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Bu  Ay
İsveç - Kiruna’da yer alan 

LKAB dünyanın en büyük 
ve en modern yer altı demir 

madenlerinden birine sahiptir. 
Metso ile tamamlanan projede 

senede 6 milyon ton pelet 
üretimi gerçekleştiren LKAB 
2008’in ortalarında faaliyete 

başlamıştır. Metso ayrıca 
LKAB’nin KK2, KK3, Svappavaara 

tesislerine de birçok ekipman 
tedarik etmiştir.

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

Yazılar word formatında, ilgili resimler ve çizimler yazıdan ayrı bir şekilde, yüksek çözünür-
lükte (minimum 300 dpi) jpg, bmp, tiff resim formatlarında gönderilecektir. Yazılar e-posta 
aracılığı ile info@madencilik-turkiye.com adresine veya CD ile yayın idare merkezi adresine 
gönderilebilir. Gerekli görüldüğü takdirde yazılarda düzeltme istenebilir. Bu durumda yazar 
ile iletişime geçilecektir. Posta ile gönderilen yazılar dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın 
yazarına iade edilmez. 
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Ülke madenciliği oldukça verimli bir dönem geçiriyor. Çeşitli ortamlarda görüştüğümüz 
sektör mensupları ve firmalar sektörde müthiş bir hareketliliğin yaşandığını belirtiyorlar. 
Geçen sayımızdaki yazımda belirttiğim gibi pek çok yerli şirket önemli projeler yürütür-
ken yabancı sermayeli şirketler de çalışmalarını hızla sürdürüyor. Özellikle büyük oyun-
cuların sektöre giriş yapmasıyla maden aramacılığında bir atılım yaşandığı da görülüyor. 
Sektöre giren yeni kuruluşlar gerek ruhsat ihalelerini gerekse mevcut maden projelerini 
mercek altına almış durumda. 

Devlet de madenciliğe önem verdiğini her fırsatta hissettiriyor. Hem kamu kuruluşlarının 
maden arama, üretim ve ar-ge faaliyetlerine ayrılan bütçeler her geçen gün artırıyor hem 
de kanun ve yönetmeliklerde yapılan düzenlemeler ve çeşitli teşvik paketleri ile özel sek-
törün faaliyetlerini daha kolay ve düzenli yürütmesini sağlamaya çalışıyor. 

İçinde bulunduğumuz bu gelişme ortamı sayesinde önümüzdeki birkaç yıl içinde ma-
dencilik alanında çok önemli keşifler ve yatırımlar yapılacağı ortada. Yapılacak yatırımlar 
ile ülke ekonomisine çok ciddi girdi sağlanması kaçınılmaz olacak. 

Peki sektörün hızla geliştiği bu dönemde acaba işçi sağlığı ve iş güvenliği konularına ye-
terince önem veriyor muyuz? Bu sorunun ardından, geçtiğimiz sayımızın yayınlandığı 1 
Mart ile bu yazının hazırlandığı 7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen ölümlü maden ka-
zalarına özetle göz atalım:

7 Nisan, Muğla - Yatağan - Mermer fabrikasında iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti. •
3 Nisan, Kütahya - Manyezit işletmesinde ergitme sırasında patlama: 1 işçi hayatını  •
kaybetti.
2 Nisan, Ankara - Beypazarı - Trona işletmesinde elektrik çarpması: 1 işçi hayatını kay- •
betti.
2 Nisan, Eskişehir - Mihalıççık - Özel bir kömür madeninde göçük: 4 madenci hayatını  •
kaybetti.
21 Mart, Zonguldak - Gelik - Özel bir kömür ocağında göçük: 1 madenci hayatını kaybetti •
20 Mart, Zonguldak - Kamuya ait kömür ocağında göçük: 1 madenci hayatını kay- •
betti.
20 Mart, Amasya - Suluova - Özel bir kömür ocağında gaz zehirlenmesi: 2 madenci  •
hayatını kaybetti.
16 Mart, Artvin - Murgul - Özel bir bakır madeninde iş makinası uçuruma yuvarlandı:  •
1şöför hayatını kaybetti.

Bunların dışında, ülke çapında gerçekleşen kazalarda onlarla ifade edilebilecek sayıda 
yaralı olduğunu da eklemek gerekiyor. 

Yukarıda çizilen tablo ile mevcut maden işletmelerinin önemli bölümünde işçi sağlığı ve 
iş güvenliği konularına yeterince önem verilmediği ortaya çıkıyor. Çünkü iş güvenliğinin 
gerektiği şekilde sağlandığı bir ortamda, yurdun dört bir yanındaki farklı maden işletme-
lerinde 40 gün içinde 12 madencinin hayatını kaybetmesi neredeyse imkansız olurdu!

İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Çok net bir ifade ile “insan yoksa maden de yoktur”. Bu 
yüzden şirketler tarafından çalışanların güvenliği üst düzeyde sağlanmalıdır. Aslında her 
bireye anaokulu sıralarında devlet tarafından verilmeye başlanması gereken “güvenlik 
kültürü”, geç de olsa şirketler tarafından çalışanlarına aşılanmalıdır. Bu bir kültür ve eğitim 
meselesidir. Kısa vadeli çözümler ile bir yere varılamayacağını yıllardır görmekteyiz. Sade-
ce “eğitim” ile her çalışan iş güvenliği kurallarına uyması gerektiğini öğrenebilir, verilecek 
eğitim sayesinde insana saygılı bir madencilik sistemi oluşturabiliriz. 

Emin olun insana saygılı bir madencilik sistemi herkes açısından daha verimli olacaktır.  
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Şişecam, 2012’de 40 Milyon
USD Yatırım Planlıyor 
1935 yılında kurulan ve o günden bugüne ülkemizin en önemli 
kuruluşları arasında yer alan Şişecam Kimyasallar Grubu, 550 
çalışanı ile yurtiçi ve yurtdışında büyümeye devam ediyor. Şi-
şecam Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Camiş Madencilik, 
Madencilik Ticaret ve Sanayi, Camis Egypt Mining Co. ve R.K. 
Vijenac d.o. madencilik şirketleri ile sadece Türkiye’de değil 
yurtdışında da çalışmalarını sürdüren Şişecam, yapılan açıkla-
mada 2012’de 40 milyon USD’yi aşan bütçe ile yeni yatırımlar 
planlandığını bildirdi. Firma yapılacak bu yatırımlar ve kapasite 
artışı ile endüstriyel hammadde üretimini geçen yıla göre % 8 
oranında arttırmayı planlıyor.
Şişecam Grubu’na bağlı Bosna Hersek Tuzla kantonunda bu-
lunan Lukavac Soda Fabrikası’na kireçtaşı hammaddesi temin 
etmek amacıyla Camiş Madencilik ve Avusturyalı Asamer Grup 
ile özelleştirme ihalesi gerçekleştirdiklerini belirten Grup Baş-
kanı Sabahattin Günceler, özelleştirme sonucunda işletme hak-
kı alınan Vijenac Kireçtaşı Ocağı’ndan 2011 yılında 850.000 ton 
üretim yaptıklarını belitti. Günceler, yapılacak 23 milyon USD’lik 
yatırım ile birlikte topluluk içi cam şirketlerinde geliştirme yap-
mayı planladıklarını, bu rakamın yıl sonuna kadar yapılacak 
yeni geliştirme çalışmalarıyla birlikte 40 milyon USD’yi bulması-
nı beklediklerini söyledi. Bu yatırımlar sonucunda şirketin yıllık 
üretim kapasitesinin 3,64 milyon ton olacağı öngörülüyor.
Günceler, 2011 hedefleri olan 3,37 milyon tonluk üretim ve sa-
tış hedeflerini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini, 19 ayrı te-
siste yurtiçi ve yurtdışında toplam 550 çalışan ile yeni hedefler 
doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. 2007 yılın-
dan itibaren yeni şirket alımı ve yatırımları ile silis kumu, kalker, 
dolomit yanında feldspat ve kaoleni de ürün portföylerine kat-
tıklarını, böylece seramik ve çimento sektöründe de söz sahibi 
olduklarını aktardı.  
Grup 2011 yılında madencilik şirketlerindeki geliştirme çalış-
maları için 7,3 milyon TL’lik harcama gerçekleştirdiğini kamu-
oyuyla paylaşırken, grup şirketleri madencilik faaliyetlerini 
halen yurtiçi ve yurtdışında toplam 86 adet sahada devam 
ettiriyor.  

Mart 2012Empire, 
Bursa Ruhsatlarının 
% 100’üne Sahip Oldu
Empire Mining Corp., Alacer Gold’a yaptığı 1,5 milyon USD’lik 
son ödeme ile, Karapınar Porfiri Bakır ve Demirtepe Bakır - Altın-
Gümüş Projeleri’ni kapsayan Bursa ruhsatlarının % 100’üne sa-
hip oldu. Ülkemizde 2008 yılından beri faaliyet gösteren Empi-
re şirketinin CEO’su David Cliff tarafından yapılan açıklamada, 
Bursa ruhsatlarının % 100 hakkına sahip olunmasının, Karapı-
nar ve Demirtepe Projeleri’nin daha da geliştirilebilmesinde 
şirket için önemli bir kilometre taşı olduğu belirtiliyor. 

Şirket tarafın-
dan yapılan 
açıklamada ayrı-
ca bir başka ge-
lişmeye de yer 
verildi. Empire, 
Columbus Gold 
Corporation ile 
bir niyet mek-
tubu imzaladı-
ğını, atılan imza 
k a p s a m ı n d a 
Columbus’un 

gerekli şartları yerine getirmesi halinde, Demirtepe Projesi’nin 
% 51’ine sahip olabileceğini açıkladı. Columbus’un % 51 hisse-
ye sahip olabilmesi için Empire’a 2 milyon USD teminat ödediği 
ve önümüzdeki üç yıl boyunca, Empire kontrolünde, toplam 
3 milyon USD arama harcaması yapacağı bildirildi. Empire, 2 
milyon USD’lik teminatın 1,5 milyonunu Alacer Gold’dan Bursa 
ruhsatlarının haklarını almak üzere kullanırken, kalan 500 bin 
USD’yi de Demirtepe Projesi’nin geliştirilmesi için kullanacağını 
açıkladı. Columbus % 51 hisseye sahip olduğunda Empire ile % 
51/49 hisseli bir ortak girişim şirketi kuracak.  

Mart 2012

Çöpler’de Kaynak Artışı 
Erzincan’ın İliç ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Alacer Gold, 
Çöpler Maden Sahası’ndaki mevcut ölçülmüş + gösterilmiş 
(Ö+G) kaynaklarına ek olarak yapılan yeni çalışmalar sonu-
cunda, toplam kaynakta 1,2 milyon onsluk artış kaydedildiğini 
açıkladı. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam rezerv 
miktarı % 18’lik artışla 7,3 milyon ons olarak revize edildi. Alacer 
Gold CEO’su Edward Dowling’in yaptığı açıklamaya göre 2011 
yılında rezerv genişletme çalışmaları için toplam 25 km sondaj 
çalışması yapıldı ve bu çalışmaların sadece % 50’sinden alınan 

sonuçlar neticesinde bu artış sağlandı. Gelecek yeni verilerle 
birlikte toplam rezerv miktarında önemli miktarda yeni artış 
kaydedileceği kaçınılmaz gözüküyor. 
2012 yılında yapılması planlanan sondajlarla birlikte, rezerv ge-
liştirme çalışmaları kapsamında yapılan toplam sondaj metrajı-
nın 30 km olarak hesaplandığı da açıklanan rakamlar arasında. 
Alacer tarafından yapılan bu son bilgilendirmeyle Çöpler saha-
sında toplam 148,9 milyon ton, ortalama 1,54 g/t altın kaynağı-
nın varlığı hesaplanıyor.  

Şubat 2012



SKEGA Değirmen Astarlama Çözümleri

Sala Serisi Dikey Sump, Tank Ve Köpük Pompaları Orion Serisi Ağır Hizmet Tipi Yatay 
Çamur Pompaları

Değirmen astarlama ve çamur pompası ürünleri ile cevher 
hazırlama tesislerinizde siz değerli müşterilerimize çözüm ve 
hizmet üretmektedir.

e-mail: sbl.turkey@metso.com
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Dedeman Aladağ’da 3 Milyarlık Rezerv Buldu, 
Yeni Yatırımlarıyla Gelirini İkiye Katlayacak 
Çeşitli medya kaynaklarında yer alan haberlere göre, Dedeman 
Madencilik, Adana - Aladağ İşletme Müdürü Yunus Soysal yap-
tığı açıklamada, şirketinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu 
yaklaşık 3 milyar USD değerinde krom rezervi keşfettiklerini 
duyurdu. Türkiye’nin krom ihracatının yaklaşık % 25’ini karşıla-
yan Aladağ ilçesinde Dedeman Madencilik tarafından yapılan 
sondaj çalışmalarının ardından 3 milyar USD değerinde krom 
rezervi keşfedildiği duyurulurken, bölgedeki diğer sahalarla bir-
likte toplam 100 milyar USD değerinde krom rezervi bulunduğu 
iddia ediliyor.
Bölgede yaklaşık 50 yıldır krom üretimi gerçekleştirildiğini be-
lirten Soysal, 2006 yılında metal fiyatlarının artmasıyla kroma 
olan talebin de katlandığını, artan talebin krom fiyatını daha da 
yükselttiğini kaydetti. Soysal’ın açıklamalarına göre krom fiyat-
larının artması sonrası bölgedeki yatırımların da hızlanmasıyla, 
Aladağ’da 2006 yılına kadar sadece 3 tesis bulunurken, 2006’dan 
sonra ilçede 7 tesis daha faaliyete geçmiş durumda. 
Dedeman Madencilik’in bölgede 2006 yılında faaliyete başladı-
ğını ve sondaj çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Soysal, 
“Şu an bölgeden 150 milyon USD’lik krom ihracatı yapılıyor. Ge-
rekli ferrokrom tesisini kurarak kendi kaynaklarımızı kendimiz 
kullanabiliriz. Ürettiğimiz ürünün ton fiyatı 300 USD civarında. 
Maden ferrokroma dönüştürüldüğünde ise fiyatı kroma göre 
yaklaşık 10 kat artıyor,” şeklinde konuştu. Ülkemizdeki krom iş-
letmelerinin artık ferrokrom tesisine dönüştürülmesi gerektiğini 
belirten Soysal, bölgedeki enerji ve altyapı sıkıntısı nedeniyle 
yatırımların ötelendiğinin de altını çizdi.
Dedeman Madencilik tarafından yapılan diğer bir açıklamada 
ise 2011 - 2012 yıllarında, ülkemizin çeşitli bölgelerinde gerçek-
leştirilen yatırımlarla şirketin üretim kapasitesini ve gelirlerini 
ikiye katlayacağı açıklandı. Şirketin CEO’su Dündar Ergünalp, 

Dedeman Madencilik’in son yıllarda maden aramalarına ağırlık 
vermesi neticesinde 2012’de Erzurum - Palandöken’de roş krom 
cevheri üretimine hazırlandıklarını, yine bu yıl Adana - Aladağ’da 
5 bin ton/gün besleme kapasiteli yeni bir krom tesisi yatırımının 
da gündemde olduğunu ifade etti. Bu tesislerin faaliyete geç-
mesi ile şirketin yıllık krom üretim kapasitesinin ikiye katlana-
cağını vurgulayan Ergünalp, 2012 yılında kroma ilaveten, 15 bin 
tona yakın oksitli kurşun - çinko konsantresi üretiminin de hazır-
lıklarına başladıklarını kaydetti.
Bu yıl ayrıca, sondaj çalışmaları şu an devam eden Balıkesir - 
Balya kurşun - çinko sahasında yer altı üretim hazırlıklarına da 
başlamayı planladıklarını aktaran Ergünalp, “Kurulacak olan 
flotasyon tesisinden yıl sonuna doğru sülfürlü kurşun ve çinko 
konsantresi üretilecek. Tüm bu yeni yatırımların şirketin gelirle-
rini de kısa zamanda ikiye katlayacağını söyleyebiliriz. Tabii 2011 
yılında % 25 ile % 30 arası gerileyen metal fiyatlarının düşüşü 
devam etmezse…” şeklinde konuştu.  
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ALS Laboratuvarı Yeni Tesisine Taşındı
Dünya çapında 60’tan fazla ülkede faaliyet gösteren ALS 
Grubu’nun İzmir’de bulunan Türkiye merkez ofisi ve labora-
tuvarı, Gaziemir’deki yeni tesisine taşındı. Düzenlenen açılış 
kokteyli ile yeni tesisini sektöre tanıtan şirketin açılışına Gazi-
emir Belediye Başkanı ve yardımcıları, sektörün öncü maden 
firmalarının yöneticileri ve çalışanları ile çeşitli üniversilerin 
jeoloji, kimya ve maden mühendisliği bölümlerinin akademis-
yenlerinden oluşan çok sayıda davetli katıldı. Açılış öncesinde 
kısa bir konuşma yapan ALS Türkiye Genel Müdürü Ali Atlı’nın 
ardından, Laboratuvar Müdürü Hüseyin Galan ve İş Geliştirme 
Müdürü Aykut Karaca tarafından firmanın tarihçesinin ve yeni 
teknolojik hizmetlerinin tanıtıldığı bir sunum gerçekleştirildi. 
Yapılan sunumun ardından davetliler 2000 m2‘lik alanda kurulu 
yeni laboratuvarı gezme fırsatı buldular. 
ALS Türkiye Laboratuvarı 2001 yılından beri İzmir’de faaliyetle-

rine devam etmekte, maden ve çevre alanında sektöre hizmet 
vermeyi sürdürmektedir.  ALS Türkiye ile ilgili detaylı bilgiye 
dergimizin 19. sayısında yer alan röportaj ile ulaşılabilir.  
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Matel, Kapattığı Madenini 
Doğaya Kazandırdı 
Muğla’nın Milas ilçesinde yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren ve 
üretilen madenin tükenmesi nedeniyle kapatılan feldspat ocağı, 
işletmeci firma tarafından fıstık çamı fidanlarıyla ağaçlandırıla-
rak yeniden doğaya ve ekonomiye kazandırılıyor.  Gazete Güney 
Ege’nin haberine göre; Milas’a bağlı Olukbaşı köyünde yer alan 
ve 1990 yılında Elginkan Topluluğu şirketlerinden birisi olan 
Matel Hammadde Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından işletilmeye 
başlanan Olukbaşı Feldspat Madeni, rezervin tükenmesi ne-
deniyle 2011 yılında kapatılmıştı. Yaklaşık 35.000 m2’lik alanda 
kurulu bulunan maden ocağı geçtiğimiz günlerde, Matel AŞ ve 
Milas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen 
bir projeyle, 1.000 adet fıstık çamı fidanı dikilerek ağaçlandırıldı. 
Maden üretilirken ülke ekonomisine katkı sağlayan ocak, dikilen 
fıstık çamları ile önümüzdeki yıllarda öncelikle doğaya ardından 
da fıstık üretimi ile yine ekonomiye katkı sağlayacak. 
Yapılan çalışmayla ilgili bir açıklama yapan Matel AŞ İşletme 

Müdürü Maden Mühendisi Bayram Altıntop, ocaktaki madeni 
bitirdikten sonra ağaçlandırma faaliyetini bölge halkıyla pay-
laşmanın kendilerine ve personellerine büyük bir mutluluk 
verdiğini söyledi. Altıntop ‘’Madencilerin doğayı tahrip ettiği 
şeklindeki görüşlerin yanlış olduğunu bu gibi örneklerle is-
patlamaya çalışıyoruz. Milyonlarca yılda oluşan madenleri de-
ğerlendirmek bizim görevimiz. Bütün ülkemizin insanlarının 
bunda payı var. Ekonomik değer ihtiva ettiği sürece bu madeni 
değerlendirmek, ardından da doğayı tekrar eski haline getire-
rek yeniden kullanılacak hale getirmek lazım. Şu anda 21 yıldan 
bu yana işlettiğimiz maden ocağını ağaçlandırma yaparak ka-
patmak istiyoruz. İlerleyen yıllarda fıstık çamı yetişen bir bölge 
ortaya çıkacak. Buradaki insanlar bundan faydalanacak. Biz de 
yöre halkıyla bunun mutluluğunu paylaşacağız.’’ şeklinde ko-
nuştu.  Altıntop ayrıca Türkiye genelinde bu güne kadar 50.000 
adet ağaç diktiklerini de sözlerine ekledi.  
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JeoDijital, Leapfrog Türkiye Distribütörü
ve Çözüm Ortağı Oldu 
Üç boyutlu (3B) jeolojik modelleme yazılımı Leapfrog’un geliş-
tiricisi Yeni Zelandalı şirket Aranz Geo Limited, Türkiye’deki dist-
ribütörünün, Şubat 2012’den itibaren JeoDijital Bilişim Tekno-
loji Madencilik Ltd. Şti., olduğunu duyurdu. Yapılan duyuru ile 
birlikte bir de açıklamada bulunan Aranz Geo Limited CEO’su 
Shaun Maloney “JeoDijital ekibi, müşterilerimizin 3B modelle-
me ihtiyaçlarının karşılanmasında ve hızla büyüyen Türkiye pa-
zarında iş hacmimizin geliştirilmesinde önemli rol üstlenecek.” 
şeklinde konuştu. Maloney ayrıca, Aranz Limited’in önemli Türk 
müşterileri için belirlenen zorlu kriterlere ve Aranz’ın pazarda 
daha ileriye gidebilmesi için JeoDijital ekibinin oldukça uygun 
olduğunun altını çizdi.
Leapfrog jeologların, maden, hidrojeoloji ve jeotermal enerji 
konularında modelleme yapmalarını ve karar verme aşamaları-
nı kolaylaştırmayı sağlayan, lider üç boyutlu jeolojik modelleme 
yazılımıdır. Leapfrog ile hızlı bir şekilde, yüksek jeolojik güveni-

lirlikte dinamik modeller oluşturulabilmekte ve riskler en aza 
indirilebilmektedir. Mevcut sondaj ve ilişkili her türlü jeolojik ve 
jeofizik veriler kullanılarak bir projenin herhangi bir aşamasın-
da Leapfrog ile oluşturulan bir jeolojik model, ilerleyen süreçte 
elde edilecek yeni verilerin entegrasyonu ile otomatik olarak 
güncellenebilmektedir. 
JeoDijital ise teknoloji tabanlı jeolojik modelleme ve madenci-
lik faaliyetlerinin yanı sıra uzaktan algılama, jeo-enformasyon 
ve ilişkili yerbilimleri sektörlerinde 2000 yılından itibaren faa-
liyet göstermektedir. Maden yataklarının ve doğal kaynakların 
araştırılması, işletilmesi ve yönetiminde konvansiyonel yön-
temler ile birlikte uzaktan algılama, yer bilgi sistemleri, jeolojik 
modelleme,  maden işletme ve planlama otomasyon sistemleri 
ve ilişkili en son teknolojileri başarı ile uygulayan lider bir çö-
züm sunucu olarak biliniyor.  
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Kastamonu’da Yeni Bakır Rezervi 
İlbak Holding şirketlerinden İlbak Madencilik iştiraki Asya Ma-
den İşletmeleri AŞ tarafından Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde 
yürütülen çalışmalar sonucunda, yaklaşık 10 milyon ton bakır 
rezervi tespit edildiği duyuruldu. Asya Madencilik şirketi tara-
fından gerçekleştirilen sondajlar ve jeolojik değerlendirmeler-
den olumlu sonuçlar elde edilmesinin ardından, Alman danış-
manlık şirketi DMT GmbH’nin, uluslararası akreditasyon raporu 

hazırlanabilmesi için sahada çalışma yaptığı öğrenildi.
İlbak Holding aldığı karar ile başta metalik madenlerin aranma-
sı ve üretilmesi hedefiyle 2011 yılı ortalarında İlbak Madencilik 
şirketini kurarak madencilik sektörüne girmişti. İlbak Madenci-
lik ise Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde satın almalar ve ortaklıklar 
yoluyla faaliyetlerini sürdürüyor.  
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Bor’un Özel Sektör Tarafından
Üretilebilmesinin Önü Açılıyor 
2840 Sayılı Kanun ile üretim hakkının devlete bağlı kuruluşların 
elinde bulunduğu madenlerin, özel sektör tarafından da üreti-
lebilmesinin önü açılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız tarafından 5 Mart 2012 tarihli Bakanlar Kurulu toplantı-
sında sunulan taslağa göre 2840 sayılı “Bor Tuzları, Trona ve As-
faltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesi-
ni, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen 
Kanun”da yapılması öngörülen tek maddelik kanun değişikliği 
ile bor, uranyum, toryum gibi madenlerin üretilmesi ve pazar-
lanmasında özel sektör de yer alabilecek. Tasarı kabul edilirse 
bundan sonraki dönemlerde bor tuzları, uranyum ve toryum 
madenlerinin üretim ve zenginleştirme işleri, Eti Maden İşlet-
meleri tarafından açılacak ihale ile üçüncü şahıslara yaptırılabi-
lecek ancak madenin mülkiyeti yine devlette kalacak. 
Yapılmak istenen değişikliğin gerekçesi ise Bakanlar Kurulu’na 
“Uygulamadaki bir takım farklılıkları gidermek, bor, uranyum 
ve toryum madenlerinin üretim ve zenginleştirme aşamasında 
günün teknolojisine uygun üretim yöntemlerinin hızlı ve etkin 
olarak uygulanabilmesini sağlamak üretim maliyetlerini düşü-
rebilmek için bir kısım işleri hizmet alımı yoluyla gerçekleştiri-
lebilmesine olanak tanınmaktadır.” şeklinde sunuldu. Bilindiği 
üzere 10.06.1983 tarih ve 2840 sayılı kanun gereğince bor tuz-
ları, uranyum ve toryum madenlerinin üretim ve satışı devlet 
eliyle yapılmakta, bu yetki devlet adına Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmakta.
Bakan Yıldız: “Bor Madenlerimizi Özelleştirmiyoruz”
Bakanlar Kurulu’nda görüşülen ve devlet tarafından hizmet alı-
mı yoluyla bor ürünlerinin özel şirketlere ürettirilmesini öngören 
kanun değişikliği önerisi ulusal medyada, bor madenlerinin özel-
leştirildiği şeklinde yorumlanarak çeşitli kesimlerden tepki top-

ladı. Tepkilerin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız, katıldığı Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda 
yaptığı konuşmada özelleştirme iddialarına yanıt verdi. Yıldız, 
borun stratejik bir öneminin bulunduğuna değinerek, “Bizim ne 
planlarımızda ne hedeflerimizde, bor madenlerinin özelleştiril-
mesi diye bir şey yok” dedi. Bu konuda bir çalışma yapıldığını 
aktaran Yıldız, altını kalın çizgilerle çizmiş olmalarına rağmen bir 
kısım yanlış anlamaları Şanlıurfa’da düzeltme ihtiyacın hissettik-
lerini ifade ederek şöyle devam etti:
“Bor bizim kıymetli madenlerimizden, stratejik bir önemi var. Biz 
boru özelleştirmeyi düşünmüyoruz. Ne böyle bir niyetimiz ne 
de böyle bir gayretimiz var. Böyle bir çalışma yapmıyoruz. Hatta 
daha da ötesini söyleyeyim. Sizin tapulu arazinizin içerisinde bor 
bulunsa, bu bor devletindir. Devlet, gerekirse orayı kamulaştırır. 
Sizin içerisinde oturduğunuz evin de bahçenin de sahibi haline 
gelir bordan dolayı. Bu kadar önem verdiğimiz bir konu bu. Bu 
kadar stratejik bir maden. Biz sahibi olduğumuz borun yüksek 
teknolojiyle buluşup bir kısım fabrikalarda işlenmesine veya 
işlettirilmesine, yine herhangi bir varlık devri yapmadan, ma-
deni devretmeden, bu madeni işlettirmek istiyoruz. Ciromuzu 
artırmak istiyoruz devlet olarak. Tekrar tekrar söylüyorum, bor 
madenini herhangi bir özel sektör şirketi alıp kullanamaz. Olay 
kamunun kontrolünde ve böyle de kalmaya devam edecek. 
Bizim ne planlarımızda ne hedeflerimizde bor madenlerinin 
özelleştirilmesi diye bir şey yok. Bor madenini özel sektör eliyle 
ürettirmeyeceğiz. Yalnızca bizim adımıza fabrikaların kurulması-
na ve yine bizim verdiğimiz madeni, bizim adımıza işletmesine 
izin vereceğiz. Çıkan maden ne olacak? Çıkan madeni yine biz 
alacağız kamu olarak.” dedi.  
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Valhalla ve Kenz Stratejik Ortak Oluyor, 
Valken Madencilik Kuruluyor 
Ülkemizde ve Romanya’da maden arama çalışmaları yürüten 
Kanadalı Valhalla Resources, Türk şirketi Kenz Madencilik ile 
stratejik ortaklık kurulabilmesi amacıyla bir iyi niyet anlaşması 
imzalandığını duyurdu. Yapılan anlaşma ile 60 gün içerisinde iki 
şirketin bir stratejik ortaklığa gitmesi ve Türkiye yasaları altında 
faaliyet gösterecek “Valken” isimli bir maden arama ve proje ge-
liştirme şirketinin kurulması planlanıyor. Açıklamada Valken’in 
% 70 Valhalla ve % 30 Kenz ortaklığında kurulacağı belirtildi.  
Yapılan anlaşmanın gereği olarak Valhalla, portfolyosunda bu-
lunan ve Kanada Borsası’nın gerekliliklerine göre çalışılan Sarp 
Sahası’nın tüm haklarını, Kenz Madencilik tarafından yapıla-
cak 200.000 USD’lik bir ödeme karşılığında Valken’e devrede-

cek. Kenz ayrıca Sarp Projesi’nde ticari üretimin başlamasıyla 
1.000.000 USD daha ödeme yapacak. Bu arada Kenz Madencilik 
Başkanı ve ana hissedarı Fırat Gülgen ve şirketin Genel Müdürü 
İbrahim Ata Ferhatoğlu, Valhalla’nın Yönetim Kurulu’na katıla-
caklar. 
Kenz Madencilik, Türk televizyon ve sinema yapım devle-
rinden Calinos Holding’in Türkiye, Balkan ülkeleri ve Türk 
Cumhuriyetleri’ndeki metalik ve endüstriyel maden kaynakları-
nın araştırılması ve geliştirilmesi amacı ile 2010 yılında kuruldu. 
Şirket, Aralık 2011’de gerçekleştirilen halka arzda, Valhalla Re-
sources Şirketi’nin % 15,2 hissesini satın aldı.   
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Eti Bakır,
Yer Altında Atılım Yapıyor 
2004 yılında özelleştirilmesinin ardından faaliyetlerini Cengiz 
Holding bünyesinde sürdüren Eti Bakır AŞ’nin, Bakibaba böl-
gesinde işletilen açık ocağın derinlerinde tespit edilen rezer-
vin üretime alınması için çalışma başlattığı öğrenildi. Dünya 
Gazetesi’nin haberine göre Küre İşletme Müdürü Ahmet Tez-
can, Küre İşletmesi’nde yer alan Bakibaba ocağında rezerv için 
960 metre derinliğinde bir kuyu inşasına başladıklarını, bu 
kuyunun yapımı ve diğer hazırlıklarla birlikte 2014 yılı sonuna 
kadar 80 milyon USD civarında yatırım yapılacağını açıkladı. 
Kuyunun yapım işine taşeron bir firma tarafından geçen yılın 
son çeyreğinde başlandığını aktaran Tezcan, “Bu kuyu ülkemi-
zin en derin üretim kuyusu olacak. Yıllık tüvenan cevher üretim 
kapasitesi yönünden yine ülkemizin en büyük yer altı yatırımı 
olacak” dedi.
Kuyunun mekanik - elektrik tesisatına, imalat ve montajına 
2013 yılında başlanacağını aktaran Tezcan, bu projenin 2014 
yılı sonunda tamamlanacağını, 2015 yılında tam kapasite ile 
üretime geçileceğini aktardı. Tezcan, yatırım sonrası Eti Bakır’ın, 
Türkiye’nin birincil kaynak bakır ihtiyacının % 10’unu karşılaya-
cağını vurgularken, Ar-Ge ve rezerv geliştirme çalışmalarının 
bu yıl da devam edeceğini belirtti. Ayrıca bakır dışındaki kıy-
metli metallerin kazanımının teknolojik olarak mümkün olma-
sı durumunda yeni yatırımlara da başlanacağı ifade edildi.
Küre İşletmesi’ndeki mevcut üretim hakkında bilgi de veren 
Tezcan, işletmede bakır ve pirit konsantrelerin üretildiğini ak-
tararak ‘İşletmede yıllık 18 bin ton metal bakıra eşdeğer bakır 
konsantresi, 150 - 200 bin ton arasında da pirit konsantresi 
üretiliyor. Pirit konsantresi Eti Maden İşletmelerine satılıyor. 
Üretilen bakır konsantresinin bakır içeriği ile ülke ihtiyacının 
yaklaşık % 5’i karşılanıyor” dedi. Küre İşletmesi’nin özelleşti-
rilme öncesinde yani 2004 yılı başında 360 kişiye istihdam 

sağladığını bildiren Tezcan, şu anda 100 kişilik kuyu taşeronu 
firması çalışanları ile birlikte istihdam rakamlarının 885’e ulaş-
tığını belirtti.
Ar-Ge ve rezerv geliştirme çalışmalarının bu yıl devam ede-
ceğini dile getiren Tezcan, Türkiye’deki madencilik sektörü-
nün birkaç yıl öncesine kadar ağırlıklı olarak kamu tarafından 
yürütüldüğünü ve sektördeki birçok kamu işletmesinin uzun 
yıllar zarar ederek çalıştığını söyledi. Bu nedenle sektörün Ar-
Ge çalışmalarına yeterince kaynak ayıramadığına işaret eden 
Tezcan, “Özelleştirme sonrasında sektöre giren büyük firmala-
rın Ar-Ge çalışmalarına ciddi bütçeler ayırmaya başladıklarını 
memnuniyetle söyleyebiliriz” dedi. Eti Bakır Küre İşletmesi ola-
rak Ar-Ge çalışmalarına yüklü bir bütçe ayırdıklarını ifade eden 
Tezcan, bazı yıllarda Ar-Ge harcamalarının, işletme cirosunun 
% 10’una kadar çıktığını belirtti. Bu oranın Türkiye ve dünya 
ortalamasının çok üstünde olduğunu vurgulayan Tezcan, Eti 
Bakır’ın Ar-Ge çalışmalarının gelecek yıllarda da devam ede-
ceğini ifade etti.   
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Ariana, Salınbaş’tan Pozitif Sonuçlar Alıyor 
Ariana Resources, European Goldfields ile ortaklaşa yürütülen 
Artvin - Salınbaş Projesi kapsamında elde edilen yeni analiz 
sonuçlarını açıkladı. Yayınlanan son sonuçların 2011 arama 
programında yürütülen sondajlardan elde edilen numunelere 
ait olduğu bildirildi. Yeni sonuçlar ile cevherleşmenin oluşumu 
hakkında yeni bilgiler de elde edilirken alınan sonuçlarda en iyi 
değerler şu şekilde:
9,5 m @ 6,48 g/t Au + 39,4 g/t Ag,
11,3 m @ 4,98 g/t Au + 42,8 g/t Ag,
25 m @ 3,34 g/t Au + 7,9 g/t Ag.
Şirketin Genel Müdürü Dr. Kerim Şener alınan sonuçları de-
ğerlendirerek bazı açıklamalarda bulundu. Şener: “Bu sonuç-
lar, bizim bu projeye duyduğumuz güveni destekler nitelikte. 

Ortaklığın arama ekibi tarafından keşfedilen Salınbaş sahası, 
ekibin arama çalışmalarındaki başarısını göstermekte ve alınan 
yeni sonuçlar sahada yürütülen çalışmalar konusunda cesaret 
vermekte. Salınbaş sisteminin güneye ve batıya doğru keşfe 
hala açık olması, sahada önemli bir altın sisteminin varlığının 
tanımlanabilmesi için imkan sağlıyor. Mineralizasyonun yöneli-
mi ve yüksek tenörlü değerlerin devamlılığı, açık ocak yöntemi 
ile işletilebilecek bir kaynak ortaya koyabileceğimizi gösteriyor.” 
şeklinde konuştu. 
Şener ayrıca, arama ekibinin yeni bir sondaj programı üzerinde 
çalıştığını, sondajların başlaması için planlan tarihin Mayıs ayı 
olduğunu da sözlerine ekledi. Yapılan açıklamada kaynak tah-
mini çalışmalarının da sürdürüldüğü belirtiliyor.  
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Eti Bakır AŞ - Kastomonu - Küre Bakır 
Madeni’nden bir kare
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Ege İhracatçılar Birliği 
Maden İhracatını Arttırdı
Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre Mart ayı 
ihracatında madencilik ürünleri ihracatı % 6’lık artışla 73 mil-
yon 151 bin USD olarak kaydedildi. Ege İhracatçı Birlikleri, 2012 
yılının ilk çeyreğinde toplamda % 3’lük ihracat artışıyla 2 milyar 
949 milyon USD ihracat rakamına ulaştı. Birlikler 2012 yılı Mart 
ayında, geçen yılın aynı dönemine göre % 1’lik ihracat ar tışı 
sağlarken 1 milyar 77 milyon USD döviz girdisi oluşturdu. Bir-
likler bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 7 tanesi 2011 yılı Mart 
ayına göre ihracatlarını arttırırken, 5 tanesi geçen yılki perfor-
mansının geri sinde kaldı. 2012 yılı Mart ayında Ege Demir ve 
Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 169 mil yon 986 bin USD 
ile en fazla ih racat kaydı alan birlik oldu. Ege Maden İhracatçı-
ları Birliği ise 73 mil yon 151 bin USD ihracatla dördüncü sırada 
yer aldı.   
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Nurol Holding Altın ve
Gümüş Üretecek 
İnşaat, savunma sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinde, ge-
rek ülkemizde gerekse yurt dışında faaliyet gösteren Nurol 
Holding, değerli metal madenciliği yapmak üzere kolları sı-
vadı. Kendi bünyesinde hali hazırda agrega üretimi yapan ve 
bazı maden şirketlerine müteahhitlik hizmeti veren kuruluş, 
Ekonomist’in haberine göre kendi madeninden altın ve gümüş 
üretmeyi planlıyor. Şu aşamada madencilik faaliyetleri için cid-
di bir yapılanma içerisine giren Holding Çanakkale, Samsun, 
Artvin, Gümüşhane gibi illeri kapsayan ruhsat ihalelerini mer-
cek altına almış durumda.
2012’de 1 milyar USD ciro hedefleyen Holding’in, bünyesinde 
yer alan 20 şirkette 10 bin çalışanı bulunuyor. Özellikle inşaat 
ve savunma alanlarında önemli projeler yürüten kuruluş yarım 
asırlık bir geçmişe sahip.  
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Zeytin Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde 
Pozitif Düzenleme 
Özellikle madencilik alanında çeşitli tartışmaların odağında 
bulunan ve kısaca Zeytin Kanunu olarak adlandırılan 3573 sa-
yılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında 
Kanun’un uygulama yönetmeliğinde düzenleme yapıldı. Yapılan 
düzenleme ile gerekli şartlar sağlandığında, zeytin ağaçlarının 
bulunduğu yörelerde de madencilik faaliyetleri yürütülebilecek. 
Yönetmeliğe göre halen, zeytinlik alanlar içerisinde ve bu sa-
halara en az üç kilometre mesafede, zeytin ağaçlarının bitkisel 
gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyevi atık, toz ve 
duman çıkaran tesis yapılamıyor ve işletilemiyor. Ancak zeytinlik 
sahalar içerisinde alternatif alan bulunmaması, projenin Çevre-
sel Etki Değerlendirme Raporu’na (ÇED) uygun olması, bitkilerin 
vegetatif ve generatif gelişimine zarar verilmeyeceği Bakanlık 
araştırma enstitüleri veya üniversiteler tarafından belirlendiği 
durumlarda; jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları, Ba-
kanlıklarca kamu kararı alınmış plan ve yatırımlar, yenilenebilir 

enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri, ilgili Bakanlık-
ça kamu kararı alınmış madencilik faaliyetleri ile petrol ve doğal 
gaz arama ve işletme faaliyetleri, savunmaya yönelik stratejik 
ihtiyaçlar için gerekli izin verilebilecek.
İznin alınması ile birlikte müracaat sahibi, ÇED raporu ile belirle-
nen, çevrede oluşabilecek zararları önleyecek tedbirleri almayı 
taahhüt edecek ve il/ilçe müdürlüğünce uygun görülecek eşde-
ğer büyüklükte bir alanda zeytin bahçesi tesis edecek.
Olumsuz cevaplar başvuru sahibine yazılı olarak tebliğ edilecek. 
İzin alınmaksızın yapılan faaliyetlerin yürütülmesi yetkililerce 
men edilerek, umumi hükümlere göre kanuni takibat yapılacak. 
Bu madde kapsamında valiliklerce verilen kararlara yapılan iti-
razlar Bakanlık tarafından değerlendirilerek karara bağlanacak.
“Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetme-
likte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 
03.04.2012 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.  
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Eurasian ve Chesser,
Sisorta’daki Haklarını Çolakoğlu’na Satıyor 
Chesser Resources ve Eurasian Minerals Inc ortaklığında kuru-
lan EBX Madencilik şirketinin uhdesinde bulunan Sisorta altın 
sahasındaki tüm hisselerin, ilgili şirketler tarafından Çolakoğlu 
Ticari Yatırım AŞ’ye satılması için bir opsiyon anlaşması imzalan-
dığı duyuruldu. Yapılan anlaşma kapsamında Çolakoğlu proje 
için ilk yıl içinde 500.000 USD arama harcaması yapacak. Ayrıca 
Çolakoğlu, Sisorta sahasında gerçekleştireceği tüm üretimden 
Eurasian’a ve Chesser’a (yani EBX’e) toplam % 2,5 pay verecek.
Sisorta sahası 1995 - 1998 yılları arasında MTA tarafından keşfe-

dilmiş, daha sonra 2004 yılında MİGEM tarafından yapılan iha-
lede sahanın arama hakları Eurasian Minerals tarafından alın-
mıştı. 2007 yılında Chesser Resources ile yapılan anlaşma son-
rası kurulan EBX Madencilik Şirketi’nin % 51 hissesi Chesser’a % 
49 hissesi Eurasian’a ait. Sahada şu ana kadar yapılan çalışmalar 
neticesinde JORC standartlarında 0,9 g/t Au tenörlü 3,17 Mt 
(91.000 ons) gösterilmiş (indicated) ve 0,6 g/t Au tenörlü 11,38 
Mt (212.000 ons) çıkarsanmış (inferred) olmak üzere toplam 
303.000 ons altın tespit edilmiştir.   
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Xstrata ve Glencore Anlaşmasında 
Son Onaylar Bekleniyor 
Önceki sayımızda duyurduğumuz, madencilik sektöründeki 
en büyük birleşmelerden biri olarak değerlendirilen Xstrata ve 
Glencore birleşmesi, Xstrata hissedarlarının onayına sunulmuş 
ve sonuç merakla beklenmeye başlanmıştı. Hissedarların % 
16’sının onay vermemesi durumunda bozulma ihtimali bulu-
nan anlaşmanın ayrıca Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Çin 
ve Avustralya Antitröst Otoriteleri tarafından da onanması ge-
rekmekte. İki firma anlaşmanın 2012’nin 3. çeyreğinde tamam-
lanmasını bekliyorlar.
Anlaşmanın onaylanması halinde Glencore Xstrata Internatio-
nal ismini alacak olan dev şirket, 18 farklı ticari malın üreticisi 
ve pazarlamacısı olacak. 33 ülkede işletmeleri ve projeleri ola-
cak şirkete ait 101 maden ve 50 metalurjik tesis olacak. 40 ayrı 
ülkede de ofisi bulunacak olan şirketin de bünyesinde 130.000 
kişi çalışıyor olacak. Bu dev şirket ayrıca dünyanın en büyük ter-
mal kömür, entegre çinko ve ferrokrom  ihracatçısı, en büyük 
3. bakır, 4. nikel üreticisi konumuna gelecek. Çalışacağı diğer 
alanlar da vanadium, altın, kobalt, kurşun, çinko, platin grubu 
mineraller ve demir üretimi olacak. Şirket madencilik dışında 
da geri dönüşüm tesisleri ve teknoloji konularında faaliyet gös-
terecek.   
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Kanada’daki Çin Yatırımları 
Endişeye Neden Oluyor 
Çinli şirketlerin Kanada’da artan varlıkları, ülkedeki ulusal gü-
venliğe karşı bir tehdit mi değil mi soruları günümüzde ciddi 
anlamda konuşulmakta. Madencilik ve petrol kumları sektör-
lerinde Kanada’ya ciddi şekilde giriş yapan Çinli şirketler hak-
kında ülkede iki ayrı fikir öne sürülüyor: Tehdit ve Fırsat. Ocak 
ayında sizlere duyurduğumuz Athabasca Oil Sands Corp.’un, 
MacKay River petrol kumu projesindeki % 40 olan hissesinin 
tümünü, Çin petrol devi PetroChina’nın iştiraki Cretaceous’a 
650 milyon USD karşılığında satma kararı, geçtiğimiz iki yıl bo-
yunca Çin Hükümeti’ne bağlı firmalar olan PetroChina, Sinopec 
ve Çin Ulusal Petrol AŞ.’nin Kanada petrol ve gaz sektörüne 
yapmış olduğu 10 milyar USD’nin üstündeki yatırım miktarı 
ve Daylight Energy firmasının % 100’ünün Çin Hükümeti’ne 
bağlı bir firmaya devrolması, China Investment Corp.’un Kana-
dalı madencilik devi Teck Resources’ın % 20’lik hissesine sahip 
olması, Kanada’daki Çin yatırımlarının en büyük örnekleri. Ka-
nada Hükümeti’nin büyük alımlar ve devirler konusunda onay 
verirken, tekel yaratma ihtimali bulunan durumlara son derece 
dikkat ettiğini ve bu tür tekliflerin hangi ülkeden gelirse gelsin 
federal hükümet tarafından onay bulamayacağı yapılan yo-
rumlar arasında.   
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Rio Tinto’nun “Geleceğin Madeni” 
Programında Yeni Merkez Hindistan’da Açıldı 
Rio Tinto ve iGATE Patni ortaklığında, Rio Tinto’nun “Geleceğin 
Madeni” programı çerçevesinde yeni inovasyon merkezi, Pune, 
Hindistan’da açıldı. En köklü madencilik firmalarından biri olan 
Rio Tinto, “Geleceğin Madeni” projesi ile küresel çapta yaptıkları 
madencilik teknolojileri geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını 
daha da hızlandırmayı hedefliyor.
Bu yeni açılan merkez, maden işletmeleri için otomasyon tek-
nolojileri, görüntü işleme, ileri veri madenciliği ve analitikleri, 
otomasyon ve kontrol sistemleri, tasarım ve lojistik konularına 
odaklanacak. iGATE Patni firması da Rio Tinto’ya 5 yıllık bir süre 
boyunca mühendislik ve Ar-Ge hizmetleri sunacak. Rio Tinto’da 

Inovasyon Şefi John McGagh’a göre bu birliktelik ve konusunda 
uzmanlaşmış mühendisler sayesinde konsept aşamasından re-
aliteye geçiş daha etkin bir biçimde sağlanabilecek.
Geçtiğimiz sayımızda verdiğimiz bir haberde Rio Tinto’nun yine 
“Geleceğin Madeni” programı çerçevesinde uzun mesafeli oto-
matik ağır yük raylı sistemleri üzerine araştırma yapan ilk ma-
den firması olduğunu duyurmuştuk. Firmanın Ar-Ge’ye verdiği 
önem ve somut teknolojiler ortaya koymaktaki etkinliği saye-
sinde önümüzdeki yıllarda madencilik, daha güvenli ve daha 
kolay şartlarda yapılabilecek.  
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Çinli Aluminum Corp., SouthGobi Resources’ın
% 60’lık Hissesine Talip
China Limited (CHALCO)’e bağlı Aluminum Corp., Moğol kö-
mür madencisi SouthGobi Resources’daki Ivanhoe Mines’ın 
hisselerini 538 milyon USD karşılığında satın almayı düşündük-
lerini açıkladı. Böylece CHALCO ve Ivanhoe Mines arasında ya-
pılacak anlaşma ile her bir hissesi 8,5 USD karşılığında toplam 
104.807.155 hisse Çinli firmanın bünyesine katılmış olacak.

CHALCO’nun bu alım teklifinin kanuni ve düzenleyici onaylama-
lardan geçmesi gerekecek. Ivanhoe Mines bu satış işleminden 
elde edeceği yatırımı ise ana projesi olan Güney Moğolistan’da 
bulunan Oyu Tolgoi bakır, altın ve gümüş madenini finanse et-
mek için kullanmayı planlıyor. Oyu Tolgoi’nin deneme üretim-
lerinin önümüzdeki yıl yapılması bekleniyor.   
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2011’in En Çok Altın Üreten
Ülkeleri Açıklandı 
Londra merkezli madencilik ve metal danışmanlık firması 
CRU’nun raporuna göre 2011 yılında dünya çapında 2789 ton al-
tın üretildi. Bu arakam 2010 yılına göre 151 ton daha fazla. Çin’in 

ilk sıradaki 
yerini iyice 
sabitlediği 
ve önceki 
yıla oranla 
da 39 ton 
fazla üre-
tim yaptığı 
listenin ilk 
sıralarında, 
d ü n y a d a 

madencilik alanında en büyük yatırımları yapan ülkeler göze 
çarpıyor. 1960’larda yıllık 1000 ton altın üretim rakamına ulaş-
mış olan Güney Afrika ise listede dördüncü sırada yer almakta.
Listenin 2010 yılına göre daha az üretim yapan iki ülkesi ise En-
donezya ve Peru. Geçtiğimiz yıl haberlerde bolca yer alan dünya-
nın en büyük altın yatağı olarak da bilinen Freeport McMoran’ın 
Grasberg Madeni’nde yaşanan grevler Endonezya’nın, üre-

timde yaşanan 31 tonluk düşüş nedeniyle 2010’daki yedinci 
sıradaki yerini kaybetmesi ve dokuzuncu sıraya gerilemesine 
neden oldu. Bu düşüş, ortalama olarak 1571 USD civarlarında 
seyreden altın fiyatları ne-
deniyle ülkeye 1,7 milyar 
USD’nin girme şansını da 
ortadan kaldırmış oldu.
Tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de en çok orta-
ya atılan iddialardan biri 
olan “Gelişmiş ülkeler ken-
di ülkelerinde altın maden-
ciliği yapmıyorlar, sadece 
sömürdükleri ülkelerden 
altın çıkarıyorlar” tezinin 
de gerçekle hiç bir ilgisi 
olmadığı sonucu, yandaki 
tablodan rahatlıkla elde 
edilebiliyor. Tüm insanlık tarihi boyunca yaklaşık 175.000 ton 
altın üretimi yapıldığı da edinilen bilgiler arasında.  
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Ülke                       2011 2010

1.  Çin                                        380 341

2.  Avustralya                                    272 260

3.  Amerika Birleşik Devletleri                     243 236

4.  Güney Afrika                                 221 209

5.  Rusya                                       205 197

6.  Peru                                         156 163

7.  Gana                                         102 92

8.  Kanada                                        101 91

9. Endonezya                                     97 128

10. Meksika                                         82 72

Dünya Üretimi                             2,789 2,638

Dünyanın En Büyük Kok Kömürü Madeninde
Özelleştirme Çıkmazı 
16. sayımızda duyurduğumuz, dünyanın en büyük kok kö-
mürü rezervi olarak bilinen Moğolistan’daki Tavan Tolgoi Kö-
mür Madeni’nin özelleştirme çalışmalarında 5 yıla yakın bir 
süre geçmiş olmasına ragmen henüz sonuca ulaşılamadı. 
Ekim ayı sayımızda duyurduğumuz ha-
berde, Moğolistan’ın Tavan Tolgoi Kömür 
Madeni’ni geliştirme projesini Amerikalı 
kömür devi Peabody Energy, Çin’in en 
büyük kömür üreticisi Shenhua Energy ve 
Rus - Moğolistan ortaklığının geliştireceği 
kararına varılmış fakat bu karardan da bir 
kaç ay sonra vazgeçilmişti.
60’lardan beri işletilen ve Güney Gobi 
Çölü’nde bulunan dünyanın en büyük kok 
kömürü rezervini barındıran Tavan Tolgoi Kömür Madeni, Mo-
ğolistan Hükümeti için stratejik bir öneme sahip. Moğolistan 
Hükümeti Shenhua firması ile görüşmelere yeniden başladığını 
duyurdu. Shenhua Energy ile yapılacak bir ortaklık sayesinde 
Çin ile bağlarını güçlendireceğini düşünen Moğolistan, diğer 
yandan da Peabody Energy ile Amerika Birleşik Devletleri’nin 

desteğini almak, Rus - Moğolistan ortaklığı ile de kültürel or-
taklıkları ve tarihi geçmişleri olan Rusya ile bağlarını daha da 
güçlendirmek peşinde. Satışların yapılabilmesi için Moğolistan 
Hükümeti’nin kanunlarında önemli değişiklikler yapması diğer 

bir zorlu süreç olarak göze çarpıyor.
6 milyor tona yakın kaynağın sahibi olan 
Moğolistan Hükümeti’ne bağlı Erdenes Ta-
van Tolgoi’nin hisselerinin % 51’inin yine 
hükümete ait olacağı bilinmekte. Hisselerin 
% 19’unun yatırımcılara dağıtılacağı ve ka-
lan hisselerin de toplam nüfus olan 2,7 mil-
yon civarındaki vatandaşlarına dağıtılması 
planlananlar arasında. Hükümet, % 19’a 
varacak olan hisselerden 3 milyar USD’ye 

yakın bir kar elde etmeyi bekliyor. Görevdeki Moğolistan Baş-
bakanı Sukhbaatar Batbol’un partisi, seçim progpagandaları 
sırasında bu satış sonrası her vatandaşa 750 USD ödemeyi vaad 
etmişti. Bilindiği gibi Tavan Tolgoi, Oyu Tolgoi bakır - altın made-
ninden sonra Moğolistan’ın en büyük ikinci madencilik yatırımı 
konumunda.  
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Uranyum Madenciliği, 
Yeni Reaktörler Sayesinde Yükselişe Geçecek
Avustralyalı Resource Capital Research (RCR) firmasının yarıyıl 
araştırmasına göre uranyum madenciliği ve sektörünün, güçlü 
stratejik yatırımcılar ve alımların desteği ile yeniden yükselişe 
geçmesi bekleniyor. Başta Çin ve Hindistan olmak üzere bir çok 
ülkede planlanmakta olan nükleer enerji reaktörleri nedeniyle 
uranyum pazarının uzun vadede sağlam temellere dayandığı, 
RCR tarafından verilen bilgiler arasında.
2017 yılına kadar küresel olarak toplam 80 nükleer enerji re-
aktörü kurulması bekleniyor. Bu reaktörlerden 61’i yapım aşa-
masında, 491 proje de teklif ve planlama aşamasında. Rapor-
daki bilgilere göre Çin, Hindistan, Rusya ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nin de içinde bulunduğu bir çok ülke, enerji politi-

kalarında nükleer enerjiyi hala önemli bir konumda tutuyorlar. 
Japonya’nın ise sadece 54 reaktörü işler durumda. Diğer bakım, 
onarım, iyileştirme faaliyetleri süren reaktörlerin ne zaman ça-
lışmaya başlayacağı bilinmezliğini koruyor.
Fukushima felaketi sonrası büyük dalgalanma yaşanan sektö-
rün önümüzdeki 12 ila 18 aylık dönemde iyice durulması bekle-
niyor. 4 Ekim 2011 tarihinde en düşük seviyesine ulaşan Merrill 
Lynch Uranyum Net Varlık Indeksi günümüzde % 37’lik bir artış 
göstermekte. Dünya Nükleer Birliği’nin raporuna göre uranyum 
sektöründe 2013 ve 2015’de az miktarda üretim fazlası, 2014’te 
ise ihtiyacı bekleniyor.  
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Avustralya % 30’luk 
Madencilik Vergisini Onayladı
Avustralya Hükümeti, 1 Temmuz’dan geçerli olacak şekilde, 
sadece ülkenin en önemli iki ihracat kalemi olan demir ve kö-
mür madenciliğini kapsayacak olan % 30’luk vergi yasasını, 
senatonun da onayıyla yürürlüğe soktu. Bu yasa sayesinde 
Avustralya’nın, BHP Billiton, Rio Tinto ve Xtrata gibi büyük ma-
dencilik firmalarından 11,2 milyar USD daha fazla gelir elde et-
mesi bekleniyor. Hükümet bu geliri, ekonominin diğer bölüm-
lerine aktarmayı hedefliyor.
Yasa ile birlikte Çin ve Hindistan’ın yüksek hammadde talepleri 
sayesinde elde edilen yüksek orandaki karlar, devlet ile payla-
şılmış olacak. Avustralya Hükümeti ayrıca yıllık geliri 2 milyon 

AUD’den az olan işletmelerin kurumlar vergisini 1 Temmuz’dan 
itibaren % 30’dan % 29’a, tüm şirketlerin kurumlar vergisini de 
1 Temmuz 2013 yılında % 29’a çekmeyi planlıyor.
38’e karşı 32 oy ile kabul edilen tasarıdan gayet memnun oldu-
ğunu bildiren Başbakan Julia Gillard ile muhalefet koalisyonu 
aynı görüşte değiller. Vergi oranlarındaki bu artış sonrasında, 
Çin’in ihracatında 2005’ten bu yana sürekli devam eden büyük 
artışlar nedeniyle madencilik devi firmalar tarafından elde edi-
len büyük kazançlara rağmen ülkedeki yatırımların azalması 
ve ülkedeki işsizlik oranlarının artması riski, muhalif koalisyo-
nun en büyük endişesi.  
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HIG, Rio Tinto’nun Fransa’daki Aluminyum 
Tesisleri İçin Teklifte Bulundu 
Rio Tinto, Fransa’da bulunan ve geçtiğimiz yıl satışa çıkarmış 
olduğu 3 aluminyum tesisi için özel sermaye şirketi olan HIG 
tarafından bağlayıcı teklifte bulunulduğunu bildirdi. Güney 
Fransa’da Gardanne, La Bathie ve Beyrede’de bulunan bu 3 alu-
minyum tesisinin aktif varlığının yaklaşık 8 milyar USD olduğu 
öngörülüyor. Rio Tinto ve HIG’nin Fransa yetkililerinin anlaşma-
nın finansal detaylarını vermekten kaçındıkları alınan bilgiler 
arasında.
Sektörde geçmiş yıllarda meydana gelen en büyük alımlardan 
biri olan, aluminyum devi Alcan’ın Rio Tinto tarafından satın 
alınmasından sadece dört yıl sonra toplamda 13 varlığın satışa 

çıkarılması, Rio Tinto’nun geri adım atma sinyallerinin başlan-
gıcı olarak değerlendirilmişti. Avrupa üretiminin çelik sektörü 
gibi aluminyum sektöründe de, özellikle Çin ve diğer bazı ül-
keler tarafından daha ucuz üretim gerçekleştirilmesi nedeniyle 
tehlikeye girmiş olduğu söylenmekte.
Rio Tinto ayrıca Fransa’daki üç, Almanya’daki bir tesisi ile dün-
yanın en önemli entegre, metalurjik olmayan alumina üreticisi 
konumunda. Bu tesislerde toplam 730 kişiye istihdam sağlanı-
yor. Alumina, boksit cevherinden elde ediliyor ve aluminyum 
yapımında kullanılmasının yanında sertliği sayesinde zımpara 
olarak da değerlendirilebiliyor.  

Mart 2012
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Geçtiğimiz sayılarımızda du-
yurduğumuz Metso Cevher 
Hazırlama Ekipmanları ve Pro-
ses Teknolojileri Semineri’nin 
detayları netleşti. 26 - 27 Nisan 

tarihlerinde gerçekleştirilecek olan seminerde kırma - eleme ve 
zenginleştirme ekipmanlarına yer verilecek, tüm bu ekipman-
lar ile uygulanan metotların üzerinde durulacaktır. Programın 
içeriği ise aşağıdaki şekilde belirlendi:

Açılış onuşması, Metso Türkiye •
Metso ve madencilik •
Maden projeleri / Metso sistem projeleri •

Maden uygulamalarında kırma - eleme •
Madencilikte eleme prosesi ve farkları •
Metso CISA ile prosesin tamamlanması •
Metso ile prosese genel bakış •
Proses teknolojilerine Metso’nun yaklaşımı •
Madencilikte proses teknoloji ve inovasyonu •
Cevher hazırlama problemlerine bilimsel çözümler •

Metso’nun yurtiçi ve yurtdışından katılımcıları ile Hacettepe 
Üniversitesi öğretim üyelerinin sunumlarının yer alacağı prog-
ramda İngilizce içerikler simultane olarak Türkçe’ye çevrilecek ve 
iki günün sonunda katılımcılara birer katılım sertifikasının veri-
lecek. Katılımın davetiye ile sağlanacağı organizasyona müraca-
atlarınızı sales.turkey@metso.com adresinden iletebilirsiniz.   

26-27 Nisan - Metso Cevher Hazırlama Ekipmanları ve 
Proses Teknolojileri Eğitim Semineri’nin Detayları Belirlendi

Etkinlik
www.madencilik-turkiye.com

1947 yılından beri her yıl aralıksız olarak düzenlenen ve bu yıl 
65.’si gerçekleştirilen Türkiye Jeoloji Kurultayı, ulusal ve uluslara-
rası katılımla ve büyük bir coşku ile düzenlendi. TMMOB Jeoloji 
Mühendisleri Odası tarafından organize edilen Kurultay, 02 - 06 
Nisan 2012 tarihleri arasında Ankara‘da MTA Genel Müdürlüğü 
Kültür Sitesi`nde gerçekleştirildi.
Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı Reşat Ulusay’ın açılış konuş-
ması ile başlayan Kurultay sırasıyla JMO Başkanı Dündar Çağlan, 
Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanı Yaşar Bahçeci, Mİ-
GEM Genel Müdürü Mehmet Hamdi Yıldırım, TPAO Genel Mü-
dürü Mehmet Uysal, MTA Genel Müdürü Mehmet Üzer, Çevre 
ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet Balta ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın konuşmaları ile devam etti. 
Açılış konuşması yapan tüm yetkililer tarafından jeoloji mü-
hendislerinin özellikle yer altı kaynakları konusundaki önemine 
vurgu yapılırken, son yıllarda gerçekleştirilen düzenlemelerle 
ve ilerleyen yıllarda gerçekleştirilecek yeni atılımlarla bu mesle-
ğin olması gerektiği yere geleceğinin altı çizildi. Özellikle Enerji 
Bakanı Yıldız’ın yer bilimleri alanında bir değişim yaşandığı, je-
oloji mühendislerinin artık özel sektörü tercih ettiğini, özellikle 

kamuda yetişen mühendislerin özel sektöre kaymasının toplam 
sektör içerisinde değerlendirildiğinde bir kazanım olduğunu 
belirtmesi önemli bir vurgu oldu.
Açılış konuşmalarının ardından bilimsel oturumlara geçilerek 
jeolojinin farklı alt dallarına ait konularda son gelişmeler katı-
lımcılar ile paylaşıldı. Geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleşen Van 
depremlerinden yola çıkarak bu yılki ana temasının “Geleceğin 
Kentleri İçin Jeoloji Mühendisliği” olarak belirlendiği Kurultay, 
bu temel konuyla birlikte deprem ve diğer jeolojik riskler, ge-
leceğin güvenli kentleri için jeoloji mühendisliği uygulamaları, 
ülkemizin enerji kaynakları, petrol potansiyeli, maden yatakları 
konuları gibi jeolojinin çeşitli alanlarında üretilen bilimsel araş-
tırma ve çalışmalar sunuldu.
187’si sözlü, 71’i poster olmak üzere toplam 258 bildirinin su-
nulduğu Kurultay’da iki ayrı panel de gerçekleştirildi. Özellikle 
“Endüstri Hangi Donanımlara Sahip Jeoloji Mühendislerini Bek-
liyor” başlıklı panel günümüz jeoloji mühendisliği eğitiminin 
masaya yatırıldığı ve tartışıldığı bir ortam sağladı.
6 Nisan Cuma gününe kadar devam eden Türkiye Jeoloji Kurul-
tayı, dergimizin de yer aldığı bir sergi alanı ile desteklendi.  

65. Türkiye Jeoloji Kurultayı
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Türkiye’nin en büyük fuarlarından bir tanesi olan Marble - Ulus-
lararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın 18.’si, 21 - 24 Mart 
2012 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirildi. İzmir Kültür-
park Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe dünya çapında 
84 ülkeden ülkemizden de 76 ilden katılım sağlandığı, toplam 
57.178 profesyonelin fuarı ziyaret ettiği bildirildi. Özellikle baş-
ta Çin olmak üzere Uzak Doğu ve Asya ülkelerinden gerçekleş-
tirilen katılım sayesinde Fuar’da önemli ticari anlaşmalar sağ-
landığı öğrenildi.
Fuar açılışı İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle 
gerçekleştirilirken açılış konuşmalarını Türkiye Mermer Doğal-
taş ve Makinaları Üreticileri Birliği Başkanı Selahattin Onur, Ege 
Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Arslan Osman Erdinç, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürü Meh-
met Hamdi Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, İzmir Valisi Cahit Kıraç tarafından gerçekleştirilirken 
açılış töreninde gerçekleştirilen kum gösterisi göz doldurdu. 
Törene fuara katılan yerli ve yabancı çok sayıda sektör mensu-
bu da iştirak etti.
18.’si düzenlenen fuara 265’i yabancı, 898’i yerli, toplam 1163 
firma katıldı. Fuarda, 1163 firmanın yaklaşık 250’si ağır tonajlı 
makina ve diğer yan sanayi üreticileri olarak yer alırken mermer 
ve doğal taş, fabrika makinaları, ocak-iş makinaları ekipmanla-
rı ve sarf malzemeleri olmak üzere katılımcılar 4 ana grupta 
ürünlerini sergiledi. Dört gün süreyle açık kalan Marble Fuarı 
için organizatör şirket İzfaş, var olan beş yeni holün yanı sıra,  
7.200 metrekarelik dört yeni hol daha inşa etti. Geçici hollerin, 
Kültürpark’ın doğal dokusuna zarar vermeyecek şekilde plan-
landığı öğrenildi.
201.500 metrekare alan üzerinde düzenlenen fuarda, işlenmiş, 
yarı işlenmiş ve ham olmak üzere 12.000 ton taş ve 575 adet 
blok mermer ve doğal taş ürünü sergilendi.

Marble’da Dikkat Çeken Bazı Stantlar
Alimoğlu Mermer: Dev bir gemi şeklindeki standı ile ziyaret- •
çilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. 
Denmar Mermer: Firma fuara özel olarak tasarlanan ve 10 bi- •
nin üzerinde taş kullanılarak oluşturulan “taşa dokunan kız” 
mozaiği ile dikkatleri üzerine topladı.
Granitaş: Firmanın taştan tasarladığı kurşun kalemler ilgi  •
çekti.  
Orhan Marbel: Firmanın yarı değerli taş sınıfındaki üretimi  •
olan onyx, özellikle Çinli ve İtalyan ziyaretçilerden yoğun ilgi 
gördü. 
Temmer Mermer: Yurtdışından gelen aşırı talep nedeniyle  •
firma ülkemizde yeni ocaklar aradığını belirtiyor.    

18. Marble - Uluslararası 
Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı
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Sondaj makine ve ekipmanları konusunda hizmet veren Mapek 
Makine ve temsilciliğini yaptığı birçok firmadan biri olan Boart 
Longyear, 21 Mart 2012 tarihinde Ankara Marriott Hotel’de, 
Boart Longyear’ın üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu bir 
teknoloji günü gerçekleştirdi. Madencilik Türkiye Dergisi tara-
fından internet üzerinden canlı olarak yayınlanan etkinlik; son-
daj üzerine satış, servis ve danışmanlık hizmetleri veren Mapek 
firması Genel Müdürü Bülent Şahhüseyinoğlu’nun konuşma-
sıyla başladı. Mapek hakkında genel bilgilendirme ile başladığı 
konuşmasına, yan şirketleri olan Bordrill ve Bor-Ben’i tanıtarak 
devam etti ve firmanın ülkemizde hizmet verdikleri alanlardan 
bahsederek katılımcılara Mapek’in geçmişini özetlemiş ve ge-
leceği hakkında bilgilendirmiş oldu. Şahhüseyinoğlu’nun ko-
nuşması sonunda sözü Boart Longyear’ın Ürünlerden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Alan Sides aldı.
Alan Sides’ın Boart Longyear hakkında yaptığı genel bilgilen-
dirme ve tanıtımdan sonra ülkemizdeki madencilik seviyesinin 
geldiği durumdan heyecanla bahsetmesi dikkat çeken bir hu-
sus olarak göze çarptı. Özellikle dünya madencilik camiasının 
gözünün Türkiye’de olması konusunda üstünde ısrarla durma-
sı, ülkemizdeki madencilik faaliyelerinin geldiği konumu ve 
madencilik potansiyelini gözler önüne serdi. Merkezi ABD’nin 
Utah eyaletindeki Salt Lake City’de bulunan Boart Longyear 
firmasının tüm dünyada 11.000’den fazla çalışanı olduğu, 2011 
yılında da 2 milyar USD’lik ciroya ulaştıkları, Sides tarafından 
aktarılan bilgiler arasındaydı.
Alan Sides’tan sonra sunum sırası EMEA (Avrupa, Ortadoğu, 
Afrika) Bölgesi Satış Direktörü Pascal Lefevre’e geçti. Lefevre su-
numuna, merkezi Cenevre, İsviçre’de bulunan EMEA Bölgesinin 
tanıtımıyla başladı. EMEA Bölgesi’nde Polonya ile Almanya’da 
birer fabrikası bulunduğu belirtilen Boart Longyear’ın EMEA 
Bölgesi’nde 74 ülke bulunduğu ve 2011 yılında da bölgeye 
tam hakimiyet sağlayabilmek için Antwerp, Belçika’da büyük 
bir depo kurdukları hakkında bilgiler verdi.EMEA Bölgesi olarak 

2012’de % 20 büyüme beklendiğini, Türkiye’de ise firma olarak 
bu sene içinde % 10 büyümenin tahmin edildiği Pascal Lefevre 
tarafından dinleyicilere aktarılan bilgiler arasındaydı.
Pascal Lefevre’den sonra, EMEA Bölgesi İş Geliştirme Müdürü 
Jos Nutbroek elmas ürünler, kuyu içi ekipmanlar ve sondaj ma-
kineleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Bilgilendirme ve soru-
cevap şeklinde geçen sunumun ardında sözü Boart Longyear’ın 
Uluslararası Ürün ve Pazarlama yöneticisi Kevin Tomaszewski 
aldı. 20 yıllık birikime sahip oldukları ‘’sonik sondaj teknoloji-
sinde’’ geldikleri son noktayı anlatarak sözüne başlayan Kevin 
Tomaszewski, konu hakkında ayrıntılı bilgindirme ve görsel 
sunum gerçekleştirdi. “Sonik sondaj Teknolojisi” konusu dinle-
yenlerin büyük ilgisini çekti ve önümüzdeki dönemde daha da 
ilerlemesi beklenen bu teknolojinin ülkemizde de uygulanması 
gerektiği sunumun önemli noktalarındandı. Tomaszewski, “So-
nik Sondaj Teknolojisi” sunumu ardından, Boart Longyear’ın 
önümüzdeki yıllarda sektörün hizmete sunmayı planladıkları 
en son teknoloji ürünlerinden bahsetti ve genel soru cevap bö-
lümü sonunda sunumlar sonlandı.
Seminer sonrası yapılan kokteyl ile katılımcılarla firma yetkilile-
ri bir araya gelme fırsatı buldular. Kokteylde, genel olarak bu tür 
etkinliklerin gerekliliği, sektörün bir araya gelmesi için önemli 
bir fırsat olduğu ve etkinliğin Madencillik Türkiye internet site-
sinden canlı yayınlanması sayesinde seminere gelme fırsatı bu-
lamayan yetkililerin de izleme olanağı bulmuş olması konuları 
öne çıktı.   

Madencilik Türkiye Dergisi, ilk olarak Mapek ve Boart Longyear 
firması tarafından gerçekleştirilen etkinlikte sektörün beğeni-
sine sunduğu canlı yayın imkanını, önümüzdeki dönemde de 
sektörle buluşturmaya devam edecektir. Etkinliklerin, seminer-
lerin veya röportajların tamamı veya belirli bölümlerini Maden-
cilik Türkiye ile canlı veya kayıt yayın ile tüm sektörün dikkatine 
sunmak için lütfen yayın idare merkezimiz ile iletişime geçiniz.

Mapek ve Boart Longyear’dan, 
Madencilik Türkiye Canlı Yayını ile ‘Teknoloji Günü’  

Mapek Genel Müdürü Bülent Şahhüseyinoğlu 
Açılış Konuşmasını Yaparken

Etkinliğe sektörün önde gelen firmalarından 
yoğun katılım sağlandı



Farklı özelliklerdeki akışkanlar için geliştirilmiş vana ve otomasyon
çözümlerimiz ile en zor şartlarda dahi tam sızdırmazlık ve emniyet
sunuyoruz. İstanbul stoklarımızdan teslim Alman EBRO aç-kapa ve
kontrol vanalarını uzman teknik kadromuza danışabilirsiniz.

   dökümden sevkiyata kadar sertifikalandırılmış kalite
   DIN 3230 ve TA-Luft a göre tam sızdırmazlık

yüksek basınç, sıcaklık ve zor akışkanlarda dahi eksiksiz kontrol

güvenliğiniz için

w  

Türkiyedeki tüm altın madenlerininin seçimi!

www.   ebro.com.tr                            Tel: (216) 364 99 03 -  04  İstanbul                      teknik@ebro.com.tr

EBRO ARMATUREN Vana ve Otomasyon Sistemleri
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Mimarlar ve Mühendisler Grubu (MMG) Ankara Şubesi tara-
fından gerçekleştirilen Mart ayı kahvaltılı toplantısı, 25 Mart’ta 
Ankara Rixos Hotel’de gerçekleştirildi. “Türkiye’nin Hammadde-
si Madenlerimiz” konulu toplantının konukları; MİGEM Genel 
Müdürü Mehmet Hamdi Yıldırım, MTA Genel Müdürü Mehmet 
Üzer, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Orhan Yılmaz ve Ci-
ner Holding, Enerji ve Maden Grup Başkanı Sami Demirbilek 
oldu. Ağırlıklı olarak MMG üyelerinin takip ettiği toplantının 
açılış konuşmaları sırasıyla MMG Ankara Şube Başkanı Yılmaz 
Ada ve Genel Başkan Avni Çebi tarafından gerçekleştirilirken, 
Mehmet Hamdi Yıldırım, Mehmet Üzer, Orhan Yılmaz ve Sami 
Demirbilek tarafından da birer sektörel sunum yapıldı. 
Mehmet Hamdi Yıldırım, madencilik, maden aramacılığı, ma-
den aramacılığında yurt dışında uygulanan standartlar ve bun-
ların önemi, Maden Kanunu’nda yapılan son düzenlemeler ve 
bunların sektöre etkisi, ülkemizde gerçekten madencilik yap-
mak isteyen şirketlerin nasıl hareket etmesi gerektiği gibi ko-
nularda izleyicileri bilgilendirdi. Yıldırım “Türkiye’de geçmişte 
maden arama ruhsatlarındaki standart olmayan uygulamalar, 
madenciliğin gelişememesine neden olmuştur. Yeni Maden 
Kanunu bu sıkıntının önüne geçmekte, madenciliğin önünü 
açmaktadır” diyerek memnuniyetini dile getirdi.
Yıldırım’ın ardından Mehmet Üzer, izleyicilere ülkemizin maden 
potansiyeli hakkında ve özellikle bazı madenlerdeki rezerv du-
rumumuz konusunda bilgiler verdi. MTA’nın son yıllarda gerçek-
leştirdiği arama atılımı hakkında da konuşan Üzer, başta kömür 

ve jeotermal olmak üzere gerçekleştirilen çalışmaların üzerin-
de durarak kurumunu ve faaliyetlerini tanıttı. Üzer, Türkiye’nin 
karmaşık jeolojik ve tektonik yapısının maden aramalarını ve 
madenciliği zor hale getirdiğini ancak bu yapının farklı tipte 
madenlerin bir arada bulunmasına olanak sağladığını vurgula-
yarak “Teknolojik ve jeolojik zorluklara rağmen Türkiye ihtiyaç 
duyduğu hammaddelerin çoğunu kendi karşılayabilen ender 
ülkelerden biridir” şeklinde konuştu. 
Daha sonra sözü alan Orhan Yılmaz, ülkemizde bor ile ilgili üre-
tilen spekülasyonlar hakkında konuşarak bunların tamamının 
asılsız iddialar olduğunu söyledi. Yılmaz sunumunda “Türki-
ye dünya bor kimyasalları pazarının lideri durumundadır. Bor 
kimyasallarının kullanım alanlarının geliştirilmesine yönelik 

Eti Maden İşletmeleri olarak çok ciddi çalışmalarımız var. Yakın 
zamanda bunu kamuoyu ile paylaşacağız. Bunun yanında bor 
hiçbir sektörde başrol oyuncusu değildir, figürandır. Stratejik 
ürün deniyor, eğer stratejik alanlarda bordan faydalanabiliyor-
sanız stratejiktir. Yoksa hiçbir önemi yoktur” dedi. Üretimlerini 
400 bin tondan 2 milyon tona çıkardıklarını ve % 100 kapasi-
teyle çalıştıklarını belirten Yılmaz; “Bor bir kimyasaldır, ne altın 
ne bakırdır. Üretimin karşılığını bulamazsanız hiçbir şeydir” di-
yerek sözlerini noktaladı.
Son olarak Sami Demirbilek tarafından yapılan sunumda, 
Türkiye’nin elektrik enerjisinde darboğaza girmemesi için ted-
bir alınması ve 2012 - 2013 yılları için kapasitenin arttırılması 
gerektiğinin üzerinde duruldu. Demirbilek “Ülkemizin ithal 
kömür ve linyite dayalı enerji üretim kapasitesi 8475 megavat 
olup, bunun 3000 megavatı Afşin - Elbistan’daki iki elektrik 
santralinden sağlanmaktadır. Geçen yıl Temmuz ayında 36.000 
megavatlık elektrik talebi gerçekleşmiştir. Güvenilir yakıt ka-
pasitesi yoksa talep edilen elektriği karşılamanız imkansızdır” 
şeklinde konuştu. 
Yapılan sunumların ardından bir soru-cevap bölümü gerçekleş-
tirildi. Dinleyicilerden maden aramacılığı ile ilgili gelen soruya 
Mehmet Hamdi Yıldırım, maden aramacılığında yurt dışında 
uygulanan standartlar konusunda ülkemizde de çalışmalar ya-
pıldığını, CRIRSCO (Committee for Mineral Reserves Internati-
onal Reporting Standards) ile bir anlaşma imzalandığını ve bu 
konuyla ilgili bazı yasal düzenlemelerin yapılmasına sıra geldi-
ğini söyleyerek yanıtladı. Yıldırım, konunun en kısa sürede so-
nuca bağlanacağını ve artık ülkemizde de maden aramacılığın-
da belirli standartların uygulanmasına başlanacağını belirtti.
Dergimizin yönelttiği; 2840 sayılı Kanun’da yapılan düzenleme-
nin bazı kesimlerce özelleştirme olarak adlandırıldığı, bu konu-
da asıl durumun ne olduğu ve Eskişehir - Sivrihisar Nadir Toprak 
Elementleri (NTE) ve Toryum sahasının geçtiğimiz yıl ihale edil-
mesi konusundaki sorulara da Orhan Yılmaz yanıt verdi. Yılmaz, 
bor madenleri konusundaki sorumuza, Kanun’da yapılan de-
ğişikliğin özelleştirme olarak algılanmasının yanlış olduğunu, 
düzenlemenin sadece Eti Maden İşletmeleri’nin özel sektörden 
hizmet alımının önünü açtığını, Devlet’in kendi bor madenle-
rini özel sektöre işlettireceğini, üretilen madeni alarak eskiden 
olduğu gibi dünyaya pazarlayacağını söyledi. Yılmaz ortada bir 
özelleştirme bulunmadığının altını çizdi. 
Sivrihisar NTE sahası ile ilgili sorumuza ise; “Yıllar önce keşfedi-
len ve günümüze kadar atıl duran bu sahayı işletmek istiyoruz. 
İşletme konusunda da özel sektörden destek alacağız. Burada 
planımız sahadaki hammaddeyi özel sektöre işlettirerek üreti-
len son ürünü almak. Konu hakkında bazı yasal düzenlemele-
rin yapılmasının ardından proje hayata geçirilecek. Bu proje ile 
yılda 1 milyar USD kar hedefliyoruz. Çin’in hakim olduğu NTE 
piyasasında dünya çapında önemli bir oyuncu olacağımıza ina-
nıyoruz.” şeklinde yanıt verdi.   

MMG “Türkiye’nin Hammaddesi 
Madenlerimiz” Toplantısı
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F
iltre presler 1900’lü yılların başından itibaren çamur 
susuzlaştırma çalışmalarında kullanılan en önemli 
ekipmanlardan biridir. Kuruya yakın bir kek çıkarta-
bilmeleri ve otomatik deşarj mekanizmaları sayesin-

de filtre presler arıtma tesislerinin vazgeçilmez parçaları ol-
muştur. 

Filtre preslerde çamur, santrifüj pompa (çamur pompası) ile filt-
re prese pompalanır ve basınç arttıkça kuruluğu da artan kek 
plakalar halinde boşaltılmaktadır.

Ketmak tarafından üretimi yapılan filtre presler başta mermer, 
granit ve seramik olmak üzere özellikle madencilik ve doğal taş 
endüstrisi için tasarlanmaktadır. Şirketin filtre presleri birinci sınıf 
malzemeler ve teknolojik sistemler kullanılarak kolay kullanımı 
ve uzun süre dayanıklılığı garanti etmektedir. Etkili ve dayanıklı 
makineleri, süreklilik için sadece birkaç basit işlem gerektirir. 

Ketmak Filtre Presleri
Her tür çamur kapasitesini karşılayabilecek eğilime sahiptir. •
Flokülant (çöktürücü) kullanılmasına gerek yoktur. •
% 80 kuru katı içeren konsantrasyonda çamur çıkarır. •
Aralıklı devirde çalışma sistemi tamamen otomatiktir. •
LVT ve CE belgelerine sahiptir. •
PLC kumandalı panosu bulunmaktadır. •
Otomatik plaka silkeleme özellikleri aşağıdaki şekillerdedir: •

Mekanik silkeleme* 
Pnömatik silkeleme* 
Pres açma tipleri* 

Tam açmalı »
Tek açmalı »
Blok açmalı »

Havuz seviye algılama sistemi bulunmaktadır. •
Ergonomik bir tasarıma sahiptir. •
Mükemmel konstrüksiyon ve hidrolik uyuma sahiptir. •
Yüksek kapasite ile çalışır. •

Şirketin membranlı, chamber, mix ve boş-dolu olmak üzere 
dört çeşit filtre pres makinası imalatı bulunmaktadır.

Membransız Filtre Preslerin Çalışma Prensibi:
Çamur girişinden bir pompa yardımı ile hücrelere çamur  •
pompalanır. Hücreler içinde yavaş yavaş kalınlaşan bir kek 
oluşumu başlar. Basınç arttıkça kuruluğu da artan kek, iste-
nilen formasyonda elde edilir.
Kek kuruluğunu arttırmak için merkezden hava üflenir. Bes- •
lemede kalan çamur tamamen kuru kek alınması için bu 
hava ile deşarj edilir.

Ketmak Makine
Susuzlaştırma Teknolojileri

Bu
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Pres açılır. •
Plakalar tek tek açılır ve kekler boşaltılır. •
Yeni bir çevrim için filtre pres hazırdır. •

Membranlı Filtre Preslerin Çalışma Prensibi:
Çamur girişinden bir pompa yardımı ile hücrelere çamur  •
pompalanır. Hücreler içinde yavaş yavaş kalınla-
şan bir kek oluşumu başlar.
Boş hücre tipinde olan plakalardaki özel memb- •
ranlar bu arada tamamen plakaya yapışırlar.
Hücre basıncı yeterli seviyeye ulaşınca memb- •
ranlara basınç uygulanarak ön sıkma gerçekleş-
tirilir.
Kek tutunmasını engellemek için bu pozisyonda  •
su ile kek yıkama yapılır.
Hava ile kurutma yapılır. •
Kek kuruluğunu arttırmak için membran basınç- •
ları arttırılarak son sıkma işlemi yapılır.
Beslemedeki ıslak sıvıyı geri atmak için de mer- •
kez üfleme işlemi yapılır. Böylece hücrelerdeki 
kek tamamen kuru hale getirilir.
Pres açılır. •
Plakalar tek tek açılır ve kekler boşaltılır. •
Yeni bir çevrim için filtre pres hazırdır. •

Membranlı filtre presler yüksek basınçlarda (15 bara 
kadar) başarılı sonuçlar vermektedir.

Filtre Pres Kullanım Alanları Ve Avantajları
Filtre presler maden ve rafinerilerde, arıtma tesislerinde, sera-
mik ve boya endüstrisinde, elektrolizde, güç ve yakma istasyon-
larında ve yiyecek - içecek endüstrisinde kullanılmaktadır. 

Her ihtiyaca uygun boyutlandırma, her çeşit otomasyona uy-
gunluk, güvenilir, uzun ömürlü tasarım, az alan gereksinimi, 
minimum yer harcaması ile maksimum filtrasyon verimi, çeşitli 
filtrasyon adımları, filtrasyon, kek yıkama ve hava veya gaz ile 
kek kurutma gibi pek çok avantaja sahiptirler.

Ketmak Filtre Pres Modelleri:
8 bar ve 16 barda standart tasarıma,
630 x 630, 800 x 800, 1000 x 1000, 1200 x 1200, 1500 x 1500 
(mm) boyutlara,
Basınca dayanıklı PP, PU, PVDF gibi plastik malzemelere,
Prosese uygun tüm sentetik ve tabii ipliklerden mamul filtre 
bezlerine sahiptirler.  
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      Çaldağ’da 20 yıl 
içinde, bugünkü 
rakamlarla Türkiye 
ekonomisine 
yaklaşık 6 
milyar USD 
kazandırılması 
hedefleniyor

Y
urtiçi ve yurtdışında iş hayatlarında önemli görevler 
üstlenmiş ODTÜ’lü üç genç girişimci; Gökhan Kan-
tarcıgil, Vuslat Bayoğlu ve Tarık İmre tarafından 2006 
yılında temelleri atılan VTG Holding (VTG), yer altı 

kaynaklarının ekonomik değere dönüştürülmesi amacı ile 
uluslararası normlarda maden aramak ve işletmek üzere, % 100 
yerli sermaye ile kuruldu. VTG, adını kurucularının isimlerinin 
baş harflerinden alırken, faaliyetleri incelendiğinde sadece ma-
dencilik sektöründe çalışan bir şirketler topluluğu olarak göze 
çarpıyor. 

2006 yılında Johannesburg’da 
kömür ticareti ile başlayan se-
rüven 2007 yılında 1 milyon 
USD’lik ciro ile sonuçlanırken, 
şirket kazandığı parayı kendi 
madeninden üretim yapmak 
amacıyla kullanarak Güney 
Afrika’da maden ruhsatları 
alıp aramalara girişiyor. Zor-
lu ve sıkıntılı geçen sürecin 
ardından amacına ulaşan 
şirket, 2008 yılında keşfettiği 
kömür rezervlerinden kendi 
kömürünü üretmeye başlıyor. 

Üretimini dünyaya pazarlayarak 2010’da cirosunu 69 milyon 
USD’ye, 2011’de 110 milyon USD’ye çıkaran şirket 2012 yılında 
ise 6 milyon ton kömür satışından 300 milyon USD ciro elde 
etmeyi planlıyor. 

VTG Güney Afrika’da yer alan kömür üretiminin yanında dün-
yanın çeşitli bölgelerinde proje geliştirme ve maden arama 
çalışmaları da yürütüyor. Ülkemizde ileri seviyede altın ve ni-

kel projelerine sahip olan kuruluş Türkiye, Güney Afrika ve 
Kolombiya’da metalik maden ve kömür arama faaliyetlerini 
sürdürüyor.

Holdingin ülkemizdeki en önemli yatırımlarından bir tanesi de 
geçtiğimiz Eylül ayında İngiliz European Nickel’den (ENK) 40 
milyon USD’ye satın alınan, Türkiye’nin en büyük nikel rezervi-
ne sahip Manisa - Çaldağ projesi. 

VTG Şirketleri
Holding bünyesindeki şirketler ülkemizde nikel, kömür, altın ve 
bakır aramacılığı konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu şir-
ketlere kısaca bakmak gerekirse;

Oremine Madencilik: Holding yapılanması içinde yer alan 
şirketlerden ilki. Şirket bünyesinde bulunan ruhsat sahalarında 

VTG Holding’den
Güney Afrika Esintisi
Temelleri 2006 yılında atılan, aradan geçen 6 yılda önemli başarılara 
imza atarak holdingleşme sürecine giren VTG, geçtiğimiz haftalarda Türk 
medyası ile birlikte gerçekleştirilen Güney Afrika basın gezisi sonrasında 
dikkatleri üzerine topladı. Özellikle genç yöneticileri ile dikkat çeken VTG 
Holding; Güney Afrika’da iki ayrı madende kömür üretimi gerçekleştirir-
ken, bünyesindeki diğer şirketler aracılığı ile nikel, kömür, altın ve bakır 
projeleri geliştirmekte, Türkiye, Güney Afrika ve Kolombiya’da metalik 
maden ve kömür araması yapmakta. Özellikle geçtiğimiz Eylül ayında, 
Manisa - Çaldağ Nikel Madeni’nin satın alınması, şirketin kilometre taşla-
rından birisi olarak yorumlanıyor.
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altın arama faaliyetleri yürütül-
mekte. Balıkesir ve Gömeç’te 
ileri seviyede arama,  Biga 
Yarımadası’nda Kısacık, Bay-
ramiç ve Narlı projelerinde ön 
arama çalışmaları sürdürülü-
yor.

VTG Bakır: Biga Yarımada-
sı’nda bakır arama faaliyetleri 
yürütmekte. Bazı projelerinde, 
dünyanın önde gelen bakır 
üreticisi Freeport-McMoRan ile 
ortaklığı bulunuyor.

VTG Nikel: Türkiye’nin en 
büyük nikel rezervine sahip 
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde-
ki Çaldağ Projesi, 2011 yılında VTG Nikel tarafından satın alına-
rak VTG Holding bünyesine geçti. Çaldağ maden sahasında % 
1,13 tenörlü, toplam 33,2 milyon ton nikel rezervi olduğu ispat-
lanmış durumda. VTG Holding, Manisa Çaldağ projesini hayata 
geçirmek için 450 milyon USD’lik bir yatırım gerçekleştirecek. 

2014 yılında faaliyete geçirilmesi planlanan tesisle, 20 yıl içinde, 
bugünkü rakamlarla Türkiye ekonomisine yaklaşık 6 milyar USD 
kazandırılması hedefleniyor.  Projenin tamamlanacağı süreye 
kadar toplam istihdamın 1000, dolaylı istihdamın yaklaşık 4000 
kişi olacağı öngörülmekte. Madencilik sektörüne yeni bir viz-
yon kazandırma hedefiyle sürdürülen Çaldağ Nikel Projesi’nde, 
2004 yılından bu yana Ar-Ge çalışmalarına 100 milyon USD har-
canmış. 

VTG Kömür: Muş, Denizli, Afyon, Ankara - Kazan ve Niğde’deki 
sahalarda linyit arama çalışmalarını yürütmekte.

Holding şimdilik sadece Güney Afrika’da maden üretimi yapıyor. 
Bu ülkede Hakkano Colliery ve Schoongezicht’te olmak üzere 
iki ayrı kömür sahasında üretim sürdürülüyor. 5 farklı sahada 
ise kömür aramaları yürütüyor. Şu anda yıllık 2 milyon ton kö-
mür üretimi gerçekleştiren şirket, üre-
timinin yüzde 70’ini Güney Afrika’dan 
Türkiye, İngiltere, Fransa, Hindistan, 
Pakistan ile Doğu Afrika ülkelerine ih-
raç etmekte.

Hakkano Colliery kömür sahasında yıl-
lık 1 milyon ton, 6000 - 6300 kcal/kg 
kömür üretilirken, toplam rezervin 9,6 
milyon ton olduğu bildiriliyor. 2011’de 
üretime başlanan Schoongezicht Kö-
mür Madeni’nde ise yıllık 1 milyon ton, 
4800 - 5000 kcal/kg ve 5800 - 6000 kcal/
kg kömür üretilirken, toplam rezerv 8 
milyon ton. Kömür aranan diğer sahalar 
arasında yer alan Old Largo’nun ise 2012 
yılında üretime geçirilmesi planlanıyor.

Güney Afrika’da 57 milyon ton rezerve sahip kömür sahalarında 
hali hazırda 2 milyon ton olan üretim kapasitesini 2012 yılı so-
nunda 6 milyon tona ulaştırmayı planlayan şirket, gelecek 5 yılda 
120 milyon USD yatırımla üretimini 10 milyon tona çıkarmayı ve 
500 milyon USD ciro elde etmeyi hedefliyor. 

Güney Afrika’da sadece kömür üretimiyle kalmayan şirket ayrı-
ca 100’e yakın sahada demir cevheri, platin ve krom arama faa-
liyetlerine devam ediyor. Bu aramalardan da olumlu sonuçların 
elde edilmesi halinde şirketin, Güney Afrika’da faaliyet gösteren 
önemli maden şirketleri arasına girmesi kaçınılmaz olacak.

VTG, farklı kıtalarda sürdürdüğü madencilik faaliyetleri kapsa-
mında Kolombiya’da taş kömürü aramacılığı da yapmakta. Gü-
ney Amerika’nın en büyük kömür ihracatçısı olan Kolombiya, 
bölgenin kömür rezervinin yaklaşık yüzde 40’ını barındırıyor. 
Aynı zamanda tüm kıtanın en zengin ve kaliteli kömür rezervi-
ne sahip ülkelerinden biri olan Kolombiya, düşük kül ve kükürt 
içeren, kalorisi yüksek termal kömürleri sayesinde dünyanın 
beşinci büyük taş kömürü ihracatçı ülkesi konumunda. VTG, 
Kolombiya - Bogota’da sahip olduğu 27.000 hektarlık 4 kömür 
sahasında taş kömürü arama çalışmalarına devam ediyor. 

Soldan  sağa: Gökhan Kantarcıgil, Tarık İmre, Vuslat Bayoğlu
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Sürdürülebilir Madencilik 
VTG Holding için “Sürdürülebilir Madencilik” ilkesi olmazsa ol-
maz bir kriter olarak belirlenmiş durumda. Temel prensibinin 
“tüm yaşam formlarına saygılı davranmak” olduğu VTG Hol-
ding, tüm iş süreçlerini ekonomik ve çevresel bazda sürdürü-
lebilir madencilik disiplini içinde yürütmekte, bu standartların 
Türkiye’de uygulanmasına öncülük etmektedir. Şirket, çalıştırdı-
ğı madenlerde bu konuda bağımsız firma ve danışmanlardan 
hizmet alıyor.

VTG’nin sürdürülebilir madencilik adına oluşturduğu Güney 
Afrika’daki Umthombo Sosyal Fonu, bu yıl içinde inşasına başla-
yacağı “Winnie Madikizela Mandela Kız Lisesi” projesi ile eğitime 
destek verecek, aynı zamanda ihtiyaç sahibi öğrencilere burs 
sağlayacaktır. Şirket, bulunduğu bölgede yaşayan halkın, ma-
dencilik faaliyetinin bitmesinden sonra da istihdam edilmesini 
sağlamak üzere; Tavuk Üretim Çiftliği, Briket Üretim Tesisi gibi 
projeleri hayata geçirmek üzere çalışmalarını hızla sürdürüyor. 
Ayrıca, Güney Afrika’da kurmuş olduğu ‘Filter Press’ sistemi ile 
bölge için çok değerli olan “su” tüketimini % 67 oranında azalt-
mış durumda. Saatte 35.000 m3 olan su ihtiyacı, 11.500 m3’e 
düşürülmüş. Ayrıca atık kömürün geri kazanılması amacıyla 
tesiste hayata geçirilen ‘Yıkama Teknolojisi’ ile kömür, Kyoto 
Protokolü kriterlerine uygun hale getirilmektedir. Yandığında 
ortaya çıkacak zararlı gazları, belirlenen standartların da altına 
indirgeyen sistem sayesinde, aynı zamanda atık kömür ve atık 
su tekrar kazanılmakta. Böylece hem ekonomiye hem de çevre-
ye artı değer sunulmakta.

VTG Holding, Türkiye’de de sürdürülebilir madencilik adına ka-
rarlılıkla yoluna devam ediyor. Bu anlayışın bir yansıması olarak, 
Türkiye’nin en büyük nikel rezervinin bulunduğu Çaldağ’a yö-
nelik de bir dizi yatırımlarda bulunuyor. Çaldağ Projesi kapsa-
mında su teminine duyarlı bir çözüm geliştirmek üzere Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ve Turgutlu Belediyesi ile işbirliğine gi-

den şirket, bu kapsamda Turgutlu’ya bir arıtma tesisi kuracak. 
Turgutlu’nun kanalizasyon sularını arıtarak projedeki su ihtiya-
cını karşılamayı planlayan şirket, böylece su teminini mevcut su 
kaynaklarını tüketmeden arıtma yoluyla çözmüş olacak. 

Holding bugün, üç kıtada toplam 750 çalışanı ile “Türkiye’nin en 
iyi, dünyanın en dinamik maden şirketi” olma vizyonu ile faali-
yetlerini sürdürüyor. Ekonomik ve çevresel bazda sürdürülebilir 
madencilik yapmayı hedefleyen VTG, “Uluslararası know-how, 
bilgi, tecrübe ve standartları” ile alanında en nitelikli uzman-
lardan oluşan insan gücü ile Türkiye’nin gelecek hedeflerine 
katma değer oluşturmayı amaçlamakta. Ortaklıklarında serma-
yeden ziyade “Know-how” birikimini ön planda tutan VTG, dün-
yanın en iyi mühendislik şirketlerinden arama, tesis ve işletme 
alanlarında bilgi ve teknoloji transferi de gerçekleştirmekte.  

Çevre politikasını “Toprağa Vefa, Doğaya Saygı” prensipleri ile 
tanımlayan VTG, madenlerinde, Avrupa Birliği normlarına uy-
gun iş sağlığı ve güvenliği ile çevre ve kalite standartlarını uy-
gulamakta.  

Sadece madenciliğe odaklanan VTG Holding’in kısa vadeli he-
defleri arasında; Türkiye’de ve Güney Afrika’da büyümek yer 
alıyor. Orta vadede Kolombiya’daki projelerini geliştirmeyi, 
Mozambik’te maden projelerinde faaliyet göstermeyi hedefle-
yen VTG Holding, uzun vadede ise madencilik sektöründe öne 
çıkan Kanada, Avustralya, ABD gibi ülkelerde şirket satın alma 
yoluyla büyümeyi planlıyor. 

Dünyanın önde gelen maden şirketlerinin sahip olduğu know-
how’ı Türkiye şartlarında uygulanabilir biçime kavuşturan VTG, 
madencilik sektöründe uluslararası başarılara imza atan bir Türk 
şirketi olmak ve ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulun-
mak için tüm hızıyla çalışmalarını sürdürmektedir.   
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      İki Türk 
firmasının fuarın 
sergi alanında yer 
alması ülkemiz için 
gurur vericiydi

K
anada’nın Toronto kenti geleneksel PDAC (The Pros-
pectors and Developers Association of Canada) Ma-
dencilik Kongre ve Fuarı’na bu yıl da ev sahipliği yap-
tı. Madencilik alanında dünyanın en önemli etkinliği 

olan PDAC bu yıl 1.000’e yakın katılımcı firma ve 30.000’i aşan 
ziyaretçi sayısı ile bir rekora imza attı. Her yıl düzenlenmek-
te olan ve maden arama ve geliştirme endüstrisinden yakla-
şık 9.000 kişinin üyesi olduğu PDAC tarafından düzenlenen 
fuar, Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı Joe Oliver tarafından, 
Kanada’nın arama yatırımlarında dünyadaki bir numaralı ko-
numunu koruyabilmesi adına çok önemli bir etkinlik olarak 
görülmekte. Bu yıl 80. yılını kutlayan PDAC, 2012’de de tüm 
dünyadan yatırımcıları, analistleri, madencilik yöneticilerini, 
jeologları, aramacıları ve uluslararası hükümet yetkililerini 
Toronto’da buluşturdu.

1-4 Mart 2012 tarihleri arasın-
da düzenlenen PDAC Maden-
cilik Kongre ve Fuarı üç ana 
etkinlikten oluştu. Maden 
ekipman ve teknoloji firma-
larının yer aldığı Fuar Salonu 
ile madencilik alanında ulus-
lararası arama ve yatırımcı 
firmaların yer aldığı Yatırım-
cılar Salonu ziyaretçilerin en 

çok ilgi gösterdiği etkinlikler oldu. Fuar organizasyonuna ek 
olarak, PDAC bilimsel bir kongreye de ev sahipliği yaptı. Ma-
dencilik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelerin tartışıldığı 
kongrede çeşitli ülkelerdeki madencilik fırsatları da gündemin 
konuları arasındaydı.

Türkiye’de faaliyet gösteren maden arama ve işletme firmala-
rının büyük çoğunluğu fuarın katılımcıları arasındaydı. Ayrıca, 
Türkiye’den 100’e yakın firma temsilcisi ile Maden İşleri Genel 
Müdürü Mehmet Hamdi Yıldırım ve MTA Genel Müdürü Meh-
met Üzer de fuar etkinliğinde yer aldılar. Türkiye’den rekor sayı-
da katılımcı ve ziyaretçi fuarda Türk madencilik sektörünün bü-

Akın Kösetorunu 
Ticaret Müşaviri
Kanada Konsolosluğu
akin.kosetorunu@international.gc.ca

PDAC 2012 
Madencilik Fuar ve Kongresi

Rakamlarla PDAC 2012, 2011, 2010 karşılaştırması:

2012 2011 2010

Toplam Katılımcı Sayısı: 30,369 27,714 22,000

Uluslararası Katılımcı Oranı:  % 25 %25 %25,5

Kanada Dışından En Çok Katı-
lımcı Sağlayan Ülkeler: 

ABD, Avustralya, İngil-
tere, Çin ve Peru

-

Temsil Edilen Ülke Sayısı: 125 120 118

Öğrenci Katılımcı Sayısı: 1694 1119 1006
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yük ilgi çekmesini sağladı. Bu anlamda, Türkiye PDAC 2012’de 
yükselen ülkeler arasındaydı ve yakın dönemde uluslararası ya-
tırımcıların artan sayılarda Türkiye’ye gelmesi bu ilginin hayata 
geçişini sergileyecek. Bu yıl olduğu gibi, gelecek yıllarda da Türk 
maden sektöründen üst düzey bürokratların PDAC etkinliğine 
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      Hem krom 
hem de ferrokrom 
üreticilerin kar 
marjları, Güney 
Afrika ve Çin’in 
uyguladığı 
stratejiler 
neticesinde 
baskı altında 
kalmaktadır

K
rom cevheri kullanımı, büyük oranda, elde edilen 
cevherin ferrokroma dönüştürülmesini amaçlamak-
tadır. Kromun geri kalan kullanım alanları refrakter-
ler, döküm sanayi ve kimya sektörlerindedir. Elde 

edilen cevherin ferrokroma dönüştürülmesi ise bir ara adım 
olarak ifade edilebilir. Asıl amaç paslanmaz çelik ve diğer çelik 
alaşımlarının üretilmesidir.

Uluslararası Krom Geliştirme 
Birliği’nin (ICDA) 2010 yılına 
ait rakamları, 24 milyon ton 
düzeyinde bir krom üretimi 
gerçekleştirildiğini ortaya 
koymaktadır. Bu üretim raka-
mının detayları üretimin % 
95’e yakın bir oranda, meta-
lürjik cevher olarak ifade edi-
len ve ferrokrom üretimi için 
kullanılan ürünün elde edil-
mesi için yapıldığını göster-
mektedir. Geri kalan üretim-
de ise % 4‘lük pay refrakter 
ve döküm sanayini, % 1 düze-
yinde bir kullanım da kimya 

sektörünü kapsamaktadır. Çin’in dünya ekonomisinde varlığını 
kayda değer oranda göstermeye başladığı 2000’li yılların başı 

milat olarak kabul edilirse, krom üretimi gelişiminin son 12 se-
nede ortalama % 5,8’lik bir hızla arttığı görülmektedir.

Metalürjik krom cevheri vasıtasıyla üretilen ferrokrom büyük 
oranda paslanmaz çelik üretiminde kullanılmaktadır. Krom 
cevherinde olduğu gibi ferrokrom da farklı yapılarda üretil-
mektedir. Üretim % 90’a yakın bir oranda yüksek karbon ihti-
va eden ferrokrom alaşımını kapsamaktadır. ICDA’in açıkladığı 
resmi rakamlardan da anlaşılmakta olduğu üzere 2011 senesin-
de toplam 10 milyon tona yakın bir ferrokrom üretimi gerçek-
leştirilmiştir. Bu üretimin 9 milyon tona yakın bir kısmı yüksek 
karbonlu ferrokrom tarafında gerçekleşmiştir. Yüksek karbonlu 
ferrokrom özellikle paslanmaz çelik üretimi için kullanılmakta 
ve nihai ürün olan paslanmaz çeliğe paslanmaya karşı direnç 
sağlayıcı bir destek vermektedir. Çoğunlukla, paslanmaz çelikte 
kullanılan krom miktarı ise % 15 - 20 düzeyinde olmakta ve % 
11’in altı ve % 30’un üstünde kullanımlara çok sık rastlanma-
maktadır. Paslanmaz çelik türleri noktasında kullanılan krom 
oranı şu şekilde bir yapıya sahiptir:

Östenitik (Austenitic): 300 serisi olarak da ifade edilen bu tür,  •
% 16 - 20 oranında krom, % 8 - 14 oranında nikel ve % 2 
oranında mangan içermektedir. Bu tür, tüm paslanmaz çelik 
üretiminin % 70 - 75 oranında bir kısmını oluşturmaktadır. 
En tipik alt türü ise 18/10 olarak da bilinen ve % 18 oranında 
krom ve % 10 oranında nikel içeren türdür.

Görkem Kavçak
Piyasa Analisti
Yıldırım Holding AŞ
gorkem.kavcak@yildirimgroup.com

Krom Cevheri ve 
Ferrokrom Fiyatları Üzerinde
Artan Çin Etkisi ve Sonuçları

Feritik (Ferritic): 400 serisi ismi ile de anılan bu paslanmaz  •
çelik türünde % 11 - 28 arasında krom cevheri, % 1 oranında 
mangan mevcut bulunmaktadır. Dikkate değer özelliklerinin 
başında daha az maliyetli olması,  asidik ortamlara da direnç 
göstermesi ve manyetik bir yapıya sahip olması gelir.

Östenitik (Austenitic): 200 serisi türü de bulunan bu paslan- •
maz çelik çeşidinde ise nikel bulunmamakta, krom oranı % 
16 - 19 arasında ve mangan oranı ise % 5 - 15 arasında yer 
almaktadır.

Krom kaynakları noktasından bakıldığında ise Güney Afrika ve 
Zimbabve’nin ön plana çıktığı görülmektedir. Sadece bu iki ül-
kenin, tüm rezerv ve kaynakların % 85’ine sahip olduğu tahmin 
edilmektedir. Yapılan tahminler Güney Afrika’nın 3 milyar ton 
düzeyinde rezervinin ve 5 milyar ton düzeyinde kaynağının 
olduğunu, Zimbabve’nin ise 140 milyon ton düzeyinde rezer-
vinin ve 1 milyar ton düzeyinde kaynağının olduğunu ortaya 
koymaktadır. Fakat krom rezerv ve kaynaklarının mevcut bu-
lunduğu ülkeler sadece bu iki ülke ile kısıtlı değildir. Kromun 
kayda değer oranda mevcut bulunduğu diğer ülkeler ise Türki-
ye, Kazakistan, Pakistan, Arnavutluk, İran, Finlandiya, Hindistan, 
Brezilya, Kanada ve Umman’dır.

Krom Cevheri ve Ferrokrom’un Fiyat 
Dinamikleri
Her ne kadar, uzun yıllar yetecek büyüklükte krom cevheri re-
zerv ve kaynağı mevcut olsa da temin edilen krom ve üretilen 
ferrokrom noktasında işleyen piyasa dinamikleri farklı temel-

lere dayanmaktadır. Bol bulunması sebebiyle ilk etapta değe-
ri noktasında kıymetinin düşük olacağı düşünülse de krom ve 
ferrokrom, paslanmaz çelik üretiminde, yerleri doldurulamaz 
ürünler olmaları sebebiyle, son derece önemli bir yere sahip-
tirler. Fakat 2000’li yıllar sonrasında Çin’in hem tüm dünya 
ekonomisinde ciddi bir atılım yapması ve hem krom hem de 
ferrokrom pazarlarında önemli bir piyasa oyuncusu konumuna 
yerleşmesi bu iki ürünün üzerinde daha fazla fiyat baskısı oluş-
masına sebep olmaktadır. Fiyatlar üzerinde meydana gelen bu 
tipte piyasa düzenine olumsuz yönde etki eden faktörler ise 
üretimin sağlıklı ve sürdürülebilir bir piyasada gerçekleşmesine 
engel olmaktadır.

Genel bir perspektiften bakıldığında krom ve ferrokrom fiyat-
ları, hem kendi aralarındaki ilişki sonucunda şekillenirken aynı 
zamanda paslanmaz çelik ve üretiminde kullanılan diğer em- 
tiaların da fiyat değişimlerinden etkilenerek değişim gös- 
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termektedir. Özellikle nikel, molibden, demir cevheri, koklaşa-
bilir kömür, hurda, petrol ve elektrik birim fiyatları, paslanmaz 
çelik üretiminde girdi olarak kullanılmaları sebebiyle, krom ve 
ferrokrom fiyatları ile yakın ilişkiye sahip bulunmaktadırlar.

Fakat krom ve ferrokrom fiyatları sadece paslanmaz çelik ve 
girdi olan diğer emtiaların fiyatları ile değişmemekte, aynı za-
manda döviz kurları ve genel makro ekonomik durum ile de 
bağlantılı bir seyir izlemektedir.

Krom Cevheri ve Ferrokrom Üzerinde Çin Etkisi
Krom / ferrokrom fiyatları üzerinde paslanmaz çelik üretimin-
de kullanılan diğer emtiaların, enerji fiyatlarının ve genel eko-
nomik düzene ait beklentilerin etkisi olsa da, bir diğer önemli 
faktör de Çin’in yıllar içinde ilgili pazarlarda daha hakim konu-
ma gelmesidir. Son 10 sene zarfında Çin’in çelik ve paslanmaz 
çelik üretimini yüksek bir hızla arttırıyor oluşu bu hakimiyette 
önemli rol oynamaktadır. 2011 yılına ait açıklanan son veriler, 
paslanmaz çelik üretiminde toplam üretim hacmi olan 34 mil-
yon tonun yaklaşık 14 milyon tonluk (% 41) kısmının Çin tara-
fından üretildiğini göstermektedir. Böylesine büyük bir üretici 
konumuna gelen Çin’in paslanmaz çelik üretiminde kullanılan 

emtialara talebi ve tüketimi de aynı oranda artmaktadır. Ancak 
bu noktada ilgili emtiaların bütününün Çin’de, kendi tüketimini 
karşılayabilecek ölçüde üretilebildiğini söylemek mümkün de-
ğildir. Özellikle krom cevherinin Çin’de mevcut bulunmaması 
paslanmaz çelik üretiminde kullanılan diğer emtiaların aksine 
Çin’in bu emtiaya olan bağımlılığını ortaya çıkarmaktadır.

Bu durum ise krom cevheri rezerv, kaynak ve üretiminin mev-
cut bulunduğu ülkelerin avantajlı konuma gelmesi gerektiği 
beklentisini ortaya çıkarmaktadır. Fakat beklenti bu yönde olsa 
da gerçek bundan farklı bir yapı sergilemektedir.

Güney Afrika’nın Krom Cevheri Üretim Politikası ve 
Ferrokroma Etkileri
Krom kaynaklarının en yoğun olarak bulunduğu ülke olan Gü-
ney Afrika, 2011 senesinde sadece Çin’e yaptığı 4,7 milyon ton 
hacmindeki krom cevheri ihracatında payını, toplam içinde 
yaklaşık % 50’ye çıkarmıştır. 2010 yılında ise payı % 36 düzeyin-
de gerçekleşmiştir. Son yıllarda Güney Afrika’nın krom cevheri 
ihracatında payını bu denli arttırmış olmasında büyük oranda 
paya sahip olan etken ise platin üretimi gerçekleştiren firmalar 
olmuştur. Bu firmaların platin üretimi sırasında yan ürün olarak 
elde ettikleri UG2 tipi krom cevherini neredeyse sıfır maliyet ile 

üretmeleri, Çin lehine 
yeni bir kapının açılma-
sını sağlamıştır. Bu şir-
ketlerin ürettikleri krom 
cevherini, platin üretimi 
maliyetlerini düşürmek 
amacıyla yok pahasına 
satmaları ve fiyatlama 
noktasında yüksek kar 
marjı sebebiyle genel 
piyasa dengelerini gö-
zetmemeleri, özellikle 
paslanmaz çelik üreti-
mini yıldan yıla arttıran 
Çin’e yapılan ihracatı 
kayda değer oranda 
arttırmıştır.

Ancak bu durum, en 
büyük alıcı konumuna 
gelen Çin’in krom cev-
heri fiyatları üzerin-
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de baskı oluşturmasına neden olmuş ve son yıllarda fiyatların 
geçmişe oranla ciddi miktarda gerilemesinde etkin rol oyna-
mıştır. Güney Afrika’nın krom ihraç fiyatları üzerinde meydana 
gelen bu gerileme eğilimi, diğer krom üreticisi ülkelerin de re-
kabet koşulları gereği fiyat kırmaları sonucunu doğurmuştur.

Fiyatlar üzerinde bir diğer etki ise küresel boyutta meydana ge-
len gelişmeler olmaktadır. Bu noktada meydana gelen krizlerin 
doğrudan daraltıcı etkileri söz konusu olduğu gibi aynı zaman-
da paslanmaz çelik talebinde meydana gelen gerilemenin de 
etkisi sonucu fiyatlar üzerinde gerileme meydana gelmektedir. 
Özellikle son 4 senelik dönem değerlendirildiğinde 2008’in 2. 
yarısında ve 2011’in son çeyreğinde piyasalarda kriz ortamının 
oluşması, paslanmaz çelik üretimini geriletmiş ve bu sebeple 
de krom cevheri fiyatları üzerinde azalma yönünde baskı güç-
lenerek artmıştır. Ancak her ne kadar küresel genel görünüm 
zayıflamış olsa bile, Çin krom cevheri alımlarını sürdürmeye 
devam etmiştir. Bu durum düşen fiyatlardan faydalanarak stok 
tutma eğiliminin bir neticesi olmuştur. 

Çin’in Ferrokrom İthalatı İkamesi: UG2 Krom Cevheri
Güney Afrika’nın UG2 tipi krom üretimini arttırması, yukarıda 

da ifade edilen sebep-
ler sonucunda, Çin’in bu 
tip ürüne olan talebinin 
kuvvetlenmesine destek 
olmuştur. Platin üreticile-
rinin yan ürün olarak elde 
ettikleri, düşük maliyeti 
olan ve platin üretimi 
maliyetlerini de düşüren 
krom cevherinin Çin piya-
sasında daha fazla rağbet 
görüyor oluşu sonucun-
da Çin artık daha fazla 
miktarda krom cevheri 
alıp, ferrokrom sanayisini 
geliştirerek, kendi ferrok-
romunu kendi üretir hale 
gelmiştir. Böylelikle de dış 
piyasadan almak zorunda 
kaldığı ferrokrom miktarı 
azalma eğilimine girmiş-
tir. Kısaca ifade etmek ge-

rekirse Çin ferrokrom ithalatçısı konumundan, krom ithalatçısı 
konumuna geçiş yapmaktadır.

Veriler de böylesi bir durumun varlığını ortaya koymaktadır. 
Elde edilen veriler sonucunda görülmektedir ki Çin, Güney 
Afrika’dan artık daha hızla artan bir oranda krom ithal ederken, 
ferrokrom dış alımları ise daha dar bir aralıkta gelişim sergiler 
olmuştur. 2011 yılı itibariyle toplam 1,9 milyon ton ferrokrom 
ithal ederken iç piyasa üretimi 2,8 milyon ton düzeyine ulaş-
mıştır. Önümüzdeki kısa vadede ise bu hızla üretimini arttırma-
sı halinde Güney Afrika’nın ferrokrom üretim düzeyini aşması 
yüksek bir ihtimal olarak gözükmektedir.

Çin’in Krom Cevheri ve Ferrokrom Piyasalarındaki Bo-
zucu Etkileri
Fakat Çin’in daha fazla krom cevheri talep ve ithal edip daha 
az miktarda ferrokrom dış alımına gitmesi, Güney Afrika’nın dü-
şük fiyatlı krom cevheri ihraç etme politikası ile beraber değer-
lendirildiğinde, tüm krom / ferrokrom piyasalarının sağlıklı bir 
gelişim sergilemesine en büyük engeli oluşturmaktadır. Çin’in 
krom cevheri üretiminde elinin kuvvetli olmaması, ancak bunu 
da Güney Afrikalı platin üreticilerinin uyguladıkları düşük krom 
cevheri fiyat politikaları sonucunda aşması, Çin’in piyasa üze-
rinde tekel konumunu güçlendirmektedir. Tekel konumunda 
olması ise sadece Güney Afrikalı krom / ferrokrom üreticilerini 
değil aynı zamanda küresel ölçekte diğer piyasa oyuncularının 
da sağlıklı ve sürdürülebilir bir ortamda, hem üretim hem de 
ticaret yapmalarına engel olmaktadır.

Ayrıca son dönemde, özellikle ferrokrom üretiminde artan 
enerji maliyetleri, üretimin daha da güç bir zeminde yapılır hale 
gelmesinde önemli bir diğer etken olmaktadır. Güney Afrika’nın 
son yıllarda artan enerji maliyetleri bunu kanıtlar nitelikte bir 
yapıya sahiptir. Ülkede artan enerji maliyetleri, elektrik girdi ih-
tiyacı yüksek olan ferrokrom üretimini, piyasadaki düşük   
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ferrokrom fiyatlarının da konuya dahil edilmesi neticesinde,  
kayda değer oranda güçleştirmektedir.

Sonuç ve Değerlendirme
Netice itibariyle, en büyük krom cevheri üreticisi konumunda 
olan Güney Afrika’nın devam ettirmekte olduğu yüksek düzey-
de UG2 krom cevheri üretimi, bu eksende artan ihracat hacmi 
ve düşük fiyat stratejisi ile sadece kendi iç piyasasındaki ferrok-
rom üreticileri için bir engel teşkil etmemekte, aynı zamanda 
küresel ölçekte krom/ferrokrom üretim ve ticareti yapan diğer 
ülkeler için de sorun oluşturmaktadır. Aynı zamanda Güney 
Afrika’da olduğu gibi diğer ülkelerde de zaman içinde artan 
enerji fiyatları zaten düşük seviyelerde olan ferrokrom fiyatla-
rından elde edilen karların dar bir seviyede kalmasını sebep ol-
maktadır. Nihai noktada ise hem krom hem de ferrokrom üreti-
cilerin kar marjları, Güney Afrika ve Çin’in uyguladığı stratejiler 
neticesinde, baskı altında kalmaktadır.

Bu sebeple, mevcut düzenin devam etmesi halinde krom / fer-
rokrom fiyatları üzerinde devamlı surette fiyat baskısı söz ko-
nusu olacak, Çin ferrokrom üretiminde önümüzdeki yıllarda ilk 
sırada yer almaya devam ederek Güney Afrika ile sadece krom 
temini noktasında ilişki halinde olacaktır. Her ne kadar Çin için 
bu durum devam ettirilebilir gibi gözükse de Güney Afrika’nın 
krom üretimi ile ilgili alacağı her hangi bir Çin aleyhine tedbir 
hem Çin’in hem de Dünya paslanmaz çelik piyasalarının denge-
lerine etki edebilir. Bu sebeple sadece krom / ferrokromun değil 
aynı zamanda paslanmaz çelik piyasalarının da sürdürülebilir 
bir büyümeye sahip olabilmesi adına Güney Afrika ve Çin’in uy-
guladıkları stratejilerinde genel kabul görmüş piyasa kuralları 
ölçüsünde hareket etmeleri gerekmektedir. Aksi halde, ileriki 
dönemlerde Güney Afrika’nın krom cevheri ihracatında alacağı 

Çin aleyhine bir karar sadece krom / ferrokrom piyasalarını de-
ğil paslanmaz çelik ve diğer bağlı emtiaları da olumsuz yönde 
etkileyebilecektir.

Sonuç olarak, sadece Çin’in krom ve ferrokrom fiyatları üzerin-
de uyguladığı, piyasa dengelerini kısa ve orta vadede bozan, 
uzun vadede de tıkanma noktasına getirmesi muhtemel yakla-
şımı değil, aynı zamanda en büyük krom ve ferrokrom üreticisi 
konumunda olan ve krom cevheri için her hangi bir ikamesi-
nin olmadığının bilindiği, Güney Afrika’nın izlediği politikaların 
da önemi çok büyüktür. Hem kendi menfaatleri için hem de 
krom / ferrokrom piyasalarının daha sağlıklı ve sürdürülebilir 
bir zeminde devam edebilmesi için alacağı tedbirlerin önemi 
yadsınamaz. Ancak böylelikle Çin’in bu iki ürün için devam et-
tirmekte olduğu fiyat düşürücü politika karşısında durulması 
mümkün olacaktır.   
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      Ülkemiz, 
küresel 
pazarlardaki 
rekabet gücünü 
artırmak için 
ileri teknolojiyi 
transfer etmek 
veya oluşturmak 
zorundadır

D
oğal maden kaynaklarının ticareti ve yatırımı, ha-
yatın devamlılığını ve yerel kalkınmayı sağlamakla 
beraber, gelir elde edilmesinde, kalkınma ve refa-
hın oluşturulmasında önemli bir konuma sahiptir. 

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak kalay, tantal ve volfram 
madenlerinin önemi gittikçe artmaktadır. Bu madenlerin bü-
yük bir bölümü, çatışmalardan etkilenen ve yüksek derecede 
riske sahip bölgelerde (Büyük Göller Bölgesi - Demokratik 

Kongo Cumhuriyeti(1)) yer 
almaktadır. Bu bölgelerde 
maden kaynaklarının üreti-
mi önemlidir ve doğrudan 
veya dolaylı olarak bu üretim 
silahlı çatışmalara ve insan 
hakları ihlallerine neden olur, 
ayrıca ekonomi ve sosyal kal-
kınmayı engeller. 

Yüksek riskli bölgelerdeki bu 
madenleri güvenli bir şekil-
de üretmek, firmaların insan 
haklarına saygılı olmalarını 
sağlamak ve maden veya 
metalin ticareti aşamasında 

firmaların muhtemel bir çatışmaya neden olmalarını önlemek, 
küresel anlamda sorumlu arz zinciri konusunda hükümetler ta-
rafından adım adım uygulanabilecek idari tavsiyeleri sağlamak 
amacıyla OECD tarafından “Çatışmalardan Etkilenen ve Yüksek 
Derecede Riske Sahip Bölgelerde Maden Arz Zincirine ilişkin 

OECD Due Diligence Rehberi” hazırlanmıştır. Due Diligence 
(Detaylı Araştırma) Rehberi ile şeffaf, çatışmasız arz zinciri ve 
madencilik sektöründe sürdürülebilir şirket eğilimleri oluştu-
rulması amaçlanmıştır(2). 

Rehber, çatışmalardan etkilenen ve yüksek derecede riske sahip 
bölgelerden maden veya metal tedariki yapan her firma tara-
fından kullanılabilir. Firmaların faaliyetlerini yürütürken ortaya 
çıkabilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek veya azaltmak 
amacıyla gerçek ve potansiyel risklerin tespiti ve ele alınmasına 
yönelik tedbirleri içerir. Ancak bu faaliyetler yürütülürken her 
olayın kendine has özelliklerinin olduğu noktasından hareketle 
firma büyüklüğü, faaliyet alanı, ülke şartları, sektör, ürün özel-
likleri, söz konusu hizmetler vb. göz önünde bulundurularak 
esnek davranılması gerekmektedir.

Çatışmalardan etkilenen, yüksek derecede riske sahip bölge-
lerde madencilik yapan ve ticareti ile uğraşan firmalar, o yerde 
büyüme, refah, gelir ve mahalli kalkınmada potansiyel bir etki-
ye sahip olsalar da, bu yörelerin hassasiyeti nedeniyle firmalar, 
insan hakları ihlalleri ve çatışma da dahil olmak üzere, bilme-
den, önemli sayılabilecek olumsuz etkilere neden olma veya 
onlarla bağlantılı olma riski ile karşı karşıya kalabilirler. Kalay, 
tantal, volfram ve altının küresel arz zinciri yönetimine esas ola-
cak şekilde OECD tarafından hazırlanan çerçeve Due Diligence 
Rehberi firmalara yol gösterecektir. 

Rehber, çatışmalardan etkilenen ve yüksek derecede riske sahip 
bölge kaynaklı kalay, tantal, volfram madenleri veya mineral tü-
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revleri ile altını kullanan veya üreten mineral arz zincirindeki tüm 
firmaları kapsamaktadır. Due diligence uygulamaları her ne ka-
dar firmanın, arz zinciri içerisindeki faaliyetlerini en uygun hale 
getirme zorunluluğu ortaya koymasa da, tüm firmaların insan 
hakları ihlallerine veya çatışmaya iştirak etmediklerini ispatla-
makta due diligence çalışmalarını araç haline getirmeleri şarttır.

Uluslararası Kalay Araştırma Enstitüsü (ITRI)(3) Kalay Arz Zinciri 
Girişimi (ITSCI)(4)’nin uygulanmasını zorlaştıran en önemli prob-
lemlerden birisi de çocuk işçiliğidir. Çatışmalardan Etkilenen ve 
Yüksek Derecede Riske Sahip Bölgelerde Maden Arz Zincirine 
ilişkin OECD Due Diligence Rehberi(5)’nde, çatışmalardan etki-
lenen ve yüksek derecede riske sahip bölgelerden mineral sev-
kiyatında veya maden işletmelerinde çocuk işçi çalıştırılmasına 
müsamaha edilmeyeceği özellikle belirtilmektedir.

Ülke Olarak Yapılması Gerekenler
Hammaddeler, ileri teknoloji ürünlerinin ve küreselleşme ile 
beraber günlük hayatın vazgeçilmezidir. Ancak, bu maddelerin 
elde edilebilirliği, değişik vesilelerle Avrupa Birliği (AB) raporla-
rında da belirtildiği gibi, devamlı tehdit altındadır. Bu nedenle 
de AB, 17 Haziran 2010 tarihinde “AB için Kritik Hammaddeler” 
(6) adıyla bir rapor hazırlayarak 14 adet hammaddeyi “kritiklik” 
kategorisine almıştır. 

İleri teknoloji hammaddelerin önemi nedeniyle Türkiye’de kon-
vansiyonel madenlerin yanında ileri teknoloji için gerekli olan 
hammaddelerin aranması (nadir toprak elementlerinin önemine 
burada işaret etmek gerekmektedir), zenginleştirilmesi ve rafi-

nasyonu konularının Türkiye’nin madencilik sektörünün günde-
mine acilen taşınmasının zorunlu olduğu değerlendirilmektedir.

Bugün dünyada tartışılmaz bir pozisyonda olan ileri teknoloji 
hammaddeler konusunda bir farkındalık ve bu konuda bilgi ta-
banı oluşturulması gerekmektedir. Aynı zamanda bu ürünlerin 
katma değeri yüksek ürünler olarak pazara sunulması ve diğer 
birimlerdeki politikalarla koordinasyonlu bir şekilde yürütül-
mesi ülkemizin ileriye dönük menfaatlerinin bir parçasıdır.

Türkiye sanayileşmekte olan bir ülkedir. Ülkemiz, küresel pazar-
lardaki rekabet gücünü artırmak için ileri teknolojiyi transfer 
etmek veya oluşturmak zorundadır. Bu nedenle de arz riski faz-
la olan hammadde tedarikini güvence altına almak için sağlıklı 
politika ve programların oluşturulması gerekmektedir. Bu bağ-
lamda, yerli imkanları araştırmak için, tüm Türkiye’yi kapsayan 
bir proje bazında teknik donanım (ve laboratuvar), yasal çerçe-
ve, uzman personel ve finans imkanlarının bir bütün halinde 
harekete geçirilerek, hızlandırılmış bir uygulama anlayışı için-
de zaman kaybetmeden yapılması, yerli maden sanayimiz için 
önem arz etmektedir. Bu çalışma kapsamında, Türkiye’de bakır, 
çinko-kurşun yatakları da dahil olmak üzere kömür külleri, ma-
den atıkları vb. ürünler, ileri teknoloji hammaddeler açısından 
gözden geçirilmelidir.

Kalay, Tantal ve Volfram Hakkında Özet Bilgi

Kalay: Metalik konserve kutularında kaplama malzemesi olarak, 
boru ve elektrik iletkenlerinde lehim işlerinde ve yataklarda 

Kongo’da Bir Volfram İşletmesi



ve çok farklı uygulamalarda alaşım malzemesi olarak kullanılır. 
Sanayi toplumu için çok önemli bir yere sahiptir ve birçok uygu-
lamada tamamen uygun alternatifi yoktur. 

Kalay, alaşım ve alaşım kaplamalarında önemli bir yere sahiptir. 
Bunun örnekleri; motor yatakları, bronz ve yakıt tankı kaplama-
larıdır. Kalay-çinko kaplamaları özellikle korozyona dayanıklı-
dır. Düz yüzey oluşturmak için ergimiş kalay üzerinde ergimiş 
camın yüzdürüldüğü cam yüzdürme metodunda (Pilkington 
Process) olduğu gibi kalay bazen saf metal olarak kullanılır. Ka-
lay metaller arasında en yüksek ısı sığasına sahiptir ve örneğin 
nükleer füzyon reaktörlerini soğutmada kullanılır.

Kalay tüketiminin en fazla geliştiği alanlardan birisi de, birçok 
uç uygulamayı kapsayan 
“Kimyasal” sektörüdür. 

Çok az miktarda sülfit mine-
rali (Stannit - Cu

2
FeSnS

4
)’ten 

elde edilmekle beraber, en 
önemli kalay madeni kasi-
terit (SnS)’tir. Kalay hem pri-
mer (asidik igneous derinlik 
kayaları) hem de sekonder 
(alüviyal ve elüviyal) yatak-
larda oluşur. Çin, Peru ve 
Endonezya dünyada önemli 
kalay üreticileri arasındadır.

23 Aralık 2011 tarihi iti-
barıyla The London Metal 
Exchange’de peşin (cash) fi-
yatı 8,80 USD/pound’dur. 

Tantal: Baz metaller grubuna dahil sert ve dövülebilir bir ele-
menttir. Kimyasal özelikleri niyobyuma benzer. 100 C°’nin altın-
daki organik ve inorganik asitler karşısında korozyona olağa-
nüstü bir şekilde dayanıklıdır. Bu durum, ana metali kaplayan 
tantal filmin özelliğinden kaynaklanmaktadır. Tantal oksit taba-
kası aynı zamanda elektrolitik kapasitörler için dielektrik malze-
me olarak kullanılır. 

2005 yılında, nihai kullanım pazarlarında tantalın kullanıldığı 
alanlar ve kullanım payları şöyledir:

Kapasitörler: IT ve telekomünikasyon cihazlarının (mobil te- •
lefon, notebooklar, dijital kameralar…) ana bileşeni tantal 
olan elektrolitik kapasitörleri için metal tozu olarak, 

Kongo’da yer alan bir bakır işletmesi
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Tıp: Doku uyumluluğu ve toksik olmayan özellikleri nedeniy- •
le tantal tıpta birçok alanda kullanılır, 

Alaşım: Tantal - volfram alaşımları ve tantal içeren süper  •
alaşımlar, yüksek sıcaklıktaki dayanım ve mukavemetleri 
nedeniyle oldukça revaçtadır. Bu alaşımlar, kimyasal sanayi 
ekipmanlarının imalinde, uçak motorlarında ve sabit gaz ve 
buhar türbinlerinde kullanılır.

Optik sanayi: Tantal bileşikleri arasında en fazla tantal pentok- •
sit olmak üzere, özel cam üretiminde (ısı yansıtmalı, yüksek 
refraktif indeksli ve düşük optik saçılımlı) kullanılmaktadır.

Tantal talebini artıran etmenler arasında yer alan süper alaşım-
lar, kaplama sanayi ve mikro elektronik (mikro kapasitörler) için 
tantal talebinin gelecek 20 yıl içinde ikiye katlanacağı tahmin 
edilmektedir. Çok hassas bir sektör olan elektronik sektörü tan-
tal fiyat gelişmelerinden güçlü bir şekilde etkilenecektir. Bu da 
cihazlarda küçülme ve ikameyi zorlayacaktır. 
                                                             
Avustralya ve Brezilya dünyada en önemli tantal üreticileridir. 
Diğer önemli kaynaklar; Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 
Etiyopya, Mozambik, Nijerya, Rusya ve Rvanda’dır.

Tantalın geri kazanımı sınırlıdır. İkamesi zordur. İkamesinin 
mümkün olduğu alanlarda performans kaybı söz konusudur.

Herhangi bir metal borsasında işlem görmediğinden tantal mi-
neralleri için resmi veya yayınlanmış bir fiyat mevcut değildir.

Volfram: Kendine has özellikleriyle ticari, endüstriyel ve aske-
ri kullanım alanları olan bir metaldir. Volfram tabiatta sadece 
kimyasal bileşikler şeklinde oluşur. 30’un üzerinde volfram mi-
nerali bilinmesine rağmen bunlardan sadece ikisi endüstriyel 
kullanım için önemlidir. Bunlar volframit ve şelittir. Volframın 
fiziki özellikleri kayda değerdir. Alaşımsız metaller arasında en 

yüksek ve tüm elementler 
arasında karbondan son-
ra ikinci en yüksek ergime 
noktasına sahiptir. Diğer 
bir özelliği sudan 19,3 kez 
daha ağır olmasıdır.

Volfram, en önemlisi 
tungsten karbür olmak 
üzere (% 60) geniş bir 
kullanım alanına sahiptir. 
Sinterlenmiş karbürler 
(sert metaller olarak da 

adlandırılırlar) metal işlemede, madencilikte ve kostrüksiyon 
endüstrisinde kullanım alanı olan aşınmaya karşı dayanıklı 
malzemelerdir. Volfram metal teller ve elektrotlar aydınlatma, 
elektronik, elektrik, ısıtma ve kaynak uygulamalarında kullanılır. 
Ağırlık ve karşı ağırlık uygulamalarında, türbin kanatları için sü-
per alaşımların üretiminde, takım çelikleri, aşınmaya dayanıklı 
alaşım parçaları ve kaplamalarda kullanılır. 

Volfram, silahlar, ısı emiciler, radyasyon kalkanı ve yüksek yo-
ğunluk için ağır metal alaşımları yapımında da kullanılır. Alaşım 
ve kompozitleri, mermilerde kurşun yerine kullanılır.

Kimyasal bileşikleri katalizör, ateşe dayanıklı bileşikler, yarı ilet-
ken, boya, inorganik pigmentler ve yüksek sıcaklık yağlayıcıları 
imalinde kullanılır.

Dünyada volfram rezervleri ve kaynakları açısından Çin ilk sırayı 
almaktadır. Kanada, Kazakistan, Rusya ve ABD önemli volfram 
kaynaklarına sahiptir. Volfram üretiminin % 78’i Çin kaynaklıdır 
ancak Çin volframı sadece katma değerli olarak ihraç etmek-
tedir. Bu, ihraç edilecek ana volfram hammaddesi sadece APT 
(ammonium paratungstate) ve oksit olarak ihraç edildiği anla-
mına gelir. Dünya üretiminin % 26’sını Avrupa ithal eder.

Yaygın bir şekilde ticareti yapılan primer volfram hammaddesi 
APT’dir ve fiyatı, üst sanayi (upstream) için referans fiyatı; alt sa-
nayi (downstream) için ise volfram metal tozu ve volfram metal 
karbür fiyatı, referans fiyatı olarak alınır.  

Fotoğraflar
www.commdev.org •
www.geolocation.ws •

Kaynaklar
“Çatışmalardan Etkilenen yüksek derecede riske sahip bölge” tanımı ile silahlı çatışma, yaygın 1. 
şiddet ve insanlar için tehlikeli olabilecek her türlü şiddet anlaşılır. Silahlı çatışma, iki veya 
daha fazla ülkeyi ilgilendiren uluslararası veya uluslararası özelliğe sahip olmayan çatışma, 
özgürlük mücadelesi, ayaklanma isyan vb. gibi değişik şekillerde ortaya çıkabilir. Yüksek 
derecede riske sahip bölge tanımı ile , siyasi açıdan istikrarsız, siyasi baskı, kurumsal zafiyet, 
güvensiz, sivil altyapının çöktüğü ve yaygın şiddetin olduğu yerler anlaşılır
OECD Due Diligence Guidance for Responsible supply Chains of Minerals from Conflict-2. 
Affected and High Risk Areas
International Tin Research Institute3. 
ITRI Tin Suply Chain Initiative4. 
OECD Due Diligence Guidance5. 
Critical RawMaterials for the EU6. 

Kongo’da Madencilik
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      SmartTag™, 
endüstriyel 
uygulamalar 
kategorisinde 
Avustralya 
Bilgi Endüstrisi 
Birliği’nin 
iAward ödülünü 
kazanmıştır

S
martTagTM, radyo frekansı yayan etiketler (tag) ve bu 
etiketleri algılayan antenlerden ibarettir. Sistem, bir 
maden işletmesinde cevherin patlatmadan itibaren 
tüvenan cevher yığınları, kırıcılar, ara stoklar ve en so-

nunda cevher hazırlama tesisine kadar işaretlenmesi suretiyle 
izlenmesine olanak sağlamaktadır. Bu yazıda, özetle Smart-
TagTM cevher takip sisteminin bugünü ve geleceği gözden 
geçirilecek, sistemin kullanıldığı örnek uygulamadan elde 
edilen sonuçlar tartışılıcaktır. 

Bir maden işletmesinde kullanım alanına uygun kalite ve özellik-
lerde ürün üretilmesinde proses kontrolünün önemi büyüktür. 
Ürün özelliklerini kontrol etmenin bir yolu hammaddeyi proses 

boyunca takip etmektir. Ma-
dencilik ve agrega endüstri-
lerine proses teknolojisi ala-
nında danışmanlık hizmetleri 
veren Metso Proses Teknoloji 
ve İnovasyon (PTI) grubunun 
yürütmüş olduğu projelerin 
önemli bir kısmı Proses En-
tegrasyonu ve Optimizasyonu 
(PIO) çalışmalarını kapsamak-
tadır. PIO çalışmaları, delme 
ve patlatma tasarımı ve uygu-
lamalarının cevher hazırlama 
proseslerine olan etkilerinin 
araştırılmasını kapsamaktadır. 

PIO projelerinin amacı, üretim sürecindeki her bir prosesin tek 
başına optimize edilmesi yerine, sistemin bir bütün olarak ele 
alınarak optimizasyonunun yapılması, böylece işletme karlılığı-
nın maksimize edilmesidir. 

PIO çalışmalarında cevher özelliklerinin, işletmenin farklı pro-
ses aşamalarında bilinmesi kritik öneme sahiptir. PTI Avustralya 
ekibi, patlatma, tüvenan yığınları, kırıcılar, ara cevher stokları 
ve en sonunda konsantratöre kadar (Şekil 1) cevherin izlenme-
si için radyo frekansı ile algılama teknolojisini kullanan (RFID 
transponder) elektronik etiketler geliştirmiştir. SmartTag™ ola-
rak adlandırılmakta olan bu sistem 2007 yılında ticarileştirilmiş-
tir. 

SmartTag™, PTI’nun madenden tesise PIO projeleri kapsamın-
da yürütmüş olduğu tesis örnekleme çalışmaları esnasında, 
tesise beslenen malzemenin kaynağının hassas bir şekilde be-
lirlenmesi ve besleme özellikleri ile tesis performansı arasında 
ilişkinin kurulmasında başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. PTI 
tarafından dünya çapında bir çok tesiste, SmartTag™ sisteminin 
kullanıldığı 20’nin üzerinde PIO projesi gerçekleştirilmiştir. 

Dr. Birol Sönmez
Metso Proses Teknoloji ve İnovasyon
birol.sonmez@metso.com

Bir maden yatağında birbirlerine yakın konumda farklı tenör, kayaç yapısı 
ve sertliğe sahip cevher blokları bulunabilmektedir. Bu durumda kırma 
devresi ve konsantratöre beslenen cevherin hangi özelliklere sahip cev-
her bloğundan yapıldığının bilinmesi tesis verimliliği açısından oldukça 
önemlidir. Bunun için besleme özelliklerinin patlatmadan itibaren tüm 
üretim süreçleri boyunca izlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla Metso 
Proses Teknoloji ve İnovasyon Birimi (PTI) tarafından Radyo Frekansı ile 
Tanımlama (RFID) teknolojisini kullanan, yenilikçi cevher takip sistemi 
SmartTag™ geliştirilmiştir. 

Metso SmartTag™ ile
Madencilik Uygulamalarında 
Cevher Takip Sistemi

Şekil 1. Tipik cevher akışı

Ara Stok

SAG Beslenmesi
[ID, t]

[ID, t]

[ID, x, y, z]

Anten

Anten

Pasa
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SmartTagTM sisteminin sağlayacağı yararlar şu şekilde sıralanabilir;

Konum bazlı maden verilerinin zaman bazlı proses verileri  •
ile ilişkilendirilmesi (tesiste hangi zaman diliminde hangi 
özelliklere sahip cevherin işlendiğinin tespiti),
Daha güvenilir cevher harmanları hazırlanması, •
Özellikleri bilinen farklı cevher tiplerine uygun proses deği- •
şiklikleri için önceden hızlı önlemlerin alınması,
Cevher yığınları ve silolarında durma süresinin ölçülmesi, •
Patlatma sonucu oluşan seyrelmenin (tenör azalması) tah- •
min edilmesi.

Başlangıçta PTI tarafından yürütülen projelerde kullanılmak 
üzere geliştirilen SmartTagTM, ticari olarak ilk kez Şili’de bulunan 
büyük madenlerde kullanılmıştır. 2007 yılında sistemin daha 
büyük ölçekte üretimine geçilmesiyle birlikte Avustralya, Peru, 
Brezilya, ABD ve Portekiz’de bulunan tesislere SmartTagTM sis-
tem kurulumu yapılmıştır. 2010 yılında yeni bir arayüze kavu-
şan sistem, endüstriyel uygulamalar kategorisinde Avustralya 
Bilgi Endüstrisi Birliği’nin (Avustralya bilgi ve iletişim teknoloji 
endüstrisini temsil etmektedir) 16 yıldır ev sahipliğini yaptığı 
ve yenilikçi ürünlere verilen iAward ödülünü kazanmıştır.

SmartTag™ Sistemi ve Yenilikler
SmartTag™ sistemi Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) tek-
nolojisini kullanmaktadır. Bu teknoloji radyo frekansı kullana-
rak nesneleri otomatik olarak tanıma yöntemidir. RFID, temel 
olarak bir etiket ve okuyucudan meydana gelir. RFID etiketleri 
nesneye ait girilen bilgileri almak, saklamak ve göndermek için 
programlanabilirler. Ürün üzerine yerleştirilen etiketlerin oku-
yucu tarafından okunmasıyla alınan bilgiler otomatik olarak 
kaydedilir. Bir SmartTagTM RFID etiketi, radyo frekansı ile yapı-
lan sorguları almaya ve cevaplamaya olanak tanıyan bir silikon 
yonga, anten ve koruyucu kaplamadan meydana gelir. Anten 
radyo frekansı kullanarak nesne bilgilerini okuyucuya iletir. Ko-
ruyucu kaplama, etiketi patlatma şok dalgalarından ve taşın-
ma esnasında meydana gelebilecek zararlı etkilerden korumak 
içindir. SmartTagTM RFID etiketleri pasif (etkisiz) etiket türüdür. 
Bu etiketlerin kendi güç kaynakları yoktur ve okuyucu anten-
lerden yayılan güvenli seviyelerdeki elektromanyetik enerji ile 
çalışırlar. Bu özelliklerinden dolayı SmartTagTM etiketi teorik ola-
rak sonsuz ömürlüdür.

Bir SmartTag™ RFID etiketi, maden ocağından tesise olan yol-
culuğunu bir takım aşamalardan geçerek yapmaktadır. İlk ola-
rak belirlenen lokasyona yerleştirilecek RFID etikete ait kimlik 
numarası (bu numara her bir etiket için özeldir) ve lokasyon 
bilgileri avuç içi bilgisayar (PDA) kullanılarak kaydedilir ve eti-
ket cevher içerisine (örneğin patlatma deliği) yerleştirilir. RFID 
etiket kazı, taşıma, kırma ve eleme prosesleri boyunca cevherle 
birlikte hareket ederken, belirlenen noktalarda bant konveyör 
üzerine veya altına yerleştirilen antenler tarafından algılanırlar. 
Algılanan etiketlere ait etiket numarası ve yüklenen diğer bilgi-
ler algılanma zamanı ile birlikte bir veri tabanına kaydedilir ve 
gerektiği durumlarda veri analizi yapılmak üzere kullanılırlar.

SmartTag™ sistemi 5 ana bileşenden oluşmaktadır (Şekil 2);

SmartTag™ Taşınabilir Okuyucu: 1. Madende bir RFID 
etiketinin yerleştirilmesi için kullanılır. Bu sistem olumsuz 
dış koşullara dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış ve dahili 
GPS ve SmartTag™ RFID okuyucuya sahip avuç içi bilgisa-
yardan (PDA) ibarettir. 

Anten: 2. Konveyör bantların altına veya üzerine yerleştirilir 
ve buradan geçen etiketleri yaymış oldukları sinyaller ara-
cılığı ile algılar. Anten tasarımında antenin büyüklüğü ve 
sağlamlığı önemli rol oynar. Anten boyutları yayılan alan 
şiddetinin büyüklüğünü belirler. SmartTag™ sisteminde 
etiketin algılanması için alan şiddetinin mümkün oldu-
ğunca yüksek olması gerekir. 

RFID Okuyucu: 3. RFID okuyucu antenden gelen sinyali 
çözer ve antenin altından geçen etiketin kimlik bilgileri-
ni okur. Yeni versiyon RFID okuyucular maksimum okuma 
mesafesine her zaman erişilmesini sağlayan otomatik fre-
kans ayarlama özelliğine sahiptir. SmartTag™ sisteminde 
okuyucu tarafından alınan bilgiler seri iletişim yöntemi ile 
aktarılmaktadır.

Veri Depolama veya Tampon Bellek: 4. Sistem güveni-
lirliğini artırır ve aynı zamanda taşınabilir sistemlerin kulla-
nılmasını mümkün kılar. Veri depolama birimi verileri RFID 
okuyucudan doğrudan alır, etiketin algılanma zamanı ile 
kimlik bilgilerini kaydeder ve antenin ayar durumu gibi 
çok önemli sistem parametrelerini görüntüler. Veri kaydet-
me aşaması aynı zamanda SmartTag™ ’in iletişim hatlarına 
(kablosuz bağlantı gibi) daha az bağımlı olmasını sağlar 
çünkü veri, bilgisayar yazılımına bir bağlantı kuruluncaya 
kadar algılama noktasında depolanır. Anten ve okuyucu 
arasındaki kritik iletişim hatlarının tamamı kabloludur ve 
bu nedenle çok güvenlidir.

SQL Veri Tabanı: 5. SmartTag™ yazılımının kalbi SQL (Struc-
tured Query Language, Yapısal Sorgu Dili) veri tabanıdır. 
Algılama noktaları, algılanan etiketler ve orijinal lokasyon 
bilgileri, sunucu veri tabanında depolanır. Veri tabanı-
na veri girilmesinde ve okunmasında kullanılan çeşitli             

Şekil 2. SmartTagTM sistem mimarisi
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SmartTag™ yazılımları vardır. Bunlar; veri kaydediciden 
verileri okuyan SmartTagServer, PDA’lerle veri alışverişi 
yapan ve bunları patlatma deliği yerleşim diyagramlarına 
dönüştüren SmartTagPDA ve iki algılama noktası arasın-
daki süresini hesaplayan SmartTagRes yazılımlarıdır.

Veri tabanı, uygulamalar ve bilgisayar donanımı arasındaki bilgi 
akışı Şekil 3’te gösterilmiştir.

Mini RFID Etiketler 
Başarılı SmartTag™ uygulamaları, sistemin daha geniş uygula-
ma alanlarında, özellikle daha ince kırma ve elemenin yapıldığı 
tesislerde kullanılmasına imkan verecek şekilde geliştirilmesi 
çalışmalarını tetiklemiştir. Bunun için RFID etiket boyutlarının 
küçültülmesi gerekmektedir. RFID teknolojisinde kaydedi-
len önemli gelişmeler, SmartTag™ boyutlarının 60 mm’den 20 
mm’ye küçültülmesini ve bu şekilde sistemin ikinci, üçüncü kır-
ma ve daha sonraki proses aşamalarında kullanılmasını müm-
kün kılmıştır. Mini RFID etiket olarak adlandırılan bu yeni etiket-
ler PTI tarafından yürütülen bazı PIO çalışmalarında kullanılmış 
ve elde edilen sonuçlar, mini etiketlerin patlatmaya ve ince kır-
ma aşamalarına karşı daha dayanıklı olduklarını göstermiştir. 
 
SmartTag™ sisteminde mini RFID etiketlerin kullanılması, anten 
okuma mesafesinin azaltılması ve etiket dayanımlarının artırıl-
ması zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Etiket boyutları-
nın küçülmesiyle etiket üzerindeki antenler de küçülmektedir. 
Bu antenlerin büyüklüğü belirli bir alan şiddeti için etiketlerin 
uyarılması gücü ile doğru orantılıdır. Bu nedenle etiketin okun-
ma mesafesi etiket boyutu küçüldükçe azalacaktır.

Araştırmalar 20 mm büyüklüğündeki etiketlerin standart Smart-
Tag™ kurulumunda algılanamadığını göstermiştir. PTI bu sorunu 
gidermek için iki farklı yöntem denemiştir; ilki iki anten kullanmak, 
ikincisi anteni RFID etiketlere daha yakın yerleştirmektir (Şekil 4).

Her iki sistem de demir cevheri madeninde denenmiş ve algıla-
ma güçlerinin birbirine yakın olduğu görülmüştür. Bununla bir-
likte kurulum kolaylığı göz önüne alındığında bant altına yakın 
mesafede tek anten yerleştirilmesi yöntemi standart kurulum 
yöntemi olarak benimsenmiştir.

SmartTag™ sisteminde mini RFID etiket kullanılmasında karşıla-
şılan bir diğer sorun, mini etiketlerin patlatma sonrası zarar gör-
meyecek şekilde korunmasıdır. Bunun için etiketler iki katmanlı 
epoksi malzeme ile kaplanmaktadır. Bu uygulama pahalı ve za-
man alıcı olmasına rağmen, etiketlerin korunmasında hala tercih 
edilen yöntemdir. Sağlamlaştırılmış naylon gibi farklı kaplama 
malzemeleri kullanımının araştırılmasına devam edilmektedir.
 
Epoksi ile kaplanan bir mini etiketin çapı 20 mm’dir ve standart 
etiket ile birlikte Şekil 5’te gösterilmiştir. Mini etiket hacmi, stan-
dart etiket hacminin 21’de biri oranındadır. Mini RFID etiketlerin 
bu boyutları 25 mm elek altı malzeme içerisinde algılanmaları-
na olanak sağlamaktadır.

PTI daha küçük mikro etiketlerin geliştirilmesi ve asıl kaynaktan 
nihai kullanım alanına kadar (örneğin madenden tesise, limana 
ve oradan müşteriye) cevherin izlenebileceği uygulamalara sis-
temin yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürmektedir. 

Örnek Çalışma - HPGR Devresi
PTI, Güney Amerika’da bulunan bir tesisin performansını de-
ğerlendirmek için yaptığı PIO çalışmasında, gerçekleştirdikleri 
patlatmadan elde edilen cevherin tesiste işlendiği zamanı tam 
olarak belirlemek amacıyla SmartTag™ sistemini kullanmıştır. 
Bu tesiste cevher, kapalı ağız açıklığı 150 mm olan birincil kırıcı-
da kırılarak, 50 mm açıklıklı elekle kapalı devre çalışan ikincil kı-
rıcıya beslenmektedir. İkincil kırıcı kapalı ağız açıklığı 29 mm’dir. 
İkincil kırma ürünü ise merdaneler arası açıklığı 45 ile 65 mm 
arasında değişen ve 5 mm’lik elekle kapalı devre çalışan yük-

Şekil 3. Veritabanı, uygulamalar ve bilgisayar donanımı arasındaki bilgi akışı

Şekil 4. Mini SmartTagTM antenleri A) Tekli, B) Çiftli anten konfigürasyonu

Şekil 5. Normal ve mini RFID etiket

SmartTagPDA

SmartTagRes

SmartTagServer
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sek basınçlı merdaneli kırıcı (HPGR) devresinde kırılmaktadır. 
Tesis akım şeması ve anten yerleştirme noktaları Şekil 6’da 
gösterildiği şekildedir. Şekilden de görülebileceği gibi tesiste 3 
farklı noktaya anten yerleştirilmiştir. Bunlar sırasıyla birincil kı-
rıcı ürün bantı, birincil kırma stok çıkış bantı ve HPGR besleme 
bantıdır.

İncelenen alandaki toplam 68 adet patlatma deliğine 34 mini 
ve 34 normal etiket yerleştirilmiştir. Daha sonra birincil kırıcıya 
cevher taşıyan 25 adet kamyonun kasasına ilave 50 etiket bıra-
kılmıştır. Burada her bir kamyonda iki farklı tip etiket kullanıl-
mıştır. Şekil 7, patlatma deliklerinin dizilimini ve her bir deliğe 
bırakılan etiketin tipini göstermektedir.

Çalışma Sonuçları
Her 3 antende toplam 132 etiket algılanmıştır. Bunlardan 68 
tanesi birincil kırıcı ürün bandında, 23 tanesi stok çıkış ban-
dında ve 41 tanesi ise HPGR besleme bandındadır. Şekil 8, her 
bir anten tarafından algılanan RFID etiketlerin birikimli sayısını 
göstermektedir.

Stok çıkışındaki bant konveyörün üstüne yerleştirilen anten 16 
Mart akşam saatlerinde iri cevher çarpmasıyla hasar görmesin-
den dolayı çalıştırılamamıştır. 

Patlatma 22 Ocak tarihinde ve pasa yükleme 15 ile 17 Mart 
tarihleri arasında (patlatmadan iki ay sonra) yapılmıştır. Smart-
Tag™ sistemi 30 saatlik bir süre zarfında prosesden geçen mal-
zemeyi görüntülemiştir. Bu dönemde 67 farklı etiket algılanmış 
olup, bunların 33 tanesi normal, 34 tanesi mini etikettir. Tablo 
1’de her bir algılama noktasında algılanan etiket sayısı, tipi ve 
kaynağı (ocak veya kamyon) verilmiştir.

Stok çıkışına yerleştirilen antenin hasar görmesinden dolayı bu 
anten için gözlemlenen verim değerinin bir önemi yoktur. Bu-
nunla birlikte bu anten tarafından algılanan etiketlere ait biri-
kimli eğrinin 1. ve 3. anten için çizilen eğrilerin arasında olması 
beklenmekteydi. Bu durum stok çıkış antenin uygun olmayan 
konumunun algılama duyarlılığına zarar verdiğini ve böylece 
algılanan etiket sayısının önemli oranda azalmasına neden ol-
duğunu göstermektedir.

Stok ve HPGR beslemesi algılama noktaları için birincil kırıcıda 
algılanan 67 farklı etikete ilişkin verim değerleri hesaplanmış-
tır. Birincil kırıcıda algılanan normal etiketlerin % 42,4’ü, mini 
etiketlerin ise % 67,6’sı daha sonra HPGR besleme noktasında 
algılanmıştır. Bu durum devrede sağlam kalan mini etiket sayı-
sının normal etiket sayısından daha fazla olduğunu göstermek-
tedir. İkincil elek açıklığının 50 mm olmasından dolayı normal 
etiketlerin zaten HPGR devresine ulaşmaları beklenemezdi. 

Şekil 6. Kırma ve eleme devresi akım şeması ve anten lokasyonları 

Şekil 7. RFID etiket yerleştirilen patlatma delikleri ve etiket tipleri

Şekil 8. Test çalışmaları esnasında algılanan etiket sayıları

Etiketler Birincil Kırıcı Ürünü Stok HPGR Beslemesi

60 mm, Kamyon 25/22 22/14 22/11

20 mm, Kamyon 25/21 21/3 21/15

60 mm, Ocak 34/11 11/2 11/3

20 mm, Ocak 34/10 10/1 10/8

Toplam 60 mm 33 16 14

Toplam 20 mm 34 4 23

Toplam 67 20 37

60 mm Etiket Verimi %55,9 %48,5 %42,4

20 mm Etiket Verimi %52,5 %12,9 %67,6

Tablo 1. Algılama noktalarında algılanan etiket sayısı, tipi ve kaynağı
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Daha uzun gözlem yapılması durumunda verim değerlerinin 
artacağı düşünülmektedir çünkü çalışma döneminde bir çok 
etiket madende kalmıştır. Çalışmanın tamamlanmasının ardın-
dan SmartTag™ sisteminin sökülerek bir başka tesise taşınma-
sı zorunluluğundan dolayı ölçümlere devam etmek mümkün 
olamamıştır.

PTI tarafından kalıcı olarak SmartTag™ sisteminin kurulduğu 
tesislerden alınan bilgiler standart etiketlerin patlatmaya karşı 
gösterdikleri direnç endeksinin % 70 - 80 arasında olduğunu 
göstermektedir. Bu endeks değerinin mini etiketlerde daha yük-
sek olması beklenmektedir. Çünkü mini etiketler daha sağlam-
dırlar ve malzeme arasındaki boşluklara daha yüksek oranda 
girebildikleri için olumsuzluklardan daha az etkilenmektedirler.
 
RFID etiketler ayrıca tesiste optimizasyon çalışmaları esnasın-
da cevherin izlenmesi için kullanılmıştır. Şekil 9’da gösterilen 
patlatma haritası, örnekleme çalışmaları esnasında tesise bes-
lenen malzemenin patlatmanın merkez kısmından yapıldığını 
göstermektedir.

Etiketler aynı zamanda yığın ve silolarda kalma sürelerinin öl-
çülmesi için kullanılmıştır. Ara stokta durma süresi, birinci kı-
rıcı ürünü ile ara stok çıkışı ve HPGR beslemesinde algılanan 
etiketlerden belirlenmiştir (Şekil 10). Birincil kırıcı ürününden 
HPGR beslemesine kadar olan geçiş süresinin 4 saat daha uzun 
olduğu tespit edilmiştir.

Mini etiketlerin üç tanesi HPGR besleme anteninde iki kez algı-
lanmıştır. Bu durum etiketlerin HPGR kırıcılarında zarar görme-
den 5 mm elek üstüne geçmeleri ile açıklanabilir. Bu üç etiketin 
geçiş süreleri Tablo 2’de verilmiştir. Geçiş sürelerindeki büyük 
farklılıklar HPGR besleme bunkerlerinin doluluk seviyelerinde 
oluşan değişimlerden kaynaklanmaktadır.

Sonuçların Değerlendirilmesi
Tesiste kurulan SmartTagTM sistemi standart ve normal her iki 
tür etiketi algılayabilmektedir. Yapılan testlerde mini etiketle-
rin standart etiketlerden daha yüksek direnç endeksine sahip 
olduğu görülmüştür. HPGR beslemesindeki mini etiketlerin % 
67,6 olarak belirlenen verim değerinin normal etiketler için be-
lirlenen % 42,4 değerinden daha yüksek olması bunun göster-
gesidir. Bir takım etiketlerin patlatmaya karşı dirençleri gözlem 
süresinin yeterli olmamasından dolayı belirlenememiştir. 

Yapılan çalışmada tesis örnekleme çalışmaları esnasında tesise 
beslenen cevherin kaynağı yüksek hassasiyetle belirlenmiştir. 

PTI ekibi, mini etiket kullanımının, sistemin uygulama alanları-
nı genişleteceğini düşünmektedir. Yeni sistemin, ürün kalitesi 
açısından tane boyunun kritik faktör olduğu demir cevheri en-
düstrisinde geniş kullanım alanı bulacağına inanılmaktadır. 

PTI 10 mm açıklığa sahip eleklerden geçebilecek daha küçük 
boyutlu yeni nesil mikro etiketleri geliştirme çalışmalarını sür-
dürmektedir.  
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Şekil 10. Birincil kırıcı ürününden itibaren durma süresi dağılımları

Tablo 2. HPGR devresinden geçiş süresi

Etiket Kimlik Numarası Geçiş Süresi (min)
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      Yeni bir ocağın 
planlanması 
söz konusuysa, 
havalandırma 
projesi bu 
planlamanın 
en kritik 
unsurlarından 
birini oluşturur

M
aden ocaklarının ana havalandırma fanları 
(Resim-1) sürekli olarak çalışan makinalardır. 
Herhangi bir arıza, enerji kesilmesi vb. durumlar-
da bile yedek sistemler devreye girerek havalan-

dırma görevinin kesintisiz olarak yerine getirilmesi sağlanır. 
Bu nedenle ocak ana fanları sürekli enerji tüketen makinalar 
olup, ocaklardaki elektrik sarfiyatının ve elektrik giderlerinin 
önemli bir kısmı havalandırma amaçları için yapılmaktadır. 

Bu yazıda, havalandırmada 
kullanılan giderleri ve elek-
trik enerjisi miktarını azalt-
mak için, gerek planlama ve 
projelendirme aşamasında, 
gerekse işletme aşamasında 
neler yapılacağı hususundaki 
bilgiler paylaşılacaktır. 

Ocak Planlama Aşamasında Havalandırma Gider-
lerinin Azaltılması
Yeni bir ocağın planlanması söz konusu ise havalandırma pro-
jesi bu planlamanın en kritik unsurlarından birini oluşturur. 
Üretim metodunu, kuyu ve galerilerle ilgili parametreleri, ula-
şım ve nakliyat altyapısını projelendirdikten sonra, belirlenen 
büyüklüklerin havalandırma ihtiyacını karşılayıp karşılamadığı 
hususu test edilmelidir. Eğer, veri alınan parametrelerin hava-
landırma açısından yeterli olmadığı görülürse, bütün paramet-
relerin yeniden değerlendirilmesi gerekir. Planlama aşamasın-
da henüz hiçbir fiziki yatırım/tesis yapılmadığından, her türlü 
seçeneği özgürce değerlendirme imkanı vardır. Bu nedenle 
optimum projelendirme ve seçimler yapılabilir. 

Havanın ocak ortamında en uygun koşullarda, en az yatırım 
ve işletme maliyeti ile dolaşması için, seçilecek galeri kesitleri 

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

Yer altı maden ocaklarının genel havalandırma altyapısı; ana fan tesisi, 
ocak hava yolları ve bu yollar üzerindeki kapılar, fanlar, regülatörler, hava 
köprüleri vb. unsurlardan oluşan bir sistemdir. Bu sistemin ocak tarafı di-
namik bir yapıda olup sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle, ana fan 
tesisi ve ana hava yolları, ocağın işletme ömrü boyunca yaşayacağı bütün 
değişikliklere uyum sağlayacak ve gerekli havayı en uygun koşullarda te-
min edecek şekilde projelendirilir ve kurulur. Planlama aşamasında, ana 
havalandırma sisteminin, iş güvenliği gereksinimlerini en üst düzeyde 
karşılaması ve işletme sürecindeki toplam yatırım ve işletme giderlerinin 
en az olmasını sağlayacak şekilde projelendirilmesi hedeflenir.

Maden Havalandırma 
Giderlerini
Azaltma Teknikleri

Resim-1: Ocak ana fanı

Şekil-1: Dairesel kesitli kuyu için yıllık maliyet fonksiyonu
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      Şekil-2: Ana fan karakteristik eğrileri

ve tahkimat şekli planlamadaki temel kıstasları 
oluşturmaktadır. Yer altı ocak havalandırmasında 
temel prensip, düşük havalandırma direnci oluş-
turmaktır. Bunun için galeri kesitlerinin, ekonomi 
ve iş güvenliği gereklerinin optimum noktasında, 
olabildiğince geniş açılması ve paralel kolların 
oluşturulması gereklidir. Ocak açıklıkları (kuyular, 
galeriler) planlanırken, işletme maliyeti, yatırım 
maliyeti ve toplam maliyetler incelenir ve toplam 
maliyeti minimumda tutan alternatifler seçilir. 
Şekil-1’de havalandırma kuyusu optimum çapı-
nın belirlenmesi ile ilgili grafik görülmektedir. 

Grafiğin çizilmesi için, kuyunun havalandırma 
direnci ve geçen hava miktarından yararlanıla-
rak yıllık havalandırma elektrik gideri ve işletme 
maliyeti hesaplanır. Toplam yatırım giderinden 
yararlanılarak yıllık yatırım maliyeti ve toplam 
maliyet hesaplanarak grafik çizilir. 
 
Grafikte görüldüğü üzere, kuyu çapı azaldıkça ya-
tırım maliyeti azalmakta, buna karşılık işletme maliyeti yüksel-
mektedir. Bunun sebebi, kuyu çapı (kuyu kesit alanı) azaldıkça 
artan havalandırma direnci nedeniyle havalandırma elektrik 
giderinin (işletme maliyeti) artmasıdır. Tam tersine, kuyu çapı 
arttıkça yatırım maliyeti artarken, azalan direnç nedeniyle ha-
valandırma elektrik gideri azalmaktadır.

Yan sayfada tek bir kuyu için yapılan incelemede görüldüğü 
gibi, toplam maliyeti ve ocak toplam direncini en az miktarda 
tutacak bir ocak planlaması ve buna uygun en yüksek verimle 
çalışacak ana fanın seçilmesi ile havalandırma maliyeti mini-
mum olacak şekilde ocak projelendirilmiş olur.

Mevcut Ocaklarda Havalandırma Giderlerinin 
Azaltılması
İşletme sürecinin belirli bir aşamasında olan ocaklarda, ocak 
altyapısı tamamen kurulmuş olacağı için farklı bir ana fan seçil-
mesi veya havalandırma kuyusunun çapının değiştirilmesi gibi 
radikal değişikliklerin yapılması kolay çözümler değildir. Yüksek 
yatırım maliyetleri, alınacak kararların hayata geçirilmesinin 
uzun sürmesi, üretimin kesintiye uğraması vb. zorluklar nede-
niyle bu tür çözümler genellikle uygulanamaz ve havalandırma 
sorunları zamanla daha da kötüleşir. Bununla birlikte, gerek ana 
fan sistemi üzerinde gerekse ocak havalandırma şebekesinde 
yapılacak küçük değişikliklerle ocak havalandırmasının verimli 
ve ekonomik bir şekilde sürdürülmesi sağlanabilir. Havalandır-
ma işletme ve elektrik giderlerini azaltmak için uygulanacak 
teknikler aşağıda belirtilmiştir: 

Uygun fan kanat açısının kullanılması: Ocaklarda santrifüj 
ve eksenel (axiyal) olmak üzere iki farklı türde ana fan kullanıl-
maktadır. Eksenel fanlar, çoğunlukla üzerindeki kanatların açısı 
değiştirilebilir özellikte imal edilmektedir. Her bir kanat açısı, 
farklı bir fan karakteristik eğrisi ile ifade edilir (Şekil-2). Eksenel 
fanların en önemli özelliği, ocağın çok farklı durumlarına uyum 
sağlayabilecek şekilde kullanılabilmeleridir. 

Genellikle ocaklarda ana fanların kanat ayarları kurulduğu za-
mandaki şekilde kalır ve yeni durumlara uygun olup olmadığı 
hususunda bir kontrol yapılmaz. Bu durumda, gerekli ayarları 
yapılmamış otomobil motorlarının fazla yakıt tüketmesine ben-
zer şekilde, ocak fanları da fazla enerji tüketirler. Bu tüketilen 
enerji miktarı bazı durumlarda gerçek ihtiyacın 2-3 katından 
daha fazla olabilir. Örneğin; 2000 m3/dk hava ile çalışan kü-
çük bir ocakta bile, ana fanda yapılacak kanat ayarı ile çekilen 
gücün 15-20 kW azaltılması ve yıllık elektrik giderinde 25.000 
- 30.000 TL tasarruf yapılması mümkündür. Bu miktar, fanın ilk 
yatırım bedeli ile karşılaştırıldığında yapılacak tasarrufun ne ka-
dar önemli olduğu ortaya çıkar.

En uygun kanat açısının tespit edilmesi için ocak toplam diren-
cinin ölçülmesi ve ocak karakteristik eğrisinin çizilmesi zorun-
ludur. Ayrıca kollardan geçecek hava miktarlarının belirlenerek 
ocağa gönderilen hava miktarının yeterli olup olmadığının gö-
rülebilmesi için ocak havalandırma ağının bilgisayarda model-
lenmesi gereklidir. 

Değişen ocak direnci ve hava ihtiyacına göre ana fandaki en uy-
gun kanat açısı ayarlanarak fanın verimliliği artırılır ve çekilen 
güç ile birlikte elektrik sarfiyatı azaltılarak önemli miktarlarda 
enerji tasarrufu yapılır. 

Fan hızının değiştirilmesi: Fan kanunları incelendiğinde;
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ρ
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: Birinci ve ikinci durumdaki hava yoğunluğu (kg/m3)
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1
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2
: Birinci ve ikinci durumdaki güç (kW)

Debi, basınç ve güç değerlerinin rotor çapı, hava yoğunluğu ve 
dönme hızı ile değiştiği görülmektedir. Kurulu bir fanın rotor 
çapının değiştirilmesi fanın değiştirilmesi anlamına gelir ve zor 
bir uygulamadır. Hava yoğunluğu da kontrol edilen bir para-
metre olmayıp, fanın kurulduğu yerin bir sonucudur. Kurulu bir 
sistemde pratik olarak değiştirme imkanı olan tek parametre 
rotor dönme hızıdır. Dönme hızı, fanın tahrik tipine bağlı olarak 
farklı uygulamalarla değiştirilebilir. 

Gerek santrifüj gerekse eksenel fanlarda, kayış - kasnak tahrik 
sistemlerinde yapılacak değişikliklerle dönme hızı değiştiri-
lebilir. Motor milinin fana doğrudan bağlandığı direkt tahrikli 
sistemlerde ise frekans konvertörü kullanılarak veya mevcut 
elektrik motorunun farklı devir hızına sahip bir elektrik motoru 
ile değiştirilmesiyle de dönme hızı değiştirilebilir. 

Dönme hızı artırılarak fanın üreteceği debi, basınç ve güç de-
ğerleri artırılacağı gibi tam tersine dönme hızı azaltılarak debi, 
basınç ve güç değerleri azaltılabilir. Belirli bir fan için, her bir 
dönme hızı ayrı bir karakteristik eğriye karşılık gelir. Fanın üre-
teceği debi, basınç, güç ve verim değerleri bu karakteristik eğ-
riye bağlı olarak oluşur (Şekil-2).

Değişen fan hızının, ocak hava yollarında neden olacağı hava 
debisi miktarlarının öngörülebilmesi ve yeterli akışın sağlan-
dığının görülebilmesi için ise yukarıda da belirtildiği gibi ocak 
toplam direncinin bilinmesi ve ocak havalandırma ağının bilgi-
sayarda modellenmesi gereklidir.

Farklı dönme hızları için elde edilen karakteristik eğrilerden; 
en yüksek verim, en düşük güç ve en düşük elektrik tüketimini 
sağlayacak olan dönme hızı belirlenir ve uygulanır. Ocağın di-
renç özellikleri ve hava ihtiyaçları değiştikçe en uygun dönme 
hızı uygulanarak fanın verimliliğinin artırılması ve çekilen güç 
ile birlikte elektrik sarfiyatının azaltılması mümkündür. 

Booster fan kullanılması: Yer altı maden ocakları üretim 
sürecinde genişleyip derinleştikçe, ocağa giren temiz havanın 
önemli bir kısmı kısa devreler nedeniyle kaçak olarak kaybe-
dilmekte, arınların havalandırılmasında kullanılamamaktadır. 
Büyüyen ocaklarda, hava ihtiyacı ve toplam ocak direnci art-
maktadır. Özellikle ocağın uzak kısımlarında yeni bir panonun 
devreye alınması durumunda, bu panonun ana havalandırma 
fanları ile havalandırılması zorlaşmakta ve ekonomik olmaktan 
çıkmaktadır. Böyle durumlarda yeterli havayı en ekonomik şe-
kilde sağlamak için, ocak içerisinde Booster fanlar kullanılarak 
problem çözülmektedir.

Yer altında Booster fan kullanımıyla daha büyük kapasiteli bir 
ana fan kullanılmasına veya daha büyük açılı kanat ayarı kulla-
nılmasına gerek kalmaz. Kullanılan motor gücü ve elektrik har-
camasının % 50’yi aşan oranlarda azaltılması mümkündür. 

Ocak havalandırma ağının optimizasyonu: Bilindiği gibi, 

yer altı hava yollarının dirençlerinin mümkün olduğu kadar dü-
şük olması hedeflenir. Ocağın projelendirilmesi buna göre ya-
pılır. Bununla birlikte, zaman içerisindeki bazı uygulamalar ve 
arazi basınçları nedeniyle kol havalandırma dirençleri ve ocak 
toplam direnci projelendirme hedeflerinin çok üzerine çıkar. Bu 
da yüksek depresyon (basınç) gereksinimine neden olur. Yük-
sek depresyon ise diğer sakıncalarının yanında elektrik sarfiya-
tının fazla olmasının en büyük sebebidir. 

Ocak havalandırma şebekesi dirençlerinin yüksek olmasının 
nedenleri aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

Arazi basınçları nedeniyle galeri kesitlerinin daralması, •
Hava yönlendirmelerinin yapılması için gereksiz kapı ve re- •
gülatör kurulması,
Galeri kesitlerinin, direnç oluşturan nakliyat araçlarına ve  •
trafik durumuna göre tesis edilmemesi,
Galerilerin, şok dirençleri oluşmasına yol açacak şekilde  •
virajlı, keskin kurveli, kesit alanı değişikliklerine yol açacak 
şekilde sürülmesi,
Galeriler üzerinde malzeme istiflerinin ve kullanılmayan  •
nakliyat araçlarının düzensiz olarak bırakılması.

Ocak havalandırma ağının optimizasyonu için, yapılacak basınç 
ve debi ölçümleriyle galerilerin dirençleri tespit edilir. Bu verileri 
kullanarak havalandırma ağı bilgisayarda modellenir. Yapılacak 
simülasyonlarla, direnci yüksek olan galerilerin havalandırmayı 
ne kadar etkilediği, en düşük enerji sarfiyatı için hangi kollarda 
işlem yapılmasının gerektiği ortaya konulur. Tarama gerektiren 
kısımların, gerçekte ihtiyaç olmayan, değişen ocak şartlarında 
kaldırılması gereken kapı ve regülatörlerin belirlenmesi sağla-
narak ocak toplam direnci düşürülür. Bu şekilde ocak şebekesi-
nin optimum koşullarda havalandırılması sağlanarak tüketilen 
enerji miktarları önemli oranlarda düşürülür.

Sonuç
Maden ocaklarının ana havalandırma fanları, ocaklarda kesin-
tisiz olarak çalışan ve çalıştıkları ekonomik ömür süresince ilk 
yatırım miktarının 8-10 katı kadar enerji tüketen makinalardır. 
Bu nedenle, ocak elektrik giderlerinin önemli bir kısmı ana ha-
valandırma işleri için gerçekleştirilir. Havalandırma işlerindeki 
elektrik sarfiyatının düşürülmesi için daha planlama aşamasın-
da, havalandırma toplam maliyeti en düşük olacak şekilde pro-
jelendirme yapılmalıdır. İşletme aşamasında ise, ocağın mevcut 
durumuna en uygun fanın kullanılması, en uygun kanat ayarı-
nın yapılması, motor devrinin optimum verim sağlayacak hızda 
olması ve en önemlisi ocak şebekesinin en az direnç oluştura-
cak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Havalandırmada kul-
lanılan enerji miktarının azaltılması, işletme giderlerinin azaltıl-
masını sağlamanın yanında, enerji kullanımının, giderek artan 
çevresel maliyetinin de düşürülmesine yardımcı olur.  
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      İş sağlığı ve 
güvenliğine ilişkin 
önlemlerin amacı, 
üretim faaliyetleri 
sırasında 
tehlikelere maruz 
kalınmaması için 
gerekli tedbirlerin 
alınarak muhtemel 
tehlikelere karşı 
maddi ve manevi 
zararlardan 
korunmaktır

“Alt İşveren” Müessesesinin Doğumu ve Tanımı 

Çalışma hayatında teknolojinin hızla gelişmesi neti-
cesinde üretimdeki çeşitliliğin ve uzmanlık gerek-
tiren işlerin artması ve bu üretimi hem kaliteli hem 
de en az maliyetle yapabilme kaygısı “alt işverenlik”                   

müessesesinin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Alt işverenlik olgusu hukuku-
muza 1936 yılında yürürlüğe 
giren 3008 sayılı ilk İş Kanunu 
ile girmiştir. Bu Kanunun 1. 
maddesinin 4. fıkrasına göre 
“(İ)şçiler doğrudan doğruya 
işveren veya vekili tarafından 
olmayıp da üçüncü bir şah-
sın aracılığı ile işe girmiş ve bu 
üçüncü şahıs ile mukavele et-
miş olsalar bile mukavele şart-
larından asıl işveren mesuldür.” 

Ancak uygulamada, bu dü-
zenlemeden asıl işverenin alt 
işveren işçilerine karşı tek ba-
şına sorumlu olacağına dair 
bir anlam çıkması ve bunun 
sonucunda uygulamada çe-
şitli sorunlarla karşılaşılması 
neticesinde, 1950 yılında çı-

kartılan 5518 sayılı Kanun ile 3008 sayılı Kanun’un ilgili maddesi, 
“(İ)şçiler doğrudan doğruya işveren veya vekili tarafından olmayıp 
da aynı iş veya teferruatında iş alan üçüncü bir şahsın aracılığıyla 
işe girmiş ve bu üçüncü şahıs ile sözleşme akdetmiş iseler, bu ara-
cılar da asıl işverenle müştereken müteselsilen sorumludurlar” şek-
linde değişikliğe tabi tutulmuştur (28). 

1971 yılında yürürlüğe giren 1475 sayılı İş Kanunu’nun 1. mad-
desinin son fıkrasında ise alt işveren olgusu “(B)ir işverenden belli 
bir işin bir bölümünde veya eklentilerinde iş alan ve işçileri mün-
hasıran o işyerinde ve eklentilerinde çalıştıran diğer bir işverenin 
kendi işçilerine karşı o işyeri ile ilgili ve bu kanundan veya hizmet 
akdinden doğan yüklemlerinden asıl işveren de birlikte sorumlu-
dur” şeklinde düzenlenmiştir.

2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. mad-
desinin 6. fıkrasında da başlı başına bir alt işveren tanımı ya-
pılmamış “(B)ir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal ve hizmet 
üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde 
işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerek-
tiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu 
işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren ara-
sında kurulan ilişkiye asıl işveren alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide 
asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu 
Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu 
iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte 
sorumludur” şeklinde düzenlenmek suretiyle alt işveren kavramı 
bütün unsurlarıyla ifade edilmiştir. 
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İş Sağlığı ve Güvenliği 
Açısından Alt İşverenin 
Hukuki Sorumlulukları



2006 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 12. maddesinde ise alt işveren 
“(B)ir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine 
ilişkin bir işte veya bir işin bir bölüm veya eklentilerinde iş alan ve 
bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişi” olarak 
tanımlanmıştır.

Alt İşverenin Hukuki Sorumlulukları

A. Alt İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Önlem-
lerin Alınmasından Doğan Hukuki Sorumlulukları
İş sözleşmesinin kişisel ve sürekli ilişki kuran niteliği dolayısıy-
la işçiler sadakat borcu, işverenler ise işçileri gözetme borcu 
altındadırlar (26). İşçiyi gözetme borcu, işçinin yaşam, sağlık ve 
beden bütünlüğünün işyeri tehlikelerine karşı korunmasını, di-
ğer bir deyimle iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını da içe-
ren, kapsamı özellikle yapılan işin tehlikesine göre sürekli ge-
lişerek değişen bir borçtur (17, 27). Bu itibarla işveren, işçiye karşı 
her türlü zararlı davranıştan kaçınmalı, işçinin kişisel bilgilerini 
gizli tutmalı, çıkarlarını gözetmeli ve özellikle yaşam ve sağlık 
hakkı ile beden bütünlüğünü işyerinden ve işten kaynaklanan 
tehlikelere karşı korumalıdır. Bu son ödev, işverenin iş sağlığı ve 
güvenliğini sağlama yükümlülüğü olarak ifadesini bulmaktadır 
(1, 22, 24, 26, 27).

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerin amacı, üretim faa-
liyetleri sırasında tehlikelere maruz kalınmaması için gerekli 
tedbirlerin alınarak muhtemel tehlikelere karşı maddi ve ma-

nevi zararlardan korunmaktır. Hukuk sistemimizde iş sağlığı 
ve güvenliğine ilişkin birçok kanun, tüzük (örneğin İş Sağlığı ve 
Güvenliği Tüzüğü, Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel 
Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin 
Tüzük, Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan 
İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük, Yapı İşle-
rinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü) ve yönetmelik (örneğin Yer 
altı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yö-
netmeliği, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği, Sondajla Maden Çıka-
rılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Asbestle 
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, 
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yö-
netmelik, Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korun-
ması Hakkında Yönetmelik, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği, 
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Kimyasal Maddelerle Çalışmalar-
da Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Maden ve 
Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İl-
gili Yönetmelik, Gürültü Yönetmeliği, Titreşim Yönetmeliği, Güvenlik 
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği, İş Ekipmanlarının kullanılmasında 
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu Donanım-
ların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, Çalışanların İş 
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönet-
melik) bulunmaktadır. Bu düzenlemelerle işverenlere ve dola-
yısıyla alt işverenlere işçisini gözetme, muhtemel iş risklerine 
karşı bilinçlendirme ve eğitme, işçilere de iş sağlığı ve güvenliği 
için alınan tedbirlere ve yapılan düzenlemelere uyma yükümlü-
lüğü getirilmiştir. 
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Asıl işveren -  alt işveren ilişkisinde iş sağlığı ve güvenliği  ön-
lemlerini alma yükümlüğünün hangi tarafa ait olduğunun be-
lirlenmesi, tarafların sorumluluk kapsamı ile bu önlemlerin alın-
maması sebebiyle uygulanacak yaptırımlardan sorumlu olacak 
tarafın tespiti açısından büyük önem taşımaktadır.

A.1 Gerekli Her Türlü Tedbiri Alma Sorumluluğu
İşverenin iş sağlığı ve güvenliği için gereken her türlü önlemi 
alma yükümlülüğü (2, 20, 25, 26, 27, 31) temelde işçiyi koruma ve gö-
zetme sorumluluğundan kaynaklanmaktadır. Gözetme borcu 
işverene, işçinin çıkarları doğrultusunda davranma, işyerinde 
yaşam, sağlık ve beden bütünlüğünün korunması için gerekli 
önlemleri alma, işçiyi koruma ve ona yardımcı olma, işçiye za-
rar verebilecek davranışlardan kaçınma borcu yükler (1). Borçlar 
Kanunu’nun 332. maddesine göre, “(İ)ş sahibi, akdin hususi hal-
leri ve işin mahiyeti noktasından hakkaniyet dairesinde kendisin-
den istenilebileceği derecede çalışmak dolayısıyla maruz kaldığı 
tehlikelere karşı icabeden tedbirleri ittihaza ve münasip ve sıhhi 
çalışma mahalleri ile, işçi birlikte ikamet etmekte ise sıhhi yatacak 
bir yer tedarikine mecburdur.” (01.07.2012 tarihinde yürürlüğe 
girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun, şimdiki 818 
sayılı Borçlar Kanunumuzun bahse konu 332. maddesini karşı-
layan 417. maddesinde bu husus “İşveren, hizmet ilişkisinde iş-
çinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük 
ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik 
ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların 
daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yü-
kümlüdür. İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanma-
sı için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız 
bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan 
her türlü önleme uymakla yükümlüdür.” şeklinde ifade edilmek 
suretiyle daha net ve kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir.) 

Görüldüğü gibi bu hüküm işverene işin niteliği ve iş ilişkisinin 
özellikleri yönünden hakkaniyet dairesinde kendisinden bekle-
nebilecek iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma, sağlığa uy-
gun çalışma yeri sağlama görevini yüklemektedir (26). İşverenin 
bu sorumluluğu İş Kanunu’nun 77. maddesinde ise, “İşverenler 
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her 
türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, 
işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önle-
me uymakla yükümlüdürler.” şeklinde ifade edilmiştir. Örneğin, 
Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla 
Mücadeleyle İlgili Yönetmelik’in 8. maddesi gereğince 300’den 
fazla işçi istihdam edildiği takdirde bir Tozla Mücadele Birimi te-
şekkül ettirilmesi yükümlülüğü işverenin tedbir alma sorumlu-
luğu kapsamında olup solunum yolları ve akciğer ile ilgili olarak 
oluşması muhtemel meslek hastalıklarının önüne geçilmesinde 
esaslı bir rol oynayacaktır.

Bunun yanı sıra işverenin alacağı iş güvenliği tedbirleri sadece 
ilgili mevzuatta belirtilenlerden ibaret olmayıp teknolojideki 
gelişmeler çerçevesinde mevzuatta yer almayan önlemleri de 
almak zorundadır (26). Başka bir deyişle, işverenler bilimsel ve 
teknik ilerlemeler sonucunda ortaya çıkan iş sağlığı ve güvenli-
ği önlemlerini sürekli izlemek, bunları herhangi bir sınırlama söz 
konusu olmaksızın işyerinde uygulamak zorundadırlar. Buna ek 

olarak alınmış olan önlemlere ilişkin uyarı işaretlerine işyerin-
de yer verilmeli, önlemlerin alınmasıyla tam anlamıyla engel-
lenemeyen risklere karşı işçilere kişisel koruyucu malzemeler 
verilmeli ve işyerinde kullanılan araç, gereç ve makinenin hatalı 
kullanımından dolayı herhangi bir kazanın meydana gelmesini 
engellemek amacıyla bunların kullanımına dair önlemlerin de 
alınması gerekmektedir (9).

Asıl işveren - alt işveren ilişkisinde alt işveren de bağımsız bir 
işveren olduğundan işçilerini koruma ve gözetme borcunun bir 
gereği olarak iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemleri almakla 
yükümlüdür. Her ne kadar asıl işverenin, alt işverenin işçilerine 
karşı doğrudan böyle bir sorumluluğu yok ise de Yargıtay 9. 
Hukuk Dairesi’nin 18.11.1997 tarih ve 16673/19164 K. sayılı ka-
rarında belirtildiği gibi “(D)avacının çalıştığı işyerinde, patlayıcı 
yani tehlikeli maddeler üretildiği için davalı işverenin, bu yönleri 
dikkate alarak işyerinin disiplinini sağlamak amacıyla, çok sıkı 
kayıtlar koyması ve emniyet tedbirleri ile ilgili olarak hassas dav-
ranıp, işyerinin tehlikeden uzak bir şekilde ve ortamda bulunması 
için kimi yetkileri elinde bulundurması doğal karşılanabilir.” (6). Bu 
itibarla örneğin, yer altı maden işyerinde havalandırma tesisa-
tının onarım işi alt işverene verildiğinde, onarımla görevli işçi-
lerin maruz kalabilecekleri gaz ve toz patlamalarına, ocak yan-
gınlarına, göçük tehlikelerine karşı tüm önlemlerin asıl işveren 
tarafından alınması gerekir. Ancak bu işçilerin kullanacakları 
kişisel koruyucu malzemelerin kendi işverenlerince temin edil-
mesi gerekir (8).

A.2 Alınacak Önlemlere Uyulmasını Sağlama ve De-
netleme Sorumluluğu
Alt işveren, asıl işveren ile olan ilişkisinde bağımsız bir işveren 
olması sebebiyle İş Kanunu’nun 77. maddesinde de belirtildiği 
gibi alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadı-
ğını, aksayan kısımların bulunup bulunmadığını denetlemekle 
yükümlüdür.

Denetim, iş sağlığı ve güvenliğinin temeli olup noksanlıkların 
zamanında tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında 
alınmasına imkân sağlamaktadır. Bu yükümlülüğün amacı, 
işyerinde alınmış önlemlerin iş kazası ve meslek hastalığı risk-
lerini gerçekten engelleyici nitelik taşımasının sağlanmasıdır. 
Zira alınmış önlemlere işçiler uymadıkları sürece, örneğin kişi-
sel koruyucu malzeme niteliği taşıyan baretleri kullanmadıkları 
sürece risklerin gerçekleşme olasılığı, işçilere hiç baret temin 
edilmemesi durumuyla aynı orandadır. Bu nedenle işverenlere 
sadece gerekli olan her türlü önlemi alma yükümlülüğü getiril-
memiş, aynı zamanda alınmış olan önlemlere işçilerin uyumu-
nu sağlama ödevi de yüklenmiştir (9, 32). Örneğin maden işyerle-
rinde toz ve gaz maskelerinin işçilerin yanında olup olmadığı 
maden girişinde yapılan kontrollerle denetlenmeli, yer altına 
indikten sonra bu maskelerin kullanımı işveren vekilleri aracı-
lığıyla sağlanmalıdır (8).

Asıl işverenin de alt işverenin işçilerinin mevzuattan, kanundan 
ve toplu iş sözleşmesinden doğan haklarından müteselsilen 
sorumlu olması sebebiyle yönetim ve denetim yetkisinin bu-
lunduğunun kabulü gerekmektedir (15). Zira alt işveren ilişkisi- 
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nin söz konusu olduğu durumlarda asıl olan, her işverenin kendi 
işçisini alınan önlemlere uyumu hususunda denetlemesidir.  Or-
tak çalışma alanı ve ortak risk söz konusu olsa dahi, işçilerin alı-
nan önlemlere uyumunun denetimi, bu işçileri çalıştıran işverene 
aittir. Zira burada da, kişisel koruyucu malzemelerin sağlanma-
sında olduğu gibi, önlem alma yükümlülüğünden farklı olarak, 
her işverenin üzerine düşen denetim ödevini yerine getirmesiyle 
risk önlenir. Ayrıca işçilerin alınan önlemlere uyumlarını sağlama-
ya yönelik disiplin cezası uygulama yetkisi asıl işverene değil, bu 
işçilerin kendi işverenlerine, diğer bir ifadeyle alt işverene aittir. 
Bu itibarla, alt işveren işçilerinin denetim yükümlülüğünü asıl iş-
verene yüklemek anlamsız ve hakkaniyete aykırı olur (8).

A.3 Eğitim Verme ve Bilgilendirme Sorumluluğu
Kendi işçilerine karşı işveren konumunda bulunan alt işvere-
nin eğitim ve bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır (16, 

30). İşveren alınan önlemlerin amaçlarını ve niteliklerini işçilere 
öğretmekle yükümlüdür. Çünkü bir toplumda iş sağlığı ve gü-
venliğinin tam olarak sağlanabilmesi için öncelikle o toplumda 
iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşması gerekir. İş Kanunu’nun 
77. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre işveren, “(İ)şçileri kar-
şı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, 
yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve ge-
rekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar”. İş 
Kanunu’nun 77. maddesinde belirtilen işverenlerin iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimi verme yükümlülüğüne açıklık getiren düzen-
leme, 07.04.2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik”te de yer almıştır. Bunun yanı sıra, 
İş Kanunu’nun 85. maddesinin 1. fıkrasına 15.05.2008 yılında ek-
lenen hükümle ağır ve tehlikeli işlerde mesleki eğitim almamış 
kişilerin çalıştırılması da yasaklanmıştır. Yine, Ağır ve Tehlikeli 
İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ 
ile madencilik gibi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçileri 
örgün veya yaygın eğitim yoluyla mesleğe hazırlamak, meslek 
sahibi olanların mesleklerinde gelişmelerini ve yeni mesleklere 
uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve de-
ğer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve 
ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde 
yürütülmesini sağlayan mesleki eğitimi almaları ve yine anılan 
Yönetmelik’in 10. maddesinde belirtilen ilave eğitimler ile des-
teklenmesi şarttır. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’ne ekli lis-
tede belirtilen işlerde mesleki eğitim verilmeksizin işçi çalıştırıl-
ması halinde ise işverene İş Kanunu’nun 105. maddesi uyarınca 
idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Belirtilen mevzuat muvacehesinde görüleceği üzere, işverenin 
eğitim yükümlülüğünün ilk basamağını işe giren işçilere veril-
mesi gereken işe giriş (intibak) eğitimi oluşturur. Bu eğitimden 
sonra yeni ortaya çıkan veya değişen risklerin söz konusu oldu-
ğu durumlarda daha önce verilen eğitimler yenilenmeli, gerekli 
hallerde tekrarlanmalıdır. İşçilere verilen eğitimlerin özellikle 
işçinin çalıştığı yere ve yaptığı işe göre özel bilgileri içermesi de 
gereklidir (14, 30). Bütün işçilerine aynı eğitimi veren, onları yap-
tıkları işe ve çalıştıkları işyeri bölümüne göre ayrı eğitimlere tabi 
tutmayan işverenin eğitim yükümlülüğünü yerine getirmediği 
kabul edilmelidir (9). Bunun yanı sıra işçi sağlığı, iş güvenliği ve 

yapılmakta olan iş nedeniyle işçinin eğitimi, bir kısım mevzuat 
hükümlerini içerir belgelerin kendilerine verilmesini değil, ey-
lemli olarak, bu bilgilerin aktarımı ve öneminin kavratılması ile 
sağlanabilir (33).  Bu itibarla işverenin bu eğitimi işe başlamadan 
önce, çalışma ve işyeri değişikliklerinde, iş ekipmanlarının veya 
işyerindeki teknolojinin değişmesi halinde vermesi gerekmek-
te (13) ve nihayetinde işçilerin eğitim ve kültür dereceleri de dik-
kate alınmak şartıyla işçilere deneyim kazandırılması ve alınmış 
önlemlere uyulmasının işçiler için alışkanlık haline getirilmesi 
gerekmektedir. Zira, ancak bu şekilde verilen eğitim sonucunda 
örneğin bir maden işçisi, karbon monoksit veya metan gazının 
artmasıyla devreye giren erken uyarı sisteminin alarm verme-
si halinde gaz maskesi takıp ocağı terk edecek ve olası bir gaz 
patlamasında ocaktan çıkmış bulunacak veya ocak içinde mey-
dana gelen yangından korunma amacıyla madende bulunan 
ekipmanları kullanabilecektir (8).
 
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik’in 4. maddesinin 2. fıkrasında alt işveren 
işçilerine verilmesi gereken sağlık ve güvenlik eğitiminden asıl 
işverenin de sorumlu olduğu düzenlenmiştir. Bu hükümden 
anlaşılması gereken, asıl işverenin söz konusu eğitimi vermekle 
yükümlü olduğu değil, alt işverenin, işçilerine vermediği sağlık 
ve güvenlik eğitiminden asıl işverenin de sorumlu olacağı, nite-
kim bu sonuç İş Kanunu’nun 2/6 hükmünden de çıkmaktadır ve 
bu nedenle asıl işverenin, alt işverenin eğitim verip vermediğini 
denetleme ve eğitim vermesini sağlama yükümlülüğünün ol-
duğudur (14). Bu yükümlülüğe aykırılık halinde ise daha önce de 
belirtildiği gibi asıl işveren ile alt işverenin birlikte sorumluluğu 
söz konusu olacaktır.  

A.4 İşyerini İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Örgütle-
me Sorumluluğu
İş Kanunu’nun 80. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında belirtildiği 
üzere, “(B)u Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en 
az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı iş-
yerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla 
yükümlüdür. İşverenler iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca iş sağlı-
ğı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak verilen kararları uygula-
makla yükümlüdürler.”
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’in 4. mad-
desinde“ (…) işçi sayısının tespitinde işyerinde çalışan işçilerin ta-
mamı dikkate alınır” ifadesine yer verilmiştir. 

Yine İş Kanunu’nun 81. maddesine göre, “(İ)şverenler, devamlı 
olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş 
sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının 
izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk 
yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin 
yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin 
tehlike sınıf ve derecesine göre; a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi 
oluşturmakla, b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde 
diğer sağlık personelini görevlendirmekle, c) Sanayiden sayılan iş-
lerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya 
teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler.”

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan ve devamlı olarak 



en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerine ilişkin, 27.10.2010 tarihli ve 
27768 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş 
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 5. maddesin-
de ise bu yükümlülük; “İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş 
sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının 
izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin 
ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetle-
rinin yürütülmesi amacıyla; İSGB (işyeri sağlık ve güvenlik birimi) 
oluşturmakla, bu birimde bir veya birden fazla işyeri hekimi ile 
gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle ve sanayiden 
sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde tehlike sınıfına uygun bir veya 
birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüdür.” 
şeklinde ifade edilmiştir.  
 
Buna göre, asıl işveren - alt işveren ilişkisi söz konusu olduğun-
da alt işverenin, asıl işverene ait işyerinde çalıştırdığı işçiler ile 
asıl işverenin işçilerinin sayıları toplamı elliyi geçtiği takdirde o 
işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun oluşturulması zo-
runlu hale gelmektedir (3). Ayrıca, İş Kanunu’nun 80. maddesinin 
1. fıkrasında “her işveren” ifadesinin kullanılması, alt işverenin 
İş Kanunu’nun 3. maddesi ve Alt İşverenlik Yönetmeliği muci-
bince işyerini bildirmekle ve tescil ettirmekle yükümlü olması, 
işin asıl işverene ait işyerinde yapılması ve bu işyerinin aynı za-
manda alt işveren açısından da ayrı bir işyeri niteliğini taşıması, 
alt işverenin de iş aldığı işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu 
oluşturma yükümlülüğünü doğurmaktadır (7).

B. Alt İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri-
ne Aykırı Davranması Halinde Doğan Hukuki ve Cezai 
Sorumlulukları
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kuralların işverenler tarafından 
ihlal edilmesi yaptırımlarını da beraberinde getirmektedir. Alt 
işverenler de kendi işçilerine karşı işveren sıfatını haiz bulun-
duklarından, kanunların işverenler için öngördüğü bütün yü-
kümlülüklere tabidirler (10). Bu yaptırımları hukuki, cezai ve idari 
yaptırımlar başlıkları altında toplamak mümkündür. 

B.1 Hukuki Sorumluluk
Asıl işveren - alt işveren ilişkisinin en önemli sonuçlarından  bi-
risi “müteselsil sorumluluktur.” 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. mad-
desine göre, “Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile 
ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin ta-
raf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt 
işveren ile birlikte sorumludur.”. Müteselsil sorumluluktan kaste-
dilen ise hukuki sorumluluk olup cezai sorumluluğu kapsamaz, 
aksinin kabulü “cezaların şahsiliği” ilkesine aykırılık oluşturur (12).

Müteselsil sorumluluk müessesesi Borçlar Kanunu’nunda dü-
zenlenmiştir. Müteselsil borç, bir alacaklının birden çok borç-
lusu bulunan alacağının tümünü, bu borçluların her birinden 
bütünüyle isteyebilmesine imkân veren bir yapıyı ifade eder. Bu 
yapı içinde müteselsil borçluların her biri, borcun tamamı öde-
ninceye kadar sorumlu kalmaya devam eder (5).  
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Özellikle belirtmek gerekir ki mevcut Borçlar Kanunu sistemin-
de uzun zamandır tartışılan asıl işveren - alt işverenin sorumlu-
luğunda tam teselsül-eksik teselsül ayrımı 01.07.2012 tarihinde 
yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nu ile 
ortadan kaldırılmıştır. Yeni yasanın yürürlüğe girişinden itiba-
ren, müteselsil sorumlular arasındaki iç ilişkide paylaşım, bütün 
durum ve koşullar, özellikle onlardan her birine yüklenebilecek 
kusurun ağırlığı ile yarattıkları tehlikenin yoğunluğu göz önüne 
alınarak yapılacaktır (5).

Müteselsil sorumluluk kuralı gereğince, alt işveren işçileri iş 
sözleşmesinden veya İş Kanunu’ndan doğan haklarını bu işve-
renlerden dilediğinden veya birlikte her ikisinden talep edebil-
mektedirler (11). 4857 sayılı İş Kanunu ile asıl işverenin, bu ka-
nundan, iş sözleşmesinden ve alt işverenin taraf olduğu toplu 
iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden sorumlu tutulması 
ihbar, kıdem, kötüniyet ve işe iade sonucu işe başlatmama taz-
minatları ile ücret, fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel 
tatili, yıllık izin, ikramiye, prim, yemek yardımı, yol yardımı gibi 
tüm işçilik haklarını birlikte sorumluluk esasının kapsamına 
sokmuştur (11).

Ancak, asıl işveren - alt işveren ilişkisinde birlikte sorumluluktan 
söz edilebilmesi için işçilik alacağının bu ilişkinin hüküm sürdü-
ğü dönemler içinde doğmuş olması gerekir. Bu durum, alt iş-
veren işçilerinin sadece asıl işverenden alınan işte çalıştırılması 
koşulunun bir sonucudur (11).

Asıl işverenin, alt işverenin kendi işçisi karşısında yüklendiği so-
rumluluktan alt işverenle birlikte sorumlu tutulmasının sebebi; 
genellikle mali imkânları kısıtlı, küçük bir işveren olan alt işve-
renin işçilerinin işçilik haklarının zayi olmasını engellemektir 
(21). Bu sebeple, asıl işverenle alt işveren aralarında bir sözleşme 
yaparak işçiler için getirilen korumayı yani müteselsil sorumlu-
luk kuralını bertaraf edemezler, asıl işverenin sorumlu tutulma-
yacağını kararlaştıramazlar (4). Bu husus Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu’nun yeni tarihli bir kararında, “Alt işveren ilişkisinde, asıl 
işverenin, alt işveren ile birlikte alt işverenin işçilerine karşı müte-
selsil sorumluluğu vardır. Alt işverenin işçileri, alt işverenin öde-
mekten kaçındığı ücretlerini veya iş kazasından doğan tazminat 
alacaklarını asıl işverenden isteyebilirler. Asıl işverenle alt işveren, 
aralarında yaptıkları anlaşmayla bu kuralı bertaraf edemezler.” 
şeklinde izah edilmiştir (34). 

Kendi işçileri karşısında işveren konumunda bulunan alt işve-
ren için söz konusu olabilecek hukuki yaptırımlar:

maddi tazminat, •
manevi tazminat, •
destekten yoksun kalma tazminatı ve •
rücuen tazminat (Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işçiye ve hak  •
sahiplerine yaptığı her türlü gider ve ödemeleri iş kazası 
veya meslek hastalığına neden olan işverene belirli koşulla-
rın varlığı halinde), 

olarak sıralanabilir. Ancak alt işverenin bu tazminatlardan so-
rumluluğunun belirlenebilmesi için öncelikle “hukuki sorumlu-
luğunun niteliği”nin tespit edilmesi gerekir.

Bu konuda öğretide iki görüş bulunmaktadır. Bunlardan birin-
cisi, sorumluluğun doğması için işverenin kusurunu aramayan, 
olay ile zarar arasında illiyet bağının bulunmasını yeterli gören 
ve tehlike sorumluluğuna dayanan “kusursuz sorumluluk” gö-
rüşüdür. İkincisi ise, Borçlar Kanunu’nda sorumluluk için esas 
olan unsur kusur olduğundan ve anılan Kanunun 332. madde-
si işverene, “hakkaniyet dairesinde kendisinden istenebileceği 
derecede” gereken önlemleri alma zorunluluğu getirdiğinden, 
kusursuz sorumluluğun kabul edilebilmesi için mutlaka yasada 
özel olarak öngörülmüş bulunması gerektiğini savunan “kusur 
sorumluluğu” görüşüdür.

Yargıtay ise, yerleşmiş içtihatlarına göre, işverenin iş kazasından 
doğan sorumluluğunu risk esasına dayanan kusursuz sorumlu-
luk olarak kabul etmektedir: “(R)isk nazariyesi olarak nitelendiri-
len ve kabul edilen bu görüş çerçevesinde, vücut gücüyle topluma 
yararlı işler sağlama amacında bulunan kişiler korunur. Burada 
işverenin iş kazalarından sorumluluğu, (...) tehlike (risk) nazariye-
sine dayalı kusursuz sorumluluğu da içerir. Zira işveren iş akdiyle, 
işçisini iş ve işyeri tehlikelerine karşı korumayı taahhüt ettiği gibi, 
önlenmesi mümkün olmayan tehlikelerden doğacak zararları da 
taahhüt etmiş sayılır.”

Yüksek Mahkeme her ne kadar işverenin sorumluluğunda ku-
sursuz sorumluluk ilkesini benimsemekteyse de, maddi zararın 
ve tazminatın saptanmasında tarafların kusur oranlarının be-
lirlenmesini istemekte ve uygulama bu yönde gelişmiş bulun-
maktadır (26, 35).
 
Yukarıda izah edilen hukuki sorumlulukların yanı sıra işverenine 
karşı işçiye tanınmış bulunan hukuki yaptırım olarak adlandırı-
labilecek haklar ise:

4857 sayılı İş Kanununun 83. maddesinin 1. ve 3. fıkralarında  •
düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike yaratan 
işyerlerinde işçilerin çalışmaktan kaçınma hakkı,
Yine İş Kanunu’nun 83. maddesinin 5. fıkrası mucibince iş- •
çinin iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş sözleşmesini fesih 
hakkı,
Borçlar Kanunu’nun 325. maddesi (01.07.2012 tarihinden  •
itibaren 408. madde) mucibince işçinin iş görme edimini 
iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun bir biçimde kabul 
edemeyen ve bu konuda gerekli hazırlık fiillerini yerine ge-
tirmeyen ve önlemleri almayan işverenin alacaklı temerrü-
düne düşmesi ve işçinin çalışmaksızın ücretini isteyebilmesi, 
(1, 18, 19, 23, 26, 27)

olarak sıralanabilir.

B.2 Cezai Sorumluluk
Cezai sorumluluktan bahsedebilmek için ortada bir kusurun ol-
ması gerekir. İster kasıt, ister taksir olsun kusurun varlığı yeterli-
dir. Kazaya neden olanlar bakımından ceza hukuku kapsamın-
da bir sorumluluktan bahsedilebilmesi için, kaza olayının ölüm 
veya yaralanma ile sonuçlanması gerekir. 

Asıl işveren - alt işveren ilişkisinin kurulduğu bir işyerinde iş sağ-
lığı ve güvenliği kurallarına uyulmaması sonucunda ölüm ya  
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da yaralanma meydana geldiği takdirde, asıl işveren - alt işveren 
ilişkisinde kabul edilen müteselsil sorumluluk hukuki sorumluluk 
olup cezai sorumluluğu kapsamadığından sadece kusurlunun, 
işçinin geçirdiği iş kazasından dolayı meydana gelen ölüm veya 
yaralanmaya ilişkin cezai sorumluluğu söz konusu olmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliğinden kaynaklanan cezai sorumlulukta 
taksir (özellikle bilinçli taksir) kavramı büyük önem taşımak-
tadır. Türk Ceza Kanunu’nun 22. maddesinin 2. fıkrasına göre 
taksir, “(D)ikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir 
davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülme-
yerek gerçekleştirilmesidir.” Aynı maddenin 3. fıkrasına göre bi-
linçli taksir ise, “(K)işinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, 
neticenin meydana gelmesi halidir.”

İşyerinde gerçekleşen iş kazalarının dikkate değer bir kısmı iş-
verenler tarafından öngörülebilecek düzeydeki basit iş kazala-
rıdır. Bu tür olaylarda işverenlerin veya vekillerinin ortaya çıka-
bilecek sonucu öngördükleri fakat alınması gereken önlemleri 
almadıkları kabul edilebilir (4).

Buna göre, alt işverenin uyması gereken iş sağlığı ve güvenliği 
kurallarına uymaması ve yükümlülüklerini yerine getirmeme-
si sonucu iş kazası meydana gelmiş ve işçi ölmüşse Türk Ceza 
Kanunu’nun 85. maddesine istinaden “Taksirle Öldürme” su-
çundan, işçi yaralanmışsa Türk Ceza Kanunu’nun 89. maddesi-
ne istinaden “Taksirle Yaralama” suçundan dolayı alt işverenin 
cezai sorumluluğuna gidilecektir.

B.3 İdari Sorumluluk
Alt işveren, asıl işverenin iş organizasyonunda faaliyet gösterdi-
ğinden ve asıl işverene ait işyeri alt işveren açısından da işyeri 
kabul edildiğinden, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının getirdiği 
yükümlülüklere uymazsa hakkında idari yaptırımlar uygulana-
bilir. İdari yaptırımlar; yasaların yetki verdiği durumlarda, idare-
nin, araya bir yargı kararı girmeksizin doğrudan bir işlemi ile ve 
idare hukukuna özgü usullerle kamu yararını korumak amacıyla 
uygulamış olduğu yaptırımlardır (27). Genel olarak İş Kanunu’nun 
79. ve 105. maddelerinde ifadesini bulan bu yaptırımlar:

işin durdurulması, •
işyerinin kapatılması, •
işçilerin çalışmaktan alıkonulması, •
idari para cezası, •

gibi idari önlemler şeklinde ortaya çıkar.

İş güvenliğine ilişkin idari yaptırımların uygulanabilmesi için 
işyerinde mutlaka bir iş kazası veya meslek hastalığı meydana 
gelmesi gerekmez. İdari yaptırımlar esas itibarıyla bu durum 
meydana gelmeden önce uygulanırlar. 

Sonuç
Anayasa’nın 17. maddesinde “yaşama hakkı” güvence altına 
alınmış, bu yasal güvencenin yaşama geçirilmesinde, iş ve sos-
yal güvenlik mevzuatında da işçilerin korunması, işin düzenlen-
mesi, iş güvenliği, sosyal düzen ve adaletin sağlanması düşün-
cesi ile koruyucu bir takım hükümler getirilmiştir. Kamu düzeni 

düşüncesi ile oluşturulan işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuat 
hükümleri; işyerleri ve eklerinde bulunması gereken sağlık şart-
larını, kullanılacak alet, makineler ve hammaddeler yüzünden 
çıkabilecek hastalıklara engel olarak alınacak tedbirleri, aynı şe-
kilde işyerinde iş kazalarını önlemek üzere bulundurulması ge-
rekli araçların ve alınacak güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu 
belirtmektedir. Burada amaçlanan yapılmakta olan iş nedeniyle 
işçinin vücut tamlığı ve yaşama hakkının önündeki tüm engel-
lerin giderilmesidir (36). Bu hedefler doğrultusunda alt işverenlik 
konusu ile ilgili hukuki düzenlemelerin getirilmesindeki temel 
amaç da asıl işverenden iş alan alt işverenlerin çalıştıracağı işçile-
rin haklarının korunmasıdır. Bu itibarla, mevzuatın uygulanması 
açısından yasa koyucunun, alt işverenlerin işçilerinin mevzuat-
tan, toplu iş sözleşmesinden ve iş sözleşmesinden kaynaklanan 
haklarını korumak amacıyla hukuki yönden asıl işvereni de so-
rumlu tutması dışında asıl işveren ile alt işverenin sorumlulukla-
rı konusunda hiçbir farklılık bulunmamaktadır (29).  
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Gelişmekte Olan Ülkeler  
İçin Madenciliğin Tanımı

İnovasyon
www.madencilik-turkiye.com

      Madenciliğin 
bir gerçeği, üretim 
öncesi yapılan 
yatırım miktarının 
yüksek olmasıdır

M
adencilik Türkiye Dergisi’nin 21. sayısında yer 
alan “2011 Yılında Dünya Çapında Gerçekleştiri-
len Önemli Maden Yatırımları” yazısı aslında ma-
dencilik sektörünün doğrudan ve dolaylı olarak 

ne kadar büyük yatırımları barındırdığını anlamak açısından 
oldukça bilgilendiricidir. Bu yazıda yer alan istatistiklere göre 
2011 yılında dünyada yapılmış toplam 676 milyar USD’lik ya-
tırım göz önüne alındığında, sadece maden sektörüne yapıl-
mış olan yatırımlar, dünyanın en büyük ekonomisine sahip 20 
ülkenin bir çoğunun gayri safi milli hasılasını geçmektedir. Bu 
yatırımlar incelendiğinde ortaya çıkan ilginç noktalardan biri 

de bu yatırımların yapıldığı 
ilk 10 ülkeden 7 tanesinin 
gelişmekte olan ülkelerden 
olmasıdır. Özellikle bu ilk 10 
listesinde yer almayan ancak 
büyük yatırımlara ev sahipli-
ği yapan diğer ülkeler arasın-
da: Moğolistan, Gana, Kongo, 
Papua Yeni Gine, Endonezya 
gibi gelişmekte olan ülkeler 
yer almaktadır. 

Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler aslında, madencilik de 
dahil olmak üzere bir çok sektör için, dış ülkelerden veya büyük 
firmalardan yatırım çekmek ve bu tarz projeler sayesinde istih-
dam ve sıcak para girişi sağlamak için çalışmaktadırlar. Örneğin 
Moğolistan son dönemde bakır, kömür, altın gibi bir çok farklı 
madenin üretimi için maden firmalarına kapılarını açmıştır. Mo-
ğolistan tarihindeki en büyük yatırım madenciliğe yapılmakta 
olup, bu proje Güney Gobi Bölgesi’nde halen inşası süren Oyu 

Tolgoi Bakır ve Altın Madeni Projesi’dir. Moğolistan Hükümeti 
bu projeye % 34 ortak olarak, verdiği desteği ve önemi göster-
miştir. Bu proje çerçevesinde, 4000’den fazla teknik iş gücünün 
eğitimi ve yıllık 200 üniversite öğrencisinin diğer ülkelerde 
maden alanında öğrenim görmesi için yaklaşık 85 milyon USD 
bütçe ayrılmıştır.

Bu konuda canlı örneklerden biri de son dönemlerde aktivist-
lerin maden projelerine karşı yaptıkları eylemlerle gündeme 
gelen Peru’dur. Bugün dünyadaki en büyük metal madenlerine 
sahip Güney Amerika ülkesi, 1990’lı yıllara kadar askeri rejimler-
le yönetilmekteydi. 1990’da başa geçen tartışmalı lider Alberto 
Fujimori sonrasında diğer sektörler gibi maden endüstrisi de 
özel sektöre açıldı. Özellikle askeri yönetim sonrasının verdiği 
güçle, büyük projelerin ve maden şirketlerinin önünü açtığı için 
Fujimori oldukça eleştirilmiştir. Ancak bugün gelinen noktada 
madencilik bu ülkenin ekonomisinin kalbi durumuna gelmiştir. 
Ülke ihracatının yaklaşık % 60’ı bakır, altın, çinko, gümüş gibi 
metal ürünlerinden oluşmaktadır. 

Madencilik aslında pek çok yönüyle diğer sektörlerden farklıdır. 
Bir cevherin ekonomik olup olmamasının belirlenmesi, üretim 
yöntemi, üretim planı ve kullanılan ekipmanların belirlenmesi 
gibi bir çok faktörün göz önüne alınması madencilik sektörüne 
aittir. Herhangi bir yerdeki cevher değerlendirileceği zaman, 
büyük bir şirketin proje tekliflerini elemesi gibi çok farklı açı-
lardan değerlendirmeler yapılmalıdır. Örneğin bu girişimin 
NPV’sinin (paranın zamana göre değeri) hesaplanması ve risk 
değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Bu değerlendir-
meler yapılırken en az teknik koşullar kadar diğer etkenlerde 
önem arz etmektedir. Cevherin bulunduğu ülke, bu ülkenin 
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ekonomik sistemi ve 
stabilitesi, politik siste-
mi, vergi sistemi, para 
politikası, enflasyon, 
yolsuzluk oranı, bürok-
ratik işlemler, izin alma 
süreci ve belki de en 
önemlisi halkın sosyal 
bilinç düzeyi, yatırım 
yapacak firma için ol-
dukça önemlidir. Bu 
konuda Rusya, Boliv-
ya, Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti, Kazakis-
tan gibi bir çok ülke 
madencilik yatırımla-
rını kolaylaştıracak ve 
destekleyecek yasala-
ra ve uygulamalara sahip olmamaları sebebiyle yatırımcıların 
bu ülkedeki bir projeye daha temkinli yaklaşmalarına sebep 
olmaktadır. Bu sebepledir ki firmalar, riskin yüksek olduğu ül-
kelere yatırım yapmak için çok yüksek karlılık veya IRR (yatırılan 
paranın geri dönme oranı) beklemektedirler.

Madenciliğin bir diğer gerçeği ise üretim öncesi yapılan yatırım 
miktarının yüksek olmasıdır. Projesine göre değişmekle birlik-
te; izinlerin alınması, tesislerin inşası, ekipmanların temini çok 
ciddi yatırım gücü gerektirebilmektedir. Bu nedenle küçük ve 
orta ölçekteki firmalar genellikle projelerine finansman bul-
mak amacıyla ortaklıklar, birleşmeler, halka arz, banka kredisi 
gibi farklı yöntemlere başvurmaktadır. Bir diğer çıkış yolu ise 
projenin büyük şirketlere satışı şeklindedir. Her yıl mart ayında 
Toronto’da düzenlenen PDAC gibi kongreler finansman ihtiyacı 
olan projeler için en uygun yerlerden biridir. Ancak dünya ça-
pındaki bazı büyük maden şirketleri için kaynak konusu çoğu 
kez sorun arz etmemektedir. Bu şirketler, hali hazırda üretim 

halindeki bir çok maden ocağına sahip olmaları nedeniyle sıcak 
para konusunda daha az sorun yaşamaktadırlar. 

Madencilik yapılmadan önce projenin Çevre Etki ve Değer-
lendirilmesinin yapılması da çok büyük önem taşımaktadır. 
Çevreden kastedilen, doğa ile birlikte o bölgede yaşayan tüm 
canlılar, halk ve yerel yönetimler de göz önüne alınmalıdır. Bu-
gün dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de madenciliğe veya 
madenlerin yabancılar tarafından işletilmesine çok çeşitli iti-
razlar mevcuttur. Bu itirazların başında çevresel kaygılar gel-
mektedir. Dünyadaki her girişimin bir risk faktörü vardır. Her 
sektörde olduğu gibi madencilik de kurallarına, standartlara 
ve etiğe uygun yapıldığı takdirde bir sıkıntı oluşturmayacaktır. 
Bu sebeple hükümetler yasalarda boşluklara yer vermemelidir. 
Örneğin Nisan 2010’da Meksika Körfezi’nde Louisiana’ya 60 km 
mesafedeki Deepwater Horizon petrol platformundaki büyük 
patlama sonucunda 3 ay boyunca günde yaklaşık 10 bin varil 
petrol okyanusa sızmıştır. Bunun benzeri bir çevre faciası  
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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.
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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.

dünya tarihinde olmamıştır. Böyle bir facia sonucunda hiç bir 
ülke petrol üretimini askıya almamıştır.

Bir diğer konu ise yabancı yatırımcılara bakış açısıdır. Çoğu kez 
yerel firmalar bu tür yatırımlar için yeterli kaynak ve iş gücüne 
sahip değildir. Bu sebeple yerel veya ulusal bir firmanın yapa-
madığını bu alanda yeterli kaynağa ve birikime sahip üçüncü 
firmalar yapabilmektedir. Bugün yerin 250 metre altındaki 
bir cevher çıkarılmadığı müddetçe aslında üzerinde yaşayan 
toplum için bir değer ifade etmemektedir. Çıkarılan cevherin 
üretilebilmesi için belli bir yatırım ve profesyonel girişim gerek-
mektedir. Aksi takdirde daha önce çoğu örnekte olduğu gibi 
üretilmeye çalışılan maden ekonomik olmaktan çıkar. Değişik 
sektörlerde üretilen pek çok ürünün amacı nihai ürünlerin piya-
saya verilmesidir. Bu sebeple yapılan üretimin kimin tarafından 
yapıldığındansa piyasadaki stan-
dartlara ve piyasa fiyatına uygun 
olması daha kritiktir. Durumu ol-
dukça basite indirgeyecek olursak, 
altının piyasadaki gramı 100 TL 
iken bir kimse bahçesinden çıkar-
dığı altını elindeki donanım ile 110 
TL’ye mal ediyorsa onu doğal ola-
rak çıkarmayacaktır. Ancak bunu 
bir başkası 70 TL’ye çıkartıyor ve 
bahçe kirası olarak 15 lira veriyorsa 
bahçe sahibi bu teklifi muhteme-
len kabul edecektir.

Şubat ayında Amerika’nın Maden 
Mühendisleri Konferansı’nın açı-
lış konuşmasında Newmont Asya 
başkan yardımcısı Jeff Huspeni 
katılımcılara kısa bir video izletti. 

Bu video Amerika’daki madenciliğin merkezi sayılan Denver 
şehrinde bir sokak röportajı şeklinde hazırlanmıştı. Halkın ma-
dencilik hakkında neler bildiğini, madenciliği nasıl algıladığı 
üzerine halka yöneltilen kısa sorulardan oluşan 3-4 dakikalık 
bir videoydu bu. Sıradan insanların verdikleri cevaplar gerçek-
lerden o kadar uzaktı ki, sanırım bu videoyu izledikten sonra 
herkes aslında halkın madencilik hakkında ne kadar da bilinçsiz 
olduğu konusunda hem fikirdi. Huspeni’nin de video sonrasın-
da söylediği gibi, aslında madencilik o kadar da açıklaması zor 
bir iş kolu değil. Huspeni’nin anlatımıyla “Zenginlik yaratan, bu 
zenginliği yerel halk, yerel yönetimler, devletler gibi üçüncü 
taraflarla paylaşan, bir toplumun ilerlemesi için gereken ham-
madde ihtiyacını sağlayan, toplumların gelişmesi için katali-
zörlük yapan ve sürdürebilirliği gerçek anlamda sağlayan bir 
endüstridir.” Bu tanıma katılmamak mümkün mü?   
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Rödovans 
Sözleşmeleri - II

Av. Cemal Yeşilyurt
hukuk@madencilik-turkiye.com

Bu sayımızda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde rödovans 
sözleşmelerinin değerlendirilmesi yapılacaktır.

1
0.06.2010 günlü 5995 sayılı Yasa’nın 17’nci maddesiy-
le 3213 sayılı Yasa’ya eklenen Ek Madde 7’de; “Maden 
ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmında 
veya tamamında üçüncü kişilerle yapmış oldukları 

rödovans sözleşmelerinde, bu alanlarda yapılacak madenci-
lik faaliyetinden doğacak İş Yasası, iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili idari, mali ve hukuki sorumluluklar rödovansçıya aittir. 
Ancak bu durum, ruhsat sahibinin Maden Yasası’ndan doğan 
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.” denilmiş, Madencilik 
Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 100. maddesinde de; 
“Maden işletme ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kıs-
mı veya tamamı için üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödo-
vans sözleşmeleri ve bu sözleşmelerde yapılan değişiklikler, 
tarafların talebi halinde, devir ve intikal işlemlerinde bilgilen-
dirme amacıyla maden siciline şerh edilir. Tarafların birlikte 
rödovans sözleşmesinin iptalini talep etmeleri halinde de bu 
kayıtlar terkin edilir. Genel Müdürlük hiçbir şekilde rödovans 
sözleşmelerine taraf değildir” düzenlemesi ile uygulamanın 
nasıl olacağı düzenlenmiştir.

Dergimizin Temmuz 2010 tarihli 8. sayısında yayımlanan yazı-
mızda;

“Yapılacak Yönetmelik düzenlenmesinde; 

i- Rödovans sözleşmesinin idareye belli bir süre içinde bildiril-
mesi zorunluluğu olmaması, 

ii- Sözleşmenin idareye bildirilmediğinde Yasa’nın 10’uncu 
maddesi yaptırımının ruhsat sahibine uygulanmaması,
 
iii- Taraflardan herhangi birinin yazılı rödovans sözleşmesini 
idareye sunması halinde sözleşmenin Maden Sicili’ne işlenebil-
mesi,   

iv- Sözleşme hükümlerinin incelenerek, sonucunda idarece fa-
aliyetlere izin verilmesi işleminin düzenlemede yer almaması,

v- Taraflar arasında çıkan anlaşmazlıkların yine taraflar arasında 
çözülmesi, 
 
vi- İdarenin, ruhsat sahasında Yasa’ya aykırı bir faaliyet olma-
sı halinde muhatabının ruhsat sahibi olduğu ve yaptırımın da 
ruhsat sahibine uygulanacağı, şartları bulunmalıdır.” demiştik.

Yazımızın yayımlandığı tarihten 4 ay sonra yürürlüğe giren 
Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 100. madde-
sindeki düzenlemenin, fikrimizle birebir örtüştüğünü burada 
belirtmek isteriz.
 
Son düzenlemeler ışığında, maden ruhsat sahibi veya işletme-
ci (rödovansçı) aralarında yazılı olarak veya noterde yaptıkları 
rödovans sözleşmesini idareye bildirerek maden siciline şerh 
edilmesini sağlayabileceklerdir.

Rödovans sözleşmeleri, 1990 yılındaki düzenlemeye göre sa-
dece ruhsat sahibi tarafından idareye bildirilebilirken, mevcut 
durumda ruhsat sahibi veya işletmeci de sözleşmeyi idareye 
bildirerek maden siciline 
şerh ettirebilecek. Sözleş-
menin maden sicilindeki 
şerhinin kaldırılması ise, ta-
rafların beraberce idareye 
sözleşmenin iptal edildiği 
konusunda başvuruları ile 
mümkündür.

Maden siciline şerh edilmiş 
bir sözleşme, ruhsat sahibi-
nin ruhsat sahasını üçüncü 
kişilere devretmesi halinde 
de varlığını sürdürür. Zira 

Hukuk Soru
Cevap Köşesi

Maden hukuku uzmanı Avukat Cemal Yeşil-
yurt, madencilik sektörüyle ilişkili olarak kar-
şılaştığınız hukuksal sorunların çözümüne yol 
göstermek amacıyla bu sayfadan sorularınıza 
cevap verecektir. Lütfen ilgili sorularınızı hu-
kuk@madencilik-turkiye.com 
adresine gönderiniz.

Maden Hukuku
www.madencilik-turkiye.com
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Maden Sicili alenidir ve orada şerh edilmiş rödovans sözleşme-
sinin bilinmediği, ruhsatı devir alan tarafından ileri sürülemez. 
Bu özellik maden ruhsat sahalarında rödovans sözleşmesi ile 
madencilik faaliyetinde bulunan işletmecileri rahatlatmış ve 
önemli bir güvence olmuştur.

1990 yılında yürürlüğe giren Yönetmelik’le ruhsat sahibinin, 
üçüncü kişilerle yapmış olduğu rödovans sözleşmelerini Ba-
kanlığa bildireceği, bu sözleşmelerden kaynaklanan anlaşmaz-
lıkların, sözleşme hükümleri de dikkate alınarak, Bakanlık tara-
fından verilecek kararla çözüme kavuşturulacağı öngörülmüş 
ise de bu konunun çok tartışmalı olması nedeniyle 03.02.2005 
gün 25716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Yasası Uy-
gulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesiyle, sözleşmelerin 
Bakanlığa bildirilmesi yolu kapatılmıştır. Ancak Yönetmelik’in 
yayımlanmasından önce yapılmış ve Maden İşleri Genel Mü-
dürlüğünce uygun görülmüş sözleşmelerin uygulanmasında 
3213 sayılı Maden Yasası ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 
çıkabilecek anlaşmazlıklarda, ruhsat sahasındaki faaliyetlerin 
aksamaması ve maden rezervinin en verimli biçimde işletilmesi 
ilkeleri gözetilerek Genel Müdürlüğün yapacağı incelemelere 
göre vereceği kararın geçerli olacağı, 3213 sayılı Maden Yasası 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden ruhsat sahibinin so-
rumlu olduğu, bu sözleşmelerin yenilenmesi, sürelerinin uza-
tılması, hükümlerinin değiştirilmesi taleplerinde Genel Müdür-
lükten görüş alınmasına gerek bulunmadığı, denilerek mevcut 
sözleşmelerin uygulanmasında yine Bakanlık kararının geçerli 
olduğu uygulamazı aynen korunmuştur.

Yönetmelik’in Geçici 2’nci maddesinin 2. fıkrası da kendi için-
de çelişkilidir. Düzenlemede, Yönetmelik’in yayımlanmasından 
önce yürürlükte olan rödovans sözleşmelerinin uygulanması 
sırasında yaşanacak anlaşmazlıklar hakkında karar verme yet-
kisinin Bakanlıkta olduğu aynen korunurken, aynı fıkranın so-
nunda, bu sözleşmelerin yenilenmesi, sürelerinin uzatılması, 
hükümlerinin değiştirilmesi taleplerinde Genel Müdürlükten 
görüş alınmasına gerek yoktur, denilmiştir. Sözleşmelerin uy-
gulanmasında Bakanlık kararı geçerli olacak ise bu sözleşme-
lerin hükümlerinin değiştirilmesinde de Bakanlık görüşünün 
alınmasının gerekeceği düzenlemeye göre tartışma götürmez.
 
Bir özel hukuk sözleşmesinde ortaya çıkan uyuşmazlığın idari 
işlemle çözülemeyeceği ve bunun temel hukuk kurallarına aykı-
rı olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Bakanlık, sözleşmelerin 
uygulanması sırasında çıkacak anlaşmazlıklarda ne hakem, ne 
yargılama makamı, ne de taraftır. Aşağıda alıntısını yaptığımız 
Mahkeme kararında konu, temel hukuk kurallarına göre ve isa-
betli bir biçimde çözülmüş ve konuya son nokta konulmuştur.
 
Rödovans sözleşmesine dayalı bir anlaşmazlığın yargıya taşın-
masında; ruhsat sahibi A şirketi ile işletmeci B şirketi arasında 
rödovans sözleşmesi yapılmış, sözleşmenin bir maddesinde; “İş 
bu sözleşmede belirlenen maden sahasının ruhsat sahibi tara-
fından rödovans sözleşmesi süresi içerisinde satılmak istenme-
si, ancak işletmecinin yazılı muvafakati ile mümkündür. Böyle 
bir durumda, anılan maden ruhsatını satın alma opsiyonu, ön-
celikle ve yalnızca işletmeciye aittir. İşletmecinin bu opsiyonu 
kullanmak istememesi halinde dahi, kendisinin yazılı muvafa-

kati olmaksızın anılan maden sahası, iş bu sözleşme süresince 
maden sahibi tarafından üçüncü kişilere satılamaz, kiralanamaz 
ve devredilemez.” denilmiştir.

Ruhsat sahibi A şirketi ruhsatını C şirketine devir etmek için 
başvuru yapmış ve ruhsat 24.01.2007 tarihinde C şirketine 
devir edilmiştir. İşletmeci B şirketi tesis edilen devir işleminin 
sözleşme şartlarına aykırı olduğunu belirterek devir işleminin 
iptalini idareden istemiş, idare 22.02.2007 gün 10973 sayılı iş-
lemle devir işlemini iptal etmiştir.

Ruhsat sahibi A şirketi, devir işlemini iptal eden idare işleminin 
iptalini istemiştir.

Adana 1. İdare Mahkemesinin, 07.02.2008 gün E:2007/482, 
K:2008/125 sayılı kararında, “Rödovans sözleşmelerine ilişkin 
hukuk sistemimizde özel düzenleme bulunmamakla beraber 
bu sözleşmelerin Borçlar Yasası’nın hasılat kirasına ilişkin hü-
kümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu söz-
leşmelerin sadece sözleşme taraflarını bağlayıcı olması, 3. ki-
şiler ve kurumları bağlayıcı sorumluluğunun bulunmadığı, bu 
nedenle bu sözleşme hükümlerine dayanılarak işlem tesisine 
olanak bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, ancak taraflar arasında bağlayıcı olan rödovans 
sözleşmesine dayanarak idari işlem tesisinin mümkün olma-
ması nedeniyle yasal dayanağı bulunmayan dava konusu iş-
lemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle işlemin 
iptaline hükmetmiş, karar Danıştay 8. Dairesinin 30.01.2009 
gün E:2008/4170, K:2009/743 sayılı kararıyla onanmıştır.

Karar bazı çevrelerce, rödovans sözleşmeleri Maden Sicili’ne 
işlenmiş olsa bile üçüncü kişilere karşı etkisinin olmayacağı yö-
nünde yorumlanarak, sözleşmelerin üçüncü kişilere etkisinin 
ancak bu etkiyi tanıyan bir Yasa veya şerhin etkisini açıklayan 
bir Yönetmelik hükmüyle gerçekleşebileceği, şeklinde anlaşıl-
mıştır. Bu düşünceye katılmıyoruz.

Maden Sicili’ne şerh edilen bir sözleşme Maden Sicili’nde ruh-
sat sahasının mükellefiyetle yüklü olduğu bilgisini ilgililere sun-
maktadır. Eğer bu bilgi üçüncü kişilere karşı ileri sürülmeyecek 
ise o halde ne maksatla Maden Sicili’ne şerh edilmektedir? Gü-
dülen amaç mükellefiyetin ruhsat üzerinde olduğu bilgisinin 
sunulması ile sınırlı olup, sözleşme şartlarının yerine getirilme-
sini idarenin sağlayacağı yönünde yorumlanamaz. 

Taraflar arasında yapılan özel hukuk sözleşmesinin şartlarının 
yerine getirilmesi idari işlemle yapılamaz. Bakanlık rödovans 
sözleşmesinde yer alan “sahanın işletmeciye devredileceği” şar-
tını yerine getirmekle kendini görevli sayamaz. Mahkeme, bu 
şartı idarenin tesis ettiği işlemle gerçekleştirdiğinden, idarenin 
işlemini hukuka aykırı bulmuştur. Sözleşme şartlarının taraflar 
arasında halledilmesi gerekli ve zorunludur. Bakanlık bu konu-
da kendini görevli sayıp işlem tesis etmiştir. Ruhsat sahibi, söz-
leşme şartlarında yer alan sahanın işletmeciye devrini gerçek-
leştirmemekle sözleşme şartlarına uymamıştır. Bu konuda bir 
çekişme yoktur. Eğer sözleşme şartlarında uyulmadığında bir 
cezai şart öngörülmüş ise bu cezai şartı yerine getirecektir.  



 

Konulmamışsa yargılama sırasında mahkeme varsa uğranılan 
zararın tazminine hükmederek uyuşmazlığı çözecektir. Kaldı ki, 
sahanın C şirketine devri sonrasında da B şirketinin rödovans 
sözleşmesi aynı şartlarla devam edecektir. C şirketi Maden 
Sicili’ne şerh edilmiş bir sözleşmenin yapılmadığını ve sözleş-
menin varlığını bilmediğini iddia edemez ve ileri süremez. O, 
Maden Sicili’nin aleniliği ilkesi ile bağlıdır ve bilerek ruhsat sa-
hasını devir almıştır.

Rödovans sözleşmelerinin Maden Sicili’ne işlenmesi ve üçüncü 
kişilerin bu sözleşmeleri bilmesinin sağlanması başka, taraflar 
arasında yapılan sözleşme şartlarının idare tarafından yerine 
getirilerek çözülmesi başka şeydir. İki durum birbirinden çok 
farklıdır. İlkinde idare sözleşmeyi sicile şerh ederek, sözleşmele-
re güvence sağlamakta; ikincisinde ise güvencenin sınırları aşı-
larak idare kendini bir yargılama makamı gibi görerek sözleşme 
şartlarında meydana gelen ihtilafı çözmeye yönelik işlem tesis 
etmektedir. İşte bu yanlıştır. 
 
Geçen yazımızda da belirttiğimiz üzere; rödovans sözleşmeleri 
özel bir hukuk sözleşmesidir ve emredici kurallara, kamu düze-
nine, şahsiyet haklarına ve ahlaka aykırı olmadığı sürece geçer-
lidir. Maden Sicili’ne şerhi istenilen rödovans sözleşmelerinin 
yazılı şekilde olması gerekli ve yeterlidir

Bir rödovans sözleşmesine, maden ruhsat sahibinin Maden Ya-
sası uyarınca sorumlu olduğu konularda işletmecinin sorumlu 
olacağı yönünde hükümler konulması, o hükümlerin geçersiz-
liği sonucunu doğurur. Ve ruhsat sahibinin sorumluluğunu da 
ortadan kaldırmaz

İşletmecinin; Maden Yasası uygulamalarında ruhsat sahibinin 
sorumluluğunu gerektiren durumları yaratması, ruhsat huku-
kunu tehlikeye atması, sözleşmenin feshine sebep teşkil eder. 

Ruhsat sahibi tarafından uyarıldığı halde işletmecinin, izinsiz fa-
aliyette bulunarak Maden Yasası’nın 7’nci maddesini ihlal etmesi 
veya Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından faaliyeti durdu-
rulan bir sahada faaliyette bulunarak Yasa’nın 10’uncu maddesi-
ne aykırı davranması ruhsat hukukunu tehlikeye atan eylem ve 
işlemlerdir. Bu konuda sayısız örnek vermek mümkündür. Biraz 
yukarıda ifade ettiğimiz gibi madencilik faaliyetleri sırasında Yasa 
uyarınca ruhsat sahibinin sorumluluğunu gerektiren her konuda 
işletmecinin dikkatli davranması, ruhsat sahibinin de işletmeci-
nin ruhsat alanındaki faaliyetini günü gününe izlemesi ve gere-
ken uyarıları zamanında yaparak Yasa çerçevesinde madencilik 
faaliyetinin sürdürülmesini sağlaması gerekir.

Uygulamada ruhsat sahibi, işletmeciye vekalet vererek Yasa kar-
şısında tüm işlemleri ona yüklemektedir. Böylesi bir durumun 
bazı sakıncalar doğuracağı kaçınılmazdır. Madencilik faaliyet-
leri Yasa hükümleri, projede belirtilerek idarece uygun bulunan 
teknik veriler çerçevesinde sürdürülmek zorundadır. Sözleşme-
nin sorunsuz bir şekilde devamı her şeyden önce taraflarının iyi 
niyet kuralları içinde sözleşmeyi sürdürme iradelerine bağlıdır. 
Aksi takdirde ne kadar detaylı sözleşme yapılırsa yapılsın ihtilaf 
yaşanmayacağı söylenemez. 

Ek Madde 7’de, “Maden ruhsat sahiplerinin”, denilmesine rağ-
men Uygulama Yönetmeliği’nin 100. maddesinde, “Maden işlet-
me ruhsat sahiplerinin,” denilmiştir. Yönetmeliğe “işletme” ibaresi 
eklenerek bir sınırlama getirildiği ve Yasa’daki kuralın daraltıldığı 
tartışmasızdır. Yönetmelik düzenlemesi ile Yasa kuralının daraltı-
lamayacağı açık olduğundan, arama ruhsat sahalarında yapılan 
rödovans sözleşmelerinin de Maden Sicili’ne şerh edilmesi ge-
rekir. Yasa’nın 17’nci maddesinin 6. fıkrasında da belirtildiği üze-
re, arama döneminde görünür rezervin % 10’una kadar maden 
üretim ve satışı yapılabileceğinden, bu dönem içinde rödovans 
sözleşmesi yapılmasında sakınca yoktur.

Rödovans sözleşmesinde, ruhsat sahası içinde kısmi bir alanın 
tahsisi yapılacak ise bu alanın koordinatlarının sözleşmede 
mutlaka yer alması gereklidir. Tahsis edilen yerin koordinatla-
rının ruhsat sınırları dışına taşmaması da çok önemlidir. Aksi 
takdirde ruhsat harici yapılacak çalışmanın sorumluluğu ruhsat 
sahibinde olacaktır. 

Sözleşmede belirtilen çalışma sınırlarının (işletmeciye tahsis 
edilen alanın) ruhsat sınırını aşması halinde, Yasa’nın 12’nci 
maddesi 5. fıkrasında öngörülen idari para cezasının muhatabı 
ruhsat sahibi, rödovans sınırlarının ruhsat sınırları içinde olup, 
sınırın işletmeci tarafından ihlal edilip ruhsat sınırları dışında 
madencilik faaliyeti yapılması halinde de muhatap işletmeci 
olacaktır.

Her halükarda rödovans sözleşmelerinin Bakanlığa bildirilme-
si tarafların yararınadır. Ruhsat sahibi, Maden Sicili’nde şerh 
edilen sözleşme ile sahasında bir işletmecinin varlığını idareye 
bildirmiş olacak, işletmeci de bir maden sahasında rödovans 
sözleşmesi ile çalıştığını her zaman kanıtlayabilecektir. İşletme-
ci açısından en önemli tarafı da sözleşmenin idareye bildirilip 
sicile işlenmesi sonucu üçüncü kişilere ileri sürülebilmesi ve 
çalışma güvencesi sağlamasıdır. Bildirimi gerek ruhsat sahibi 
gerekse işletme yapabilecektir..  
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Bizden Haberler
www.madencilik-turkiye.com

B
ildiğiniz gibi Madencilik Türkiye Dergisi, 1 Eylül 
2009’dan bu yana, madencilik sektörün havasını solu-
muş mühendisler tarafından üç yıla yakın bir süredir 
hiç aksatmadan yayınına devam etmektedir. Yayın ha-

yatımız boyunca yine sektörden gelen büyük destek ve güven 
ile birlikte, her sayı bir önceki sayının üstüne birşeyler eklemek 
için çabaladık. Derginin her yeni sayısında yine sizlerden gelen 
dönüşleri dikkate alıp değerlendirerek, madencilik sektörü mü-
hendislerinin, yöneticilerinin, akademisyenlerin, öğrencilerinin, 
işçilerinin ve sektörle alakalı herkesin ilgisini çekip kendi dalında 
birşeyler bulabileceği yazılara yer vermeye çalıştık. 45 günlük pe-
riyotta yayınlanan derginin yanına yenilikler de eklemeyi ihmal 
etmedik. Derginin bu sayısında “Madencilik Türkiye” çatısı altında 
devam eden diğer faaliyetlerimize kısaca göz atmak istiyoruz.

www.madencilik-turkiye.com
Derginin ilk gününden beri yayında olan sitesi bir kaç kez siz 
okuyucularımıza daha iyi hizmet verebilmek adına değişikli-
ğe uğradı. Yapılan son düzenlemeyle birlikte artık madencilik 
sektörü ile ilgili ulusal ve küresel çerçevede güncel haberlere 
internet sitemizde taze taze yer vermeye başladık. Yeni düzeni-
miz içinde bünyemizde barındırdığımız tüm projelerimize hızlı 
ulaşım imkanınız ve eski sayılarımızdaki makalelere ve dergiye 
pdf formatında ulaşma fırsatınız olacak.

Mining Turkey Magazine, Madencilik Türkiye Dergisi’nden 
bağımsız bir içeriğe sahip İngilizce madencilik ve yer bilimle-

ri dergisidir. Mining Turkey’in amacı hem dijital hem de basılı 
formatta ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu madencileri bil-
gilendirmek ve yurt dışından ülkemizi takip eden yabancı şir-
ketlere sektörümüzü tanıtabilmektir. Ülke madenciliğini dün-
yaya tanıtma hedefindeki dergimizde, madencilik sektörünün 
seçkin mensupları tarafından kaleme alınan makalelerin yanı 
sıra, faaliyetlerini yabancı okuyuculara tanıtmak isteyen firma-
ların tanıtımlarına da yer verilmektedir. Bugüne dek iki sayısı 
çıkmış olan Mining Turkey Magazine’in bu sayılarına ulaşmak 
için www.miningturkeymag.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 
Mining Turkey Magazine, Eylül ve Mart aylarında olmak üzere 
yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır.

Sektöre yönelik hizmetlerimizin yanında akademik dünyaya 
da hizmet etmek amacıyla ‘MT Bilimsel’ isimli, akademik içerikli 
dijital dergimiz de 2012 yılında yayın hayatına başlamıştır. Ül-
kemizde yer bilimleri ve madencilik alanında Türkçe içerikle ya-
yınlanan bilimsel dergilerin sayısının azlığı ve çeşitli nedenlerle 
periyodik olarak yayın hayatlarını sürdürememeleri nedeniyle 
bu açığı, yayıncılık alanında uzmanlaşan Madencilik Türkiye 
Dergisi ekibinin yapmasının uygun olacağını düşünerek bu 
kararı almış bulunmaktayız. Türkçe ve İngilizce yayın yapacak 
olan MT Bilimsel’in içeriğine “Yer Altı Kaynakları” (başta maden-
ler olmak üzere petrol, doğalgaz, jeotermal vs) ile ilgili her ko-
nuda makaleler kabul edilecektir. Yer bilimleri camiasına faydalı 
olacağını umduğumuz MT Bilimsel’i, 6 aylık periyotlarda www.
mtbilimsel.com adresinden takip edebilirsiniz.

Madencilik Türkiye’de 
Yenilikler

Bilimsel

MiningTurke

Madencilik Türkiye Dergisi
info@madencilik-turkiye.com



Madencilik Türkiye Dergisi, sektörel yayıncılığın yanı sıra sektö-
rel iletişimin ve eğitimlerin de arttırılması gerekliliği konusunu 
ele alarak, MT Etkinlik adı altında etkinlik ve eğitim organizas-
yonları da yapmaya başlamıştır. 2011 Haziran’ında, ilk etkin-
likler olan dergimiz yazarları Sean Dessureault ve M. Mustafa 
Kahraman tarafından verilen 1 günlük “Yöneticiler İçin Maden 
Teknolojisi ve Maden Yönetim Stratejileri Eğitimi” ve 2 günlük 
“Maden Performans Yönetimi Ve İleri Analiz Yöntemleri Eğiti-
mi” ardından organizasyonlara hız veren ekibimiz, Ekim 2011 
tarihinde Hacettepe Üniversitesi’nde, Atlas Copco firması ile 
birlikte “Kaya Delme, Kırma, Patlatma Teknolojileri” konulu bir 
seminer düzenlemiştir. Bu etkinliklerin öncesinde ve sonrasın-
da ulusal ve uluslararası bir çok etkinliğin medya partnerliğini 
de üstlenen dergimiz, Nisan ayında Metso firması ile “Cevher 
Hazırlama Ekipmanları ve Proses Teknolojileri” konulu bir se-
miner gerçekleştirecektir. Son olarak sektörün önde gelen fir-
malarından olan Mapek ve dünyaca ünlü sondaj makinaları ve 
ekipmanları üreticisi Boart Longyear ortaklığında Mart 2012’de 
gerçekleştirilen “Teknoloji Günü”, Madencilik Türkiye Dergisi in-
ternet sitesi üzerinden canlı yayınlanarak, sektörel etkinliklere 
farklı bir boyut getirdi. Alınan olumlu pozitif geri dönüşler ve 
istatistikler sonucunda MT Etkinlik, en iyi ve en kaliteli etkinlik 
seçeneklerini sektöre sunma yolunda emin adımlarla yoluna 
devam etmektedir

MT Bülten (Maden Sahaları Tanıtım Bülteni), ellerindeki ma-
den ruhsatlarını satmak, kiralamak veya ortak bulmak isteyen 
okurlarımız için dergi ile dağıtılan bir ektir. İlan talebi geldiği 
sürece dergi ile birlikte yayınlanacak söz konusu bülten, ruh-
sat sahipleri tarafından Madencilik Türkiye’ye iletilen bilgilere 
göre sahaların tanıtımı amacıyla hazırlanan bir broşür olup, 
ilanı yayınlanan ruhsat sahipleri ile dergimizin, ilan yayın ücreti 
haricinde başka hiçbir ticari ilişkisi bulunmamaktadır. Bugüne 
kadar 6 sayısı yayınlanmış olan bültenlerimize yeni internet si-
temiz üzerinden veya www.madencilik-turkiye.com/mtbulten 
linki ile ulaşabilirsiniz.

Yaklaşık bir yıldır hizmette olan çevrimiçi satış sitemizde şu anda 
eski sayılarımıza, aboneliklerimize ve bazı sektörel kitaplarının 
satışı yapılmaktadır. Yakın gelecekte sitemizde satışa sunduğu-
muz ürünlerin çeşitlerini geliştirmeyi ve yer bilimleri alanında 
geniş bir yelpazede hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu sitede 
satışa sunmak istediğiniz ürünler için yayın idare merkezimize 
başvurarak Madencilik Türkiye’nin emsalsiz ulaşım ağından siz 
de faydalanabilirsiniz.  

Bülten

Etkinlik

Ma  aza
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Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/kg)

Nis. 2012 Seyitömer+18 mm yıkanmış 135,00 Kütahya - Seyitömer (SLİ) 2.665

Nis. 2012 Orhaneli 18-100 mm yıkanmış 160,00 BLİ 3.792

Nis. 2012 Keles krible +40 mm 120,00 KLİ 2.766

Nis. 2012 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 240,00 Kütahya - Tavşanlı (GLİ) 5.416

Nis. 2012 Ilgın Parça 105,00 ILİ 2.970

Nis. 2012 S.Kısrakd. yıkanmış+18mm 240,00 Manisa - Soma ( ELİ ) 4.612

Nis. 2012 Kısrakdere krible+20mm 270,00 Manisa - Soma ( ELİ ) 4.930

Nis. 2012 Soma Deniş yıkanmış+18 mm 180,00 Manisa - Soma ( ELİ ) 4.136

Nis. 2012 Çan krible+30 mm (torbalı) 180,00 ÇLİ 4.537

Nis. 2012 Yatağan krible + 30 mm 95,00 Muğla - Yatağan ( GELİ ) 2.622

Nis. 2012 Milas Parça 90,00 Muğla - Yatağan ( GELİ ) 2.860

TÜRKİYE - TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat (TL/Ton-

KDV Hariç)
Yer

Kalori 
(kcal/kg)

Nis. 2012 18/150 PARÇA (DÖKME) 350,00 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6650

Nis. 2012 18/150 PARÇA (DÖKME) 350,00 KOZLU MÜ. LAVUARI 6650

Nis. 2012 18/150 PARÇA (DÖKME) 350,00 KA. MÜ.(ÇATALAĞZI) LAV. 6650

Nis. 2012 18/150 PARÇA (DÖKME) 350,00 ARMUTÇUK MÜ.LAVUARI 6650

Nis. 2012 18/150 PARÇA (DÖKME) 320,00 AMASRA MÜ. LAVUARI 6000

TÜRKİYE KROM - MANGAN CEVHER FİYATLARI

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et.com

06.Nis.12 Krom cevheri (CIF - Çin) 46 - 48% Konsantre 295-305 USD / dmt

06.Nis.12 Krom cevheri (CIF - Çin) 40 - 42% parça 255-270 USD / dmt

06.Nis.12 Krom cevheri (CIF - Çin) 38 - 40% parça 230-245 USD / dmt

06.Nis.12 Krom cevheri (CIF - Çin) 36 - 38% parça 210-225 USD / dmt

06.Nis.12 Krom cevheri (CIF - Çin) 34 - 36% parça 185-200 USD / dmt

06.Nis.12 Krom cevheri (CIF - Çin) 32 - 34% parça 175-190 USD / dmt

06.Nis.12 Manganez cev. (CIF - Çin) 42 - 44% parça 4,6-4,7 USD / dmtu

06.Nis.12 Manganez cev. (CIF - Çin) 40 - 42% parça 4,4-4,5 USD / dmtu

06.Nis.12 Demir cev. (CIF - Çin) 65% 145-148 USD / dmtu

06.Nis.12 Demir cev. (CIF - Çin) 60% 123-126 USD / dmtu

06.Nis.12 Demir cev. (CIF - Çin) 55% 105-108 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.11)

Birim

H
EFA

 Rare earth

05.Mar.12 Lantanyum Metal ≥ 99% 62,00 -37,37 99,00 USD / kg

05.Mar.12 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 35,00 -46,15 65,00 USD / kg

05.Mar.12 Seryum Metal ≥ 99% 80,00 -57,89 190,00 USD / kg

05.Mar.12 Seryum Oksit ≥ 99.5% 30,00 -53,85 65,00 USD / kg

05.Mar.12 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 250,00 -13,79 290,00 USD / kg

05.Mar.12 PraseodmiyumOksit ≥99.5% 120,00 -36,84 190,00 USD / kg

05.Mar.12 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 280,00 -5,08 295,00 USD / kg

05.Mar.12 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 130,00 -50,00 260,00 USD / kg

05.Mar.12 Samaryum Metal ≥ 99.9% 150,00 0,00 150,00 USD / kg

05.Mar.12 Europyum Oksit ≥ 99.5% 3850,00 13,24 3400,00 USD / kg

05.Mar.12 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 250,00 -36,71 395,00 USD / kg

05.Mar.12 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 140,00 -6,67 150,00 USD / kg

05.Mar.12 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 3300,00 -45,00 6000,00 USD / kg

05.Mar.12 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 2800,00 -20,00 3500,00 USD / kg

05.Mar.12 Disporsiyum Metal ≥ 99% 2700,00 8,00 2500,00 USD / kg

05.Mar.12 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 1500,00 -30,23 2150,00 USD / kg

05.Mar.12 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 350,00 -7,89 380,00 USD / kg

05.Mar.12 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 175,00 -28,57 245,00 USD / kg

05.Mar.12 İtriyum Metal ≥ 99.9% 170,00 -10,53 190,00 USD / kg

05.Mar.12 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 95,00 -42,42 165,00 USD / kg

05.Mar.12 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 18000,00 20,00 15000,00 USD / kg

05.Mar.12 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 7200,00 9,09 6600,00 USD / kg

05.Mar.12 Mixed Metal ≥ 99% 29,00 -59,72 72,00 USD / kg

DEĞERLİ METALLER (PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2011)
Birim

CM
E G

roup

06.Nis.12 Altın 1646,80 3,36 1593,30 USD / tr. oz

06.Nis.12 Gümüş 32,78 13,70 28,83 USD / tr. oz

06.Nis.12 Platinyum 1647,00 14,61 1437,00 USD / tr. oz

06.Nis.12 Rodyum 1500,00 3,45 1450,00 USD / tr. oz

06.Nis.12 Palladyum 657,00 -1,35 666,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%   
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2011)
Birim

London M
etal Exchange

06.Nis.12 Aluminyum 2090,00 4,97 1991,00 USD / ton

06.Nis.12 Bakır 8575,00 12,99 7589,50 USD / ton

06.Nis.12 Çinko 1993,50 7,99 1846,00 USD / ton

06.Nis.12 Kalay 23075,00 18,94 19400,00 USD / ton

06.Nis.12 Kurşun 2044,50 2,97 1985,50 USD / ton

06.Nis.12 Nikel 18320,00 -1,64 18625,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2011)
Birim

N
orthernM

iner

03.Nis.12 Antimuan 13100,00 -4,73 13750,00 USD / ton

03.Nis.12 Bizmut 10,88 -10,82 12,20 USD / lb.

03.Nis.12 Civa 1850,00 0,00 1850,00 USD /şişe

03.Nis.12 İridyum 1060,00 0,95 1050,00 USD / tr. oz

03.Nis.12 Kadmiyum 1,13 -11,72 1,28 USD / lb.

03.Nis.12 Kobalt 14,50 1,75 14,25 USD / lb.

03.Nis.12 Magnezyum 3135,00 -0,48 3150,00 USD / ton

03.Nis.12 Manganez 3125,00 -4,58 3275,00 USD / ton

03.Nis.12 Molibden 31000,00 1,64 30500,00 USD / ton

LM
E

03.Nis.12 Rutenyum 110,00 4,76 105,00 USD / tr. oz

03.Nis.12 Selenyum 63,50 -7,30 68,50 USD / lb.

03.Nis.12 Tantal 90,00 127,85 39,50 USD / lb.

03.Nis.12 Tungsten 435,00 -1,51 441,66 USD / ton

02.Nis.12 Uranyum 51,25 -2,38 52,50 USD / lb.

U
XC

03.Nis.12 Vanadyum 6,00 -4,00 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
31.12.2011 06.04.2012

HZNDR 3,87 3,97 2,58 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş.

IHLAS 0,78 1,08 38,46 İHLAS HOLDİNG A.Ş.

IHMAD 2,86 2,91 1,75 BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş.

IPEKE 2,20 2,85 29,55 İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜR.A.Ş.

IZMDC 4,29 5,34 24,48 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

IZOCM 40,40 46,20 14,36 İZOCAM AŞ

KCHOL 5,82 7,18 23,37 KOÇ HOLDİNG A.Ş.

KONYA 310,00 266,00 -14,19 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

KOZAA 2,67 3,21 20,22 KOZA ANADOLU MET.MADEN.İŞLETM. A.Ş.

KOZAL 25,00 33,30 33,20 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

KRDMA 1,10 1,19 8,18 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.A.Ş.

KRDMB 1,24 1,81 45,97 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.A.Ş.

KRDMD 0,76 0,92 21,05 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.A.Ş.

KUTPO 2,20 2,49 13,18 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.

METRO 0,91 0,64 -29,67 METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIM.HOLD.A.Ş.

MRDIN 6,00 6,84 14,00 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

NUHCM 10,25 10,65 3,90 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

PRKME 3,49 5,18 48,42 PARK ELEKT.MADENC.TEKS.SAN. VE TİC.A.Ş.

SARKY 3,92 4,96 26,53 SARKUYSAN ELEKTRO.BAK.SAN.VE TİC.A.Ş.

SISE 2,89 3,24 12,11 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

SODA 3,11 3,50 12,54 SODA SANAYİİ A.Ş.

TRKCM 2,45 2,71 10,61 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

UNYEC 3,72 4,26 14,52 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

USAK 2,43 3,57 46,91 UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31.12.2011 06.04.2012

ADANA 3,38 3,99 18,05 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

ADBGR 2,31 2,77 19,91 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

ADNAC 0,58 0,79 36,21 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

AFYON 92,25 87,75 -4,88 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

AKCNS 6,92 8,32 20,23 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.Ş.

ALKIM 7,80 7,36 -5,64 ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.

ANACM 2,66 2,92 9,77 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

ASLAN 34,30 63,25 84,40 ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

BOLUC 1,37 1,55 13,14 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

BSOKE 1,25 1,58 26,40 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

BTCIM 5,18 7,70 48,65 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.A.Ş.

BUCIM 4,16 4,96 19,23 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

BURCE 6,68 8,82 32,04 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.A.Ş.

CEMAS 1,22 1,68 37,70 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

CEMTS 1,28 1,36 6,25 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.A.Ş.

CIMSA 7,56 8,72 15,34 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

CMBTN 41,90 49,50 18,14 ÇİMBET.H.BT.VE PRE.Y.ELEM.SAN.VE TİC.A.Ş.

CMENT 5,98 8,42 40,80 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

DENCM 8,16 10,90 33,58 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

EGSER 1,49 2,10 40,94 EGE SERAMİK AŞ

EREGL 3,38 3,51 3,85 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

GOLDS 0,53 0,63 18,87 GOLDAŞ KUYUMCULUK SANAYİ İT.İH.A.Ş.

GOLTS 49,70 57,00 14,69 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. VE TİC. A.Ş.
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Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

Yabancı Etkinlikler
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

24 Nisan  Küresel Sürdürülebilir Madencilik Zirvesi (Global Sustainable 
Mining Summit) Londra, Birleşik Krallık www.fleminggulf.com

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

15 - 16 Mayıs Maden Kurtarma ve Emniyet Yönetimi 2012 (Mine Res-
cue & Emergency Management 2012) Brisbane, Queensland, Avustra-
lya www.minerescue.com.au

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

18 - 21 Haziran 5. Merkez Asya Madencilik Kongresi (The 5th Annual 
Central Asia Mining Congress) Almaata, Kazakistan 
www.terrapinn.com/2012/central-asia-mining/

20 - 22 Haziran 5. Uluslararası Maden İşletmelerinde İnovasyon 
Konferansı (5th International Conference on Innovation in Mine Opera-
tions) Santiago, Şili www.minin2012.com/evento2012

3 - 4 Temmuz Maden Havalandırma 2012 (Mine Ventilation 2012) Bris-
bane, Queensland, Avustralya  www.mineventilationqld.com.au

16 - 19 Temmuz Afrika Madencilik Kongresi (Africa Mining Con-
gress) Johannesburg, Gauteng, Güney Afrika 
www.terrapinn.com/2012/africa-mining-congress

22 - 27 Temmuz 4. Uluslararası Çevresel Arsenik Kongresi  (4th Inter-
national Congress on Arsenic in the Environment) Cairns, Queensland, 
Avustralya  www.as2012.com.au

2 Ağustos 34. Uluslararası Jeoloji Kongresi (34th International Geologi-
cal Congress) Brisbane, Queensland, Avustralya www.34igc.org

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

3 - 4 Aralık Uluslararası Jeoloji ve Yer Bilimleri Konferansı (Annual In-
ternational Conference on Geological & Earth Sciences - GEOS 2012) 
Singapur www.geoearth.org

Yerli Etkinlikler
18 Nisan  MOTAY (Madencilik Otomasyon ve Tasarım Yazılımı) Çalıştayı 
Ankara www.madencilik-turkiye.com/etkinliktakvimi/etkinlikdetay/45

18 - 20 Nisan 2. Maden Kenti Sivas Zirvesi, Sivas 
www.madenkentisivaszirvesi2.com

16 - 17 Mayıs Avrasya MENA Madencilik Zirvesi (Eurasia MENA Mining 
Summit) İstanbul www.ebysummits.com

17 - 18 Mayıs Doğu ve Güneydoğu Anadolu Maden Kaynaklarının De-
ğerlendirilmesi Çalıştayı Diyarbakır 
www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7528&tipi=2&sube=0

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 

Eylül  8. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İstanbul 
www.ehms.maden.org.tr

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

17 - 19 Eylül  Uluslararası Jeofizik Kongresi ve Petrol & Gaz Sergisi (Is-
tanbul International Geophysical Conference And Oil & Gas Exhibition), 
İstanbul www.igcistanbul.com

10 - 12 Ekim 13. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu, Bodrum 
www.arber.com.tr/imps2012.org

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

13 - 15 Aralık Türkiye VIII. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş Kongresi, 
Afyonkarahisar www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7099

Etkinlik
Madencilik Türkiye Dergisi Organizasyon ve Sponsorlukları

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

26 - 27 Nisan Metso & Madencilik Türkiye Dergisi, Cevher Hazırlama 
Ekipmanları ve Proses Teknolojileri Semineri, Ankara 
etkinlik@madencilik-turkiye.com

4 - 7 Haziran Türkiye Madencilik Zirvesi (Turkey Mining Summit) 
İstanbul www.terrapinn.com/2012/turkey-mining-summit/

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/
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Sayfa    Firma
19 Aksa Magnet / aksamagnet.com.tr

27 Als Lab. / alsglobal.com

94 Amm Kongresi / amm.kz

17 Anadolu Flygt / anadoluflygt.com.tr

56, 57 Atalay Makine / atalaysondajmak.com.tr

73 Bant Motor / bantmotor.com.tr

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

25 Başarsoft / basarsoft.com.tr

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

79 Cft Mühendislik / cft.com.tr 

15 Çayeli Bakır / inmetmining.com

13 Doğanak Kollektif / doganak.com

45 Dolunay Teknik / dolunay.com

Sayfa    Firma
29 Ebro Armaturen / ebro.com.tr

95 Eby Summits / ebysummits.com

23 Ecs Kimya / ecskimya.com

77 Esit Elektronik / esit.com.tr

83 Fe-Ni Madencilik / fenimining.com

71 Gemcom / gemcomsoftware.com

61 Labris Madencilik / labrisltd.com.tr

3 Idc Sondaj / idc-tr.com

43,47 Ketmak Makina / ketmak.com

A. Kapak Mapek / mapek.com

87 Martin Engineering / martin-eng.com.tr

75 Maxwell /  maxwellgeoservices.com

55 Metrans / metrans.com.tr

Sayfa    Firma
Ön Kapak,7 Metso / metso.com

21 MineRP / minerpsolutions.com

53 Netcad / netcad.com.tr

Ön Kapak İçi Ortadoğu Sondaj / ortadogusondaj.com

11 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

69 Sandvik / sandvik.com

63 Soneksan Sondaj / soneksan.com

1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr

65 Şen plastik / senplastik.com

31 Teksomak / teksomak.com

93 Tr Mining Summit / terrapinn.com

37 Vtg Holding / vtg.com.tr

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





YENI 10UMX™ EMPRENYE ELMAS MATKAP

SERT ZEMINDE YÜKSEK PERFORMANS
Sert formasyonlar için geliştirilen yeni
10UMXTM   elmas matkaplar, ödüllü 
Boart Longyear UMX elmas 
serisinin en yumuşak matrisli elmasıdır.

10UMXTM  matkaplar, patentli Ultramatrix matris 
formülüne sahip olup sert formasyonlarda yüksek hız 
ve verimlilik prensibine göre üretilmiştir.

Daha fazla bilgi için:
www.BoartLongyear.com/10UMX

Boart Longyear UMX serisi, 
Mapek Makine güvencesi ile artık Türkiye’de.
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MAPEK Makine ve Sanayi Ltd. Şti.
Via Tower İş Merkezi, Nergiz Sok. No:7/13 Söğütözü 06530 - Ankara
Telefon: 0 (0312) 219 0 219     Faks: 0 (312) 219 0 218
www.mapek.com     mapek@mapek.com




