler, 
lisansüstü öğrencilerin araştırmaları ve çalışmaları so-
nucunda elde edilmesidir. Akademik danışmanlar bu 
noktada, bu uzmanlara zaman zaman yol göstermekte, 
kendi deneyimlerini paylaşmaktadırlar. Dikkat edilmesi 
gereken noktalardan biri de akademisyenlerin başarılı 
bir veya bir kaç endüstriyel iş tecrübesi sahibi olmaları 
ve işin teorisi dışında, piyasadaki çalışılması gereken 
konuları ve piyasanın ihtiyaçlarını biliyor olmalarıdır. 
Aynı şekilde gelişmiş ülkelerdeki bilinen saygın üni-
versitelerin önemli bir kısmı lisansüstü başvurusunda 
mezuniyet ortalaması ve sınav sonuçları kadar kişinin 
iş tecrübelerine ve potansiyeline de ayrı bir önem ver-
mektedirler. Örneğin, dünyada en popüler MBA okulla-
rının çoğunluğu en az 2 yıllık mesleki tecrübeyi başvu-
ru şartı olarak koymuştur. Bu üniversitelerde akademis-
yenler öğretim üyesi olduktan sonra kendi danışmanlık 
firmalarını açabilmekte, bu sayede hem piyasa ile çalış-
ma fırsatı bulmakta, hem de akademide çalışmalarını 
sürdürmektedirler. Bunun yanısıra öğrenciler birden 
fazla lisansüstü programına devam edebilmekte veya 
kendi alanlarındaki firmalarda çalışabilmektedirler. Bu 
sayede kendi alanında çalışmakta olan birçok uzman 
kişi aynı zamanda bu alanda araştırma çalışmalarında 
yer alabilmektedir. Bunun en yaygın örneklerinden biri 
de mevcut uzaktan eğitim sistemleridir. Örneğin geçen 
dönem vermiş olduğumuz “Maden Operasyonlarında 
Ulaşım ve Ekipman” dersini yerel öğrenciler dışında 
biri Kanada’dan olmak üzere 3 tane uzaktan master 
öğrencisi almıştır. Bu öğrenciler çalıştıkları şirketlerde 
kendi işlerinin yanı sıra master öğrenimlerine de in-
ternet aracılığıyla devam etmişlerdir. Üniversitelerin 
öğrencilerine ve akademisyenlerine bu tür kolaylıkları 
sağlamaları, kişiye endüstri veya akademiden sadece 
birini seçmek zorunda bırakmamaları gerekmektedir. 
Üniversitelerin başarılı olabilmeleri için sadece lisans 
öğrenimini yeni bitirmiş değil, aynı zamanda endüst-
ride çalışan veya çalışmış lisansüstü öğrencileri de cez-
betmesi gerekmektedir.

Kuzey Amerika’da bugün maden alanında devlet des-
tekli fonlar bulmak oldukça zorlaşmıştır. Bu sebeple 
maden bölümleri yaygın bir şekilde endüstriden fir-
malarla araştırma projeleri üzerine yoğunlaşmışlar-
dır. Yalnızca büyük firmaların değil, yerel veya küçük 
firmaların da yer yer verdikleri bu destekler, belirli bir 
süreyi veya sayısı belli öğrencinin eğitim masraflarını 
karşılamak şeklinde de olabilmektedir. Bu durum, bö-
lümlerde teoriden çok uygulamaya ağırlık verilmesini 
sağlamıştır. Özellikle lisansüstü öğrenciler için yapılan 
bu yatırımlar, genellikle nihai bir ürün elde edilmesiyle 
ve genellikle o alanda uzmanlaşan eleman(lar)ın destekçi 
firmalar tarafından işe alınmasıyla sonuçlanmaktadır. 
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Doç. Dr. Sean Dessureault 
Halen Arizona Üniversitesi Maden ve Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans eğitimini 1997 Montreal, 
Mcgill Üniversitesi’nde ve lisansüstü eğitimini British Colum-
bia Üniversitesi’nde, sırasıyla 1999’da yüksek lisans ve 2001’de 
doktora olmak üzere yine maden mühendisliği alanında oto-
masyon, iş akışının yeniden tasarımı ve bilgi teknolojileri ko-
nularına yoğunlaşarak tamamlamıştır. Eğitim hayatı boyunca, 
Kanada’daki birçok maden şirketinde yarı ve tam zamanlı ola-
rak çalışmıştır. Danışmanlık şirketi MISOM Consulting Service’te 
ve üniversitedeki araştırmaları maden otomasyonu, veri am-
barı tasarımı, teknoloji stratejileri, maden kontrol odaları ve iş 
akışının yeniden tasarımıyla (business process redesign, BRP) 
birlikte sürdürülebilir kalkınma üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
Aynı zamanda oldukça tecrübeli maden mühendisleri, bilgisa-
yar mühendisleri ve sistem mühendislerinden oluşan, maden 
sektörüne yer altı ve yer üstü iş zekası teknolojileri geliştiren ve 
uygulayan araştırmacılardan oluşan araştırma ekibinin ve ku-
rucusu olduğu Arizona Üniversitesi MIRL Laboratuarı’nın yöne-
ticiliğini yapmaktadır. Maden Bilişim Sistemleri ve İşletme Yö-

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

M. Mustafa Kahraman 
Arizona Üniversitesi Maden ve Jeoloji Mühendisliği Bölümünde 
doktorasını yapmakta ve araştırma görevlisi olarak çalışmakta-
dır. Lisans eğitimini 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi 
Maden Mühendisliği, Master  eğitimini ise 2010 yılında Arizo-
na Üniversitesinde tamamlamıştır. Halen Arizona Üniversitesi 
MIRL (Mine Intelligence Research Laboratory) Laboratuarı bün-
yesinde Doç Dr. Dessureault ile birlikte öncü maden şirketleri 
için proses ve teknoloji geliştirme & optimizasyon konuların-
da çalışmakta ve laboratuvar bünyesinde farklı disiplinlerden 
gelen 19 kişiden oluşan IT ve Araştırma Takımının liderliğini ve 
yöneticiligini yapmaktadır. İlgi alanları: madencilikte bilişim sis-
temleri uygulamaları, maden optimizasyonunda veri madenci-
liği uygulamaları, OLAP Küp dizaynı, stratejik maden yönetimi 
ve maden maliyet ve planlama stratejileridir.

Üniversiteleri, üstlendikleri görevler itibariyle; öğretici, araştır-
macı ve girişimci üniversiteler şeklinde gruplayabiliriz. Öğretici 
üniversiteler, orta öğretimin devamı niteliğinde genel mesleki 
eğitim vermektedirler. Bu üniversitelerde ağırlıklı olarak lisans 
öğrencisi bulunmakta, akademisyenler daha çok derslerle ilgi-
lenmekte, bazen de teorik konuları çalışmaktadırlar. Araştırma-
cı üniversitelerde, lisansüstü öğrenci yoğunluğu fazla olmakta, 
farklı alanlarda yeni bilimsel gelişmeler üzerinde çalışmalar ya-
pılmakta ve patentler alınmaktadır. Bu üniversitelerde teori ve 
güncel uygulamalar birlikte ele alınmakta, araştırmacıları bazen 
devletin araştırma fonları, bazen de özel şirketler destekleyebil-
mektedir. Girişimci üniversiteler ise daha çok yaratıcılık ve ticari 
yenilikler üzerine öğrencilerini yetiştirmektedir. Bu öğrenciler 
birçok defa kendilerine yeni alanlar yaratmakta ve kendi şirket-
lerini kurmakta veya mevcut şirketlere fikir geliştirmektedirler. 
Saygın üniversitelerin ve bölümlerin en temel özellikleri bu üç 
görevi de aynı çatı altında bulundurmalarıdır. Bugün birçok 
üniversitenin kariyer servisi öğrencilerine mezuniyet sonrası 
için danışmanlık yapmakta ve yardımda bulunmaktadır. Geli-
nen noktada bir bilimsel gerçeği keşfetmektense, bu bilimsel 
gerçeğin nasıl ticari bir ürüne dönüştürüleceği daha kritiktir. 
Bu alanda bireylere ve şirketlere hizmet sunan firmalar da gün 
geçtikçe artmaktadır.
 
Maden endüstrisi oldukça dinamik ve yoğun bir sektördür. 
Çoğu kez çalışanların kendi sorumlulukları dışında yeni yüküm-
lülükler alma şansı olmamaktadır. Araştırma ve geliştirme, sabır 
ve gayret isteyen başlı başına ayrı bir disiplin gerektirmektedir. 
Pratik bilgilerin yanısıra teorik bilgi ve alanda önceden yapılmış 
olan çalışmaların incelenmesi gerekmektedir. Madencilik çok 
önemli yatırımlardan oluşan bir sektördür. Akademi ve endüstri 
arasında kurulacak sıkı bağlar sektöre çok net bir şekilde yansı-
yacaktır. Bugün okullarda verilen dersler ve içerikleri belirlenir-
ken bile endüstri mensubu uzmanların katkıda bulunması ge-

rekmektedir. Aksi durumda iş hayatında hiç karşılaşılmayacak 
teorik bilgiler için harcanacak zaman lükse kaçmak olacaktır. 
Son zamanlarda bazı üniversitelerde kurulmuş olan teknokent-
ler bu açığın giderilmesi amacıyla faaliyete geçirilmiştir. Ancak 
sektörün ve akademinin aynı iş için aynı terimleri kullanması, 
birbirinden haberdar olması ve işbirliği yapması kilit önemde-
dir. Bu noktada hem akademisyenlere hem de endüstride çalı-
şanlara çok önemli bir görev düşmektedir. Yapılacak işbirlikleri 
akademisyenler için araştırma ve yayın imkanı; endüstriyel ku-
rumlar içinse yeni ürünler, nitelikli iş gücü gibi geri kazanımlar 
sağlayacaktır. Bunun neticesinde yeni mezunların iş bulma im-
kanları artacak,  şirketler yeni elemanlarını sıfırdan yetiştirmek 
zorunda kalmamış olacak, farklı eğitimler ve kurslar için yatırım 
yapmak zorunda kalınmamış olacaktır. Özellikle bunca yeni ku-
rulmuş üniversitenin olduğu, hammadde ve enerji ihtiyacının 
her geçen gün arttığı ve gelişen bir ekonomiye sahip bir ülkede 
bu işbirliğinin olması kaçınılmazdır.  

Bingham Canyon Madeni





15 Ocak 201280

Mera Alanlarında 
Madencilik Faaliyetleri - 2

Av. Cemal Yeşilyurt
hukuk@madencilik-turkiye.com

Mera Tahsis Amacının Değiştirilmesi Konusunda 
Değerlendirmeler
Geçen sayımızda mera tahsis amacının değiştirilmesi hakkında-
ki Yönetmelik maddesi ile Mera Yasası uyarınca tahsis amacının 
nasıl değiştirileceğini ve bu konuda valilik tarafından yapılacak 
işlemleri aktarmıştık. Bu yazımızda da mera tahsis amacının de-
ğiştirilmesi yönünde değerlendirmelerimize yer vereceğiz.

Mera, ‘hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için 
tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yer’ ola-
rak tanımlanmıştır. Hukuki durumu da madenlerde olduğu gibi 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 

Maden ruhsat sahibi; ruhsat sahasında bulduğu ve projelen-
direrek Bakanlığa sunduğu, Bakanlığın da gerekli incelemeyi 
yaparak onayladığı mera alanındaki madeni üretebilmek için 
mera tahsis amacı değişikliğinin yapılmasını istemektedir. Ve 
bu işlem yapılmadan o alanda madencilik faaliyetinde buluna-
mayacağı da açıktır. Ancak, mera tahsis amacının değiştirilme-
sinde Bakanlığın yaptığı işlemler, tahsis amacının değiştirilme-
sine yetmemekte, bu konuda son söz valiliğin olmaktadır.

Tahsis amacının değiştirilmesinde en büyük sıkıntı, Bakanlık ta-
rafından yapılan tüm işlemler olumlu olarak tamamlandıktan 
sonra valiliğin talebi uygun bulmaması konusundadır.

Mera Yasası, mera tahsis talebini gerekçesiz de olsa uygun bul-
mamak konusunda valiliğe yetki vermektedir. Elbette geçerli bir 
sebep olmadan talebin reddedilmeyeceği düşünülebilir. Ancak, 
yapılan uygulamalarda bunun böyle olmadığı görülmektedir. 

Valilik tarafından verilen uygun bulmama kararları kapsamın-
da; tahsisi istenen yerin Mera Yasası’nın 5/b kapsamında bir yer 
olduğu (Kadimden beri mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılan 
yerler ile aynı amaçla kullanılmak üzere köy veya belediyelere 
tahsis ya da terk edilen yerler), kaba yem açığı olduğu, maden-
cilik faaliyetinin meraya hayvan çıkışlarında olumsuz etki ya-
ratacağı, hane halkı reislerinin çoğunluğunun olumsuz görüş 

verdiği, maden işletmesi için alternatif alanların bulunduğu 
gibi gerekçelerin yanında, tahsis amacı değişikliği uygun ol-
madığı yolunda gerekçesiz uygun bulmama kararları da vardır. 
Hatta bir mera tahsis değişikliğinde, ruhsat sahasının başka bir 
kişiye devri sonrasında, önce uygun bulunan mera tahsis ama-
cı değişikliğinin, sonraki ruhsat sahibinin aynı sınırlarla istemi 
yinelemesine karşın, talebin reddedildiği de olmuştur. Burada 
farklı olan sadece ruhsat sahibi firmanın ismidir.

Mera Yasası’nın 14’üncü maddesinin 27.05.2004 günlü 5178 sayı-
lı Yasa’yla değişik 4. fıkrasında; Durum ve sınıfı çok iyi veya iyi olan 
mera, yaylak ve kışlakların dahi 3213 sayılı Maden Yasası hüküm-
lerine göre tahsis amacının değiştirilebileceği, öngörülmüştür. 

Mera tahsis amacının değiştirilmesinde hane halkı reislerinin 
tamamının uygun görüş vermesini beklemek olanaksızdır. Bu 
itibarla uygun görüş vermeyen hane halkı reisinin beyanının 
esas alınarak, madenlerin üretilmesini engellemek, Anayasal 
bir hak olarak tanınan ve Maden Yasası uyarınca kamu ve özel 
şahıslara bırakılan madenlerin üretilerek ekonomiye katkısı-
nı önlemekte, kamu yararı ile de bağdaşmamaktadır. Kaldı ki, 
hane halkı reisinin olumsuz beyanının Devletin hüküm ve ta-
sarrufu yerine geçmesi 
de Maden Yasası ile ta-
ban tabana zıttır. 

Mülkiyet hakkı; kul-
lanma, yararlanma ve 
tasarruf etme haklarını 
içerir. Genel olarak ise; 
bir kimsenin başkasının 
hakkına zarar verme-
mek ve yasaların koydu-
ğu sınırlamalara uymak 
koşuluyla, bir şeyi dile-
diği biçimde kullanma, 
ürünlerinden yararlan-
ma, üzerinde tasarruf 

Hukuk Soru
Cevap Köşesi

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

Maden Hukuku
www.madencilik-turkiye.com



etme (başkasına devretme, biçimini değiştirme, harcama ve tüket-
me hatta yok etme) yetkilerini anlatır.

3213 sayılı Yasa’nın 46’ncı maddesi uyarınca madencilik faaliyeti 
amacıyla özel mülkiyetin kamulaştırılabileceği öngörülmüşken, 
tasarruf hakkı Devlette olan meraların, özel bir statüye büründü-
rülüp maden üretimini engelleyen konuma getirilerek, dokunula-
maz duruma kavuşturulması düşünülemez.

Valiliğin yerel bir merci olması nedeniyle yöre halkı ile direk tema-
sı olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Bu itibarla, mera tahsis 
amacının değiştirilmesi konusunda tek yetkili olarak valiliğin gös-
terilmesi ve uygun bulup bulmamak konusunda kendisine gerek-
çesiz olarak yetki verilmesi Maden Yasası’na açıkça aykırıdır.

Kaldı ki, valiliğin bir mera tahsis amacı değişikliğini uygun bulma-
ma konusunda, maden işletmesi için alternatif alanların bulun-
duğu, şeklindeki bir gerekçeyi ileri sürebiliyor olması, o valiliğin, 
Maden Yasası’na aykırı bir işlemi ve Bakanlığın yetki alanına açık 
müdahale anlamına gelir. Böylece, mera tahsis amacının değişti-
rilmesi konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yaptığı 
tüm işlemlerin sadece, valiliğe bilgi ve belge toplamanın ötesinde 
bir değer taşımadığını söylemek pek de abartılı bir tespit olmasa 
gerektir. 

Ruhsat sahasına defalarca gönderilen ve madenler hakkında uz-
man heyetlerin ruhsat alanındaki tespitleri ve bu tespitler sonu-
cu düzenlenen raporların değerlendirilmesiyle alınan Bakanlık 
Olur’ları, valilik tarafından dikkate alınmaması, madencilik açısın-
dan önemsenmesi ve önlenmesi gereken bir konudur. 

Madencilik faaliyetleri sonucu bozulan alanlar, faaliyet bitince 
çevreyle uyumlu hale getirilecektir. Bu konuda Maden Yasası’nda 
gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Mera tahsis amacının değiştiril-
mesi gereken yerlerde genelde bitki örtüsü zayıf bir karakter gös-
termektedir. Örneğin bir alçıtaşı sahasında, alçıtaşı alınıp, yerine 
verimli toprak örtüsü serildiğinde meranın eski durumundan çok 
daha fazla yararlı olacağı da açıktır. Çevreyle uyumlu hale getirmek 
konusunda Mera Yönetmeliği’nde de, arama ve işletme ruhsat sa-
hiplerinin zarar verdiği alanları eski vasıf ve kapasitesine getirmek 
için Komisyonca belirlenecek teminatı yatıracağı ve sözleşmeyi 
imzalayacağı, bir yıl içerisinde söz konusu alanların eski vasıf ve 
kapasitesine getirilmediği takdirde Komisyonun alınan teminatı 
kullanarak bu görevi yerine getireceği, yapılan tüm masraflarla 
birlikte, geçen sürede meydana gelen ot kaybı değerinin de tahsil 
edileceği, düzenlenmiştir.

Mera tahsis amacı değişikliği konusunda olumsuz işlem tesis edilen 
bazı yerlerde üretilecek madenlerin proje gelirlerine bakılınca, me-
radan yararlanacak hayvanların kat be kat üzerinde bir değer taşıdı-
ğı göze çarpmaktadır. Böylesi bir durumda ısrarla tahsis amacı de-
ğişikliğinin uygun bulunmamasını anlamakta güçlük çekmekteyiz. 
Bir kez olumsuz işlem tesis edildiğinde, daha sonra da bu konuda 
ısrar edileceği belli olduğundan mera alanları madenciliğe kapalı 
hale gelmektedir. Kaldı ki, meranın tahsis amacı geçici bir süre ile 
yapılmakta, bu alanlar yinemera olarak kalmaktadır. Kısaca meranın 
madencilik faaliyetleri sonucu küçültülmesi söz konusu değildir.  
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Valiliğin mera tahsis amacı değişikliğinin reddine ilişkin işlem-
lerine karşı açılan davalarda, mahkeme re’sen seçtiği bilirkişi-
leri genel olarak merayı değerlendirecek meslek gruplarından 
oluşturmaktadır. Bu durumda da konunun özünü teşkil eden 
madenlerin, bilirkişilerin değerlendirme konusu dışında ka-
lacağı tabiidir. Oysa mera tahsis amacı değişikliğinin ilk adımı 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından atılmakta ve mera 
tahsisi istenen yerde ekonomik işletilebilir cevher varlığının 
yani görünür rezervin olması aranmaktadır. Böyle bir durumun 
olması ve zorunlu olarak mera tahsis amacının değiştirilmesi-
nin gerekmesi halinde Bakanlık olumlu işlem tesis etmektedir. 
Aksi takdirde daha madencinin ilk başvurusunda Bakanlıkça 
olumsuz işlem tesis edilerek konu valiliğe iletilmemektedir. 

Kısaca, mera tahsis amacını değiştirilmesi konusunda iki ayrı 
kurum tarafından işlem tesisi gerekmekte, fakat mera tahsis 
amacı değişikliği konusunda son sözü valilik söylemektedir. 
Olumsuz işlem valilik tarafından tesis edildiğinden açılan da-
valar valiliğe karşı olmakta ve onun işlemi sorgulanmaktadır. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının işlemi ise valiliğin nihai 
işlemine altlık teşkil etmektedir. 

Madenlerin ve meraların Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
olduğu konusunda duraksama yoktur. Bu itibarla, Devlet bu 
hakkını kamu yararına olarak ve kendisi kullanmak zorundadır. 
Hane halkı reisine Devletin hüküm ve tasarruf hakkını kullanma 
yetkisi verilemeyeceği gibi böyle bir gerekçenin valilikler tara-
fından ileri sürülmesi de kabul edilemez. 

Mera tahsis değişikliği isteminin yapılabilmesi için, bir maden 
ruhsatı olması, bu ruhsat sahası içinde mera bulunması, cevhe-
rin de meranın içinde yer alması gerekmektedir. Cevherin eko-
nomik ve işletilebilecek olması yanında zorunlu olarak meranın 
tahsis amacının da değiştirilmesinin gerektiği ortaya tartışma-
sız olarak konulacaktır. Bu konuyu değerlendirebilecek olan ise 
Maden Yasası uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ma-
den İşleri Genel Müdürlüğüdür. 

Öte yandan mera tahsis amacı değişikliğinin nihai işlemi Mera 
Yasası uyarınca valilik tarafından tesis edilecektir. Valilik ise, ta-
lep edilen alanın tamamının veya bir kısmının tahsis amacının 
değiştirilip değiştirilmemesi konusunda tek yetkilidir. Valiliğin 
işlemine esas alınan komisyonda genelde maden konusunda 
değerlendirme yapılmamaktadır. 

Valiliğin yerel bir birim olduğuna ve yöre halkından etkilenece-
ğine yukarıda değinilmişti. Madenlerin bulundukları yerlerde-
ki bazı sakinlerin, yörelerinde bulunan madenin sahibi olarak 
kendilerini hissettikleri, çok sıklıkla görülen bir durumdur. Bu 
kişilerin mera tahsis amacının değiştirilmesi konusunda olumlu 
görüş vermelerini beklemek hayal olur. Zira onlar yörelerinden 
çıkan madeni kendi aidiyetlerinde olduğunu düşünmektedir-
ler. Maden ise zorunlu olarak bulunduğu yerde üretilmesi ge-
reken bir maddedir.

Eğer şimdiki gibi nihai olarak karar valilik tarafından verilecek 
ise o zaman mera tahsis amacının değiştirilmesi konusunda Ba-

kanlığın yaptığı işlemlerin bürokratik engelden başka bir amaca 
hizmet etmediği kolayca anlaşılır. Dolayısı ile her olumsuz vali-
lik işleminde, Bakanlığın yaptığı tespit ve işlemlerinin kıymeti 
kalmayacak, yaptığı tespitler ve aldığı kararlar da geçerliliğini 
yitirecektir. Bir ruhsat sahasının işletme aşamasına geçmesi için 
harcanan mali külfetler ile çabalar boşa gidecek ve en önemlisi 
maden ülke ekonomisine kazandırılamayacaktır.

Danıştay 8. Dairesinin 09.11.2007 gün E:2007/4365, K:2007/5850 
sayılı kararında, 4342 sayılı Yasa uyarınca meralık vasfı tayin 
edildikten ve tespit ve tahdit çalışmaları tamamlandıktan sonra 
tahsisi yapılan taşınmazların kullanım amacının değiştirilme-
sinde üstün kamu yararı bulunup bulunmadığının incelenerek, 
bu yöndeki idari tasarrufun hukuka uygunluğunun değerlen-
dirilmesinde görevli yargı yerinin idari yargı olacağı açıktır, de-
nilmiştir. Bu itibarla; mera tahsis amacının değiştirilmesi işlem-
lerinin dava konusu edilmesi halinde, görevli mahkeme İdare 
Mahkemeleri olup, yetkili mahkeme ise istemi reddeden valili-
ğin bulunduğu yerin yargı çevresindeki İdare Mahkemesidir. 

Konunun bir başka yönü ise valilik tarafından uygun bulunan 
mera tahsis amacının değiştirilmesine ilişkin işlemlere karşı açı-
lan davalardır. 

Söz konusu davalarda da mahkeme bilirkişiye başvurmaktadır. 
Valilikçe yapılan mera tahsisi işleminin iptali konusunda açılan 
bir davada iki köy davacı olmuştur. Bilirkişi raporunda yer alan 
bilgilere göre, bu köylerden A köyünün mera alanı 6779,5 dö-
nüm, B köyünün ise 72091,7 dönümdür. Mera tahsisi yapılan 
alan ise 119,4 dönümdür. Mera tahsis alanı toplam mera alanı-
nın, 660’ta biridir. İşletme izin alanı, en yakın köye 1700 metre 
yatay mesafededir. Dava konusu edilen tahsisli mera alanı zayıf 
karakterli, 7. sınıf arazidir. 7. sınıf arazinin özelliği ise; bitkisel 
ürün getirmeyen ve eğlence sahası ile av hayvanları barınağı 
olarak değerlendirilebilen arazidir. Merada yetişen otların yü-
zeyi örtme oranı % 30 - 40’tır. Bu otların yaklaşık % 30’u hayvan-
larca yenilebilir geriye kalan % 70’i ise zararlı ot ve dikendir. Me-
ranın birçok yerinde ana kaya yüzeye çıkmış durumdadır. Yani 
ot yoktur. Tahsisli mera alanı A köyünün kuru ot ihtiyacının % 
0,115’ni (Binde bir), B köyünün ise % 0,010 ‘unu (On binde bir) 
karşılayacak durumdadır. Yapılan madencilik çalışmalarında 
oluşan toz ve gürültünün çevredeki mera, tarla, bitki ve yaban 
hayvanlarına zarar verdiği, ancak mevcut taşocağının Devlet 
karayolunda bölünmüş yol yapılırken kullanıldığı ve bölünmüş 
yolların kamu yararına olduğu vurgulanarak, tahsis işleminin 
maden firmasının işletme projesine sadık kalarak çalışması kay-
dıyla uygun olduğu, belirtilmiştir. Mahkemece, bilirkişi raporu 
hükme esas alınacak nitelikte bulunularak, valiliğin mera tahsis 
işlemi iptal edilmiş, yerel mahkeme kararı da Danıştay 8. Daire-
sinin 09.05.2011 gün E:2010/9862, K:2011/2617 sayılı kararı ile 
onanmıştır.

Yukarıda verilen örneğe bakıldığında, mera tahsis amacının 
değiştirilmesi işlemlerinde meranın esas alınarak tespitler ya-
pılıp hüküm kurulduğu, madenciliğin ise ikinci plana itildiği 
tartışmasızdır. Somut olayda, mera tahsisi yapılan yerde yıllık 
yetişebilecek kuru ot miktarı 2,38 ton/yıl olarak hesaplanmış, 
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maden ruhsat sahibi ise söz konusu sahada yıllık 150.000 ton 
kalker üretimini gerçekleştireceğini beyan etmiştir ve bu mik-
tar Bakanlık tespitleri ile doğrudur. İşlemin iptal edilmesi ile söz 
konusu sahada üretim faaliyeti durmuştur. 

Bir önemli konu ise ÇED belgesi alınmış maden sahalarında, 
mera tahsis amacının değiştirilmesi konusunda tayin edilen 
bilirkişi heyetlerinin, çevre konusunda değerlendirme yapma-
larıdır. Bu tespitlerinin ÇED belgesini veren kamu kurumunun 
yetki alanına müdahale anlamına geldiği açıktır. 

Başka bir davada ise, yerel mahkeme tarafından yaptırılan bi-
lirkişi incelenmesi sonucu, meranın kaba yem katkısının az 
olduğu, zayıf bir yapıya sahip bulunduğu ve alanda yapılacak 
madencilik faaliyetlerinin gerekli önlemler alındığı takdirde 
çevreye zarar vermeyeceği ve ülke ekonomisine katkı sağlaya-
cağı anlaşıldığından valiliğin olumsuz işlemini iptal eden İdare 
Mahkemesi kararı, yüksek mahkeme tarafından; mermer ocağı 
olarak işletilmesi mümkün olmadığı anlaşılan mera vasfını haiz 
alanın tahsis amacının değiştirilmesini uygun bulmayan il Mera 
Komisyonu kararını iptal eden İdare Mahkemesi kararında hu-
kuki isabet görülmediği gerekçesiyle, bozulmuştur (Dan. 8. Dai. 
29.01.2008 gün E:2007/5390, K:2008/473).

Yüksek mahkeme; mera konusundaki kararlarında yerel mah-
kemeler tarafından yaptırılan bilirkişi incelemelerinin, uygun 
mevsim koşullarında yapılmasını da istemektedir (Dan. 8. Dai. 
16.02.2010 gün E:2008/8712, K:2010/747). 

Maden ruhsat sahibi, ruhsat sahasında işletmeye geçme aşa-
masına kadar mera alanı konusunda bilgi sahibi değildir. Bu 
itibarla, Maden Yasası’na göre tüm yükümlülükleri yerine ge-
tirdikten sonra, mera probleminin ortaya çıkması, madencilik 
faaliyetini olumsuz yönde etkilemektedir. 3213 sayılı Maden 
Yasası’nda değişiklikler getiren 5177 sayılı Yasa’dan bir sonra-
ki Yasa olan ve 4342 sayılı Mera Yasası’nın 14’üncü maddesini 
değiştiren 27.05.2004 günlü 5178 sayılı Yasa ile 02.04.2008 
gün 26835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası ile Mera Yasasın-
da Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5751 sayılı Yasanın, 3’üncü 

maddesi; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının talebi üzerine, 
3213 sayılı Maden Yasası hükümlerine göre, arama faaliyetleri 
sonunda rezervi belirlenen maden faaliyeti için zaruri olan, du-
rumu ve sınıfı çok iyi veya iyi olan mera, yaylak ve kışlaklarda 
da tahsis amacının değiştirebileceğini, öngörmüştür. Bu son 
değişikliğin dahi tesis edilen işlemlerde dikkate alınmadığı ve 
uygulama alanı bulmadığı, inkar edilemez bir gerçektir.

Yakın zamanda Van depremi yaşanmıştır. Deprem sonucu de-
ğerlendirmelere bakıldığında, depremin değil yapıların insa-
nımızı öldürdüğü en yetkin ve en yetkili ağızlardan dillendiril-
miştir. Ve bu doğrudur. Japonya’da deprem esnasında sokakta 
bulunan insanlar korunmak için binalara sığınırken, ülkemizde 
binalardan kaçan kurtulmaktadır. Dayanaksız binalarda ne ek-
siktir? Demir ve Çimento. Bu maddeler ise madendir. İleride 
olası depremler için önlemler alınması ve yapıların depreme 
dayanaklı hale getirilmesi düşünülmektedir ve zorunludur. Bu 
nasıl olacaktır? Elbette madenler kullanılarak. Ancak, zayıf ka-
rakterli 7. sınıf bir mera arazisi için bu temel madenlerin işletme 
faaliyetlerini sonlandırıcı işlemler yapılması ve kararlar alınması, 
kamu vicdanı ile bağdaşmamaktadır. Hiçbir şey insan hayatın-
dan daha önemli ve değerli değildir. Dayanıklı binalar yapılarak 
deprem felaketinden korunulması, bölünmüş yolların inşa edi-
lerek trafik kazalarının önüne geçilmesi, ülkemiz insanının da 
hakkıdır. Ve çok önemsenmesi gereken hayati bir konudur. 
 
Esasen Bakanlık tespitlerinde, meranın değerlendirmesinin de 
yapılarak, tıpkı Maden Yasası 46’ncı maddesindeki kamulaş-
tırma işlemlerinde olduğu gibi alınacak Bakanlık Kamu Yararı 
Kararı ile mera tahsis amacının değiştirilebilmesi görünen en 
iyi yoldur. Aksi takdirde, maden ruhsat sahaları içinde kalan 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin süratle mera ilan 
edilip madencilik faaliyetine kapalı hale getirilmesinin önüne 
geçilemez.

Gerek Mera Yasası’nda gerekse Maden Yasası’nda yapılacak 
düzenlemelerle, mera alanlarında yapılacak madencilik faali-
yetlerine ilişkin tahsis değişikliğinin yukarıda aktardığımız de-
ğerlendirmeler dikkate alınarak yeni kurallara bağlanmasının 
gerekeceği, inancını taşıyorum.  
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Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat (TL/

Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/kg)

Ocak 2012 Seyitömer+18 mm yıkanmış 130 Kütahya - Seyitömer (SLİ) 2.665

Ocak 2012 Orhaneli 18-100 mm yıkanmış 150 BLİ 3.792

Ocak 2012 Keles krible +40 mm 115 KLİ 2.766

Ocak 2012 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 230 Kütahya - Tavşanlı (GLİ) 5.416

Ocak 2012 Ilgın Parça 100 ILİ 2.970

Ocak 2012 S.Kısrakd. yıkanmış+18mm 230 Manisa - Soma ( ELİ ) 4.612

Ocak 2012 Kısrakdere krible+20mm 255 Manisa - Soma ( ELİ ) 4.930

Ocak 2012 Soma Deniş yıkanmış+18 mm 175 Manisa - Soma ( ELİ ) 4.136

Ocak 2012 Çan krible+30 mm (torbalı) 175 ÇLİ 4.537

Ocak 2012 Yatağan krible + 30 mm 90 Muğla - Yatağan ( GELİ ) 2.622

Ocak 2012 Milas Parça 80 Muğla - Yatağan ( GELİ ) 2.860

TÜRKİYE - TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat (TL/Ton-

KDV Hariç)
Yer

Kalori 
(kcal/kg)

Ocak 2012 18/150 PARÇA (DÖKME) 330 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6650

Ocak 2012 18/150 PARÇA (DÖKME) 330 KOZLU MÜ. LAVUARI 6650

Ocak 2012 18/150 PARÇA (DÖKME) 320 KA. MÜ.(ÇATALAĞZI) LAV. 6650

Ocak 2012 18/150 PARÇA (DÖKME) 330 ARMUTÇUK MÜ.LAVUARI 6650

Ocak 2012 18/150 PARÇA (DÖKME) 300 AMASRA MÜ. LAVUARI 6000

TÜRKİYE KROM - MANGAN CEVHER FİYATLARI

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et.com

30.Ara.11 Krom cevheri (CIF - Çin) 46 - 48% Konsantre 275-290 USD / dmt

30.Ara.11 Krom cevheri (CIF - Çin) 40 - 42% parça 255-270 USD / dmt

30.Ara.11 Krom cevheri (CIF - Çin) 38 - 40% parça 230-245 USD / dmt

30.Ara.11 Krom cevheri (CIF - Çin) 36 - 38% Konsantre 220-230 USD / dmt

30.Ara.11 Krom cevheri (CIF - Çin) 34 - 36% parça 185-195 USD / dmt

30.Ara.11 Krom cevheri (CIF - Çin) 32 - 34% parça 175-185 USD / dmt

30.Ara.11 Manganez cev. (CIF - Çin) 42 - 44% parça 4,8-4,9 USD / dmtu

30.Ara.11 Manganez cev. (CIF - Çin) 40 - 42% parça 4,6-4,7 USD / dmtu

30.Ara.11 Demir cev. (CIF - Çin) 65% 125-128 USD / dmtu

30.Ara.11 Demir cev. (CIF - Çin) 60% 99-103 USD / dmtu

30.Ara.11 Demir cev. (CIF - Çin) 55% 88-91 USD / dmtu

ton = 1000 kilogram
lb: libre =  pound =  0,453 kilogram
tr. oz: (troy ons) = 31,1 gram.

şişe: 76 pound = 34,47 kilogram
dmt: (dry metric tonne) kuru bazda 
metrik ton

dmtu: kuru bazda metrik  ton ünite
USD:  ABD Doları

Ekonomi
www.madencilik-turkiye.com

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiy. 
(31.Ara.10)

Birim

H
EFA

 Rare earth

31.Ara.11 Lantanyum Metal ≥ 99% 99,00 -52,86 210 USD / kg

31.Ara.11 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 65,00 20,37 54 USD / kg

31.Ara.11 Seryum Metal ≥ 99% 190,00 -11,63 215 USD / kg

31.Ara.11 Seryum Oksit ≥ 99.5% 65,00 22,64 53 USD / kg

31.Ara.11 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 290,00 -30,62 418 USD / kg

31.Ara.11 PraseodmiyumOksit ≥99.5% 190,00 90,00 100 USD / kg

31.Ara.11 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 295,00 126,92 130 USD / kg

31.Ara.11 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 260,00 246,67 75 USD / kg

31.Ara.11 Samaryum Metal ≥ 99.9% 150,00 70,45 88 USD / kg

31.Ara.11 Europyum Oksit ≥ 99.5% 3400,00 36,00 2500 USD / kg

31.Ara.11 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 395,00 -9,20 435 USD / kg

31.Ara.11 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 150,00 68,54 89 USD / kg

31.Ara.11 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 6000,00 93,55 3100 USD / kg

31.Ara.11 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 3500,00 40,00 2500 USD / kg

31.Ara.11 Disporsiyum Metal ≥ 99% 2500,00 257,14 700 USD / kg

31.Ara.11 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 2150,00 437,50 400 USD / kg

31.Ara.11 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 380,00 72,73 220 USD / kg

31.Ara.11 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 245,00 96,00 125 USD / kg

31.Ara.11 İtriyum Metal ≥ 99.9% 190,00 58,33 120 USD / kg

31.Ara.11 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 165,00 101,22 82 USD / kg

31.Ara.11 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 15000,00 0,00 15000 USD / kg

31.Ara.11 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 6600,00 26,92 5200 USD / kg

31.Ara.11 Mixed Metal ≥ 99% 72,00 14,29 63 USD / kg

DEĞERLİ METALLER (PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2010)
Birim

CM
E G

roup

31.Ara.11 Altın 1593,30 12,78 1412,80 USD / tr. oz

31.Ara.11 Gümüş 28,83 -5,88 30,63 USD / tr. oz

31.Ara.11 Platinyum 1437,00 -17,98 1752,00 USD / tr. oz

31.Ara.11 Rodyum 1450,00 -43,80 2580,00 USD / tr. oz

31.Ara.11 Palladyum 666,00 -16,44 797,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%   
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2010)
Birim

London M
etal Exchange

31.Ara.11 Aluminyum 1991,00 -18,72 2449,50 USD / ton

31.Ara.11 Bakır 7589,50 -20,74 9575,00 USD / ton

31.Ara.11 Çinko 1846,00 -23,78 2422,00 USD / ton

31.Ara.11 Kalay 19400,00 -27,35 26705,00 USD / ton

31.Ara.11 Kurşun 1985,50 -22,38 2558,00 USD / ton

31.Ara.11 Nikel 18625,00 -22,75 24110,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2010)
Birim

N
orthernM

iner

31.Ara.11 Antimuan 13750,00 36,14 10100,00 USD / ton

31.Ara.11 Bizmut 12,20 28,56 9,49 USD / lb.

31.Ara.11 Civa 1850,00 0,00 1850,00 USD /şişe

31.Ara.11 İridyum 1050,00 35,78 773,33 USD / tr. oz

31.Ara.11 Kadmiyum 1,28 -31,18 1,86 USD / lb.

31.Ara.11 Kobalt 14,25 -10,94 16,00 USD / lb.

31.Ara.11 Magnezyum 3150,00 2,16 3083,33 USD / ton

31.Ara.11 Manganez 3275,00 0,77 3250,00 USD / ton

31.Ara.11 Molibden 13,70 -13,84 15,90 USD / lb.

31.Ara.11 Rutenyum 105,00 -40,00 175,00 USD / tr. oz

31.Ara.11 Selenyum 68,50 63,10 42,00 USD / lb.

31.Ara.11 Tantal 39,50 0,00 39,50 USD / lb.

31.Ara.11 Tungsten 441,66 49,08 296,25 USD / ton

31.Ara.11 Uranyum 52,50 -16,00 62,50 USD / lb.

U
XC

31.Ara.11 Vanadyum 6,25 0,00 6,25 USD / lb.



İMKB’de İşlem Gören Madencilikle İlişkili Şirketler

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

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31/12/2010 18/11/2011

HZNDR 3,52 3,87 9,94 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş.

IHLAS 1,42 0,78 -45,07 İHLAS HOLDİNG A.Ş.

IHMAD 1,72 2,86 66,28 BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş.

IPEKE 3,70 2,2 -40,54 İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜR.A.Ş.

IZMDC 1,73 4,29 147,98 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

IZOCM 33,36 40,4 21,10 İZOCAM AŞ

KCHOL 7,31 5,82 -20,38 KOÇ HOLDİNG A.Ş.

KONYA 251,31 310 23,35 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

KOZAA 4,62 2,67 -42,21 KOZA ANADOLU MET.MADEN.İŞLETM. A.Ş.

KOZAL 20,47 25 22,13 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

KRDMA 1,23 1,1 -10,57 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.A.Ş.

KRDMB 1,33 1,24 -6,77 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.A.Ş.

KRDMD 0,76 0,76 0,00 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.A.Ş.

KUTPO 2,55 2,2 -13,73 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

METRO 1,11 0,91 -18,02 METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIM.HOLD.A.Ş.

MRDIN 7,02 6 -14,53 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

NUHCM 11,41 10,25 -10,17 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

PRKME 3,93 3,49 -11,20 PARK ELEKT.MADENC.TEKS.SAN. VE TİC.A.Ş.

SARKY 3,93 3,92 -0,25 SARKUYSAN ELEKTRO.BAK.SAN.VE TİC.A.Ş.

SISE 2,37 2,89 21,94 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

SODA 2,23 3,11 39,46 SODA SANAYİİ A.Ş.

TRKCM 3,11 2,45 -21,22 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

UNYEC 4,05 3,72 -8,15 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

USAK 2,05 2,43 18,54 UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31/12/2010 18/11/2011

ADANA 5,21 3,38 -35,12 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

ADBGR 3,15 2,31 -26,67 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

ADNAC 0,80 0,58 -27,50 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

AFYON 192,75 92,25 -52,14 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

AKCNS 7,33 6,92 -5,59 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.Ş.

ALKIM 7,25 7,8 7,59 ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.

ANACM 3,24 2,66 -17,90 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

ASLAN 51,57 34,3 -33,49 ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

BOLUC 1,54 1,37 -11,04 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

BSOKE 1,66 1,25 -24,70 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

BTCIM 7,44 5,18 -30,38 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.A.Ş.

BUCIM 4,57 4,16 -8,97 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

BURCE 11,08 6,68 -39,71 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.A.Ş.

CEMAS 3,47 1,22 -64,84 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

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

CIMSA 9,33 7,56 -18,97 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

CMBTN 42,00 41,9 -0,24 ÇİMBET.H.BT.VE PRE.Y.ELEM.SAN.VE TİC.A.Ş.

CMENT 9,14 5,98 -34,57 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

DENCM 21,00 8,16 -61,14 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

EGSER 2,19 1,49 -31,96 EGE SERAMİK AŞ

EREGL 3,54 3,38 -4,52 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

GOLDS 1,04 0,53 -49,04 GOLDAŞ KUYUMCULUK SANAYİ İT.İH.A.Ş.

GOLTS 69,25 49,7 -28,23 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. VE TİC. A.Ş.
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Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

22 - 24 Ocak 4. Uluslararası Profesyönel Jeoloji Konferansı (4th Inter-
national Professional Geology Conference (4IPGC)) Vancouver, BC, Ka-
nada www.4ipgc.ca

24 - 25 Ocak 2. Yıllık Global Madencilik Forumu (2nd Annual Global 
Mining Forum) Londra, Birleşik Krallık 
www.fleminggulf.com/energy/middle-east/2nd-annual-

6 - 9 Şubat Indiba Afrika Madencilik Kongresi (Investing In African Min-
ing Indiba) Cape Town, Güney Afrika www.miningindaba.com/

6 - 11 Şubat 10. Uluslararası Kimberlit Konferansı ( 10 International 
Kimberlite Conference 2012) Bangalore, Hindistan 
www.10ikcbangalore.com

15 - 17 Şubat Kolombiya Kömür Konferansı (Colombian Coal Confer-
ence ) Atlantico, Kolombiya www.ibarragarrido.com

21 - 22 Şubat Nadir Toprak Elementleri ve Stratejik Elementler (Rare 
Earths & Strategic Metals ) Sidney, Avustralya 
www.rareearthsandstrategicmetals.com.au

22 - 23 Şubat Madencilikte Çevresel Yönetim 2012 (Environmental 
Management in Mining 2012 ) Perth, Avustralya 
www.environmentalmining.com.au

6 Mart CERBA Rusya ve Avrasya Madencilik Konferansı (CERBA Russia 
and Eurasia Mining Conference) Toronto, Kanada cerbamining.com

26 - 30 Mart 8. Asya Madencilik Kongresi 2012 (8th Asia Mining Con-
gress 2012) Singapur 
www.terrapinn.com/conference/asia-mining-congress/

17 - 19 Nisan MINEX Merkez Asya (MINEX Central Asia) Astana, Ka-
zakistan www.minexasia.com

17 - 20 Nisan Boyut Küçültme’12 (Comminution’12) Cape Town, Güney 
Afrika www.min-eng.com/comminution12/index.html

17 - 20 Nisan 9. Uluslararası Madencilik Tarihi Kongresi 2012 (9th In-
ternational Mining History Congress 2012) Johannesburg, Gauteng, 
Güney Afrika www.imhc.co.za

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

25 Nisan Dünya Demir Cevheri Forumu (World Iron Ore Forum) Dubai, 
Birleşik Arap Emirlikleri www.worldironoreforum.com

26 Nisan Küresel Manganez Cevheri Forumu (Global Manganese Ore 
Forum) Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri www.globalmnoreforum.com

20 - 23 Mayıs Kaynaklar ve Enerji Sempozyumu 2012 (Resources & En-
ergy Symposium 2012) Broken Hill, NSW, Avustralya 
www.symposium.net.au

29 - 31 Mayıs Dünya Madencilik Yatırımları Kongresi 2012 (World Min-
ing Investment Congress 2012) Londra, Birleşik Krallık www.terrapinn.
com/2012/world-mining-investment-congress/

18 - 20 Haziran Bio - & Hidrometalurji ‘12 (Bio - & Hydrometallur-
gy’12) Cornwall, İngiltere 
www.min-eng.com/biohydromet12/index.html

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

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

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

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

20 - 21 Ocak ÇED ve Madencilik Sempozyumu Antalya 
www.tucev.org/duyuru_detay.php?id=1

25-26 Ocak Bölgesel Demir Çelik Yatırımları Zirvesi (Annual Regional 
Iron & Steel Investment Summit) İstanbul 
www.ebysummits.com/annual-regional-iron-steel-investment-summit/

21 - 24 Mart Marble 2012 - Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı 
İzmir marble.izfas.com.tr

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

5 - 6 Haziran  Endüstriyel Mineraller ve Kömür İşlemesi’12 (Processing 
of Industrial Minerals & Coal’12) İstanbul 
www.min-eng.com/pimc12/index.html

6 - 8 Haziran  Türkiye 18. Kömür Kongresi Zonguldak komur.maden.org.tr

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

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

18 - 21 Ekim Natural Stone 2012: 9. Uluslararası Mermer, Dogal Tas Ürün-
leri ve Teknolojileri İstanbul www.cnrnaturalstoneturkey.com

29 Kasım - 2 Aralık Maden Türkiye 2012 : 5. Madencilik, Maden Makine ve 
Ekipmanları, İş Makinaları Fuarı İstanbul 
www.tuyap.com.tr/webpages/madenturkiye08/index.php

2012 Türkiye VIII. Uluslararası Mermer Ve Doğaltaş Kongresi Afyonkara-
hisar http://www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7099
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Sayfa    Firma
7 Aksa Magnet / aksamagnet.com.tr

65 Alev Grup / alevgroup.com

19 Als Lab. / alsglobal.com

87 Amm Kongresi / amm.kz

17 Anadolu Flygt / anadoluflygt.com.tr

54, 55 Atalay Makine / atalaysondajmak.com.tr

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

23 Başarsoft / basarsoft.com.tr

A. Kapak İçi Bilgi Mühendislik / bilgimuhendislik.com.tr

A. Kapak Bordrill / bordrill.com

Sayfa    Firma
67 Cft Mühendislik / cft.com.tr 

49 Denge Teknik / dengeteknik.com.tr

13 Doğanak / doganak.com

53 Esit Elektronik / esit.com.tr

21 Labris Madencilik / labrisltd.com.tr

3 Idc Sondaj / idc-tr.com

35, 43 Ketmak / ketmak.com

57 Martin Engineering / martin-eng.com.tr

31 Maxwell /  maxwellgeoservices.com

59 Netcad / netcad.com.tr

Sayfa    Firma
Ön Kapak İçi Ortadoğu Sondaj / ortadogusondaj.com

11 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

71 Rulmeca / rulmeca.com

51 Sandvik / sandvik.com

69 Şen plastik / senplastik.com

25 Soneksan / soneksan.com

1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr

61 Teksomak / teksomak.com

Reklam 
ezervasyon

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

Reklam İndeksi

Seri İlanlar
www.madencilik-turkiye.com

MadenRuhsat.com
Türkiye’nin Madencilik ve Yerbilimleri

Seri ilan Sitesi

www.madenruhsat.com

Her türlü satış talebiniz için bize ulaşın.
magaza@madencilik-turkiye.com
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