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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 çözünürlükte (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.
Dergimiz Basın ve Meslek İlkelerine uymayı taahhüt eder.

Editörden
www.madencilik-turkiye.com

Yabancı Sermayeli Şirketler
Onur Aydın | onur@madencilik-turkiye.com
Geçtiğimiz sayılarda yerli sermayenin madencilik sektöründe yatırımlarını giderek arttırdığını, hatta yurt dışında bile faaliyet gösterecek kadar geliştiğini sizlerle paylaşmıştım.
İlgili yazılarda ülkemizde yabancı şirketlerin varlığına da atıfta bulunmuş ancak bu firmalardan hiç bahsetmemiştim. Bu sayımızda ülke madenciliğine önemli katkıları olduğuna
inandığım yabancı sermayeli şirketlere özetle göz atacağız.
Ülkemizde yabancı sermayeli şirketlerin madencilik faaliyetleri Osmanlı Dönemi’nden bu
yana sürmektedir. Ancak Osmanlı Dönemi’nde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkemizde
madencilik yapan bu şirketlerin neredeyse hiç biri artık faal değil. Dolayısıyla daha yakın
geçmişe yani 80’li yıllardan bu yana sürdürülen faaliyetlere ve şu anki ülke madenciliğine
direkt etkisi olan şirketlerden kısaca söz etmek istiyorum.
80’li yıllarda ülkemizde aramalara başlayan iki önemli şirket olan Cominco ve Eldorado
Gold şirketlerinin o dönemdeki maden arama çalışmaları, bugün işletmeye dönüştürülmüş olan bazı madenlerin, özellikle de altın madenlerinin temelini oluşturmuştur. Bu
şirketlerin maden aramacılığına getirdiği standartlar ülke madenciliğinin gelişmesine
önemli katkı sağlamıştır.
90’lı yıllarda ise Inco ve Eurogold şirketleri yoğun arama çalışmalarına girişmişler, özellikle Eurogold’un Bergama Ovacık Altın Madeni’ni keşfi Türkiye Madenciliği açısından bir
dönüm noktası olmuştur. Bu şirketler şimdilerde bayrağı yerli ve yabancı diğer maden
şirketlerimize devretmişlerdir. Bahsettiğim bu dört şirketin keşfettikleri sahaların bir kısmı
günümüzde işletilmeye devam edilirken bir kısmında da işletme hazırlıkları sürdürülmektedir.
2000’li yıllara gelindiğinde ülkemizde aktif olarak arama yapan belli başlı bazı yabancı
şirketler ise şu şekilde sıralanabilir: Alamos Gold, Aldridge Minerals, Amr Minerals, Ariana Resources, Centerra Gold, Chesser Resources, Eurasian Minerals, Kefi Minerals, Mediterranean Resources, Red Crescent Resources, Stratex International, Teck Resources. Bu
şirketlerden bir bölümünün, yıllar boyu sürdürdükleri arama çalışmalarının meyvelerini,
önümüzdeki bir iki yıl içinde alacağı ve üretime geçeceği bilinmektedir.
Ülkemizde hali hazırda üretim yapan birkaç yabancı şirket de bulunmaktadır. Inmet Mining - Rize, Çayeli’nde bakır, Eldorado Gold - Uşak, Kışladağ’da altın, Eldorado Gold - İzmir,
Efemçukuru’nda altın, Alacer Gold - Erzincan, İliç’te altın (Çalık grubu ile ortak) madenlerinde aktif olarak üretim yapmaktadır. Sayılan bu madenler, ülkemizin önde gelen maden
işletmeleri arasında yer almaktadır.
Ülkemizde yabancı sermayeli şirketler daha çok değerli ve metalik madenler alanında faaliyet gösterseler de gerek endüstriyel hammaddeler gerekse mermer alanında da yabancı
şirketlerin yer aldığını görmekteyiz. Bunlara Omya Madencilik, Sibelco (Çine Akmaden),
Likya Minelco (% 50’si Minelco AB) örnek olarak verilebilir.
Yabancı şirketlerin sektörümüze faydaları kesinlikle göz ardı edilemez. Bu şirketlerin
uyguladıkları yeni arama ve üretim teknikleri, kullandıkları son teknolojiler, madencilik
sektörümüzün gelişmesine önemli oranda katkı sağlamıştır, sağlamaya da devam etmektedir. Özellikle maden aramacılığına ayrılması gereken bütçenin ne kadar önemli olduğunu, sektöre yine bu şirketler benimsetmiştir. Altın madenciliği alanında bugün ülkemizde
yaşanan pozitif gelişmeler, ağırlıklı olarak yabancı sermayeli şirketlerin eseri olarak değerlendirilebilir. Sosyal sorumluluk çalışmalarının ve madencilik faaliyetlerinin şeffaf bir şekilde sürdürülmesinin önemini de her fırsatta uygulamalarıyla sektöre gösteren yabancı
şirketlerin, bu alanlarda da sektöre bir farkındalık kazandırdığı inancındayım.
Mevcut ya da sektöre yeni giren yerli maden şirketlerinin, madenciliği bir kültür olarak
benimsemiş yabancı sermayeli şirketleri kendilerine örnek alması, sektörümüzün daha
da gelişmesini sağlayacaktır.
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Tristar Göynük Çalışmaları
Hakkında Bilgi Verdi

Haziran 2012

Tristar Resources, Kütahya, Göynük Antimuan Projesi’nde yer
alan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan
açıklamada, proje kapsamında gerçekleştirilen yaklaşık 5.500
metrelik sistematik sondajlar ve geçmiş çalışmalar çerçevesinde,
bağımsız özel bir şirket tarafından jeolojik değerlendirme raporu
hazırlandığı bildirildi. Bu rapora göre; cevherleşmenin volkanik
masif sülfit Kuroko tipi bir jeolojik modele sahip olduğu belirlenmiş durumda. Çalışma sahası ise kategorilere ayrılarak, % 1
ila 3 arasında değişen Sb tenörüne sahip toplam 350.000 tonluk
bir bölüm, keşif hedefi olarak belirlenmiş. Keşif hedefinde kısa
zamanda gerçekleştirilecek çalışmanın ise iki aşamada tamam-

lanması bekleniyor. İlk aşamada gerçekleştirilecek 2.000 metrelik dolgu sondajları ile mineralizasyonun tam şekli belirlenecek,
mevcut keşif hedefi güncellenecek ve ön fizibilite çalışmasını
desteklemek amacıyla jeoteknik ve metalürjik veriler toplanacak. Çalışmanın bu aşamasına 750 bin USD harcanması öngörülürken, şayet beklendiği şekilde önemli bir kaynak tespit edilirse
ikinci aşamaya geçilecek. İkinci aşamada ise daha detaylı sondajlar ve metalürjik testlerin yapılması planlanıyor.
Bu arada projede, yıllık 14.400 ton işleme kapasitesine sahip küçük ölçekli bir tesis kurulumu için gereken çevre izninin alındığı
da yapılan açıklamada yer aldı.

Sondajın da Teşvik Kapsamına

Alınması İsteniyor

Haziran 2012

Yeni teşvik sisteminde madenciliğin sektör olarak desteklenmesini olumlu karşılayan madenciler, sektörün olmazsa olmazı sondaj faaliyetlerinin de teşvik kapsamına alınmasını istiyor. Bugün
Gazetesi’nin haberine göre sektör temsilcileri, sondajın desteklenmediği bir teşvik sisteminin eksik kalacağını belirtirken, yabancı ülkelerdeki teşvik uygulamalarından örnek verdiler.
TOBB Madencilik Sektör Meclisi Başkanı İsmet Kasapoğlu, sondajın madenciliğin ayrılmaz bir parçası olduğunun ve sondaj
olmadan maden bulunamayacağının altını çizerken, sektöre
yeni bir heyecan getiren yeni teşvikler kapsamında sondajın da
mutlaka desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ülkemizde faaliyet
gösteren yabancı şirketleri örnek gösteren Kasapoğlu, yabancıların faaliyet gösterdikleri ülkelerde elde ettikleri karın bir
kısmını arama faaliyetlerinde kullanacaklarını belirterek kendi

ülkelerinde teşvik aldıklarını söyledi ve aramaların, dolayısıyla
sondajların teşvik edilmesinin önemini vurguladı.
Altın Madencileri Derneği Başkanı Ümit Akdur da, madencilikte yeni yatırımlara teşvik getirildiğini ancak madenciliğin ana
unsuru olan arama ve sondaj faaliyetlerinin de teşvik kapsamına alınması gerektiğini belirterek, “Aramacılık madenciliğin
en riskli ve en çok para gerektiren bölümü. Sektör içerisinde
sondajların da teşvik edilmesi yönünde büyük talep var. Aramacılık olmazsa madenciliğin de olmayacağını ilgililere ilettik.”
şeklinde konuştu.
Akdur, teşvikle ilgili çıkarılacak yönetmeliklerde sondaj konusunda olumlu düzenlemeler yapılabileceğini belirterek maden
arama ve sondaj işlemlerinin yeni teşvik sistemine kolaylıkla
entegre edilebileceğini bildirdi.

Eski Bakan Kayalar

Park Elektrik’e,

Haziran 2012

Haziran 2012

Madenciliğe Soyundu Siirt’te ÇED Olumlu Kararı
46, 47 ve 53. Dönem Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde
maliye ve tarım bakanlığı görevlerinde bulunan, TBMM’de beş
dönem Yozgat milletvekilliği yapan Avukat Lütfullah Kayalar
maden şirketi kurdu. Tam Süper Kömür Madencilik adındaki
şirketin her türlü madenin üretimi konusunda faaliyet göstereceği öğrenildi. Yeni kurulan şirketin ortaklarından birisi olan,
işadamı ve siyasetçi Bedri Şefik de Kastamonu, Azdavay’da kömür madeni işletiyor.
Kayalar, siyaseti bıraktıktan sonra kendi bürosunda hukuk ve
müşavirlik hizmetleri veriyordu.
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Siirt, Şirvan - Maden köyünde Park Elektrik AŞ tarafından işletilen bakır madeninin “Atık Depolama Tesisi” projesi için ÇED
olumlu kararı alındı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ÇED Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince;
“Maden Atık Depolama Tesisi” projesine ilişkin hazırlanan ÇED
raporunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca olumlu bulunduğu
yönünde karara varıldığı belirtildi.

Metso Çamur Pompaları
Orion Serisi Ağır Hizmet Çamur Pompaları, 60 yıllık deneyim ve binlerce farklı proses
uygulamaları ile maden ve inşaat sektöründe Metso ürün ve hizmeti olarak yer almaktadır.
Düşük enerji sarfı, uzun ömürlü aşınma parçaları ve esneklik operasyonel uygulamaları ile
düşük tesis işletme maliyetlerine katkı sağlar.
Tipik Uygulamaları:

- Maden ve cevher hazırlama tesisleri
- Yüksek aşındırıcılı çamurlar
- SAG / AG değirmen çıkış ve resirkülasyon işleri
- Siklon besleme
- Maden atık basma işleri

- Endüstriyel uygulamalar
- Değirmen çıkış
- Kömür yıkama tesisleri
- Kum ve çakıl tesisleri

e-mail: sbl.turkey@metso.com
Metso Türkiye
Macun Mah. Anadolu Bulvarı 179 Sokak No: 4 Y. Mahalle - Ankara
Telefon: 0312 387 36 00, Fax: 0312 387 36 05, www.metso.com

Ariana, Artvin Projeleri İçin

Haziran 2012

Eldorado Gold İle Ortaklık Yaptı
‘Red Rabbit’ Projesi ile ülkemizde faaliyet gösteren Ariana Resources, ülkemizde iştiraki Tüprag Metal Madencilik ile faaliyet
gösteren ve iki madeni bulunan Eldorado Gold ile Arvin ili özelinde bir ortaklık anlaşması yaptığını kamuoyuyla paylaştı.
Ortaklık kapsamında Eldorado 2012 yılı için 1,77 milyon USD’yi
Artvin’deki ileri seviye arama çalışmaları için ayıracak, Ariana
da Artvin’de yer alan tüm arama projelerinin yürütücüsü olacak. Ortaklığın yapıldığı Artvin bölgesi kapsamında, ileri düzey
arama projeleri olarak değerlendirilebilecek Salınbaş ve Ardala altın projeleri de bulunmakta. Salınbaş Projesi 2011 sondaj
programı sonuçlarından öne çıkan aralıklar 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 ve
25 m @ 3,34 g/t Au + 7,9 g/t Ag.
Ariana Resources Genel Müdürü Kerim Şener basın duyurusunda yaptığı açıklamada European Goldfields’ın Eldorado
tarafından satın alınması sonrasında Ardala ve Salınbaş proje-

Magnesit AŞ,

lerini içeren orjinal ortaklık anlaşmasının üzerinden geçilmesi
gerektiğini ve Eldorado ile birlikte projeleri üretime götürmek
konusundaki arzularını dile getirdi.
Şirket ayrıca Haziran ayı içinde, MİGEM ihalelerine çıkan dört
arama ruhsatını almaya hak kazandıklarını da ayrı bir bülten ile
kamuoyu ile paylaştı. Balıkesir ve Kütahya ilçelerinde yer alan
bu dört ruhsatın toplam 4.058 hektarlık alanı kapladığı belirtilirken bu ruhsat alımının Batı Anadolu’daki arama çalışmaları
stratejilerinin bir parçası olduğu belirtildi.
Genel Müdür Şener, “Özellikle aldığımız bu ruhsat sahalarının
en büyüğü olan ve Kızıl Tavşan (‘Red Rabbit’) Projesi içinde,
Karakavak ve Kızılçukur arasındaki fayın ortasında yer alan Yukarıçamlı ruhsatını almış olmaktan son derece memnunuz. Bu
sahadan alınan birincil numune sonuçları gayet cesaret vericidir. Alınan kaya numunesi (rock chip) örneklerinden 4,39 g/t’a
kadar altın değerleri elde edilmiştir.” şeklinde konuştu.

Haziran 2012

Kapasitesini Arttırma Kararı Aldı
Hali hazırda 32 ülkeye ihracat yapan Eskişehirli manyezit üreticisi Magnesit AŞ, üretim kapasitesini arttırma kararını aldı.
Şirket ayrıca yeni pazarlar arayışında. Milliyet Business’in haberine göre Magnesit AŞ, teknolojisinin tamamen kendilerine ait
olduğu, yıllık 100 bin tonluk sinter manyezit üretim kapasiteli
ikinci döner fırını kısa süre içerisinde devreye almaya hazırlanıyor. Şirketin Genel Müdürü Ekrem Bulur, bu yatırımın toplam
değerini 25 milyon EUR olarak belirtirken, bir diğer yatırımın da
düşey fırın ve refrakter harcı üretim tesisi olduğunu açıkladı. Bu
diğer yatırımlara da 15 milyon EUR’luk bütçe ayırdıklarını kaydeden Bulur, “İkinci döner fırın yatırımının tamamlanmasıyla
sinter manyezit üretim kapasitemiz yıllık 290 bin tona çıkacak
ve Türkiye’de üretilen sinter manyezitin yaklaşık % 45 - 50’si şirketimiz tarafından üretilmiş olacaktır.” dedi.
Şirket kapasite artışı ile, geçen yıl 63 milyon USD olarak kaydedilen ihracat değerlerini bu yıl 70 milyon USD’ye taşımayı
da planlıyor. Bu rakamın 2013 yılında ise 85 milyon USD’ye
ulaşması bekleniyor. Magnesit AŞ’nin ihracat hedefinin yükseltilmesinde yeni pazar arayışlarının da önemli bir rol üstlendiği
öğrenilirken, yeni pazarların Rusya, Libya, Çin, Ukrayna, Irak,
Şili ve Meksika olduğu belirtiliyor. Şirket şu anda üretiminin %
80’ini başta Almanya, Hindistan, Katar, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, Güney Afrika, Kanada,
Vietnam, Filipinler, Suudi Arabistan ve Yeni Zelanda olmak üzere 32 ülkeye ihraç ediyor.
Şirket, manyeziti toplam dört fırında ısıl işleme tabii tutarak
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sinter manyezit üretiyor. Kurulduğu ilk yıl sinter manyezit
üretim kapasitesi yıllık 30 bin ton olan ve bunun tamamını
Avusturya’ya ihraç eden şirketin şu anda sinter manyezitte
ulaştığı kapasite 190 bin ton.
Eskişehir’in 2011 yılı en fazla kurum vergisi verenler listesinde
altıncı sırada yer alan şirket ayrıca yine 2011’de en çok ihracat
yapanlar listesinde, endüstriyel mineraller kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak yer aldı. İstanbul Sanayi Odası’nın 2011
Türkiye’nin 500 Büyük Şirketi sıralamasına 131’inci sıradan girdiği öğrenilen Magnesit AŞ’nin yaklaşık 1000 kişilik istihdam
sağladığı biliniyor.

Denizli’ye Ferro Siliko Mangan Tesisi
Denizli’nin Çardak ilçesinde yer alan Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde önümüzdeki günlerde GMY Madencilik
Ltd. tarafından temeli atılması planlanan ferro siliko manganez
tesisi, Türkiye’nin bu alandaki ithalatını azaltacak. Denizli Sanayi Odası tarafından şirkete tahsis edilen arazide başlanacak
inşaatın ardından yaklaşık bir yıl içerisinde üretime geçilmesi
planlanıyor.
Tesise ilk aşamada 50 milyon USD olmak üzere toplamda 130
milyon USD yatırım yapılacağı öğrenilirken, şirket ortağı ve yöneticisi Mustafa Güçlü, ülkemizde üretilen manganezin işlenmeden hammadde olarak yurt dışına satıldığını, yurt dışında işlendikten sonra başta demir-çelik sanayinde kullanılmak üzere
tekrar ithal edildiğini vurgulayarak, bu alanda önemli bir açığı
kapatacaklarını dile getirdi.
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Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ise, ülkemizde tüketilen manganezin % 95’e yakınının parça manganez cevheri
ve alaşımları şeklinde demir-çelik sanayinde kullanıldığını, geri
kalan % 5’inin ise kimya sanayinde kullanıldığını aktardı. Keçeci
ayrıca, Denizli’ye kurulacak olan tesisin iç piyasa talebini karşılayacağı, ferro siliko manganez ürünü konusunda ülkemizi dışa
bağımlılıktan kurtarmasının beklendiğini belirtti.
Şirket bu yatırımın ardından üreteceği ferro manganez ve ferro
siliko manganez ile 150 - 200 milyon USD yıllık ihracat hedeflerken, tesiste günde 300 - 350 ton üretim planlıyor. Tesiste 550
kişiye istihdam sağlanacağı da öğrenilenler arasında. Hammadde ihtiyacı ise Denizli - Tavas, Burdur - Tefenlili ve Muğla Göcek’te yer alan manganez sahalarından karşılanacak.

Koza, Dutluca’da Halkı Bilgilendirdi

Haziran 2012

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Dutluca köyünde yer alan ve Koza
Altın İşletmeleri AŞ tarafından işletilmesi planlanan Çoraklıktepe Altın - Gümüş Yatağı için, ÇED çalışmaları kapsamında Halkın
Katılımı Toplantısı gerçekleştirildi. Dutluca köyünde gerçekleştirilen ve Çevre İl Müdürlüğünden yetkililerin de hazır bulunduğu
toplantıya katılan uzmanlar Çoraklı Tepe mevkiinde gerçekleştirilecek madencilik faaliyeti için yöre halkını bilgilendirirken, halkın merak ettiği konulardaki sorulara da yanıt verdiler.
Toplantıda aktarılan bilgilere göre proje ömrünün, 5 ay inşaatın
ardından 7 aylık üretim ve son olarak 3 ay rehabilitasyon ile toplamda yaklaşık 15 ay süreceği öngörülürken, projenin 26 hektar

alanda gerçekleştirileceği belirtiliyor. Cevher yatağı ve civarında
herhangi bir işletme tesisi kurulmayacağını, çıkarılacak cevherin
Bergama Ovacık’ta yer alan şirketin kendi tesisinde işleneceğini
bildiren yetkililer, yörede gerçekleştirilecek toplam yatırım bedelinin yaklaşık 1,5 milyon USD olacağını açıkladılar. Proje kapsamında yaklaşık 150 bin ton cevher çıkarılacak ve yaklaşık 1,3 ton
altın ile 1,4 ton gümüş üretilecek.
Bu arada yapılan toplantıya engel olmak istedikleri belirtilen ve
köy dışından gelen bazı gruplara Dutluca halkı tarafından izin
verilmediği ve köye alınmadıkları öğrenildi.

Global Yatırım Holding

Çin, Ferrokrom Üretiminde
Liderliği Hedefliyor

Feldspat

Haziran 2012

Üretmeye Hazırlanıyor
Ağırlıklı olarak liman işletmeciliği, finans, gayrimenkul, enerji
sektörlerine faaliyet gösteren Global Yatırım Holding, Standart
Teknoloji Savunma Enerji ve Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ
(STS)’ye ortak olarak feldspat üretimine başlayacak. Muğla’da
yer alan bir feldspat ocağını rödovans karşılığı işleten STS’nin
toplam sermayesinin % 75’ine karşılık gelen hisselerin devri
için Global Yatırım Holding ile hisse sahipleri Behçet Süleymanoğlu, Yahya Acar, Mehmet Ersan Özdemir, Mehmet Tunç
Güvenoğlu ve Rıdvan Acar arasında Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi imzalandı. Gerekli ön şartların yerine getirilmesinin ardından hisseler Global Yatırım Holding’ devredilecek.
STS hali hazırda yıllık 130.000 ton feldspat üretmekte olup bunun % 70’ini İtalya ve İspanya’ya cam ve seramik sektöründe
kullanılmak üzere ihraç ediyor. Hisselerinin satış bedeli ile ilgili
olarak ise önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı öğrenildi.
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Türkiye’nin lider, dünyanın sayılı ferrokrom üreticilerinden birisi
olan Yıldırım Holding’in iştiraki Eti Krom AŞ Satış Müdürü Cengiz Önal, ferrokrom piyasaları hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Önal, Çin’ in yüksek ithalat hacmine dayanarak yaptığı
tahminlere göre, 2013 yılına kadar Çin’in Güney Afrika’yı geride
bırakarak dünyanın bir numaralı ferrokrom üreticisi konumuna
geçeceğini belirtti.
Önal, Çin’in krom rezervleri bulunmamasına rağmen artan
izabe tesisi sayısının ve Güney Afrikalı üreticilerin üzerindeki
maliyet baskısının sonucunda, ferrokrom üretimindeki payı ile
krom cevheri ithalatının artacağının öngörüldüğünü aktardı.
Çin’in izabe tesisi yatırımları arttığı sürece dünya ferrokrom
üretimi konusunda lider konumuna geçmesinin kaçınılmaz
olacağını belirten Önal, bu öngörülerden yola çıkarak 2013 yılı
küresel ferrokrom üretiminde tahminlere göre Çin’in toplam
payının % 35’lere çıkması, Güney Afrika’nın toplam payının ise
% 33’lerde kalmasının beklendiğini açıkladı.

MÜSİAD: Türkiye’nin Hedeflerine
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Ulaşmasında İtici Güç Yer Altı Kaynakları Olacak
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kimya, Metal
ve Maden Sektör Kurulu Başkanı Cevat Kır ‘’Türkiye’nin 2023 yılı
hedeflerine ulaşmasında en önemli itici güç yer altı kaynaklarımızdır. Yer altında yatan madenlerimiz yeryüzüne çıkartılmalıdır.
Hedefimiz madenlerimizin çıkarılmasını teşvik etmektir’’ dedi.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre ‘’Enerjide Dışa Bağımlılığın Reçetesi Madenlerimiz ve Kaya Gazı’’ konulu panelde konuşan Kır,
“Çevreyi destekleyen, ekolojiyi bozmayacak projeler ön planda
tutulmalıdır. Yer altı kaynaklarımızın zenginliği, Türkiye’nin potansiyelinin yüksek olduğunu ortaya koyarken, bu potansiyeli
dinamiğe çevirmek iş adamı ve sanayiciler olarak hepimizin görevi olmalıdır’’ ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin kaya gazı potansiyeli hakkında da bilgi veren Kır,
dünyada petrol ve doğalgazın alternatifi olarak gündeme gelen
kaya gazının Türkiye’deki rezervinin 9,6 milyar tona ulaştığının
belirtildiğini söyleyerek, şöyle devam etti:
‘’Konya - Ereğli ve Niğde - Bor havzasında 8 milyar ton petrol
şeyli rezervi belirlenmiş. Türkiye’nin her yıl enerjiye ve doğalgaza
ödemiş olduğu 57 milyar USD’yi dikkate alırsak, bunun büyük bir

kısmı, yani % 70’i sanayide ve elektrik üretiminde kullanılırken, %
10’luk kısmı evsel yakıtlarda kullanılmaya başlanmıştır.
Oysa ülkemizin doğalgaza alternatif kaya gazı petrol seyri bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisidir. Araştırmacılar, ısıtıldığında petrol ve doğalgaz üretebilen kayalardan 2,6
milyar varil ile 8,3 milyar varil arasında petrol çıkabileceğini hesaplamıştır.
Bunun parasal değeri ise 218 milyar USD ile 687 milyar USD arasındadır. Cari açık, Türkiye gibi doğalgaz ithalatçısı olan ülkelerin
üzerinde baskı oluşturmuştur. Kaya gazının artan üretimi Türkiye
gibi uzun vadeli kontratlarını petrole endeksleyen ülkelere karşı
büyük avantaj sağlayacaktır.’’
Jeopolitik açıdan bakıldığında enerji kaynaklarının çeşitlenmesinin son derece avantajlı olacağını kaydeden Kır, Türkiye enerji sepetine daha fazla kaya gazı eklenir ve bu sayede piyasada
kaya gazı daha kolay bulunursa, bu durumun enerji fiyatlarının
azalmasını ve piyasada daha az kırılganlık oluşmasını sağlayacağını belirtti. Kır ayrıca, tüm dünyada enerji ihtiyacının artmasının,
kaya gazı konusunda yatırımları da arttıracağını söyledi.

Park Holding’e Aldridge’den
Çinli Ortak

Haziran 2012

Park Holding, Çinli Harbin Electric International şirketi ile üretim,
santral işletmesi ve madencilikte işbirliği yapılması kapsamında
bir anlaşma imzaladığını duyurdu. İki firma arasında yapılan anlaşma sonrası ilk aşamada yurtiçinde Konya - Ilgın’da (600 MW),
yurtdışında ise Kosova’da (600 MW) ortak santral projeleri geliştirilmesi planlanıyor. Harbin Electric International, 51.000 megavatlık yıllık üretim kapasitesiyle Çin’in enerji sektöründeki köklü
firmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Konuyla ilgili olarak Park
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Şener, “Biz de Türkiye’de,
kömür madenciliğinde devletten sonra en büyük şirketiz. Elektrik üretiminde de önemli bir paya sahibiz. Yani iki grubun işbirliğiyle yaratılacak sinerji daha pek çok ortak projeyi doğuracak”
dedi.

Yenipazar Projesi Güncellemesi

Aldridge Minerals, 13 Haziran’da yaptığı basın duyurusunda NI
43-101’e uygun Yenipazar kaynak değerlendirmesini hissedarları
ile paylaştı. Değerlendirmenin, 2011’de tamamlanan 7202 metresi karotlu olmak üzere toplam 54.774 metrelik sondaj çalışması
sonucunda yapıldığı bildirilirken, 2012 Haziran Kaynak Tahmini
Sonuçları kısaca şu şekilde:

•• Gösterilmiş (indicated) kaynak: 3,05 g/t tenörlü, 2,62 milyon
ons altın eşleniği.

•• Altın kazanımı % 92’ye çıkmıştır.
•• Gösterilmiş (indicated) kaynaklar % 9,9 artarak 26.684.000
ton seviyesine ulamıştır.

•• Çıkarsanmış (inferred) kaynaklar ise % 432 artışla 218.000
ton seviyesinden 1.159.000 ton seviyesine yükselmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nden TTK’ya İptal
Anayasa Mahkemesi, Maden Kanunu’nda Türkiye Taşkömürü
Kurumu (TTK) ile ilgili yer alan, kurumun kanundaki şartlara
tabi olmayacağına dair düzenlemede iptale gitti. Mahkeme düzenlemeyi, Anayasa’nın “Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama
hakkı” ile ilgili maddesine aykırı bulduğunu belirterek yapılan
uygulamaların yanlış olduğuna karar verdi. Anayasa Mahke-
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mesi de bu kararı Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi’nin itirazı
üzerine aldı. Kararının ardından mevcut taşkömürü sahaları için
ÇED raporlarının nasıl düzenleneceği, özel kömür sahalarında,
TTK’nın işlettiği sahalarda ve lavvarlarda nasıl bir düzenleme
yapılacağı merak ediliyor.

Sektörden Kısa Kısa

Haziran - Temmuz 2012

Şehmuz Tatlıcı Vefat Etti

Graniser’in % 75’i Satıldı

Şe-Tat Madencilik Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Diyarbakırlı işadamı Şehmuz Tatlıcı, evinde hayatını kaybetti. İstanbul’da
TAT Towers ve Sapphire Gökdeleni gibi birçok gayrimenkulün
sahiplerinden olan Şehmus Tatlıcı’nın önceden kalp rahatsızlığı
bulunduğu belirtiliyor. Şe-Tat Madencilik ülkemizin önemli krom
ve olivin üreticilerinden bir tanesi.

Granit sektörünün önemli şirketlerinden Graniser’in % 75 hissesi
75 milyon USD karşılığında İngiliz yatırım fonu Bancroft Private
Equity LLP’ye satıldı. Graniser’in sahibi Kazancı ailesi, satıştan gelecek para ile tekstil sektöründeki markası Rodi Mood’u büyütmeyi planlıyor.
Şirket yetkilileri “% 40’a varan ihracat paylarını, bu ortaklık ile %
50’ye taşıyıp, ilave yatırımlarla 85 - 90 milyon USD’lik ihracat miktarına çıkmayı planlıyoruz. Yapmış olduğumuz 10 yıllık büyüme
planımız çerçevesinde Avrupa’da sektörde 3. oyuncu olmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Anagold Madencilik’ten Eğitime Önemli Katkı
Alacer Gold Corp. ile Lidya Madencilik ortaklığı olan Anagold Madencilik, faaliyet gösterdiği Erzincan İliç’te, 5 milyon TL’ye modern
bir eğitim kompleksi inşa edecek. Projeye ilişkin protokolün imza
töreni, Erzincan Valisi Selman Yenigün’ün makamında gerçekleştirilirken, törene Alacer Gold tam kadro katıldı. Vali Yenigün,
“İliç’te yapılacak ilkokul ve kampüs 480 öğrenciye eğitim verecek.
Şirket yöneticilerine eğitime yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür
ediyoruz” dedi. Sosyal sorumluluk projelerinin misyonları olduğunu belirten Edward Dowling de, eğitimdeki fırsat eşitliğinin
bölge çocuklarının kaderini değiştireceğini söyledi.

Elazığ’da Krom ve Mermer Festivali Düzenlendi
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen “Alacakaya Krom ve Mermer Festivali” coşkuyla kutlandı. Özellikle krom
ve mermer rezervleri ile ekonomide önemli bir yere sahip olan
Alacakaya’da bu zenginliklere dikkat çekmek için düzenlenen festival, Alacakaya Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından
organize edilirken, bölgede krom ve mermer üretimi yapan firmalar tarafından da desteklendi.

Zonguldak’ta Göçük Yine Can Aldı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Gökçeler beldesinde özel bir firmaya ait
maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.
Eksi 300 kotundaki üretim panosunda tahkimat görevlisi olarak
çalışan Temel Erbay’ın, tavan çökmesi sonucunda göçük altında
kaldığı öğrenildi. TTK Tahlisiye İstasyonu ekibinin müdahalesi ile
göçüğü açma işlemleri 4,5 saat sürerken yapılan çalışma sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Tufanbeyli’de İmzalar Atıldı
Adana - Tufanbeyli Linyit Kömürü Sahası’nda Kurulacak 600 MW
Kapasiteli Termik Santral Yapımı Rödövans Sözleşmesi, gerçekleştirilen bir törenle imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız’ın katılımıyla, 25 Haziran 2012 tarihinde TKİ ile TEYO Yatırım
ve Dış Ticaret AŞ arasında imzalanan termik santral sözleşmesi kapsamında devlet, kömür sahası için yatırımcıdan herhangi
bir bedel talep etmezken, gerçekleştirilecek yatırım sonrasında
üretilecek elektriğin satışından devlete pay verilecek. TEYO’nun
1,2 milyar USD yatırım yapacağı projedeki ortağı ise Çinli Weiqu
Energy Investment Co. Ltd.
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Bükköy’lü Aileler Tazminatı Kabul Etti
10 Aralık 2009 tarihinde Bursa - Mustafakemalpaşa’ya bağlı
Bükköy’de bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen
grizu patlaması sonucunda 19 madenci hayatını kaybetmişti. Maden ocağının sahibi Nurullah Ercan’ın teklif ettiği tazminatı kabul
eden aileler, uzun zamandır sürdürdükleri direnişi sonlandırmış
oldular. Ercan ise, 19 çalışanın yaşamını yitirdiği grizu faciasıyla ilgili olarak, kazanın hayatının en büyük acısı olduğunu dile getirdi.
Ercan, ölen madencilerin ailelerine, özellikle de çocuklarına sahip
çıkma sözü verdi.

Toprak Grubu TMSF ile Anlaştı
Toprak Grubu, borçlarından dolayı davalık olduğu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile anlaştı. TMSF, Toprak Grubu’nun
Fon’a olan borçlarına karşı bazı gayrimenkullerini alacak, el koyduğu şirketleri ise geri verecek. Toprak Grubu’nun yeninden faaliyete geçmesi beklenen madencilikle ilişkili şirketleri ise şunlar:
Toprak Seramik ve Gıda San. Tic. AŞ, Toprak Seramik ve İnş. Malz.
Paz. ve Tic. AŞ, Toprak Madencilik Tic. ve San. AŞ, Toprak Mermer
San. AŞ.

Tacikistan Madencilik Alanında
Ülkemize İhracatı Arttırdı
Özellikle işlenmemiş alüminyum ve maden ürünleri konusunda
ülkemize ihracat gerçekleştiren Tacikistan, geçen yılın aynı dönemine göre 181 milyon USD’lik ihracat artışı sağladı. Geçen yılın
Mayıs ayı verilerine göre ihracat miktarı yaklaşık 37 milyon USD
iken bu yılın Mayıs ayı verilerinde bu oran 256 milyon USD seviyesine kadar ulaştı.

Radyasyonlu İthal Doğaltaşlara Dikkat Çekildi
Doğaltaş sektöründe başarılı bir ülke olmamıza rağmen Çin’den
ithal edilen bazı doğaltaş ürünleri, ekonomimizi olduğu kadar
sağlığımızı da tehdit ediyor. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Arslan Erdinç, ucuz olduğu için Çin’den ithal edilen ‘’red balmoral’’ granitinin ülkemizde yapılan kamu binalarında (hastane, okul
vs...) sıklıkla kullanıyor olmasının, bünyesinde barındırdığı yüksek
radyasyon seviyeleri nedeniyle çağın hastalığı kanseri tetiklediğini belirtti.

Dünyadan Haberler
www.madencilik-turkiye.com

Dünyanın Gözü
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Kanada’nın Pembe Altını Potasın Üzerinde

Özellikle Çin ve Hindistan’ın nüfusunun hızla artması ve tarım
arazilerinin yetersiz kalması nedeniyle, tarımsal üretim yapılan
topraklarda daha fazla gübre kullanılması yoluyla üretimin kalitesinin ve miktarının arttırılması, günümüzde nerdeyse altın
kadar değerli bir noktaya ulaştı. Bu bağlamda karaborsadan alımı yapılan potas gübresinin bazen karaborsada bile bulunamadığı söylenenler arasında. Hindistan’da potas tabanlı gübre alıcıları,
50 kg’lık kaçak gübre çuvallarına, perakende
fiyatının iki katı olan 23 USD ödediklerini
söylüyorlar.
Özellikle bu iki ülkenin hükümetleri, üretimlerini kısmamak ve gübre fiyatlarını dengede tutabilmek adına potas üretimine öncelik
vermiş durumdalar. Geçtiğimiz bir sayımızda yer verdiğimiz Çin kökenli firmaların Kanada madenciliğine
girmeye başlaması haberinin ardından, potas yataklarıyla ünlü
Kanada’nın Saskatchewan bölgesinde de varlıklarını göstermeye başlamaları an meselesi. Saskatchewan Ekonomi Bakanı Bill
Boyd, yabancı yatırımcıların gelmesine endişeden çok olum-

Şeyl Yatağından

lu bir şekilde bakıyor. Dünyanın kanıtlanmış potas rezervinin
neredeyse yarısına sahip olduklarını belirten Boyd, bu önemli
mineral için yakın zamanda büyük yatırımlar yapılacağını ve
bu milyar dolarlık yatırımlar sayesinde ciddi miktarda iş imkanı
sağlanacağını söylüyor. Toronto merkezli bir borsa tahvil ajansı
olan DBRS’in Ocak 2012 raporuna göre de
dünya potas ihtiyacının daha da artmasına
bağlı olarak fiyatlarda yaşanan ciddi artışlarla birlikte, bölgede mevcut yatırımların
geliştirilmesinde ve yeni yatırımların yapılmasında bir patlama yaşanacak.
Potas üretiminin de özellikle yeni giren firmalar tarafından çözelti madenciliği yoluyla
yapılması önerilmekte. Bu yöntem yer altına
sıvı pompalanıp mineralin sıvı içinde çözündürülerek sıvının tekrar yukarı alınmasına bağlı olan son derece
çevreci, hızlı ve düşük maliyetli bir sistem olarak biliniyor. Ülkemizde de Eti Soda’nın Beypazarı’nda trona üretimini çözelti
madenciliği ile yaptığı bilinmekte.

Haziran 2012

Ağır Nadir Toprak Oksitleri Ayrışımında Bir İlk
Orbite Aluminae firması,
Grande-Vallee’deki şeyl
kil yatağından, iki Avrupalı partneriyle birlikte,
nadir toprak elementleri (NTE)’nden ağır NTE
ayrıştırma teknolojisini
kullanarak, ilk ticari ağır
toprak oksitleri ve skandiyumu elde etmeyi başardı. Patentine sahip olduğu nadir
toprak ve nadir metal çıkarma ve ayrıştırma prosesi ile bir dizi
hammaddeden ağır NTE çıkarmanın uygun olduğu anlaşılmış
oldu. Orbite da bu bilgileri ışığında Kuzey Amerika Kıtası’nın,
şeyl kilinden ağır nadir toprak oksitleri (disprozyum ve erbiyum
gibi) ve nadir toprak oksitleri (galyum, skandiyum ve itriyum
gibi) operasyonel çıkarma teknolojisini kullanan tek şirket
oldu. Sistem ayrıca 21 Haziran 2012 tarihli basın duyurusunda
verilen bilgilere göre Dünyaca tanınmış ve konu hakkında deneyim sahibi Avrupalı grup CMI-UVK ve Alman MEAB firması
tarafından onaylandı.
Bilindiği gibi nadir toprak elementleri (NTE) periyodik tablodaki 17 elementi (metali) temsil etmektedir. NTE yatakları da,
içerikleri değişik oranlarda olan bu 17 metali içermektedir. Ekonomik oranlarda bulunmalarının az rastlanılır olması dolayısıyla “nadir” olarak isimlendirilmişlerdir. Atomik numarası küçük
olanlara hafif, büyük olanlara ise ağır denmektedir. Neredeyse
bütün NTE yataklarında ağır NTE, hafif NTE’nden daha düşük
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konsantrasyonda bulunmaktadır.
Ağır nadir toprak elementleri (özellikle neodimyum, praseodim, disprozyum, itriyum ve terbiyum) kalıcı mıknatıs, şarj edilebilir piller, fosforlar ve cila üretiminde yoğun olarak kullanılmaktadır. Skandiyum ise aluminyumum gücünü ve ısı direncini
arttırmak için alaşım malzemesi olarak % 0,1 ile % 0,5 derişimlerde kullanılabilmektedir fakat az bulunması nedeniyle fiyatının yüksek olması bu elementin kullanımını kısıtlamıştır. Son 50
yıl içinde, bu elementin kullanıldığı 100’ün üzerinde uygulama
patenti mevcuttur. Askeri ve havacılık alanlarında ciddi oranlarda kullanılan skandiyum alaşımlı aluminyum üretiminde şirket, önemli bir
yer
alacağını
düşünüyor. Orbite 2013 yılında
kurmayı planladığı aluminyum
üretim tesisinin
2014’te üretime
başlamasının
ardından,
yılda 540.000 ton
izabe
tenörlü
alumina ve yaklaşık % 85 kazanımla, 60 tonu skandiyum oksit,
100 tonu galyum olmak üzere toplam 1.097 ton nadir toprak
elementi üretmeyi planlamakta. Galyum da yarı iletkenlerde
kullanılmaktadır ve gittikçe büyüyen bir pazara sahiptir.

Maden İşçileri İspanya’da Grevde
Ekonomik krizle boğuşan İspanya’da maden işçilerinin başlattığı grev devam ediyor.
İspanya Hükümetinin ekonomik kriz nedeniyle uyguladığı tasarruf tedbirleri soucunda çalışma koşulları zorlaşan maden işçileri,
kararları protesto etmek için 29 Mayıs’tan
bu yana grev uyguluyor. Çalışma koşulları
ağırlaştırılan 8 bin maden işçisi kendi geliştirdikleri yöntemlerle polisle çatışıyor.
İşçilerden bazıları kendilerini yerin altına kilitlerken, bir çoğu da kamusal alanları işgal
ediyor. Polis ise göstericilere gaz bombası,
cop ve plastik mermi ile karşılık vererek grevi bastırmaya çalışıyor.
Yerel haber kaynaklarından alınan bilgiye
göre 18 Haziranda genel grev ilan ediliyor ve Leon, Aragon, Palencia ve Ciudad
Real bölgeleri de greve katılıyor. Sadece

Glencore’un

“Bu işletme 17 gündür kapalıdır”

Haziran 2012

La Felguera’da greve katılan insan sayısının 50.000’e ulaştığı bildiriliyor. Robla’dan
Madrid’e yürüyüş başlatan 160 madencinin
ise yol boyunca katılması beklenen binlerce madenci ve grev destekçisi ile birlikte
Madrid’e ulaşmalarının ardından, Madrid
sokaklarının ve caddelerinin kapanması
söz konusu. Yürüyüşün 11 Temmuz tarihinde sonlanması bekleniyor.
Grev sonrasında işten çıkarılmaların10
binleri bulacağı söylenenler arasında.
İspanya’nın şu anki işsizlik oranı % 24 civarında. Bu oranın 25 yaş altı değerlendirmesinde % 50 ‘ye çıktığı bildiriliyor. Mevcut
hükümetin şimdiden işten çıkarmayı kolaylaştırma ve işçi haklarını kısıtlama yoluna
gitmek için çalışmalara başladığı da alınan
bilgiler arasında.

Temmuz 2012

Kolombiya’daki Madeninde Grev
Kolombiyalı kömür işçileri, Glencore’un sahip olduğu La Jagua
Madeni’nde grev kararı aldıklarını açıkladı. Çalışma şartları ve
maaşlardan şikayetçi olan işçiler, 7 Temmuz’da yıllık 3 milyon
ton üretimi olan madende iş bırakma eylemine gittiklerini duyurdu.
Glencore’un Kolombiya’daki temsilcisi Prodeco ile 40 gün süren
görüşmeler sonunda işçiler, istedikleri maaş ve çalışma koşulları sağlanamayınca, oybirliği ile grev kararı aldı. Ülkedeki yasal
düzenlemeye göre işçiler grev yapacakları 10 günlük sürenin
ilk veya son iki gününde işlerine devam edecekler. Grev sonrası
anlaşma yine sağlanamazsa, grevlerin devam edeceği alınan
bilgiler arasında.
Grevin haftalarca sürmemesi halinde fiyatlarda bir etki yapması beklenmemekle birlikte, ülkedeki en kaliteli kömürün de

bu madenlerden çıkarılıyor olması, gözleri firmanın üzerine
çekiyor. 2010 yılında yine La Jagua’da 5 hafta boyunca grev
yapılmış ve işçiler iki yıllık anlaşmayı sağlayana dek geri adım
atmamışlardı. Yine Prodeco’nun yıllık üretim miktarı 5 milyon
ton olan Calenturitas Madeni’nde geçtiğimiz yıl 8 günlük bir
grev gerçekleşmişti. Bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yıl aynı döneme oranla % 10 artışla 4,2 milyon ton kömür üreten şirket,
Drummond ve BHP Billiton, Anglo American, Xstrata ortaklığında kurulmuş Cerrejon’un ardından Kolombiya’nın en büyük 3.
kömür üretici konumunda.
Kolombiya bilindiği gibi dünyanın 4. büyük kömür ihracatçısı
konumundadır ve La Jagua ile birlikte bir çok kömür üretim
ruhsatı bulunan Glencore aynı zamanda ülkenin en kaliteli kömürlerini de üretmekte.

Aldridge Minerals

Eurasian Minerals

Temmuz 2012

Temmuz 2012

Papua Yeni Gine’den Çekiliyor

İsveç Projelerini Güncelledi

Ülkemizdeki Yenipazar Projesi ile tanıdığımız Aldridge Minerals,
Papua Yeni Gine’deki Kili Teke Projesi’nin ruhsat yenileme başvurusu reddedilince ülkeden ayrılma kararı aldı. Aldridge Yönetim
Kurulu Başkanı ve CEO’su Mario Caron yaptığı açıklamada 2011
yılı sonbaharında başlayan yönetim değişikliği ile birlikte, önemli miktardaki maden yatağı, teknik işgücü, modern altyapısı ve
yerel hissedarların destekleri nedeniyle Türkiye’deki Yenipazar
Projesi’ne odaklanma kararı aldıklarını; Papua Yeni Gine’deki
yapının aşırı değişken olduğunu ve yenileme için onay alamamalarının Türkiye’deki projeleri için daha büyük konsantrasyon
sağlayacağını söyledi.

3 ayrı kıtada arama projelerini sürdüren ve ülkemizde de Doğu
Karadeniz ile Marmara bölgelerinde projeleri bulunan Eurasian Minerals, sondajlarda bakır - altın mineralizasyonu kestikleri
Sakkek Projesi’ni de kapsayan bir İsveç maden arama programı
güncellemesi yayınladı.
Sakkek Projesi, firmanın Antofagasta Minerals ile ortaklaşa yürüttüğü bir projedir ve Antofagasta gerekli şartları yerine getirirse, Sakkek Projesi’nin de içinde olduğu Kiruna South Designated
Project’in % 70’e kadar olan hakkını satın alabilecek. İlgili projelerin detaylarına Eurasian Minerals’ın web sitesindeki basın bültenlerinden ulaşabilirsiniz.
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Dünyanın En Büyük Lokotrack’i,

Haziran 2012

Kazak Bakır - Altın Madenine Gidecek
Metso, dünyanın en büyük mobil çeneli kırıcısını, Altay Polimetally (AP)’nin Kazakistan’daki bakır madenine sağlayacak. AP ile
yapılan kontratın toplam maliyetinin 11 milyon EUR olduğu ve
kontratta kırılmış bakır cevheri için mobil besleme ve konveyör
sistemleri ile birlikte kurulum danışmanlığı ve eğitim hizmetlerinin de bulunduğu verilen bilgiler arasında. Kırıcının teslimatın
ise 2013’ün son çeyreğinde yapılması bekleniyor.
Metso’nun Ocak İçi Kırma Çözümleri Yöneticisi Jorma Kempas’ın
konuyla ilgili aktardıklarına göre AP Kontratı, büyüyen Kazak
pazarında önemli bir adım niteliği taşıyor. Günümüzde açık
ocak işletmelerinde birincil kırma aşamasında iç nakliye yapan kamyon trafiğini azaltarak masrafları kısmak ve çevreyi
korumak adına küresel çapta çalışmalar yapıldığı bilinmekte.
Kempas, Metso’nun büyük ölçekli bu mobil ekipmanı sayesinde müşterilerinin ihtiyaçlarına çözüm bulabildiklerini belirtiyor.
Bugüne kadarki en büyük Lokotrack olan ve yaklaşık 400 tonluk LT200, bu sistemin en büyük parçası. Kırıcının 2500 ton/saat
bakır cevheri işleme kapasitesi (nominal) olacak. Mobil sistemin
ağırlığı 800 tonun üzerinde olmasına rağmen, dev makina ayna

boyunca hareket ederek çalışacak. Hava sıcaklığının -35° dereceden +35° dereceye kadar farklılık gösterebildiği çalışma sahasında, kış aylarındaki sert iklim değişikliğinde sorun yaşamamak
için sistemin enerjisini elektrikten alacağı belirtiliyor.

400 tonluk LT200’ün nominal kapasitesi 2500 ton/saat olacak

Dünya Kömür Rezervleri

Haziran 2012

118 Yıl Sonra Tükeniyor
Mevcut üretim seviyeleriyle, yeni kömür yatakları bulunmadan,
dünya görünür kömür rezervinin 118 yılda tükeneceği tahmin
ediliyor. Bloomberg HT’nin haberine göre 2011 yılı verilerinde
dünya toplam kömür rezervi 860 milyar ton civarında yer alıyor.
Bu rezervin yaklaşık 411 milyar tonunu taşkömürü oluşturuyor.
Kömür rezervleri birçok ülkede bulunmasına rağmen dünya
kömür rezervinin % 75’i sadece 5 ülkede bulunuyor. En fazla rezerv oranı % 27,6 ile (237 milyar ton) ABD’ ye ait. ABD’den sonra
sırasıyla; % 18,2 pay ile (157 milyar ton) Rusya, % 13,3 pay ile
(115 milyar ton) Çin, % 8,9 pay ile (76 milyar ton) Avustralya ve
% 7 payla (60 milyar ton) Hindistan izliyor.
Kömür rezervlerinin azalması ve kömür rezervleri güçlü olan ülkelerin 100 yıl içinde kömür piyasasında büyük söz sahibi olacak olması, yeni enerji kaynakları yaratmak ve mevcut kaynakları geliştirmek konusunda diğer ülkeleri harekete geçirmekte.
Dünya, birincil enerji ihtiyacının % 25’ini halen kömürden karşılarken, elektrik üretiminin % 39’unu ise kömürden sağlamaktadır. Kömür üretimi konusunda ise Çin, 2,97 milyar ton taşkömürü üretimiyle, dünya taşkömürü üretiminin % 49,6’sını tek
başına gerçekleştirmektedir. Kömür üretiminde Çin’i sırasıyla;
ABD, Hindistan, Avustralya, Endonezya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Rusya takip etmektedir. Yıllık 5,92 milyar ton olan kömür tüketiminde ise Çin, 502 milyon ton ile yine birinci sırada
bulunmaktadır.
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Hesaplanmış güncel rezerv miktarları gözönüne alındığında,
dünya kömür rezervlerinin tükenmesi için 118 yıllık bir zaman
hesaplanabiliyor. Ülkelerin mevcut rezerv durumları değerlendirildiğinde, son yıllarda önemli kömür üreticilerinden olan
Endonezya için, aynı üretim hızında 17 yıl sonra mevcut rezervlerini tüketmiş olması beklenmektedir.
Coğrafi olarak dünyanın her bölgesinde bulunması, kömürün
önemli bir özelliği olarak göze çarpıyor.

Billiton Mitsubishi Alliance (BMA) Avustralya’nın deniz
yoluyla taşınan en büyük metalürjik kömür ihracatçısıdır

Hindistan

Temmuz 2012

Derin Deniz Madenciliğine Başlıyor
Çin’in, Hint Okyanusu’nda derin deniz madenciliği araştırmaları yapmanın stratejik olarak ilgilerini çektiğini söylemesinin
hemen ardından Hindistan, Temmuz başında derin denizde
nadir toprak elementleri aramalarına başlayacağını duyurdu.
Hint Bilim ve Teknoloji Bakanı Ashwini Kumar tarafından yapılan açıklamada, son geliştirme çalışmaları sonunda Sagar
Nidhi isimli gemi ile 6.000 m derinliğe kadar okyanus tabanı
araştırmaları yapabileceklerini açıkladı. Bununla birlikte iki ayrı
geminin daha arama çalışmaları için suya indirileceğini ve bu
gemilerden birinin Güney Kore’de, diğerinin de Hindistan’da
üretileceğini, gerektiği taktirde Sagar Kanya isimli eski bir geminin de derin deniz madenciliği imkanlarının gözden geçireleceğini sözlerine ekledi.
Hükümet yetkilileri ayrıca Çin’in Hint Okyanusu’ndaki ticari ve
stratejik varlığından da son derece huzursuz olduklarını söyle-

diler. 15 Ekim tarihli 18. sayımızda Çin’in Uluslararası Deniz Tabanı Kurumu’ndan (International Seabed Authority - ISA) Hint
Okyanusu’nun güneybatısında 10.000 km2 lik alanda polimetalik sülfit aramaları yapmak için onay almayı başardığını sizlere
duyurmuştuk. Hint Hükümeti yetkilileri Çin’in bu rahatsız edici
girişimi ardından Hindistan’ın bölgedeki gerek ticari gerekse
stratejik ve ulusal güvenlik başlıklarında her türlü önlemi alacağını bildirdiler.
Hindistan ayrıca önümüzdeki dönemlerde Japonya ile nadir
toprak elementlerinin (NTE) aranması ve çıkarılması konusunda bir anlaşmaya da imza attı. NTE ithalatında önemli bir yerde
olan Japonya, Hindistan’a nadir NTE üretimi ve deniz altı madenciliği için gerekli ekipmanları sağlayacak ve ihtiyacı olan
NTE’nin bir kısmını bu projeden sağlayabilecek.

Glencore’un Xstrata Alımına

Temmuz 2012

Avustralya’dan Onay Geldi
Birleşmenin ardından dünyanın en büyük termal kömür, entegre çinko ve ferrokrom ihracatçısı, en büyük 3. bakır, 4. nikel
üreticisi konumuna gelecek olan yeni şirket Glencore Xstrata
International için izin süreçleri devam ediyor. Belki de gelmiş
geçmiş en önemli birleşmeler sıralamasında ilk sıralarda yer
alacak olan bu birleşmenin tamamlanması için, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avustralya Antitröst Otoriteleri
tarafından da birleşmenin onanması gerekmekte. Bu otoritelerden Avustralya Competition and Consumer Comission
(ACCC), 26 milyar USD değerindeki bu alım işlemi için onay
verdiğini açıkladı. Komisyon Avustralya ve dünya kömür, bakır,
nikel, kobalt ve çinko pazarlarını değerlendirerek, birleşme sonunda yeni kurulacak şirketin bir tekel yaratmayacağı, olması

gerekenden fazla bir güce sahip olmayacağı kararına vardığını
resmen duyurdu.
Temmuz ortalarında planlanan hisse sahiplerinin oylaması da
sarkacağa benziyor. Xstrata’nın önemli hissedarlarından Qatar,
geçtiğimiz ay içinde daha iyi şartlarda bir anlaşma istediğini
belirterek, Xstrata’nın oylama sırasında daha fazla söz sahibi
olmasına yetecek kadar hissesine sahip olmak için girişimlerde
bulunacağını duyurmuştu. Xstrata’daki hisselerini % 10’a çıkarmayı düşündüğünü söyleyen Qatar, anlaşmanın oylamasında
sırasında vereceği olumlu oylar ile % 75’lik barajın yakalanmasında büyük destek sağlamış olacak. Tüm madencilik sektörünün merakla beklediği bu dev birleşmenin akıbetinin ne olacağını ise sadece zaman gösterebilecek.

First Uranium’un

Haziran 2012

Proje Satışlarını Kumvest Durdurmak İstiyor
First Uranium’un Güney Afrika’daki varlıklarından bazılarını
satma planlarını Kumvest (Pty) Ltd. durdurmak istiyor. First
Uranium’un % 26’lık hissesine talip olduğunu açıklayan Kumvest, firmanın daha önceden duyurmuş olduğu satışlarını da
bloke etmiş olacak. Yapılan teklif ise First Uranium’un % 26’sına
karşılık gelen her bir hisse başına 0,37 CAD değerinde.
First Uranium, Ezulwini Altın ve Uranyum Yer Altı Madeni’ni ve
Mine Waste Solutions ismindeki firmasını AngloGold Ashan-
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ti Limited ve Gold One International Ltd. firmalarına satmayı
düşündüğünü geçtiğimiz ay duyurmuştu. Firma bu satışlardan
405 milyon USD gelir elde etmeyi planlıyordu.
Kumvest ise bugün yaptığı % 26’lık hissenin satın alınması girişimi ile bütün bu planları durdurmuş oluyor. Bu satışa sıcak
bakmadığını ve tekrar görüşülmesi gerektiğini söyleyen Kumvest ayrıca First Uranium’un yönetim kurulunun ve yönetici
kadrosunun değiştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Şirket Haberleri
www.madencilik-turkiye.com

Esit Elektronik

Esit Elektronik, ağırlık ölçme konusunda uzmanlaşmış kadrosu,
ürünleri ve çözümleri ile modern dünyanın endüstriyel elektronik konusunda lider çözüm ortaklarından birisidir. Şirket, yük
hücreleri, dijital indikatörler, kontrol cihazları, çeşitli otomatik
tartı aletleri, taşıt kantarları ve endüstriyel basküller üretmekte,
bu ürünlerin otomasyonu konusunda mühendislik ve yazılım
çözümleri geliştirmektedir.
Geniş ürün yelpazesiyle hemen her sektöre hitap eden Esit
Elektronik, hem ülkemizin hem de dünyanın endüstri liderlerinin de ilk tercihi konumundadır.
Faaliyetine 1980 yılında mühendislik çözümleriyle başlayan
Esit Elektronik, 1987 yılında ise Türkiye’nin ilk indikatörünü tasarlayarak imalata atılmıştır. 1989 yılında yine kendi tasarladığı
ve üretime geçirdiği ilk yerli yük hücresi ile de imalat hacmini
büyük ölçüde artırmıştır.
Esit Elektronik’in ülkemizdeki “ilk”lerinden bir diğeri ise, 1991
yılında tasarım ve imalatını yaptığı elektronik tartı aletleridir.
Kullanıcılara, önceki mekanik sistemlere göre çok daha fazla
verimlilik ve düşük hata payı veren bu cihazlar büyük rağbet
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görmüş, ülkemizde otomasyona geçişin de öncüsü olmuştur.
Esit Elektronik 1996 yılında yine bir ilke imza atmış, Türkiye’nin
ilk dijital yük hücresini imal etmiştir.
2000 yılında yol güvenliği konuları gündeme geldiğinde Esit
Elektronik, ilk hareketli araç tartım sistemini tasarlamış ve imalatını gerçekleştirmiştir. Araçların yolda giderken ağırlık ölçümünün yapıldığı bu sistem, tamamen firmanın kendi imkanlarıyla tasarlanıp imal edilmiştir.
Taşıt kantarları konusunda da ülkemizin lider firması olan Esit
Elektronik, 2005 yılından beri bu ürünlerinde kablosuz haberleşme özelliğini de opsiyon olarak müşterilerine sunmaktadır.
Günümüzde Esit Elektronik, İstanbul ve Adapazarı-Hendek’teki
fabrikalarında üretim yaparken, İstanbul, Adapazarı - Hendek,
Ankara, İzmir ve Adana şubeleriyle satış ve servis hizmetini ülkemizde sürdürmektedir. Yurt dışında ise Bulgaristan, Rusya,
Romanya ve Ukrayna şubeleriyle ve çok sayıda ülkede distribütörleriyle uluslararası alanda da hizmet vermektedir.
Esit ürünleri, OIML, CE, Gost, ISO gibi uluslararası kalite, marka
ve tip onay belgelerini sağlamaktadır.

Bu bir reklamdır.

Netcad Bilişim Sektöründeki 23. Yılını Kutluyor

Haziran 2012

cini hızla daha yukarılara çekmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Netcad’in madencilik sektörüne yönelik olarak ürettiği NETPve Mühendislik ÇözümRO/Mine isimli bir cevher yatağı modelleme yazılımı da sektöleri konusunda ülkemizin
rün hizmetine sunulmuş durumda.
öncü ve lider yazılım firması Netcad, bu yıl bilişim sektöründeki 23.
yılını kutluyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, ürettiği masaüstü, web, bulut ve mobil çözümler ile geliştirdiği projeler sayesinde
her yıl ülke ekonomisine ciddi bir katkı sunan
Netcad’in, önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla ve artan bir ivme ile yeni çözümler
geliştirmeye devam edeceği belirtildi.
Netcad Genel Müdürü Serdar Ak, konuyla
ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Sektörümüzün yerli ve öncü firması olmanın yanı sıra en
yenilikçi firması olmanın da haklı gururunu
yaşıyoruz. Netcad’in başarısının temelinde de
bu yenilikçi ve dinamik yaklaşım yatıyor. Sektördeki 23. yılımızda bir yandan yeni ürünler,
çözümler ve projeler üretmeye devam ederNetcad Genel Müdürü Serdar Ak
ken, bir yandan da yurtdışındaki atılım süre-
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NIIGD “RESPIRATÖR” Maden Kurtarma ve

Yangın Güvenliği Bilim Araştırma Enstitüsü
Ukrayna Kömür ve Enerji Bakanlığı
NIIGD “RESPIRATÖR” Maden Kurtarma ve Yangın Güvenliği Bilim Araştırma Enstitüsü’nün tarihçesi 1968
yılına kadar uzanmaktadır. O tarihlerde Donbass Havzası’nda
bulunan tüm kurtarma birimlerinin Merkez Bilim Araştırma
Laboratuvarı temeli üzerine, Tüm Sovyetler Birliği Maden Kurtarma Bilim Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. Böylece Enstitü
çalışanlarına madencilik sektöründe olası kazaları önleme ve
azaltma yöntemlerini oluşturmak, bu doğrultuda gerekli ekipmanları üretmek ve geliştirmek görevleri verilmiştir.
Ukrayna’nın bağımsızlığını kazanması ile 2003 yılında var olan
Tüm Sovyetler Birliği Maden Kurtarma Bilim Araştırma Enstitüsü temeli üzerine, bugünkü NIIGD Maden Kurtarma ve Yangın
Güvenliği Bilim Araştırma Enstitüsü kurulmuştur.

NIIGD “RESPIRATÖR” Enstitüsünün
Ana faaliyetleri

•• Yer altı kazalarının önlenmesi,
•• Acil durumlarda seri şekilde kurtarma sağlayacak acil çıkış
••
••
••
••
••
••

yollarının projelendirilmesi ve hazırlanması,
Kaza sonrası müdahale planlarının oluşturulması,
Yer altı işçilerinin gaz ve yüksek ısıdan dolayı tehlikeli ortamda
korunmasını sağlayan yöntem ve ekipmanlarının üretilmesi,
Tahlisiye cihazlarının geliştirilmesi, projelendirilmesi ve üretimi,
Maden kurtarma ve yangın söndürme ekipmanlarının standardizasyonu,
Maden kurtarma ve yangın söndürme teçhizatının kullanımı sırasında metrolojik destek verilmesi,
Yer altı teçhizatının ve kullanılmakta olan malzemelerin yangına dayanıklılığının test edilmesi ve sertifikalandırılmasıdır.

Enstitü uzun yılların vermiş olduğu tecrübeyle, yangın ile mücadele, ocak otomasyonu gibi yer altı madenciliğine yönelik çok
sayıda ürün geliştirmiştir. Kendisine ait geniş ve donanımlı bir
çok laboratuvara sahiptir. Enstitünün geliştirmiş olduğu çeşitli ürünler, defalarca sağlanan üstün başarıdan dolayı SSCB ve
Ukrayna’nın değişik devlet ödüllerine layık görülmüştür.
Bunun yanı sıra uluslararası ödüller de alınmıştır: “Uluslararası Pırlanta Yıldızı Kalite Ödülü”“Uluslararası Birmingham Meşalesi Ödülü”, “Uluslararası Elmas Yıldızı Kalite Ödülü” bunlardan bir kaçıdır.
Ukrayna Enerji ve Kömür Bakanlığı’nın vermiş olduğu görev ve
siparişlerin kalite ve zaman açısından yerine getirilmesiyle birlikte Enstitü, yer altı madencilik sektöründeki verimli çalışmalarını;
bilim, araştırma, geliştirme ve yer altı endojen yangınlarla mücadele konularında, bu doğrultuda gerekli teçhizatların üretilmesi
ve geliştirmesinde, tozlu ve köpüklü olmak üzere iki tür söndürme teçhizatı üretiminde, tahlisiye cihazlarının geliştirilmesinde,
projelendirilmesinde, üretiminde, kurtarma ekipmanı üretiminde ve geliştirilmesinde yurt dışı ortaklarıyla sürdürmektedir.
Türkiye’de temsilcimiz Doğanak Kollektif Şirketi’yle birlikte Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda proje ve eğitim çalışmalarımız devam etmektedir.

Enstitü ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için:
Evgeniy GOLOVÇENKO
Endojen, Ekzojen Yangınları ile Müdahale Departmanı Müdürü,
Genel Müdür Yardımcısı Baş Asistanı
NIIGD “RESPIRATÖR”
83048, Donetsk Sehri,
Artema Sok., 157
UKRAYNA
Faks: +38062 311 69 43
Tel: +380062 311 69 52
E-mail: niigd@ukrpost.ua,
niigd@mail.ru

DZGA P-30 E

Tahlisiye Cihazları
Bu Yıl İçerisinde
Türkiye Piyasasında

Mümessil olduğumuz DZGA firmasının üretmiş olduğu, yüksek
kapasiteli ve düşük ağırlıklı gaz maskeleri arasında en iyisi olan
P-30 E Tahlisiye Cihazı’nı bu yıl içerisinde Doğanak Kollektif Şirketi tarafından Türkiye piyasasına sunulacaktır.
Bu cihaz temel olarak maden ocakları, kimyasal endüstriler gibi
yüksek riskli ortamlarda çalışan kurtarma ekipleri ile benzer organizasyonlarda çalışan kişilerin kullanımı için üretilmiştir.
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Etkinlik
www.madencilik-turkiye.com

Turkey Mining Summit 2012
Turkey Mining Summit 2012 (Türkiye Madencilik Zirvesi) 5 - 6
Haziran tarihlerinde İstanbul Hilton Hotel’de Madencilik Türkiye Dergisi’nin de basın sponsorluğunda gerçekleştirildi.
Türkiye’den ve özellikle yurtdışından, maden üretim, maden
arama, yatırım, danışmanlık alanında faaliyet gösteren birçok firmanın
temsilcisinin katıldığı etkinlik, RCR
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alan
Clegg’ in açılış konuşmasıyla başladı.
Türkiye’yi “Dünyanın Merkezi” olarak niteleyen Clegg, bu sözü coğrafik açıdan,
Avrupa’nın en büyük ekonomisi olması
açısından, her mineral için yüksek potansiyel sahibi olmasından ve üretilen
ürünlerin çoğunun yurtiçinde ihraca
gerek olmadan satışa sunulabilmesinden dolayı söylediğini açıkladı.
Türkiye Başbakanlık Yatırım Destek
ve Tanıtım Ajansı (ISPAT) Başkanı İlker
Avcı yerine, zirvenin ikinci sunumunu
yapan bir diğer ISPAT yetkilisi Serdar
Altay, Türkiye’nin maden potansiyeli
hakkında bilgiler verdi. Ülkemizin ve
endüstrinin ithalat ve ihracat rakamları arasındaki uçurumun kapanmasının
gerekliliğinden, altın, kömür ve fosfat
pazarlarının, gerçek yatırımcıların öneminden ve bu yatırımcılara olanaklar sağlanmaya çalışıldığından bahseden Altay sözlerini merak edilen yeni destek programı hakkındaki genel detaylarla bitirdi.
Etkinlik Eti Maden Genel Müdürü Orhan Yılmaz’ın sunumuyla
devam etti. Orhan Yılmaz, ihracat rakamları ve borun kullanıl-
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dığı alanlar hakkında bilgiler vererek başladığı konuşmasında,
hedeflerinin dünyadaki pazar payının 40 milyar EUR olduğu
kompozit sektöründen daha fazla pay almak olduğunu dile
getirdi. Bor sektörünün büyümesi için fiber ve kompozit paza-

rının da büyümesi gerektiğini aktaran Yılmaz, Eti Maden olarak
ürünlerini 8 yıldır iç piyasaya % 40 indirimle sattıklarını, böylece Türk firmalarına avantaj yaratmaya çalıştıklarını söyledi. Son
10 yılda yapılan çalışmalarla bor kimyasalları kapasitesinin 400
bin tondan 2 milyon tona çıkarıldığını belirten Yılmaz, 2023
planı olarak ise 5,5 milyon ton hedeflendiğini açıkladı. Yılmaz, enerji fiyatları arttıkça
tüm dünyada yeni enerji kaynakları ve enerji tasarrufuna doğru bir gidişat olduğunu,
bu durumun da bora olan talebin arttıracağını belirtti.
Bor ile ilgili verdiği bilgilerden sonra NTE
hakkında da bilgilendirmelerde bulunan
Yılmaz, Kızılcaören NTE sahasında 1 milyon
ton NTE cevher varlığı olduğunu, yapılacak
çalışmalar ile bu rezervin çok daha artabileceği belirtti. Sahadan başlangıç olarak yılda
10.000 tonluk üretim planlandığını, 1 sene
içinde ihaleye çıkılacağını aktaran Yılmaz,
ihalede üretim verimliliği şartı koşacaklarını
açıkladı.
Orhan Yılmaz’dan sonra sunum sırası Çayeli
Bakır İşletmeleri Türkiye Direktörü Iain Anderson’daydı. 1994 yılından beri Çayeli’nde
faaliyetlerini sürdüren INMET Madencilik

adına konuşan Iain Anderson, ekonomik verilerle başladığı konuşmasına, son 10 yılda Türkiye’de madenciliğin geldiği noktayı anlatarak devam etti. Iain Maden Kanunu’nda yapılan pozitif
değişikliklerin bu konuda etkili olduğunu dile getirdi.
Iain Anderson’dan sonra söz Empire Mining CEO’su David
Cliff’deydi. David Cliff, küçük bir maden şirketi olduklarını, Orta
Avrupa’dan başlayıp İran’a kadar uzanan kuşakta çalışmalarına
devam ettiklerini belirterek başladığı konuşmasında, en önemli
projelerinin başında Bursa, Karapınar ve Demirtepe porfiri altın
- bakır projelerinin geldiğini belirtti. Cliff sunumun devamında
projeleri hakkında ayrıntılı bilgiler ve verileri dinleyicilerle paylaştı.
David Cliff’in ardından Stratex International CEO’su Bob Foster,
firma tanıtımı ağırlıklı sunumunu yaptı. Bir arama firması olduklarını ve ülkemizden de geçen “Tetis Kuşağı”nın büyük potansiyele sahip olduğunu düşündüklerini belirtti. Kendi projelerinin
de bu kuşak üzerinde olduğunu ve iyi birer örnek teşkil ettiklerini sözlerine ekleyen Foster, projelerinin ayrıntıları ardından
sözlerini sonlandırdı.
Birinci günün öğleden sonraki bölümünde sunum sırası Aldridge Minerals Başkan ve CEO’su Mario Caron’daydı. Yenipazar
sahası hakkında son verileri dinleyiciler ile paylaşan Caron, projedeki yeni hedefleri hakkında firmanın düşüncelerini aktardı.
Mario Caron’un ardından Global Hunter Corp. firması adına
Brad Magnes sunumunu yaptı. Magnes, firmasının ve projelerinin tanıtımı ağırlıklı sunumunda ayrıca bakır piyasalarındaki
son durumlara değindi ve International Copper Study Group
(ICSG)’un 2012 - 2013 için beklentilerinden bahsetti.
Brad Magnes’den sonra sunum sırası Alamos Gold firması adına
Han İlhan’daydı. Türkiye’ de madenciliğin geldiği noktayı anlatarak konuşmasına başlayan Han İlhan, madenciliğin ekonomiye
katkısı ve hammadeye ulaşım hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Madencilik konusunda deneyim ve bilgilerini paylaştığı sunumunda İlhan, Türkiye’nin Avrupa’ da, Rusya’dan sonra en çok
altın üreten ikinci ülke konumunda olduğunu belirtti. Ülkemizde maden aramacılığına daha fazla yatırım yapılmasının gerekliliği üzerinde durduğu konuşmasına, “Ülkemizdeki madencilik
teşvikleri yurtdışındaki yatırımcılara daha iyi anlatılmalı, ülkemizin madencilik çalışmalarına ilgi çekilmeli, başarı öykülerinin
oluşturulması gerekliliği üzerinde durulmalıdır” dedi. Han İlhan
konuşmasının sonlarında dünyada ve ülkemizde gerçekleşen
protestolar üzerinde durdu ve “Artık toplumda da büyük bir kısım siyanürle altın aranmadığını biliyor. Bu kadar altın tüketen
bir toplum nasıl olur da altın üretimini kabul etmez. Halk doğru
bilgilendirilmeli.” diyerek sözlerini noktaladı.
İlk günün son konuşmacısı Soma Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan’dı. Alp Gürkan, sunumun genelinde 2012 yılı
ve sonrası için Türkiye’nin kömür performansı üzerinde duran
bir konuşma gerçekleştirdi. Kömürün tarihinden başladığı konuşmasında, ülkemizin son güncellenmiş kömür rezerv bilglerini vererek devam etti. 2012 yılı itibariyle 1,3 milyar ton taş
kömürü, 12,5 milyar ton linyit rezervimizin bulunduğunu ama

asıl sorulması gereken sorunun ise bu 12,5 milyar tonluk linyit
rezervinin ne kadarının 1000 k/cal değerinin üstünde olduğu,
yani günümüz teknolojisinde bu kalorisi düşük kömürden ne
kadar faydalanabildiğimiz konusu üzerinde durdu. İlk gün, sunumların ardından verilen kokteyl ile son buldu.

Etkinliğin ikinci günü finans şirketlerinin sunumları ve panellerle devam etti. Açılış konuşmasını yapan RCR Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Alan Clegg’ in kapanış konuşmasıyla son bulan
etkinlik geride bıraktıklarıyla madencilik sektörü adına hedefine ulaşmış bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.
Önümüzdeki yıl ikincisini düzenlemeyi planlayan Terrapinn
yetkilileri, ülkemizin önemli bir madencilik ülkesi olma yolunda
hızla ilerlediğini ve bu tür etkinliklerin sektöre büyük faydalar
sağladığını söyledi. Etkinliği yapan firma ile ilgili olarak, Türk
Madencilik Sektörü’nün tümüne ulaşamamış olması ve sektörün önde gelen bazı isimleri ile madencilikle ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından destek alamamış olması da
etkinlik öncesi bir takım soru işaretleri yaratmıştı. Özellikle yabancı yatırımcıların ülkemize çekilmesi ve ülkemizden bulacakları ortaklar ile yeryüzüne çıkarılamamış potensiyelimizi bir an
önce ekonomiye kazandırmak için bu tür toplantıların büyük
bir önemi olduğu düşünülüyor.
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Uluslararası 1. Ankara

Geosentetikler Semineri

Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve iki gün süren Uluslararası 1.
Ankara Geosentetikler Semineri, 5 - 6 Haziran 2012 tarihlerinde, Karayolları Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda, kamu
kuruluşları, üniversiteler ve sanayinin işbirliğinde ve yoğun
katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında; yerli imalatın
başlamasıyla kullanımı ekonomik hale gelen geosentetiklerin
dünyada en yaygın olarak kullanıldığı barajlar ve atık barajlarının gövde ve rezervuarlarında, demiryolu, karayolu, havalimanı
inşaatlarında, erozyon ve rüsubat (sediment) kontrolü inşaatlarında yer alan örnekler incelenerek konu ile ilgili tartışmalar
yapıldı.
Etkinliğin ilk günü; ana sponsor Geoplas Ltd.’nin Genel Müdürü
Sadık Şerefoğlu, Baraj Güvenliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan
Tosun, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güney Özcebe, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir’in
açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmalarında genel olarak artık her türlü barajın tasarımında geosentetik malzemelerin kullanılması gerektiğinin önemine, geosentetiklerin günümüzde kullanım alanlarının iyice arttığına dikkat çekildi.
Açılış konuşmalarının ardından, Geoplas Genel Müdürü Sadık
Şerefoğlu tarafından geosentetik sektörünün sorunlarına değinilen bir sunum gerçekleştirildi. Ehil olmayan kişiler tarafından
gerçekleştirilen uygulamaların kendilerine zarar verdiğini ve
dört dörtlük geosentetik malzeme üretimlerini gölgelediğini
belirten Şerefoğlu, diğer bir sorun olarak da geliştirdikleri yeni
ürünlerin sektör tarafından kabul görmesinde zorlandıklarını,
bu noktada kamu kuruluşlarının kendilerine yardımcı olmaları
gerektiğini söyledi.
Şerefoğlu’nun ardından bir diğer sunum ise Uluslararası Geosentetik Derneği (İGS) Başkanı Prof. Jorge Zornberg tarafından
gerçekleştirildi. Sunumunun ilk bölümünde katılımcılara İGS’yi
tanıtan ve gelecek projelerinden bahseden Zornberg ikinci bölümde teknik sunumuna geçti.
Devam eden teknik sunumlar bölümünde sırasıyla aşağıdaki
sunumlar gerçekleştirildi;
•• Prof. Zornberg: “Şişen Killerden Dolayı Oluşan Yol Kaplama
Çatlaklarının Önlenmesinde Geosentetiklerle Güçlendirme”,
•• Prof. Giroud: “Barajlarda/Atık Depolamalarında Geosentetikler: Temel Prensipler, Tasarım Kriterleri, Uygulama Örnekleri”

•• Prof. Güler: “Geosentetik Kil Örtülerin Barajlarda ve Rezervuarlarda Kullanımı”

•• Prof. Edil: “Toprak Barajların Yumuşak Zeminler Üzerine İn••
••
••
••
••
••
••
••
••

şasında Geosentetikler: Temel Prensipler ve Uygulama Örnekleri”
Yrd. Doç. Nejan Huvaj “Erozyon ve Sediment Kontrolünde
Geosentetiklerin Kullanımı ”
Yarınki teknik sunumlar ise şu şekilde:
Prof. Tutumluer: “Geosentetiklerin Karayolu, Demiryolu ve
Havaalanı Kaplamalarında Kullanımı (1)”
Prof. Giroud “Barajlarda/Atık Depolamalarında Geosentetikler: Temel Prensipler, Tasarım Kriterleri, Uygulama Örnekleri”
Prof. Edil: “Kolon Güçlendirmeli Dolgularda Yük Transfer
Platformlarında Geosentetik Kullanımı ve Tasarımı”
Prof. Zornberg “Geosentetikle Güçlendirilmiş Zemin Yapılarında Gelişmeler: Amerikan Tecrübesi”
Doç. Dr. Aydilek: “Geosentetiklerin Yağmur Suyu ve Sediment Kontrolünde Kullanımı”
Prof. Güler: “Geosentetik Donatı ile Güçlendirilmiş Toprak
Dolgu İstinat Duvarları”
Doç. Dr. Aydilek: “Geosentetik Tüpler ile Drenaj Uygulamaları “

Seminerin ilk gününe 300’ün üzerinde katılım sağlanırken katılımcı profili yaklaşık olarak 1/3 oranında üniversitelerden, 1/3
devlet kurumlarından, 1/3 sanayiden şeklinde gerçekleşti.

Ankomak 2012 19. İş Makinaları Fuarı
Türk İş Makineleri sektörünün uluslararası buluşma noktası olan
Ankomak, İş Makineleri, Yapı Elemanları ve İnşaat Teknolojileri
Fuarı, 06 - 10 Haziran 2012 tarihleri arasında 19. kez İstanbul Fuar
Merkezi - CNR Expo’da gerçekleştirildi. Açılışı Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış tarafından gerçekleştirilen
fuar 5 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Yaklaşık 350 firmanın
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katıldığı, 80 ülkeden 20.000 ziyaretçinin ağırlandığı öğrenilen fuarda, organizasyon şirketi tarafından yabancı katılımcı sayısında
geçen yıla oranla % 100’lük bir artış olduğu belirtildi.
Madencilik Türkiye Dergisi destekçilerinden Ak-Sa Magnet, Anadolu Flygt, Atalay Sondaj, Bilgi Mühendislik ve Las Zırh firmaları
fuardaki standlarıyla dikkatleri üzerine çeken firmalardandı.

Türkiye Maden Kaynakları ve

Madenciliğin Ekonomideki Önemi Toplantısı
Madenciliğin ülke ekonomisindeki öneminin her geçen gün
arttığı bir dönemde konuyla ilişkili kamu kuruluşları da gerçekleştirdikleri çeşitli faaliyetlerle ülke madenciliğini geliştirmeye
çalışıyorlar. Bu toplantılardan bir tanesi 27 Haziran 2012’de
MTA Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi. “Türkiye Maden
Kaynakları ve Madenciliğin Ekonomideki Önemi” konulu toplantı MTA ve MİGEM Genel Müdürlüklerinin organizasyonuyla
düzenlenirken, toplantıya madencilikle ilgili kamu kuruluşları
ve sivil toplum örgütleri ile
bazı özel sektör yöneticileri ve Madencilik Türkiye
Dergisi temsilcileri katıldı.
Madencilik sektörü içerisinde yer alan bürokratlar ile
sektör temsilcilerinin genel
bir durum değerlendirmesi
yapmalarının amaçlandığı
etkinlikte çeşitli bilgilendirmelerde
bulunularak
çözüm önerileri üretilmeye
çalışıldı.
Etkinliğin açılış konuşmaları
sırasıyla MTA Genel Müdürü
Mehmet Üzer ve MİGEM Genel Müdürü Mehmet Hamdi
Yıldırım tarafından yapılırken, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Prof.
Dr. Güven Önal başkanlığında bir de interaktif oturum
gerçekleştirildi. Oturum konuşmacıları olarak sırasıyla
MTA Genel Müdür Yardımcısı Dr. Abdülkerim Yörükoğlu, MİGEM Genel Müdür
Yardımcısı Selahattin Erdoğan, Nebraska Üniversitesi’nden
gelerek ülkemizi ziyaret eden Prof. Dr. James Hendrix ve son
olarak Prof. Dr. Güven Önal yer aldılar.
Açılışta konuşan Mehmet Üzer toplantının amacını, madencilik
sektörünü geliştirebilmek adına kurumların birbirleri arasında
iletişim sağlamaları olarak nitelendirirken MTA’nın son dönemdeki gelişmelerini aktardı. Üzer, mevcut analiz laboratuvarların
güncellemesini ve akreditasyonunu bitirdiklerini, bu laboratuvarlarla özel sektöre çok daha kaliteli hizmet vermeye başladıklarını, pilot üretim tesislerinin yenilendiğini, diri fay ve heyelan
haritalarının güncellenerek kamuya sunulduğu, derin deniz
araştırmaları konusunda ise siparişini verdikleri geminin inşasına başlandığını aktardı. Üzer, MTA’nın son zamanlarda kömür,
jeotermal ve yeni demir yatakları üzerinde yoğunlaştığını, yeni
araştırmalar ve gerçekleştirilen 900 bin metre sondaj ile kömür
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rezervlerini 5,8 milyar ton arttırıldığını ve toplamda 13 milyar
tonluk rezerve ulaşıldığını belirtti. Kömür konusunda yaşadıkları bir mutluluğu da aktaran Üzer, geçtiğimiz sayımızda duyurduğumuz Adana - Tufanbeyli’de kurulacak 600 MW’lık termik
santral için imzaların atıldığını, bu alanda yeni yatırımların süreceğini müjdeledi.
Üzer’in konuşmasında, maden aramaları konusunda MTA’nın
liderliğini artık özel sektöre devretmeye başladığını ve MTA’nın
ileride klasik maden aramacılığını azaltarak nadir topMTA Genel Müdürü Mehmet Üzer
rak elementleri gibi daha
özel madenlerin aranmasına
yoğunlaşabileceğini
belirtmesi dikkat çekiciydi.
Mostra madenciliğinin sona
erdiğini, artık daha derinlerde yeni kaynakların ortaya
çıkarılmasının gerektiğini
vurguladığı konuşmasında
Üzer, cari açığın madenlerimizle kapatılabileceğini,
çevreye duyarlı madencilik
çalışmaları ile madenciliğimizin zamanla daha da gelişeceğine inandığını söyledi.
Açılışta konuşan diğer bir
isim olan Mehmet Hamdi
Yıldırım’ın dikkat çeken sözleri ise “Madencilik kompleks bir iş. Dolayısıyla zaman
zaman problemler yaşanması normaldir. Önemli
olan bu problemleri en kısa
sürede çözebilmektir.”, “Özel
sektörü
zenginleştirmek
ve geliştirmek, ekonomiyi de özel sektör eliyle geliştirmek
zorundayız”, “Mevzuatların yeterli olması, madencinin önünü
tıkamaması gerekli. Madenci tek tek tüm gereklilikleri yerine
getirip işine kolaylıkla başlayabilmeli.”, “Artık madenlerin ruhsatlandırılmasında bir sıkıntı yaşanmıyor. Diğer kurumların da
madenciliği ilgilendiren konularda yaşanan sıkıntıları çözmeleri gerekiyor.”, “Arama faaliyetlerinin olabildiğince hızlı yapılmasını istiyoruz. Aramaları teşvik etmemiz lazım. Gündemimiz bu
olmalı.” şeklinde sıralandı.
Yıldırım, aramalar konusunda konuşurken “Belli başlı 10 firmaya geçen yıl ne kadar arama sondajı yaptınız diye sorduk.
Kaldı ki bunlar en büyükleri de değil. Aldığımız yanıt toplamda
500 bin metre oldu. Firma başına yıllık 50 bin metre sondaj demek ülkemiz için çok iyi bir rakam demek. Biz biliyoruz ki bu
şekilde çalışan en az 50 şirket var. Dolayısıyla özel sektörde 2

milyon metreden aşağı sondaj metrajı yok.” diyerek durumdan
memnuniyetini dile getirdi. Yapılan son yasal düzenlemelerin
de etkilerini anlatan Yıldırım “Aslında sektörde yer almaması
gereken, yeterli kaynağı, insan gücü ve organizasyon yapısı olmayan firmalar sektörün dışında kaldı. Bunların oranını % 95
olarak ifade ediyorum. Kalan % 5 ile yolumuza devam ediyoruz.
Ama zaten bu % 5 nitelik olarak sektörün % 95’ini teşkil ediyordu. Yani biz aslında % 5’ini dışarda bırakmış olduk. Bu arada
yeni düzenlemeler sonrasında sisteme yeni dahil olan firma sayısı da oldukça yüksek.” dedi.
Sektörün bir diğer önemli sorununun da rezerv güvenilirliği
olduğunu belirten Yıldırım, “Bize gelip ‘Madenimde şu kadar
rezervim var.’ dendiğinde
biz ona güvenemiyoruz.
Rezervin neye göre tespit
edildiği yani güvenilirliği
belirsiz. Bu noktada ülkemizin ihtiyacı olan bir akreditasyon sistemi üzerinde çalışıyoruz. Ciddi madencilik
ülkelerinde olan bir sistemi
ülkemiz yapısına uygun
olarak değerlendiriyoruz.
Arama standartları, proje ve
saha denetimleri de dahil
olmak üzere bağımsız bir
organizasyonun oluşturulması gerekiyor. Bu konuda
MİGEM ve CRIRSCO arasında bir anlaşma yapıldı. Bir
kanun tasarısı hazırlandı.
Sanıyorum önümüzdeki yılın ana konusu bu olur. Yeni
uygulama sayesinde sağlıklı
bir rezerv sistemine sahip
olacağız” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından toplantının açık oturumuna geçildi. Oturumun ilk konuşmacısı olan Abdülkerim Yörükoğlu, madenciliğin insanlık ve
teknoloji açısından önemi anlatarak başladığı konuşmasında
madenlerin oluşturduğu katma değere vurgu yaptı. Doğal kaynaklar, örneğin bakırdan üretilen bakır konsantresi direkt olarak ekonomiye sunulduğunda 1 birim olarak ekonomiye katkı
sağlarken, yarı mamul olarak yani blister bakır olarak sunulduğunda 8 kat, bunu bakır kablo haline getirdiğinizde ekonomiye katkısının 24 kat arttığını aktarması, uç ürünlerin üretiminin
ekonomik önemini gösterdi.
Yörükoğlu, “Ülkemizde geçen yıl rakamlarıyla 190 milyon ton
madenciliğe dayalı üretim gerçekleştirilmekte. İnşaat malzemeleri ile birlikte bu rakamı 550 milyon ton olarak düşünebi-

liriz. Madenciliğin ekonomimize katkısı 12 milyar USD’nin üzerinde. Buna mamul ve yarı mamul yani çimento ve seramiği
de kattığınızda ülke ekonomisine madenciliğin katkısı 35 - 40
milyar USD’ye çıkıyor. Bu rakamı neredeyse sadece belli başlı
madenlerimizle sağlıyoruz. Daha fazlası mümkün.
Bunun yanında çarpıcı birkaç bilgi de vermek istiyorum. Maden
ihracatımız yıllar içinde artarken ithalatımızda sadece bir kalem
artış gerçekleşmiştir. O da taşkömüründe olmuştur. Taşkömürü
ithalatımız 3,99 milyar USD’dir. Tüm maden hammadde ihracatımız ise 3,5 milyar USD’dir. Yıllık demir cevheri ithalatımız ise
1,17 milyar USD. Burada görüldüğü gibi ihracatımız ithalatımızı
karşılayamıyor. Şu an 241 milyar USD’lik genel ithalatımız var ve

bunu % 72’si enerji ve hammadde kaynaklarının ithalatından
oluşuyor. Hammadde konusunda neredeyse tamamen dışa bağımlıyız. Artık doğal kaynaklarımızdan daha fazla faydalanmaya başlamalıyız.” dedi.
Yörükoğlu ayrıca MTA olarak hedeflerinin bu yıl 400 bin metre
sondaj yapmak olduğunu belirterek “Özel sektörün en az 1,5
milyon metre sondaj yapacağını düşünüyoruz. Yani bu yıl toplamda 2 milyon metrelik sondaj yapılacak. Bu yeterli değil. Yıllık
toplam sondaj hedefimizin 5 milyon metre olması gerekli.” dedi.
MTA’nın son 5 yıl içinde aramaya çok ciddi para harcadığını da
belirten Yörükoğlu, kömür için yapılan arama atılımının endüstriyel hammaddeler ve diğer madenler için de yapılması gerektiğinin altını çizdi.
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Yörükoğlu akredite olan laboratuvarlarından bahsederken detaylı bir Türkiye jeokimya haritasının da tamamlamasının planlandığını katılımcılarla paylaştı.
Yörükoğlu’ndan sonra kürsüye çıkan Selahattin Erdoğan ise
konuşmasında Türkiye madencilik faaliyetleri ve üretimi hakkında genel bilgiler verdi. Yeni maden kanununun getirdiği yeniliklere değinen Erdoğan, kurumuyla ve sektörle ilgili güncel
istatistiklere de yer verdi. Son 10 yıl içinde yaşanan ekonomik
kriz ve yeni maden kanunuyla ilişkili olarak maden ruhsatlarının sayısındaki değişimler ile maden bazında üretim ve ihracat
rakamları ilgi çekiciydi.
Erdoğan ihracat rakamları hakkında sorulan bir soru üzerine
yaptığı açıklamada, “Örneğin 2011 yılında bor kimyasalları ve

konsantresinin ihracatı 800 milyon USD’yi aştı. Ama bu rakamın maden ihracatı istatistiklerinde görünen kısmı 200 milyon
USD’nin altındadır. Yani 600 milyon USD’lik bölüm bor madenciliğine dayalı olsa da diğer sanayiler içinde gözükmektedir.
Resmi istatistiklerde, GSMH içinde olsun, ihracat rakamları içinde olsun madencilik sektörünün payı verilmektedir. Ancak madencilik faaliyetlerine dayalı olan diğer sanayi ve ihracat ürünlerinin istatistiğini çıkarabilir miyiz, TÜİK ile bunu görüşüyoruz.
Bunu tespit edebilirsek madenciliğin ülke ekonomisine gerçek
katkısını ortaya çıkarmış olacağız.” dedi.
Erdoğan’ın ardından sözü Prof. Dr. James L. Hendrix aldı. Hendrix, dünyada ve Türkiye’de altın üretimi konusunda karşılaştırmalı bilgilendirmelerde bulunurken daha çok altının üretimi
konusunda teknik içerikli bir sunum gerçekleştirdi. Ülkemizdeki altın üretimi konusunda yöneltilen bir sorunun ardından
Hendrix, Türkiye’de dünya standartlarında altın üretimi yapıldığını, dünyada ne teknoloji kullanılıyorsa aynısının Türkiye’de
kullanıldığını ve tüm yönetmeliklere ve çevreye uyumlu üretim
yapıldığını bildiğini vurguladı.

32

15 Temmuz 2012

Oturumda son olarak söz alan Güven Önal ise madenlerin dünyada ve Türkiye ekonomideki önemini vurgulayan bir sunum
gerçekleştirdi. Önal konuşmasının başında, gelişmiş ülkelerdeki tanınmış ve köklü üniversitelerin çekirdeğini maden okullarının oluşturduğunu, ancak ülkemizde ilk maden okulunun ancak 1953 yılında kurulduğunu vurgulayarak, ülkemizin madenciliğe yeteri kadar önem vermediğini, bu yüzden de endüstri
devrimini gerçekleştiremediğini bir kez daha hatırlatmış oldu.
Önal’ın, “Dünyanın 1 yıllık toplam maden üretimi 90 milyar ton
düzeyinde seyrederken ülkemizde bu rakam 2010 yılı için 491
milyon ton olarak seyretmiştir. Bunun önemli bir miktarını da
çimento hammaddeleri ve kırmataşlar oluşturuyor. Geri kalanı metal veya endüstriyel hammaddeler. 491 milyon tonluk
toplam üretimin değeri ise
15,3 milyar USD.” şeklindeki
açıklamasıyla dünya maden
üretimi içindeki yerimizi
gözler önüne serdi. Ayrıca Erdoğan gibi Önal da madene
dayalı üretim istatistiklerinin
başka sektörler içerisinde
değerlendirilmesinin yanlış
olduğunu belirterek “Demir,
bakır, alüminyum, seramik,
şişecam, çimento, ferrokrom, krom kimyasalları, bor
kimyasalları tamamen maden ürünlerinden üretiliyor.
Kömürden üretilen enerji de
bu hesaba dahil edilmelidir.
Dolayısıyla bunların tümü
maden istatistikleri içinde
yer almalı. Ancak maalesef
maden istatistikleri sadece
ham üretime dayalı olarak
değerlendiriliyor. 2010 yılı
için benim yaptığım hesaplara göre sadece bu ürünlerin değeri 25 milyar USD.” diyerek
gerçekte madenciliğin ülke ekonomisine katkısının çok daha
fazla olduğunu vurguladı.
YMGV’nın yaptığı bir araştırma hakkında da bilgi veren Önal,
araştırmaya göre madenciliğin GSMH içindeki payının 10 yılda
% 4’e yani bugünkü değerinin yaklaşık 2 katına çıkması için,
kalkınma hızının % 5 olduğu kabul edilerek, 10 yıl içinde 30
milyar USD yani yılda ortalama 3 milyar USD yatırım yapılması
gerektiğini belirtti. 30 milyarlık yatırımla madencilik faaliyetlerinden elde edilecek yıllık gelirin her sene katlanarak, 25 milyar
USD’si dış satım olmak üzere 50 milyar USD düzeyine ulaşacağının hesaplandığını söyleyen Önal, “Bunun milli bir hedef olarak planlanması gerekli. 2023 vizyonun yer alan maden üretim
hedefinin 25 milyar olması bana göre çok az. Bunun en az iki
katını hedeflemeliyiz.” dedi.
Gerçekleştirilen oturumun ardından bu tip toplantıların daha
sık bir şekilde gerçekleştirilmesinin ancak özellikle madencilikle ilgili kamu kuruluşlarından daha da yoğun bir katılım alınmasının önemine vurgu yapılarak etkinlik sonlandırıldı.

Türkiye 18. Kömür Kongresi
Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) tarafından BEÜ Merkez
Kampüsü’nde düzenlenen Türkiye 18. Kömür Kongresi, 6 - 8
Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 1978 yılından
günümüze, iki yılda bir düzenlenen üç
günlük Kongre’ye yaklaşık 372 delege
katılırken, kongre geniş katılımlı bir
“Maden Makinaları ve Donanımı Sergisi” ile de desteklendi.
Madencilik Türkiye Dergisi tarafından
yakından takip edilen Kongre’nin açılış
konuşmaları oldukça uzun tutulurken,
11 farklı kurum ve kuruluşun yetkilileri
açılışta söz aldı. Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Tuğrul Ünlü’nün açılışını gerçekleştirdiği Kongre’de gerçekleştirilen
açılış konuşmaları genelinde; Zonguldak Taşkömürü Havzası’nın ve TTK’nın
tarihçesi ile havzadaki üretimde yaşanan sıkıntılara değinildi. Özellikle
TTK’nın çalışmalarında verimin düşük
olması nedeniyle taşkömürü üretimin
tüketimi karşılayamaması, yeni teşvik

kanununda madencilik çeşitli şekillerde desteklenirken taşkömürünün bu desteklerin dışında bırakılması, altı çizilen diğer
konulardı.
Açılış konuşmalarının ardından BEÜ Spor Salonu’nda düzenlenen Maden Makineleri ve Donanımı
Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Sergi
alanının da açılışının ardından ara verilen
Kongre, öğleden sonra gerçekleştirilen
bilimsel oturumla devam etti. “Enerji ve
Kömür” başlıklı bir de panelin düzenlendiği etkinlik iki ayrı salonda eş zamanlı oturumlarla gerçekleştirildi. Kongre genelinde;
güncel bilgilerin ışığında, kömürün aranmasından tüketimine kadar geçen süreçte
kömür madenciliğinde yaşanan gelişmeler
ve karşılaşılan sorunlar bilimsel verilerle
tartışıldı.
Sergi alanında Madencilik Türkiye Dergisi
destekçilerinden Doğanak Kollektif Şirketi,
Labris Madencilik, Şen Plastik, DMT GmbH
gibi firmalar yer alarak ürün ve hizmetlerini
sektörün ilgisine sundular.

Vizyon 2023 Kamu ve
İş/İnşaat Makinaları Sektör Buluşması
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İMDER (Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği) ve İSDER (İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği) ortaklığında “Kamu
ve İş/İnşaat Makinaları Sektör Buluşması, Türkiye Yatırım Fırsatları ve Kamu Destekleri” adlı toplantı 27 Haziran 2012’de Ankara Bilkent Otel’de gerçekleştirildi. İş ve inşaat makineleri sektörünü bir araya getiren buluşmanın açılışında konuşan İMDER
Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Divriş, toplantının amacının iş
makinaları sektörünün önünü açmak olduğunu belirterek, sektörün geldiği noktayı ve hedeflerini değerlendirdi. Divriş’ten
sonra ikinci konuşmayı gerçekleştiren İSDER Yönetim Kurulu
Başkanı Rızanur Meral, sektörün gelişiminden ve gelecek planlarından bahsettiği
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konuşmasında böyle organizasyonların daha sık tekrarlanmasının sektör açısından olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.
Açılışta söz alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün
ise yerli üretim konusunun üzerinde durduğu konuşmasında,
kaliteli ürünler üreten yerli üreticiye herkesin sahip çıkması gerektiğini, hükümet olarak da bu konuya önem verdiklerini söyledi. Yapılan çalışmalarla kamu ihalelerinde yerli ürünlerin tercihinde önemli miktarda artış kaydedildiğini ancak bunun yeterli
olmadığının altını çizen Ergün, yerli ürün üretmemiz için bazı
alışkanlıkların da değişmesi gerektiğini belirterek hükümet olarak politikalarının yerli malı kullanımını teşvik etmek olduğunu dinleyicilerle paylaştı. Ergün, 2023 vizyonu doğrultusunda
“Yerli malı yurdun malı tüm dünya bunu kullanmalı” sloganıyla
yerli üretimin dünyaya yayılmasını arzuladıklarını vurguladı.
Açık ve kapalı sergi alanlarıyla dernek üyelerinin ürün ve hizmetlerini tanıtma fırsatı da
bulduğu etkinlik “Türkiye İş Makinaları Sektörü
Yerli Üretim ve Yatırım Stratejileri”, “Türkiye’de
İnşaat ve Alt Yapı Sektör Yatırımlarına Yönelik
Üretim”, “Büyüme ve 2023 Hedefi, Kentsel Dönüşüm Stratejisi ve İş Makinaları Sektörü” başlıklı üç ayrı panelle noktalandı.

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

MineRP
Kalıpları Kırıyor

N

eler iyi bir maden planlama yazılımını oluşturur ya
da ne tür yazılımsal içerikler maden teknolojisini
en üst seviyeye taşır diye sorulduğunda, çok az
madenci bilgisayar teknolojileri dergilerinde yazılan türden cevaplar verir. Bunun ana nedeni, gerçek madenciler bilgisayar teknolojileri ile değil, madencilikle ilgilenirler
(en azından bir çoğu!).

Bu bir reklamdır.

Bu durumun gerçekliği MineRP’yi, maden sorunlarını çözmek
üzere maden profesyonellerinden oluşan, tamamiyle amaca
yönelik bir şirket oluşturmaya yöneltmiştir. MineRP dünyanın
önde gelen entegre maden tasarım, planlama ve takvimlendirme yazılımlarına, ayrıca yeni ve aktif tüm maden operasyonlarının kontrolünü sağlayan teknolojik çözümlere sahip uluslararası madencilik yazılım ve danışmanlık firmasıdır. Şirket,
bünyesindeki maden mühendisleri, jeologlar ve diğer maden
profesyonelleri ile şirketin danışmanlık kapasitesini, tüm dünyada danışmanlık hizmetini verdiği çeşitli madencilik disiplinlerine yönlendirmektedir.
MineRP, 1997 yılında Graphic Mining Solutions International (GMSI) adıyla Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yer alan
Johannesburg’da kurulmuş, ardından yine Güney Afrika merkezli, ağırlıklı olarak bilişim ve iletişim teknolojileri sektörlerinde
faaliyet gösteren Gijima Holdings bünyesine katılmıştır. Bu birleşmenin de bir sonucu olarak MineRP, madencilik danışmanlık
hizmetlerinin ve teknolojik çözümlerinin küresel boyutta geliştiricisi ve sağlayıcısı olarak hizmetlerine devam etmektedir.
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Global Odaklanma Global Erişim
MineRP’nin büyüme stratejisi müşteri odaklı geliştirilmiştir. Her
zaman için verdiği hizmetler ve sunduğu çözümler ile müşterilerinin daha iyi madencilik yapabilmelerini hedeflemektedir. Bu
hizmetleri ve çözümleri en etkili ve başarılı şekilde müşterilerine ulaştırabilmek adına MineRP dünyada, özellikle madencilik
sektörünün gelişmiş ve gelişmekte olduğu bölgelerde, ofislerini
açmaya devam etmektedir. Son olarak ABD’de açtığı Denver ofisi bu stratejinin önemli bir parçası olarak gösterilebilir.
Benzer hedefler ile sunmakta olduğu teknolojik çözümleri ve
danışmanlık hizmetlerini yerinde ve daha etkin sağlayabilmek
amacıyla, 2011’in son çeyreğinde İstanbul’da Eurasia ofisini açmıştır. MineRP yönetim kurulu tarafından, Eurasia ofisi açıldıktan sonra genel müdürlük pozisyonuna, uluslararası madencilik endüstrisinde gerek üretim gerek danışmanlık sektörlerinde
uzun yıllar hizmet vermiş bir isim olan Sermet İlhan atanmıştır.
İlhan, İTÜ Maden Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Güney Afrika Cumhuriyeti’nde uluslarası sektörde tanınan Anglo
American Grubu’nda yer altı maden mühendisi olarak başladığı
kariyerine baş mühendis, işletme ve üretim müdürü, planlama
müdürü olarak devam etmiş, ardından yine uluslarası madencilik danışmanlık sektöründe iyi bilinen TWP Holding’e katılarak
danışmanlık sektörüne adım atmıştır. 2010 yılında ise MineRP
bünyesine katılarak mesleki kariyerini sürdürmektedir.
Sermet İlhan, Eurasia ofisinin bölgesel hedeflerini belirtirken;
Türkiye merkez olmak üzere tüm Türk Cumhuriyetleri, Doğu

Avrupa, Balkan, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerini kapsayacak
şekilde, MineRP hizmet ve çözümlerini müşterilerine ulaştırmayı amaçladıklarını, stratejilerinin bu hizmetleri sağlarken dünya
çapında bilinen MineRP kalite ve performans standartlarından
sapmadan, belirtilen bölgelerdeki madencilik sektöründe artı
bir katma değer sağlayabilmek üzerine kurulu olduğunu ifade
etmektedir. Nitekim MineRP Eurasia ofisi, açıldığı günden bu
yana geçen kısa zaman içerisinde önemli projelerde müşterilerinin memnuniyetini kazanmayı başarmıştır.
MineRP, beş ayrı kıtada bulununan dokuz ofisi ile tüm dünyada,
madencilik sektörünün önde gelen şirketleri dahil olmak üzere
madencilik firmalarının danışmanlık tercihi ve teknolojik çözüm tedarikçisi olmayı sürdürmektedir. MineRP sektördeki bu
sağlam yerini gün geçtikçe sayısı artan, bünyesindeki deneyimli, madencilik ve teknoloji konularında uzman danışmanlarına
ve kurulduğu günden bugüne kadar başarıyla tamamladığı güvenilir ve doğru projelerine borçludur.
MineRP kurulduğu günden bugüne kadar uluslarası madencilik endüstrisinde müşteri portföyünü sürekli geliştirmiş ve müşterileri ile uzun süreli ilişkilere imza atmıştır. Dünyanın hemen
her bölgesinde, endüstrideki lider müşterilerine hizmet verebilmenin ve bu hizmetlerden gördüğü memnuniyetin haklı gururunu da yaşamaktadır. MineRP’nin müşteri portföyünde tüm
dünyada madencilik endüstrisine yön veren büyük madencilik
grupları da yerlerini almıştır.

Küresel Madencilik Çözümleri
Madencilik sektöründe diğer bütün sektörlerde olduğu gibi
teknolojik çözümlere olan ihtiyaç her geçen gün daha fazla
artmaktadır. Profesyonel madencilik firmalarının bu konuda en
çok ihtiyaç duydukları şey ise sahip oldukları işletme veya projelerin özel şartlarına uygun geliştirilecek doğru teknik ve teknolojik çözümlerdir. Bu noktada MineRP’nin teknolojik altyapısı
ve bünyesindeki tecrübeli madencilik danışmanları devreye
girmektedir. MineRP’nin sunduğu danışmanlık hizmetlerinin
kapsamı oldukça geniştir. Yine de MineRP kendi bünyesi dışında özel konulara odaklanmış birçok firma ile stratejik ortaklık
çerçevesinde, verdiği hizmetlerin kapsamını genişletmiştir.
Bundaki asıl amaç; müşterilerine verilebilecek en uygun ve en iyi danışmanlık
hizmetini sağlamaktır.

raflarında değil tam tersine aynı tarafında, ortak amaca yönelik
çalışmak MineRP için vazgeçilmezdir.
MineRP verdiği danışmanlık hizmeti boyunca müşterilerinin
projelerini kendi projesi olarak değerlendirir ve bu doğrultuda
her ihtiyaç duyulan konu için özel mühendislik çözümleri geliştirir. Bu çözümleri üretirken de müşteri firmanın gerekli gördüğü kendi uzmanlarını da sürece dahil ederek her aşamada
fikir sahibi olmasını amaçlar. Böylelikle şeffaf bir süreç içinde
sadece danışmanlık aşamasında değil, danışmanlık çalışmaları
tamamlandıktan sonra da firma uzmanlarının tam olarak konu
veya konulara hakim olması sağlanır. Bu yaklaşımıyla MineRP,
bugüne kadar takip ettiği prosedürler ve standartlarla birlikte
müşterilerinin değişmez danışmanlık ve teknolojik çözüm ortağı olmayı sürdürmektedir.

Gerçek Madencilerden Madencilere
Müşterilerine verdiği teknik madencilik danışmanlığının yanı
sıra amaca yönelik geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam edilen,
geniş bir çerçevede, madencilik uygulama ve yazılımlarına da
sahiptir. Tamamıyla MineRP’ye ait olan bu sistem ve yazılımlar
küresel madencilik endüstrisinde de birçok firma tarafından
halihazırda kullanılmaktadır. Bu yazılımların tamamı endüstrideki ihtiyaçları karşılayabilmek üzere özel olarak tasarlanmış ve
bütün Ar-Ge safhaları da dahil olmak üzere, konularında uzman
madenciler ve teknoloji uzmanları tarafından geliştirilmiştir.
Hem açık hem kapalı maden işletmeleri için geliştirilen, jeolojik ve madencilik sistemleriyle tümüyle entegre, ana maden
planlama ve tasarım yazılımı “Mine2-4D”; Mine2-4D ve diğer
firmalara ait maden tasarım yazılımları ile uyumlu, gerek günlük gerek maden hayatı süresince maden üretim programları
hazırlamayı sağlayan, eşsiz takvimlendirme sistemi, “Enhanced
Production Scheduler-EPS”; finansal ve diğer operasyonel girdileri gözönünde bulundurarak, yapılan üretim programlarının
optimizasyonunu sağlayan, “EPSOT”; yine Mine2-4D ve diğer
maden tasarım yazılımları ile uyumlu, çoklu veri transferi yapabilen, özel olarak madencilik için geliştirilmiş, bilgisayar destekli
çizimlere (CAD) imkan veren, “MineCAD”; MineCAD yazılımına
entegre, farklı amaçlar için özel olarak tasarlanmış, “Mine-

MineRP verdiği bu hizmetlerin kapsamını ve standartlarını belirlerken
müşterilerinin katılımına ayrıca önem
göstermektedir. Danışmanlık projeleri
boyuncada müşterilerinin sürece dahil olmasına özen gösterir ki MineRP
doğru ve başarılı sonuçların en üst seviyede yapılacak bir ekip çalışmasıyla
sağlanabileceğine inanmaktadır. Bir
başka deyişle, bütün projelerinde proje
ekiplerini oluştururken müşteri firmaların temsilcileriyle masanın karşılıklı taTüm Dünyada MineRP Ofisleri
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HAUL”, “MineVMS”, “MineRMS”, “MineMARKUP”, “MineRECON”
gibi madencilik uygulama yazılımları; risk yönetimi ve kontrolüne farklı bir bakış açısı getiren, sadece madencilik endüstrisinde değil sağlık, havacılık ve taşımacılık gibi diğer endüstrilerde de kullanıcıları olan “G-Risk” MineRP’nin sahip olduğu
yazılım ve uygulamaların bir kısmına örnek verilebilir.

Planlama Odasından Yönetim Odasına
MineRP, sahip olduğu yazılımları geliştirmeye devam ederken,
uzun zamandır takip ettiği bir şirket politikası olarak, sektöre
yön veren teknolojik çözümlere yatırımlarını sürdürmektedir.
Bu yatırımları yaparken MineRP, küresel anlamda madencilik
sektörünün önemle üstünde durduğu “entegrasyon” sistemlerini de göz önünde bulundurmaktadır. MineRP tarafından çok
iyi bilinmektedir ki; madenler sadece en iyi yazılımlara değil
ayrıca tüm bu yazılımları entegre eden, gerçek anlamıyla birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan ve sonuçları en doğru
şekilde analiz edilebilmesi için bir araya getiren ve anlaşılır kılan; kısacası yapılan operasyonlar ile ilgili tüm teknolojik veri ve
bilginin, maden planlama/tasarım odasından yönetim odasına
taşıyabilen sistemlere ihtiyaç duymaktadır.

Mutlak Rekabetin Ötesine Taşımak
Madencilik firmaları genel olarak teknoloji entegrasyonu aracılığı ile yatırımlarını gerçekleştirirler. Bu yatırımları hayata
geçirirken de fonksiyonel, birbirinden bağımsız araçlara odaklanan teknoloji üreticilerinden yararlanırlar. MineRP ise bu kalıbı tümüyle kırmayı seçmektedir. Farklı üreticiler tarafından
geliştirilen sistemlerde oluşturulan bilgi ve verilerin entegrasyonu (birleştirilmesi) için harcanan büyük miktarlarda zaman
ve paranın dikkate alınmasıyla, MineRP tümüyle kendisine ait

olan SpatialDBTM teknolojisine son yıllarda ciddi anlamda yatırım yapmaktadır. SpatialDBTM teknolojisi; standartları baz alan,
tek bir ortamda farklı madencilik teknoloji, ekipman ve hizmet
üreticilerinden gelen verileri çeviren, depolayan, paylaşan ve
analiz eden özel madencilik veritabanıdır.
Veri entegrasyonuna böyle bir yaklaşım; madencilik teknoloji
şirketlerini rakiplerinden kendilerine ait verileri uzak tutmak
için yeni yollar aramak yerine, yenilikçi yollar ile bilgi paylaşımına yönlendirmekte, işbirliği ve standartlar çerçevesi içinde
yepyeni bir pazar anlayışının kapılarını açmaktadır. SpatialDBTM
girişiminin doğrudan sonucu olarak; MineRP, Dünya’daki madencilik teknolojisi çözüm üreticilerinin büyük bir kısmıyla işbirliği ve yardımlaşma üzerine ikili resmi anlaşmaları halihazırda imzalamış bulunmaktadır.
MineRP’nin teknoloji sistemi; jeoloji, maden planlama ve tasarımı, takvimlendirme, haritalandırma, cevher kontrolü ve uygulamaları ve risk yönetimi sistemlerinin veritabanı bağdaştırıcılarını kapsar. SpatialDBTM sisteminin uygulamaya geçirilmesi,
maden firmalarının bugüne kadar kullandığı tüm aktif sistemlerin terkedilmesi ve MineRP’ye ait olan yeni bir sistemin satın
alınması anlamına gelmez.
Bilakis, MineRP’nin SpatialDBTM altyapısı ile ihtiyaç
duyulan tüm gerekli arayüzler oluşturulur, işletmelerin
farklı sistemleri arasında kusursuz karşılıklı çalışabilirlik sağlanır, gerekli çeviriler
ve standartlar uygulanarak
daha önceden seçilmiş olan
bütün sistemler tek bir ortamda çalışır hale getirilir.
Daha detaylı bilgiye, MineRP
internet sitesinden ”www.
MineRPSolutions.com” veya
İstanbul’da bulunan MineRP
Eurasia Ofisi “+90 216 663
6065” irtibat numarasından
rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

MineRP ile Entegre Maden Planlama Evreleri
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Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

SAT&CO Holding

Ülkemizde Büyüyor

K

azakistan’ın en büyük ilk 10 şirketi arasında yer alan
Sat&Company, madencilik, petrokimya, inşaat, enerji ve ulaşım sektöründe faaliyet gösteren bir holding
şirketidir. Merkezi Kazakistan Cumhuriyeti, Almata
şehrinde olmak üzere Astana, Rusya Federasyonu Moskova
şehrinde ve ülkemizde İstanbul’da ofisleri bulunmaktadır.
Madencilik sektöründe nikel, kömür, manganez, krom üretimi
gerçekleştirmesinin yanı sıra 2006 yılı sonunda Kazakistan‘ın
güneyinde yer alan Taraz bölgesinde güçlü bir demir çelik sanayi oluşturmak için “Taraz Metallurgical Plant LLP” ve 2010
yılında Karaganda’ya bağlı Temirtau bölgesinde, BDT ülkelerindeki 2 fabrikadan biri olan “Temirtau Electrometallurgical
Complex” fabrikasını bünyesine dahil etmiştir. 2011 yılında fabrika baştan sona revize edilerek şu anda faal olarak çalışan iki
adet eritme ocağı ile aylık 1.500 ton ferrosilikomangan ve aylık
4.500 ton karpit üretimi ile endüstriyel gelişme tarihine yeni
bir sayfa açarak, Ülke Atılım Sanayi Yatırım Projeleri listesinde
yer almıştır. Bu fabrika, Kazakistan’ın karpit üretimi yapan tek
fabrikasıdır ve bunun yanı sıra BDT ülkelerinin karpit ihtiyacını
sağlayan iki fabrikadan birisidir.
Holding, komşu ülke olan Çin Halk Cumhuriyeti‘nde bulunan
ferro alaşımlardan ferromangan, ferrosilikomangan ve ferronikel fabrikalarının büyük hissedarıdır. Fabrikalarında üretilen ürünlerin pazarlama politikasının etkinliğini arttırmak ve
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Rusya Federasyonu tüketicileriyle iletişimi iyileştirmek için
Moskova’da “Trade House SAT” firması açılmıştır.
Şirket, dünyadaki ekonomik krize rağmen hiçbir şekilde üretimine ara vermeden çalışmalarına devam etmiştir.
Doğu Kazakistan, Gornostaevskoe sahasında tespit edilmiş
olan 20,4 milyon ton kobalt, nikel ocaklarının sahibidir. Yıllık
tahmini 150.000 ton üretim ve 2013 yılından itibaren oluşturulacak zenginleştirme fabrikası projesi ile çalışmalarına devam
edecektir.
2009 yılında Karaganda bölgesinde kurulan “Sat Komir” firması
ile yıllık 1,5 milyon ton kömür üretimi yapan şirket, 2013 yılın-

ların bulunduğu alanlarda inşa edilen şantiyeler için Denizli’de
2, Sivas’ta da 5 km’lik elektrik hatlarının çekilmesi ve şantiye
sahasının çalışmaya elverişli hale getirilmesi gibi hazırlık süreçlerinin ardından uzun ve hızlı bir arama sürecine girmiştir.
Kadrosunda yer alan profesyonel ve uzman ekibiyle topografik,
jeolojik, jeofizik haritalar hazırlanmış, Denizli’de bulunan ruhsat
alanında çeneli, tokmaklı, merdaneli ve konik kırıcılar, disk öğütücüler, mp MINIpure saf su cihazı, atomik absorpsiyon spektrometresi ve Thermo Niton XL3T XRF vb. makine ve cihazlar ile
tam teşkilatlı bir analiz laboratuvarı kurmuştur.

dan itibaren üretimini 3 milyon ton/yıla çıkartmayı planlamaktadır. Sahada görünür rezerv ise 124 milyon ton olarak tespit
edilmiştir. Buradan çıkartılan kömür, ülkenin termik santrallerinde kullanılmaktadır.
Kazakistan’nın Kentau bölgesinde bulunan çinko ve kurşun
ocakları, rezerv açısından dünyanın 4. rezervini bünyesinde bulundurmaktadır. Burada tespit edilmiş rezerv 1,8 milyar tondur.
Kazakistan’ın 30 km’lik en büyük yer altı ocağı bu madende yer
almaktadır.
Sat&Company Türkiye’nin krom rezervleri açısından Dünya genelinde önemli bir konumda olduğunun bilinciyle, Türkiye’de
de faaliyet gösterme kararı almıştır. Bu kapsamda ülkemizdeki
krom projelerini yürütmek üzere, 2006 yılının ikinci yarısında,
İstanbul merkezli olarak Sat&Co Holding Madencilik AŞ kuruldu.
Yapılan 8 aylık ön fizibilite araştırmalarının sonucunda, 2007
yılından itibaren Denizli ve Sivas bölgelerinde çeşitli krom sahalarını bünyesine katmaya başlayan şirketin şu anda toplam
ruhsat alanı 21.108 km2’ye ulaşmıştır. Şirket, makine - ekipman
alımı, çevre düzenlemeleri, gerekli yasal izinlerin alınması, saha-

Sat&Co Holding’in ülkemizdeki sahalarında başlangıçta,
Kazakistan’ın Araştırma Enstitüsü VNİİ SVET MET tarafından
jeolojik ve manyetik araştırmalar gerçekleştirmiş, bunun yanı
sıra rezerv tespiti kapsamında, derinliği 150 - 300 metre arasında değişen yaklaşık 22.000 metre karotlu sondajlarla, ağırlıklı
olarak Sivas bölgesinde bulunan ruhsatlarda arama çalışmalarına devam etmiştir. Bu aramalar için her yıl tahmini 3 milyon
USD’lik bütçe harcanmıştır. Şirket gelecek yıllar için de en az bu
kadar arama bütçesi ayırmaya devam edeceğini belirtmektedir.
Sat&Co Holding, 2009 - 2011 yılında çeşitli sahalarda arama faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmüş, bununla birlikte Sivas’ta
bulunan sahada, kendine ait makine parkıyla, açık ocak yöntemiyle krom üretimi de gerçekleştirmiştir. 2011 yılına kadar Sivas
yöresinde JORC standartlarına uygun olarak yapılan sondajlı
aramalar ile birlikte, uzmanlardan da destek alınarak, muhtemel
ve görünür rezerv belgelenmek istenmiş, bu bağlamda uluslararası akreditasyona sahip Almanya merkezli DMT şirketi ile çalışılmıştır. DMT firmasının Türkiye temsilcisi Yücel Pıçakçı önderliğinde yapılan çalışmalar kapsamında elde edilen numunelerin
analizleri için yine uluslararası krom analiz akreditasyonuna sahip ALS Global Laboratuvarı’ndan analiz hizmeti almıştır. Sivas
sahasında yapılan analizlerin ardından 2.800.000 ton rezerve
ulaşıldığı belgelenirken, burada yer alan Gürlevik ocağında
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11 metreye kadar damar kalınlığına ulaşan ve ortalama % 38 42 tenörlü cevherin yer aldığı belirlenmiştir. Bölgede 6 - 8 milyon ton rezerv olduğu düşünülerek şirket tarafından aramalara
devam edilmektedir. Şirketin bu sahada bugüne kadar ürettiği
kromun toplam miktarı ise 60.000 ton olarak ifade ediliyor.
Şirketin, Sivas’ın yanında diğer bir önemli çalışma alanı da
Denizli’de yer almaktadır. Denizli yöresindeki ruhsatlarda yarmalar ve karotlu sondaj yöntemiyle jeolojik araştırma çalışmaları
yapılmıştır. Denizli‘de bulunan sahalarda yapılan aramalar kapsamında rezerv tespiti yapıldıktan sonra, önümüzdeki dönemlerde işletmeye geçilmesi planlanmaktadır. Yer altı ocaklarına
sahip olan Denizli sahalarındaki ortalama krom tenörünün %
38’den başlayıp % 52‘ye kadar ulaştığı ve fabrikalık cevher potansiyelinin yüksek olduğu belirtiliyor.
Şirket Sivas’ta olduğu gibi Denizli’de de sondajlı aramaları DMT
ile birlikte gerçekleştirmiştir. Şuan DMT tarafından hazırlanan
rezerv raporunun beklendiği, bölgede uzun zamandır faaliyet
gösteren maden şirketlerinden alınan cesaretle sahada yüksek
rezerv olduğu düşünülmektedir. Şirket, arama sonuçları doğrultusunda bölgede büyük bir proje hazırlayarak üretime geçmeyi
planlıyor.
Çalışma alanlarının coğrafi ve iklimsel koşullarına bağlı olarak
şirket çalışmalarını genellikle sezonluk olarak yürütüyor. Sivas
yöresinin kış şartları açık ocak madenciliğine pek uygun olmadığından, her yıl nisan ayı ortalarında faaliyete başlanırken,
ekim ayı sonları ve kasım ortalarına doğru artan yağışlardan dolayı makine ve teçhizatın hareketlerinin tehlikeli bir hal alması,
sondajlarda kullanılması gereken suların donmasından dolayı,
çalışmalara mecburen ara verilmektedir.

lışmasını tamamladığı alanları, hem kanun ve yönetmeliklerde
belirtilen şekilde hem de kendi duyarlılığıyla ağaçlandırma faaliyetlerinde de bulunuyor.
Sat&Co Madencilik’in Türkiye’de gerçekleştirdiği çalışmalar
kapsamında geleceğe dair planları ise şu şekilde: Çin Halk
Cumhuriyeti’de bulunan kendisine ait ferrokrom tesisine hammadde sağlanması amacıyla yoğun şekilde krom üretmek, hem
Denizli’de hem de Sivas’ta krom zenginleştirme tesisi kurarak
istihdamı genişletmek, arama çalışmalarını arttırarak yeni işletmelere sahip olmak ve yeni sahaları bünyesine katarak sektörde iyi bir konuma yerleşmek. Şirketin ayrıca ülkemizde bakır,
manganez, çinko gibi çeşitli metalik madenler ile de ilgilendiğini belirtiyor.

Denizli’de ise kış Sivas kadar olmasa da çetin geçmektedir. Kasım - mart ayları arasında çalışma temposu düşmekte ancak
sezon açıldığında yoğun tempolu olarak çalışmalara devam
edilmektedir. İşçilerin, iş gücü ihtiyacına göre yöre halkından
seçilmesine özen gösterilirken, tecrübe gerektiren işler için dış
illerden personel getirilmektedir.
Sat&Co Madencilik, madenciliği bir kültür olarak benimseyen
her şirket gibi hem sosyal hem de çevresel çalışmalar da gerçekleştirmektedir. Şirket, çalışma alanları civarında yer alan köylerde kendi makine ve teçhizatı ile kapalı yolları açma, üretim
sırasında ortaya çıkan hafriyatla stabilize yol yapma, cami, dernek, okul gibi alanlara ve resmi bayram etkinliklerine, ihtiyaçlar
doğrultusunda maddi destekler vermektedir. Şirket ayrıca ça-
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Sat&Co Holding’in misyonlarından bir tanesi ise Çin Halk
Cumhuriyeti‘nde bulunan ferromangan fabrikasını ferrokroma
dönüştürmek ve yıllık 300.000 ton hammaddeye ulaşılıp Türkiye’deki üretimi ile bu tesise hammadde sağlamak olarak vurgulanıyor.

Röportaj
www.madencilik-turkiye.com

“Cari Açığın Çaresi“
Güçlü Bir Madencilik Sektörü

Ülke madenciliğimiz hızla gelişiyor. Ancak bu hıza rağmen sektör içinde
bazı konularda önemli eksiklerimiz bulunmakta. Bu eksiklerin giderilmesi ile ülke madenciliğinin ekonomiye katkısı çok ciddi boyutlara ulaşabilecek. Bu bağlamda editörümüz Onur Aydın, Altın Madencileri Derneği
Genel Koordinatörü Maden Mühendisi Dr. Muhterem Köse ile madencilik
sektöründe önem arz eden bu konularla ilgili bir söyleşi gerçekleştirdi.
Madencilik Türkiye (MT): Ülke madenciliğinin yukarı yönlü
ivmelendiği bir dönemi yaşıyoruz. Ancak buna rağmen çeşitli konularda eksikliklerimiz bulunuyor. Örneğin; Türkiye
enerji hammadde ve ara mal ihtiyacını nasıl karşılıyor?
Muhterem Köse (MK): Sanayimizin ihtiyaç duyduğu enerji
kaynakları, hammadde ve ara mal ithalatı her geçen yıl katlanarak artmaktadır. Bu durum cari açığın artmasına neden olmaktadır. İthalat rakamlarına baktığımızda bu durumu çok net
görebiliyoruz. Örneğin 2011 yılında toplam ithalatımız 241 milyar dolar olup bunun % 72’sini enerji, hammadde ve ara mal
ithalatı kalemleri oluşturmaktadır. İthalata bağımlılığımızı azaltabilmek ve cari açığımızı kapatabilmek için maden ve madenciliğe dayalı sanayileri geliştirerek, sanayimizin ihtiyacını kendi
kaynaklarımızdan temin etme yoluna gitmemiz gerekiyor.

“Avrupa,
mevzuat
karmaşası
nedeniyle
üretemez hale
geldi. İnşallah
biz aynı duruma
düşmeyiz”

(MT): Madenciliğin temelini
oluşturan maden aramacılığında ne durumdayız?

(MK): Maden bulmadan madencilik yapamayacağınıza
göre madenciliği geliştirmek
için maden aramacılığının
teşvik edilmesi gerekmektedir. Maden aramacılığı madenciliğin en riskli bölümünü
oluşturmaktadır.
Maden aramacılığı aslında
bir risk sermayesi harcamasıdır. Kimse ciddi miktarlarda risk
sermayesi harcamadan madencilikte başarıyı yakalayamaz.
İstatistiki veriler ülkemizde maden aramalarına harcanan risk
sermayesinin çok düşük olduğunu göstermektedir.
O kadar ki, Türkiye’nin 75 yılda gerçekleştirdiği maden arama
sondajını Kanada 1,5 yılda, Avustralya 3 yılda gerçekleştiriyorsa
bunun nedenleri üzerinde önemle durup, maden aramacılığını
teşvik edecek tedbirler üzerinde yoğunlaşmamız gerekmektedir.
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Maden aramacılığına önem verildiği noktada alınan olumlu
sonuçlar kendini göstermektedir. Örneğin MTA’nın, 30 bin metre olan yıllık sondaj miktarını 300 bin metreye çıkardığı andan
itibaren, çok önemli kömür ve jeotermal rezervleri keşfettiğini
görüyoruz. Aynı şey altın madenciliğinde de geçerli. Türkiye’de
son yıllarda altın madenciliği alanında gerçekleştirilen yoğun
aramalar sonucunda çok önemli altın rezervleri keşfedildi.
Sonuç olarak, ülkemizde de maden aramacılığına kaynak sağlandığında, çok önemli rezervler tespit edilebildiğini görüyoruz.
(MT): Peki rezerv güvenirliği konusunda ne durumdayız?
(MK): Küçük ölçekli madencilerimiz maden işletiyor ama işlettiği maden yatağının rezervinin büyüklüğünü ve kalitesini
bilmiyor. Yani rezerv güvenilirliğimiz uluslararası standartlarda
değil. Türkiye’de madencilikte ciddi bir atılım yapılabilmesi için
yatırımcıya güven veren bir rezerv güvenilirlik sistemine geçmek zorundayız.
Yerli şirketlerimizin bir an önce ruhsatlarında yer alan rezervlerini Jorc gibi Crirsco gibi uluslararası kabul görmüş bir standarda göre belirlemeleri kendi yararlarına olacaktır.
(MT): Büyümek isteyen yerli şirketler için neler öneriyorsunuz?
(MK): Güvenilirliği kanıtlanmamış arama çalışmalarıyla ortaya
konan rezerv bilgilerine güvenerek, sizin sahanıza yatırım yapacak veya ilgi duyacak ciddi bir yatırımcı bulamazsınız. Bu konu
hem Türkiye açısından hem de şirketler açısından çok önemli.
Şirketler ancak kriterleri daha önceden belirlenmiş olan bu
standartlara uygun bir rezerv tespitine giderlerse yatırımcılarla
işbirliği yapmalarının, kredi bulmalarının ve yatırım aşamasında
güven içinde olmalarının önü açılacaktır.
Güvenilirliği olmayan rezerv bilgileri ile madencilik yatırımı yapılamaz. Yapılırsa da sonu hüsran olur.

Türkiye’de altın madenciliği ile birlikte artık uluslararası standartlarda hizmet verebilen sondaj şirketleri, uluslararası geçerliliği olan akredite analiz laboratuvarları, ÇED firmaları, yetişmiş
teknik elemanlar oluştu. Yani altyapımız hızla gelişiyor.
Yatırım için kredi istediğinizde, ilgili banka veya finans kurumu
sizden rezervinizle ilgili olarak uluslararası geçerliliği olan bir
rezerv raporu isteyecektir. Şayet uluslararası standartlarda hazırlanmış bir rapor sunamaz iseniz kimse sizi muhatap almaz.
(MT): Bu noktada madencilik yatırımlarının çok büyük sermaye gerektiren bir yapıya dönüştüğünü söyleyebilir miyiz?
(MK): Artan talep ve fiyatlar, düşük tenörlü cevherlerin ve hatta
eski pasaların ekonomik olarak işletilmesine fırsat yarattı. Dünyada artık daha düşük tenörlü madenler işletiliyor. 1950’lerde 8
gr/ton altın ekonomik görülürken günümüzde 1 gr/ton’un altındaki tenörler ekonomik olarak işletilebiliyor. Diğer metallerde
de durum aynı. 15 - 20 yıl önce % 5 - 6’lık kromların, % 0,5’lik
bakırların zaman içinde ekonomik olarak işletilebileceğini hangimiz öngörebildik?
Düşük tenörlü cevherlerin işletilmesi ile birlikte eskiye oranla
çok daha büyük kapasiteli maden makinaları, kırma, öğütme
ve zenginleştirme üniteleri ve buna bağlı olarak çok büyük yatırımlar ortaya çıktı. Bir başka ifade ile madencilik yatırımları artık

çok büyük sermaye gerektiriyor. Böyle büyük sermayeleri temin
edebilmenizin birinci koşulu rezerv bilgilerinizin güvenilirliğinin
uluslararası standartlarda olmasından geçiyor.
Güvenilir bir rezerviniz varsa kolaylıkla yerli/yabancı bir ortak
bulabilirsiniz, yurtiçinde/yurtdışında borsaya açılabilirsiniz, çeşitli yatırım fonlarından faydalanabilirsiniz. Madencilik yatırımlarınız için gerekli sermayeyi bulabilirsiniz.
Borsaya açıldığınızda, yeni rezervler keşfetme başarısı gösterdiğinizde veya üretim artışları kaydettiğinizde hisselerinizin
değeri artıyor. Şirketinize maddi kaynak yaratıyorsunuz. Yoksa
büyük yatırımların, şirketlerin öz sermayesi ile gerçekleştirilmesi çok zor.
(MT): Yerli şirketlerin yabancı sermayeli şirketleri örnek alması yeterli aslında öyle değil mi?
(MK): Aynen öyle. Bizim madencilik yapımızı bu şekilde değiştirmemiz lazım. Dünyayla rekabet edebilir olmalıyız. Tüm dünyada,
neredeyse tüm hammadde kaynaklarına önemli bir talep var.
Bugün aramaya 50 - 100 milyon dolar harcayan şirketler birkaç
milyar dolarlık hammadde rezervi tespit edebiliyor. Yani harcadığının kat be kat fazlasını alıyor. Bizim de bu şekilde çalışmamız lazım.

Altın Madencileri Derneği Genel Koordinatörü Dr. Muhterem Köse
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Ülke olarak aramalarda uzman yetiştirilmesinde sıkıntımız var.
Yetişmiş insan gücümüzü arttırmamız lazım. Çok iyi yetişmiş
jeologlara, madencilere ihtiyacımız var. Bilimsel yönü kuvvetli, teknolojiyi kullanabilen yerbilimcilere ihtiyacımız var. Altın
madenciliğinde bunu sağladık. Altın madenciliğinde bir okul
olduk. İlgili şirketler çok iyi yetişmiş arama ekipleri oluşturdu.
Dünyada altın madenciliğinde gelişmiş ülkelerin seviyesi ne ise
Türkiye’de altın madencileri aynı standartlarda çalışıyor.
(MT): Peki madencilikte hiç pozitif tarafımız, güçlü olduğumuz yanlarımız yok mu?
(MK): Var tabi. Mesela inşaat sektörü ülkemiz için lokomotif bir
sektör. İnşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu girdilerin çok büyük
bir kısmını maden ve madenciliğe dayalı sanayilerden karşılanmaktadır. İnşaat sektörünün
kullandığı başta kum, çakıl,
“Ülke olarak
mıcır, agrega olmak üzere,
çimento, demir, alüminyum,
aramalarda
cam, seramik, mermer, boya,
bilimsel yönü
tuğla, kiremit, kireç, alçı vb
kuvvetli,
pek çok üretim alanında, gerçekleştirdiği üretimlerle mateknolojiyi
dencilik sektörü inşaat sektökullanabilen
rünü ayakta tutmaktadır.

jeologlara,
madencilere
ihtiyacımız var”

Bakın son yaşanan Van depreminin ardından onlarca ili
kapsayan kentsel dönüşüm
projeleri gündeme geldi. İnşaatta daha büyük bir talep
artışı yaşanacak. Yeni yapılacak milyonlarca yeni konut için gerekli olan girdileri madencilik sektörü sağlayacak kapasitelere
sahip durumdadır.
Son yıllarda Türkiye borda çok önemli adımlar attı. Türkiye borda konsantre veya öğütülmüş cevher satışı yerine tamamen
bor kimyasalları üretip satan bir konuma geldi. Dünya bor kimyasalları pazarının yaklaşık % 60’nı kontrol eder hale geldi ve
ekonomimize yıllık 1 milyar dolarlık bir katkı sağlayan bir güce
kavuştu.

Geçtiğimiz yıl kömür ithalatına yaklaşık 4,2 milyar dolar ödedik.
Türkiye’nin toplam maden ihracatının 3,6 milyar dolar olduğu
göz önüne alınırsa madencilikte durumumuzun pek parlak olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bir başka ifade ile Türkiye, ürettiğinden daha fazla enerji ve maden tüketen bir ülke konumundadır.
Yeni bakır, kurşun, çinko ve alüminyum, demir, nikel rezervleri
bulmamız, konsantre üretimlerimizi artırmamız lazım. Aynı zamanda üretilen konsantreleri değerlendirecek izabe ve entegre
tesislerimiz de yetersiz. İzabe ve entegre tesisi kuracak büyüklüklerde bir üretim kapasitesine ulaşılamaz ise o alanda ekonomik olarak çalışabilecek izabe tesisleri kurulamaz.
Madencilik sektörüne yatırım yapanlar ileride çok kazançlı çıkacak. Artık kimse enerji ve metal fiyatlarında ciddi düşüşler beklemesin. Trend hep yukarı yönlü olacaktır. Çünkü sürekli artan
bir talep söz konusu. Özellikle Çin ve Hindistan’ın maden talebi
artıyor. Çin’de önümüzdeki 10 - 15 yıl içinde 350 milyon insanın
köylerden şehirlere göç edeceği tahmin ediliyor. Bu insanlara
ev, beyaz eşyalar, elektronik aletler, iş merkezleri, alışveriş merkezleri vb lazım. Maden üretimi olmadan bunları karşılamak
mümkün mü?
(MT): Yani insanoğlu daima yerin altına bağımlıdır diyebilir
miyiz?
(MK): Yer altı kaynakları olmadan az önce saydığımız ihtiyaçlarımızın hiç birisini karşılayamazsınız. Maden aramalarına kim
ciddi yatırım yaparsa kazançlı çıkmaktadır. Yükselen maden fiyatları zaten madenciyi destekliyor. Aramaları, bilimsel ve teknik standartlarda arttırmamız şart.
(MT): Bunu uygulayan şirketler de yok değil. Az önce yerli
şirketler yabancıları takip etmeli dedik ancak standartlara
uygun çalışan yerli şirketler de var. İMKB’de var böyle şirketlerimiz. Maden aramalarını arttırarak bugün milyar dolarlık değere ulaşan bu tip şirketleri sıkı takip etmek lazım.
(MK): Kendi borsamızda da var örnekler. Borsa, şartları sağladığınızda maddi kaynak bulmak için güzel bir araç. Buradan sağlanan kaynakla projelerinizi finanse edebilirsiniz.
(MT): Ülkemiz altın madenciliğinde durum nasıl?

Ama enerji ve metal üretiminde sıkıntımız var. Türkiye’deki
gelişmeye paralel olarak bu alanlardaki talep artışını karşılayabilmek için enerji ve metal madenciliğine yatırım yapılması
gerekiyor.
Metal madenciliği ve enerjide yeni bir maden rezervi keşfetmek endüstriyel hammaddelere göre çok daha zaman ve para
gerektiriyor. 10 - 15 yıl sonra geri dönüşü olacak bir alana çoğu
yatırımcımız pek sıcak bakmıyor çünkü yerli yatırımcılarımız her
nedense 3 - 5 yılda geri dönecek yatırımlar peşinde koşuyor.
Sahip olduğumuz yaklaşık 13 milyar tonluk linyit kömürü rezervine karşılık linyit üretimimizin (yıllık yaklaşık 80 milyon ton) neden bu kadar küçük olduğunu sorgulamamız lazım. Bildiğiniz
gibi kömür açığımızı ithal kömürle karşılıyoruz.
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(MK): Altın madenciliğinde her geçen yıl daha iyiye gidiyoruz.
Bunun nedeni belirli standartlara uygun olarak çalışılması ve
aramalara önemli miktarda kaynak ayrılmasıdır. 20 - 30 yıl önce
3 - 5 ton altın rezervimiz ya var ya yoktu. Şimdi ise 800 ton rezervden bahsediyoruz.
Rakamlarla ifade edecek olursak 2011 yılında kömür dışı metal
maden aramalarına dünya çapında 18 milyar dolar para harcandı. Bunun yarıya yakını altın aramaları için harcandığını görüyoruz. Peki Türkiye’de maden aramalarına ne kadar risk sermayesi
harcanıyor? Maalesef potansiyelimize göre çok az.
Altın üretimi ülkemizde en modern şekilde yapılıyor. Altın madenciliği, ülke madenciliği için A’dan Z’ye bir okul oldu.

(MT): Kamuoyunda madencilik sektörüne karşı olumsuz
bir algı var. Kamuoyunun madencilik konusunda bilgilendirilmesi için sektör üzerine düşeni yapıyor mu?
(MK): Bir bölgede madencilik kültürü yoksa orada bu tip sıkıntılar yaşanır. Örneğin Soma’da, Zonguldak’ta, Tunçbilek’te,
Emet’te, Ergani’de böyle sorunlar yaşamazsınız çünkü yıllardır
sürdürülen madencilik faaliyetleri nedeniyle oralarda bir madencilik kültürü oluşmuş durumda. Ancak tarım veya turizmle
geçimini sağlayan bölgelerde,
karşı endişeler
“Cari açık; enerji, madenciliğe
ve korkuların olduğunu görehammadde ve ara ceksiniz.

mal ithalatından
kaynaklanmaktadır. Çaresi
madencilik
sektörünün
güçlenmesinden
geçmektedir.”

Bu noktada jeologlara ve maden mühendislerine görev
düşmektedir. Madenciliği o
bölgenin halkına çok iyi anlatmak gerekiyor. Madenci
kendini halka ne kadar iyi anlatırsa durum o kadar kolaylaşır. Yöre insanı ile el sıkışmak,
onların korkularını ve endişelerini gidermek zorundasınız.

(MT): Jeoloji ve maden mühendisleri kendilerini madencilik kültürü konusunda geliştirirler ve halkla ilişkiler konusunda donanımlı olursalar işe alınmalarında da kendilerine
bir avantaj sağlayabilirler mi?
(MK): Evet olabilir. Bu konu sektör için gerçekten çok önemli.
Bu noktada hem üniversitelere hem şirketlere iş düşüyor. Üniversiteler öğrencilerini, şirketler çalışanlarını bu konuda çok
ciddi şekilde yetiştirmeli. Madenci çalıştığı yörenin insanına nasıl bir madencilik faaliyeti yapılacağını madenciliğin ne getirip
ne götüreceğini enine boyuna anlatabilmeli.
Madencinin işletme izni var, diğer tüm izinleri var ama bir de
yöre insanından sosyal mutabakat izni alması lazım. Bu kapsamda da ÇED çok önemli. Çünkü madenci daha o yöreye kazmayı
vurmadan önce o bölgenin hava, su, toprak gibi çevre kriterlerini günlük, haftalık, aylık periyotlarla ölçmeye başlıyor. Bakın dikkat edin, daha madenciliğe başlanmadı. Madenciliğe başladığında da aynı kriterler düzenli olarak ölçülmeye devam ediliyor.
Bu sayede karşılaştırma yapabilme imkanı ortaya çıkıyor.
O yörede madenciliğe başlamadan önce suyun, havanın, toprağın, flora ve faunanın durumu neymiş, sonrasında bir değişiklik
olmuş mu? Madencilikten kaynaklı bir olumsuzluk var mı yok
mu karşılaştırarak görme şansımız var.
Şayet madencilikten kaynaklı bir olumsuzluk tespit edilirse o
sorun giderilinceye kadar madencilik faaliyeti durdurulmaktadır. Bölge insanına gidip bu konularda bilgi vermek ve onların
endişelerini giderecek açılımlarda bulunmak gerekiyor.
Dünyada kendi yer altı kaynaklarını değerlendirmeyen hiçbir

50

15 Temmuz 2012

ülke yoktur. Her ülkede belirli kurallar içine madencilik faaliyetleri sürdürülür. Ülkemizde de madencilik faaliyetlerinin nasıl yapılacağı nelere izin verileceği nelere verilmeyeceği hangi
kurallara uyulacağı kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş durumdadır. İlgili kurumlardan izin almadan hiç bir madencilik
faaliyeti yapılamaz.
Kamuoyuna bir otomobilin üretilmesi için 5 ton maden kullanıldığını anlatmamız lazım. Yaşamımızdan madenleri çıkarırsak
mağara devrine döneceğimizi anlatmamız gerekiyor.
Bugün etrafımızdaki ormanların varlığını madencilere borçlu
olduğumuzu bilmeliyiz çünkü eğer madenciler yerin altındaki
kömürü, petrolü, doğalgazı keşfedip, madencilik faaliyetleri ile
bunları bulundukları yerden çıkarmasalardı, insanlar ısınma ve
enerji ihtiyaçlarını karşılamak için ormanlardaki ağaçları kesmek zorunda kalacaklardı. Böyle olsaydı çevremizde orman
diye bir şey kalmayacağını, madencilerin yer altındaki kömürü,
petrolü ve doğalgazı çıkarmaları sayesinde ormanların yok olmaktan kurtulduğunu iyi ifade etmek zorundayız.
Ayrıca madenciliğin diğer sanayiciler gibi organize sanayi bölgelerinde yatırım yapma lüksünün olmadığını, dünyanın her
yerinde madenlerin bulunduğu yerde çıkarıldığını, bu nedenle
kimsenin “burada madencilik yapılmasını istemiyorum” diyemeyeceğini, madenlerin aranması, çıkarılması ve işletilmesinin
ve ayrıca bu faaliyetlerle ilgili her türlü denetim ve gözetiminin
kanun ve yönetmeliklerle belirlendiğini, madencilik faaliyetlerinin yasalara göre ancak gerekli izinler alındığında yapıldığını
insanlarımıza aktarmanın, sektörde faaliyet gösterenlerin ortak
sorumluluğu olduğunu düşünüyorum.
Bir de madencilikle tarım ve turizmin iç içe olabileceğini, bunun dünyada sayısız örneğinin bulunduğunu sektör olarak çok
iyi anlatmamız ve madenciliğin tanıtımı için ciddi bir kaynak ve
zaman harcamamız, belgeseller, televizyon programları gibi
görseller hazırlamamız gerekmektedir.
(MT): Çevrecilik konusunun, gerek ülkeler gerekse rakip
firmalar tarafından dünyanın pek çok yerinde ticari amaçlarla kullanıldığını düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
(MK): Dünyada yatırımları engellemek için ülkelerin ve rakip
firmaların en çok kullandıkları konuların başında çevrecilik gelmektedir. Çevre çok fazla manipüle edilen bir konudur. Buna
karşı uyanık olmamız lazım. Örneğin Türkiye, son 17 yılda 2573
ton altın ithal edip bunun karşılığında bu günkü fiyatlarla yurtdışına yaklaşık 140 milyar dolar ödedi. Bir başka ifade ile yılda
yaklaşık 8 milyar dolarlık bir altın ticareti söz konusu. Kim böyle
bir ticaretin kesilmesini ister ki?
Ben olsam ben de istemem. O yüzden belirli periyotlarla çevre ile
ilgili asılsız iddialar ortaya atılarak Türkiye’deki altın üretimi engellenmeye çalışılmaktadır. Ama siz de çok iyi biliyorsunuz ki ülkemizdeki altın madenciliğinin çevreyle hiçbir problemi yoktur.

Türkiye’de sanayide kullanılan siyanürün yaklaşık %1’i altın üretiminde kullanılmaktadır. Sanayimizin diğer alanlarında kullanılan siyanür için muhalefet edilmeyip, sadece altın üretiminde kullanılan siyanür için muhalefet ediliyorsa, burada biraz
düşünmek ve arkasında hangi çıkar çatışması var diye sormak
zorundayız!
Çevre kriterlerini ölçmeden, her hangi bir çözüm önermeden
sadece “yapılmasın - istemiyoruz - yasaklansın” şeklinde bir karşı çıkış varsa bu tür karşı çıkışların çevrecilikle uzaktan yakından
bir ilgisi olamaz, arkasında başka şeyler aramak lazım.
Aslında sadece altın madenciliğinde değil, ülkemizi kalkındıracak diğer büyük projelerde de bu durum böyledir. Örneğin
termik santraller, hidroelektrik santralleri, petrokimya tesisleri
vb büyük projelerin engellenmesi için çevre hareketleri kasıtlı
olarak desteklenmektedir. O yüzden çevre konusundaki söylemler ve ortaya atılan asılsız iddialar karşısında daha dikkatli
olmalıyız. Özellikle biz madenciler kamuoyunu madencilik
konularında aydınlatmak için daha fazla zaman, para ve emek
harcamalıyız.
(MT): Biraz da altın madenciliğine değinmek istiyorum. Ülkemizde sektörün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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(MK): Türkiye’de altın madenciliği çok önemli başarılara imza
atılan bir sektör konumuna geldi. Burada rezerv artışları, ödenen vergilerdeki artışlar ve vergi rekortmenlikleri herkesin dikkatini çekiyor. Geçen yıl üretilen 25 ton altına karşılık devlete
ödenen vergilerin toplamı 5 ton altına denk gelmektedir.
Yatırımlarımız Avrupa standartlarının bile üzerinde. Üretimdeki
madenlerimiz çevre ve insan güvenliğinde adeta bir okula dönmüş durumda. Buralarda çok ciddi mühendislik uygulamaları
yapılmaktadır. Pek çok ilk altın madenlerimizde yaşanmaktadır.
Altın madenciliğindeki her uygulamamız ile diğer madencilere
de model olduğumuzu söyleyebilirim.
Genç madencilerin büyük bölümü altın madenlerinde çalışmak
istiyor. Neden? Özellikle mühendisliğin en üst düzeyde uluslararası standartlarda uygulandığı bir ortam yaratıldı. Genç maden mühendislerimiz de doğal olarak böylesi bir ortam içinde
çalışmak, kendilerini geliştirmek istiyorlar.
Türkiye’de altın aramacılığına 1986 yılına kadar ciddi bir risk
sermayesi harcanmadığını ve altın aramacılığında yeterli uzman olmadığını görüyoruz. Bu tarihten sonra aramalara ciddi
miktarda para harcanmaya başlanınca önemli altın rezervleri
peş peşe keşfedilmeye başlandı.

2001 yılında sadece 1 olan altın madeni sayısı 2012 yılında 8’e
ulaştı. Önümüzdeki yıllarda açılacak yeni madenlerle altın işletmeleri hızla çoğalacaktır.
(MT): Peki altın madenciliğinin önümüzdeki 5 yıllık hedefi
nedir?
(MK): Daha çok yatırımcı çekmek için çalışıyoruz. Çünkü çok
büyük bir potansiyel var. Henüz altın potansiyelimizin yaklaşık
% 10’nu keşfedebildik. % 90’ı keşfedilmeyi bekliyor.
Ülkemizde hangi şehre giderseniz gidin, o ilin müzesini ziyaret
ettiğinizde hepsinde altın-gümüşten yapılmış eserler görürsünüz. Her ilde bu eserleri görüyorsanız demektir ki bu topraklar
altınca zengin. Bu topraklarda 44 medeniyet yaşamış. Hepsi de
madencilik yapmış, altın, gümüş üretmiş. İlk altın ayarlı paralar
MÖ 640’larda Salihli - Sart’da, yani bu topraklarda basılmış. İlk
rafineri burada kurulmuş. Günümüzde de bu coğrafyada çok
önemli bir altın potansiyeli olduğunu herkes kabul ediyor.
Türkiye altın üretiminde Avrupa’da birinci sırada bulunmaktadır. Hedefimiz Türkiye’yi dünya altın üretiminde ilk 15 ülke arasına sokacak yatırımları gerçekleştirmektir.
(MT): Artık yerli şirketler bile tek başlarına bu alanda faaliyet göstermeye başladılar.
(MK): Aramada, işletmede gerekli kültür oluştu. Teknoloji var,
altın madenciliğini A’dan Z’ye gerçekleştirebilecek yerli uzmanlarımız yetişti. Bu işi gereklilikleriyle birlikte yapabilecek yatırımcıları sektöre çekmeye çalışıyoruz. Şu an ülkemizde maden
üretiminde ekonomiye katkı olarak birinci sırada kömür, ikinci
sırada mermer ve traverten üçüncü sırada ise altın var. Yakın bir
gelecekte altın ilk sıraya gelebilir. Bakın kısa zamanda ekonomiye katkı anlamda üçüncü sıraya geldik. 10 sene önce altın üretimimiz sıfır iken şimdi yıllık 30 ton altın üretiminden söz ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda devreye girecek yeni işletmelerle altın
üretimimiz giderek artacaktır.
(MT): 2011 altın üretimimiz 25 ton oldu. 2012 üretim hedefimiz nedir?
(MK): 2012 yılı için 30 ton civarında bir üretim gerçekleşeceğini
tahmin ediyoruz. Bu çok önemli bir gelişme. Tabi Türkiye, altın
talebi çok yüksek olan bir ülke. 17 yılda 2573 ton altın ithal etmişiz. Bugünkü değerle 140 milyar dolara eşdeğer. Son 17 yılın
altın ithalatı rakamları değerlendirdiğinde ülkemizin yıllık altın
ithalatı ortalama 151 ton.
Bizdeki düğün, sünnet, nişan ve yastık altı kültürü nedeniyle
sade vatandaşımız altından vazgeçmiyor. Kişi başına altın satın
almada dünyada ilk sıralarda yer almaktayız.
(MT): Arama- yatırım ve üretim sürecinde yaşanan sıkıntılara da değinebilir misiniz?

(MK): Aslında üretim fiyatlarla alakalı. Altın fiyatları bu düzeyde
seyreder ya da daha yükselirse yatırımlar artar. Aramada halen
bakir bir ülke olduğumuzu söyleyebiliriz. Aramalar arttıkça yeni
rezervler bulunacaktır. Ülkemizin altyapı sıkıntısı yok denebilir.
Her tarafa ulaşım sağlanıyor. İnsan gücümüz de mevcut. Teknik
olarak yeterliyiz. Tek sıkıntı yatırım ortamında ve izin alma sürecinde kaybedilen zamanlar. İzinlerin alınması için geçen süreler kısaltılıp yatırımcının önü açıldığında Türkiye’de madencilik
ivme kazanacaktır.
Her gün yeni bir mevzuat çıkıyor. Zamanımızın çoğunu mevzuatın gereklerini yerine getirmek için uğraşıyoruz. Uymamız
gereken onlarca yönetmelik var. Hangi biriyle uğraşacağımızı
bilemez hale geldik. Madencilikte ruhsat güvencesi yok. Çok
fazla ruhsat iptalleri yaşanıyor. AB mevzuatına uyum diye her
gün yeni bir yönetmelik yayınlanıyor. Avrupa, mevzuat karmaşası nedeniyle üretemez hale geldi. İnşallah biz aynı duruma
düşmeyiz.
Dünyada altın aramalarına harcanan para geçen sene yaklaşık
9 milyar dolar civarında. Bizde geçen yıl bu rakam 120 milyon
dolar dolayında gerçekleşti. Bizim bunu arttırmamız lazım. Bu
rakamı yıllık 500 milyon - 1 milyar dolar seviyelerine çıktığında
ithalatımızı karşılamada çok önemli bir noktaya gelebiliriz.
(MT): 10 yıl sonra ülkemiz altın madenciliğini nerede görüyorsunuz?
(MK): Şu an Avrupa’da lideriz. 2013 sonunda dünyada da ilk
20’ye gireceğimizi tahmin ediyoruz. Bu noktada Türkiye’de madencilik sektöründe ekonomiye en çok katkı sağlayan madenler sıralamasında birinci sırada yer alırız. Altın üretiminde çok
önemli miktarda katma değer yaratılmaktadır.
Madencilik sektörümüzdeki sıkıntılardan birisi madenlerin çıkartılıp ham ya da yarı işlenmiş olarak satılmasıdır. Ancak altında durum öyle değil. Cevheri çıkarıyoruz madende dore altın
(saf olmayan altın) üretiyoruz. Sonra dore altınlar uluslararası
akredite olan İstanbul’daki rafinerilerde saf altın haline getiriliyor. Rafineriden çıkan altınları İstanbul Altın Borsası’nda satışa
sunuyoruz. Bundan sonraki adım tüketiciler oluyor.
Çok güçlü bir kuyumculuk ve mücevherat sektörümüz var.
Ürettiğimiz altın kuyumculuk sektörü aracılığı ile katma değeri
yüksek ürünlere dönüştürülüp satışa sunuluyor. Bir kısmı da yatırım veya tasarruf aracı olarak saklanıyor.
(MT): Gerçekten de böyle bir döngü ülkemizdeki diğer pek
çok alanda yok. Bana göre kesinlikle baltalanmaması gereken bir sektör bu. Muhterem Bey, okuyucularımızla eşsiz
bilgiler paylaşıp çok önemli tavsiyelerde bulundunuz. Eminiz yatırımcılar sizi dikkate alacaktır. Bize vakit ayırdığınız
için teşekkürlerimizi sunarım.
(MK): Ben de size teşekkür ederim.
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Toughdrill™ Serisi
Wire-Line Tijler
1

Wire-Line Tij ve
Muhafaza Boruları

Atalay Makine’ nin tijlerinde kullandığı
Toughdrill™ serisi çelik borular, üstün
teknoloji ve 20 yıllık tecrübe ile
üretilmektedir.
Toughdrill™ serisi çelik borular 4142
kalite, soğuk çekme, paslanmaz çeliktir.

5

PDC Bitler

6

Vidyeler

7

Tahlisiyeler
Adaptörler

8

Su ve Manevra
Başlıkları

9

Enjeksiyon
Ekipmanları

Farklı zemin koşulları
için, farklı yapıda ve
dizaynda üretilen PDC
bitler, kırıntılı (karotsuz)
sondaj faaliyetlerinde
hem ucuz hem de kolay
kullanımlı olması
sebebiyle pratiktir.

Tüm DCDMA, BSI
ve Metric Serisi Vidye
kronlar.

2

Karotiyer ve
Yedekleri

Karotlu sondajın doğası gereği hassas
olan sondaj operasyonu, büyük bir titizlikle üretilen ekipmanlarla daha da
verimli hale geliyor.

3

Elmas
Ürünleri

Atalay Makine, karotlu sondajların
vazgeçilmezi olan elmas ürünlerinde de
kullandığı teknoloji ve toplam kalite
yönetimi sayesinde uzun ömürlü,
işlevsel ve standart malzeme üretmeyi
başarmaktadır.

4

Glinik
Rock-Bitler

İtalyan Glinik RockBit’ler Atalay
güvencesiyle Türkiye’de.

Kullandığımız üstün kalite
çelik ile yardımcı ekipman
sınıfında da önemli bir yer
ediniyoruz.

Atalay Makine
üretimi su ve manevra
başlıkları sondaj takım
dizinizdeki önemli
kompanentlerden birisi
olacak.

Tekli havalı pakerler,
Çiftli havalı pakerler,
Mekanik pakerler,
Wire line pakerler,
Paker şişirme pompaları,
Paker hortumları,
Paker bağlantı elemanları
ve yedekleri,
Basınçlı Su Testi (BST)
deney kitleri

WIRE-LINE SONDAJ MAKİNALARI
ENJEKSİYON MAKİNALARI
SONDAJ EKİPMANLARI
JEOTEKNİK SONDAJ MAKİNALARI
VAGON DRİLLER
ANKRAJ MAKİNALARI
MİNİ KAZIK MAKİNALARI
MAKİNA
ÇAMUR POMPALARI

kısaca sondaj adına
herşey...

Toughdrill™ Serisi
Wire-Line Tijler

ADRES : 40. Sokak No:119 Ostim-ANKARA
TEL :+90 312 354 71 01 (pbx)
FAX :+90 312 385 27 59

www.atalaysondajmak.com

ATALAY

SONDAJ - ENJEKSİYON - MAKİNE

Makale
www.madencilik-turkiye.com

Açık Ocaktan
Yer Altı Üretim

Volkan Okyay
Maden Mühendisi
Madencilik Türkiye Dergisi
volkan@madencilik-turkiye.com

Yöntemine Geçiş

Burak Yağmur
Maden Mühendisi
Arpel Mühendislik
yagmurburak@hotmail.com
Çağım Tuğ
Jeoloji Mühendisi
Madencilik Türkiye Dergisi
cagim@madencilik-turkiye.com

G

ünümüzde dünyanın önemli açık işletmeleri, işletme ömürleri ilerledikçe teker teker yer altı üretim
yöntemine geçiş yapmaktalar. Dünya üzerindeki
mevcut açık ve yer altı maden işletmelerinin sayılarını kıyaslayacak olursak, açık ocak işletmelerinin çoğunlukta
olduğunu görebiliriz. ABD’de açık ocak işletmelerinden yıllık
ortalama 700 milyon ton cevher üretimine karşılık 1,4 milyar
ton pasa çıkartılırken, yer altı işletmelerinden ise 19 milyon
ton cevher üretimine karşılık 3 milyon ton pasa çıkartılmaktadır. ABD’de maden işletmelerinin yaklaşık olarak % 5’lik bir
kısmı yer altı maden işletmesi yöntemleri ile işletiliyor. Diğer
ülkelere bakacak olursak; Avustralya ve Rusya’daki madenlerin % 20’si, Çin ve Kanada’daki madenlerin % 25’i ve GüYıllardır üretimi ney Afrika’daki madenlerin
ise % 35’inden fazlası yer altı
devam eden
maden işletmesi yöntemleri
açık ocakların,
ile işletilmektedir.

tükenen rezervleri
nedeniyle yer altı
işletmeciliğine
dönmesi beklenen
bir sonuçtur

Günümüz koşullarında yer
altı maden işletmelerinin
sayısı giderek artmaktadır.
Geçmişteki ve günümüzdeki
şartlar karşılaştırıldığında, bu
artışa neden olan üç temel
etken şu şekilde sıralanabilir;

•• Yer kabuğunun yeryüzüne yakın bölümlerinde mevcut re-
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••
••

zervlerin tükenmek üzere olması ve bakir bölgelerin azalmasıyla, eskiden olduğu gibi yeryüzüne yakın bölümlerde
büyük rezervlerin bulunma olasılığının giderek azalması,
Yer altı madenciliğinin çevresel ve sosyal açıdan, açık ocak
işletmelerine göre daha makul şartlarda yapılabilmesi,
Günümüz mühendislik bilgileri ve gelişmiş teknolojik şartlar
ile beraber, yer altı işletmelerinde eskiye nazaran daha güvenli ve elverişli çalışma şartlarının oluşması.

Yer Altı İşletmesine Dönüşümde En Büyük Örnek:
Palabora Bakır İşletmesi
Açık ocak işletmesinin yer altı işletmesine dönüştürülmesine
en büyük örnek, Güney Afrika’da bulunan Palabora Mining
Şirketi’nin bakır işletmesi olmuştur. Bu maden açık ocak işletmesinden, blok göçertmeli yer altı üretim yöntemine dönüştürülen, dünyanın mevcut en büyük maden işletmesi özelliğini
taşımaktadır. 1996 yılında, yaptıkları fizibilite çalışmaları sonucunda yer altı işletmesine geçiş amaçlı çalışmaları başlattıklarını açıklayan Palabora yetkilileri, 2004 yılında inşa ve kurulum
işlemlerini bitirmiş, hedeflenen günlük 30.000 ton cevher üretimine ancak 2005 yılında ulaşılabilmiştir.
Palabora mühendisleri, işletmelerindeki blok yüksekliğinin bir
dünya rekoru olduğu, yüksekliğin merkezde 450 metre, merkez
dışı bölgelerde ise 700 metreye kadar çıktığını belirtmektedir.
Maden ocağı içerisinde, kırılan blokların nakliye yoluna aktarılmasını sağlayan 320 adet taşıma yolu bulunmaktadır. Toplam
245 milyon ton rezerve ve ortalama % 0,80 bakır tenörüne sa-

hip olan Palabora Yer Altı İşletmesi’nden 2009 yılında, günlük
ortalama 31.600 ton olmak üzere toplam 11,5 milyon ton cevher üretimi gerçekleştirilmiştir.
Açık ocak limitini doldurmasından sonra, blok göçertmeli
yer altı işletmesine geçilmesi ile birlikte madenin ömrü 23 yıl
daha uzamış ve bu dönüşümün şirkete maliyeti ise 460 milyon
USD olmuştur.

Freeport McMoran Tecrübesini Kullanacak
Dünyanın en büyük bakır ve altın işletmesi olan Freeport
McMoran Copper & Gold Inc.’e ait, Endonezya’nın Papua
eyaletindeki Grasberg Açık Ocak İşletmesi, açık ocak limitini
doldurmasından dolayı 2016 yılından itibaren sadece blok
göçertme yöntemi ile yer altı üretimi yapmayı planlamaktadır.
Grasberg cevher damarında çalışmalarına 1990 yılında başlayan Freeport McMoran üretimini hem açık ocak işletmesi olarak, hem de damarın bir diğer bölümü olan Deep Ore Zone
(DOZ) (derin cevher zonu) adı verilen 3.125 metre derinlikteki
alanda, blok göçertmeli yer altı işletmesi olarak sürdürmektedir. 2008 yılı verilerine göre açık ocaktan zenginleştirme tesisine 49 milyon ton cevher beslenmiş ve bu rakam toplam
beslenen cevherin % 67’sini oluşturmuştur. Geri üretimin kalan kısmı ise DOZ yer altı işletmesinden sağlanmıştır. Şu anda
yer altı işletmesinde 3.295 ila 4.285 metre arasında çalışmalar
sürdürülmektedir.

DOZ dünyanın en büyük blok göçertmeli yer altı maden işletmeleri arasında yer almaktadır. 2000 yılında üretime başladığı
tarihten bu yana sürekli olarak yapılan kapasite artışları sonucunda, başlardaki 25.000 ton/gün olan cevher üretim kapasitesi, 80.000 ton/
gün’e çıkartılmış
ve DOZ’dan 7
sene içerisinde
toplam 112 milÜretim Kuyusu
Havalandırma
Açık işletme
yon ton cevher
Kuyusu
Rampa
üretimi gerçekl e ş t i r i l m i ş t i r.
DOZ’daki blok
göçertmeli yer
altı
işletmesiÜretim
ni başarılı bir
Galerileri
Su Pompaları
Kırıcı
şekilde planlanarak uygulanLağım
Sondaj
mış olmasının
deneyiminin
Freeport’a, Grasberg Açık Ocak İşletmesi’nin blok göçertmeli
yer altı yöntemine geçilmesi aşamasında mühendislik açısından büyük katkılar sağlayacağı aşikardır.
Grasberg’in, blok göçertmeli yer altı işletmesine dönüştürülmesi sonrasında planlanan üretim miktarı 160.000 t/gün’dür. Yer

altı işletmesinin ortalama % 1,03 bakır (limit tenörü % 0,60) ve
0,83 g/t altın tenörü olmak üzere, 1 milyar tonluk rezervi bulunmaktadır. Bu rakam satılabilir 11 milyar lb bakır ve 26 milyon
ons altına karşılık gelmektedir.

İlk üretime geçtiği günden bugüne kadar yaklaşık 950 milyon
ton cevher üretimi geçekleştirilen madenin, yapılan hesaplara
göre halen üçte biri gün yüzüne çıkarılmıştır. İşletmenin yıllık
ortalama üretim miktarı ise yaklaşık 27,5 milyon tondur.

Grasberg blok göçertmeli yönteminin toplam 700.000 m2‘lik
bir uygulama alanını kaplaması beklenmektedir. Göçertilen
blokların nakliye yoluna akmasını sağlayan 30 x 20 m boyutlarında 2.400 adet taşıma yolu planlanmaktadır. Nakliye yollarından cevherin taşınması, elektrikli troley lokomotifler ile yapılmaktadır. İşletmede, 5 veya 6 lokomotif ve her bir lokomotifte
20 m3 kapasiteli ve sayıları 20 ila 24 arasında değişen vagonlar
kullanılmaktadır.

Uygulanan blok göçertmeli üretim yöntemi; düşük tenörlü ve
yüksek rezerve sahip maden ocaklarında diğer yöntemlere nazaran daha ekonomik bir şekilde uygulanabilmesine rağmen,
mühendislik tasarımı ve hesaplarının çok iyi yapılması gerekmektedir. Dünya’nın en büyük yer altı demir cevheri işletmesi
olan, İsveçli LKAB firmasına ait Kiruna İşletmesi’nde uygulanan
arakatlı göçertme yönteminden dolayı, İsveç’in Kiruna kenti
içerisinde büyük çökmeler ve çatlaklar meydana gelmiştir. 100
yıldır üretim yapılan ocakta, 1960 yılında açık ocak yönteminden yer altı üretim yöntemine geçilmiştir. Şu anda ise firma,
bütün masrafları üstlenerek önümüzdeki 20 - 30 yıl içerisinde
şehri 4 km uzaklıkta bir bölgeye taşımayı planlamaktadır.

Chuquicamata da Blok Göçertmeli
Yönteme Geçecek
Dünya bakır üretiminin % 10,2’lik kısmını karşılayarak, en büyük
bakır üreticisi konumunda bulunan Şilili Codelco şirketi, bakır
üretiminin 1/4’lük kısmını gerçekleştirdiği Şili’deki Chuquicamata Bakır Madeni’nin açık ocak limitini doldurmaya yaklaşması nedeniyle, blok göçertmeli üretim yöntemine geçme çalışmalarına başladı. 1910 yılından beri aktif olarak üretim yapılan
bu maden ocağının, 2018 yılında yer altı işletmesi olarak üretime devam etmesi
beklenirken proje
için Codelco’nun 2
milyar USD harcaması planlanıyor.
Şu anda açık ocak
işletmesinden
yılda 450.000 ton
bakır konsantresi
üretilirken, yer altı
işletmesine geçilmesinden sonra
bu rakamın 340.000 tona düşmesi ve günlük cevher üretiminin
ise 140.000 ton olması hedeflenmektedir. % 0,7 bakır tenörü
ve 1,7 milyar ton rezervi bulunan yer altı projesinden yaklaşık
olarak 50 yıl üretim yapılacağı öngörülüyor.
Bu projenin çarpıcı özelliklerinden birisi de makro blok şeklinde üretimin yapılacak olması. Şu anda temel mühendislik
aşamasında olan projede, blok boyutlarının 36.000 m3’e kadar
ulaşması öngörülüyor. Chuquicamata Yer Altı İşletmesi’nde
3000 - 3500 kişinin istihdam edilebileceği düşünülürken, açık
ocak çalışanlarına, yer altı madenciliği ile ilgili 3 yıl sürecek eğitimler verilmesi de planlıyor.

İsveç LKAB Kiruna - Blok Göçertmeli
Üretim Yöntemi
Dünya’nın en büyük yer altı demir madeni İsveç’te bulunan
Kiruna demir madenidir. Ömrüne açık ocak işletmesi olarak
başlayan tesis tükenen yer üstü cevherleri nedeniyle yer altı
madenciliğine geçiş yapmıştır. Günde 76.000 ton cevherin işlendiği tesislerde pelet üretimi gerçekleştirilip dünyaya pazarlanmaktadır.
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Oceana Gold - Macraes Altın Madeni
Oceana Gold, Yeni Zelanda’nın Güney Adası Otago Bölgesinde
yer alan Dunedin Şehrine 100 km uzaklıkta bulunan, ülkenin en

büyük altın madenidir. Madenin işletmeye alındığı tarih olan
1990 yılından beri 3 milyon onsluk altın üretimi gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında 182.000 ons, 2011 yılında 174.000 ons altın
üretimi yapılmıştır.
Proje adı Macraes olarak bilinen bu madende üretime 1990
yılında başlanmış ve 2008 yılına kadar açık işletme olarak üretim faaliyetleri sürdürülmüştür. Üretim yapıldıkça yüzeye yakın
bölgelerde cevherin tükenmesi ve cevher damarların yer altına
doğru dalımı nedeniyle, yer altı madenciliğine geçiş zorunlu
hale gelmiştir. 2008 yılına kadar yapılan fizibilite çalışmalarıyla
yer altı madeninin potansiyelinin ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır. Yer altı ve yer üstü madenciliğin aynı anda devam ettiği
işletmede, toplam üretim zamanının, yeni sahalar keşfedilmediği taktirde 8 yıl kadar süreceği belirtilmekte. Bölgede rezerv
geliştirme çalışmaları için sondaj çalışmaları devam ediyor.

Ekati Elmas Madeni
Ekati Madeni Kuzey Kanada’da bulunan dünyanın en kaliteli ve
en büyük rezervine sahip elmaslarının çıkartıldığı madendir.
Ocakta uzun yıllar önce ilk yapılan çalışmalarda yerin 100 metre altında ilk elmasa ulaşılmıştır. Yıllar süren üretim çalışmaları
neticesinde açık ocak işletme limitlerinin sonuna gelindiği ve
ocakta firmanın ‘’tilki çukuru’’ adını verdiği bir çukur oluşmuştur. Bu nedenle açık işletmenin yerini yer altı işletmeciliğine
bırakmasının hazırlıkları başlamıştır. Açık işletme faaliyetinden oluşan devasa çukurun tabanından açılan kuyuyla birlikte
yer altı madenciliği şeklinde üretim çalışmalarına devam edilmektedir. Kuyunun tabanında olduğu tespit edilen yeni elmas
damarlarına ulaşmak için, çukurun en derin yerinden tabana
doğru yer altından eğimli galeriler sürülmektedir.
Madenin ilk yer altı projesi olan ‘’Panda Tüneli’’nde çalışmalara
2002 yılında başlanmış, 2005 yılında ise ilk üretim gerçekleştirilmiştir. Bu projeyi takip eden bir diğer proje ise ‘’Koala’’ yer
altı üretim projesidir. 2006 yılında şirket tarafından duyurulan
ikinci yer altı projesinde ilk üretim 2007 yılında gerçekleştirilmiştir. Yer altındaki diğer cevherlere ulaşmak için ise yeni projeler üretici firma tarafından hazırlanmaktadır. Sadece ‘’Panda
Tüneli’’ tamamlandığında 5 milyon karatlık yeni bir elmas rezervine ulaşılması öngörülmektedir. Bu çalışmalar sonucunda
Ekati Elmas Madenin ömrü en az 25 yıl daha uzamış olacaktır.

Ülkemizden Örnekler
Erdemir AŞ - Sivas Divriği Demir Madeni
Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de açık işletme madenciliğinden yer altı madenciliğine geçiş yapmış ya da yapmakta olan
işletmeler bulunmaktadır. Bu işletmelerden biri de 1938 yılından beri üretim faaliyetlerini sürdüren, ülkemizin en önemli
maden kuruluşlarından birisi olan Sivas - Divriği Demir Madeni
İşletmesidir. İşletme, yıllar süren çalışmalar neticesinde tükenmek üzere olan rezervleri sebebiyle açık işletme yönteminden
yer altı işletme yöntemine geçiş yapmıştır. Günümüzde halen
bir yandan açık ocakta kalan rezervlerini tüketen diğer taraftan
da yer altı madenciliğine devam eden işletmede,
2011 yılında yer altı üretim yöntemiyle yaklaşık
1.100.000 ton manyetit, 285.000 ton da hematit
cevheri üretimi gerçekleştirmiştir. Tüm bu çalışmalara rağmen yeni rezerv keşifleri olmadığı
takdirde işletmenin ömrünün 5-6 yıl olacağı öngörülmektedir. İşletmede yer altı üretim yöntemi
olarak ara katlı göçertme yöntemi uygulanmaktadır.

Eti Bakır AŞ - Bakibaba Ocağı
2004 yılında özelleştirilmesinin ardından faaliyetlerini Cengiz Holding bünyesinde sürdüren
Eti Bakır AŞ, Bakibaba bölgesinde işletilen açık
ocağında, yer altı madenciliğiyle üretim yapmayı
planlamaktadır. Sahanın derinlerinde tespit edilen rezervin üretime alınması için çalışma başlatan firma, Küre İşletmesi’nde yer alan Bakibaba
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ocağındaki rezerv için 960 metre derinliğinde bir kuyu inşasına
başlamıştır. Bu kuyunun yapımı ve diğer hazırlıklar için 2014 yılı
sonuna kadar 80 milyon USD civarında yatırım yapılacağı açıklanan projede, kuyu açma işini yapan taşeron firma geçen yılın
son çeyreğinde çalışmalara başlamıştır. Bu kuyu bittiğinde ülkemizin en derin üretim kuyusu ve yıllık tüvenan cevher üretim
kapasitesi yönünden yine ülkemizin en büyük yer altı yatırımı
projesi olacaktır. İnşaatın bitip üretimin başlayacağı tarih, firma
tarafından 2015 yılı olarak belirtilmektedir.

Sonuç
Azalan yüzey kaynakları ile madencilik çalışmaları artık yerin
derinliklerine doğru inmektedir. Gerek ülkemizde gerekse dünyada yer üstü madencilik faaliyetlerinden yer altı madencilik
faaliyetlerine geçişlere yakın zamanlarda daha sık rastlamamız
kaçınılmazdır. Artan nüfus ve teknolojik gelişmeler nedeniyle
her geçen gün artan hammadde talebi, azalan yüzey kaynaklarıyla birlikte insanoğlunu daha derinlerdeki kaynaklara yönlendirmeye de devam edecektir.
Ülkemizde uzun yıllardan beri MTA tarafından yapılmış aramaların ortalaması alındığında, en fazla 200 metre derinlikteki
kaynaklarımızın farkındayız. Bu bile yolun çok başında olduğumuzu gösteren bir paremetre olarak göze çarpmaktadır. Yıllardır üretimi devam eden açık ocaklarımızın, tükenen rezervleriyle birlikte yer altı işletmeciliğine dönüşmesi, artık beklenen bir
sonuçtur. Yapılacak yeni arama ve rezerv geliştirme çalışmaları
sonucunda pek çok işletmemiz, yüzeyde tükenen cevherlerini
yer altından gün yüzüne çıkarmaya başlayacaktır. Bu üretim
yöntemi değişimi ile ilgili örnekler, yakın zamanda daha fazla
artış gösterecektir.
Kaynaklar
1. www.fcx.com/operations/grascomplx.htm (Freeport Mcmoran)
2. www.palabora.com/whatweproduce/our_operations.php (Palabora)
3. Codelco – Chuquicamata
4. www.lkab.com/en/About-Us/Overview/ (LKAB)
5. www.oceanagold.com/our-business/new-zealand/ (Oceana Gold – Macraes)
6. www.bhpbilliton.com/home/businesses/diamonds/Pages/default.aspx (Ekati)
7. Maden Kenti Sivas Zirvesi -2 Bildiriler Kitabı
8. www.madencilik-turkiye.com/haberler/haberdetay/198 (Bakibaba)

Makale
www.madencilik-turkiye.com

Kritik Hammaddeler:
Sait Uysal
Spil Madencilik
saituysal@gmail.com

Grafit

H

ammaddeler ve doğal kaynaklar konusu sadece
günümüzde değil, tarihin akışı içinde her zaman
kritik ve stratejik bir yere sahip olmuştur. Hatta 1. Dünya Savaşı’nın çıkma sebepleri arasında
Avrupa’nın önemli kömür yataklarından olan Alsas-Loren’i (1)
ele geçirme çabalarının önemli bir yere sahip olduğu söylenmektedir.

Grafit
üretiminin yıllık
yaklaşık 1 milyon
ton olduğu ve
bu üretimin
yaklaşık % 80’inin
Çin tarafından
gerçekleştirildiği
bilinmektedir

George Friedman “Gelecek
100 Yıl”(2) adlı eserinde; hammaddeler konusunun önemine değinerek, gelişmekte
olan ve sanayileşmiş ülkelerin mevcut durumlarını korumak, geliştirmek ve devam
ettirmek için hammadde kaynaklarına bağımlı olduklarını
ve bu konuda dışa bağımlı
olmanın çok büyük bir risk
oluşturduğunu belirtmiş ve
bu ülkelerin hammaddeler
konusunda dışa bağımlılığının devam etmesi durumunda, mevcut durumlarını ve büyümelerini sürdürmelerinin mümkün olamayacağına ve sonunda
yok olacaklarına dair bir teori ortaya atmıştır. Çin’in üretiminin
büyük bir kısmının ithal hammaddelere bağlı olması sebebiyle, Çin’i bir kağıttan kaplana benzetmiştir. Fakat son dönemde
Çin’in hammaddeler konusunda aldığı tedbirler, aslında bu durumun farkına vardıklarının bir göstergesidir.
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Hammaddeler konusunun giderek artan önemi karşısında başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok ülke ve ülkeler topluluğu,
kritik hammaddeleri belirlemek, geleceğe dair stratejiler ve
planlar oluşturmak ve yapılacakları belirlemek amacıyla birçok
çalışma yürütmüştür. Ve özellikle son dönemde Japonya ve Çin
arasında nadir toprak elementleri konusunda yaşanan sorun,
hammaddeler üzerinde yapılan bu çalışmalara dikkati oldukça
arttırmıştır. Bu çalışmalardan en önemlisi Avrupa Birliğinin hazırlamış olduğu “AB için Kritik Hammaddeler”(3) ve Britanya Jeolojik Araştırmalar Konseyi’nin (British Geological Survey - BGS)
hazırladığı “Risk Listeleri”(4)’dir. AB için Kritik Hammaddeler raporunda 41 hammadde incelenerek, 14 tane kritik hammadde
belirlenmiştir. Bunlar alfabetik sırayla;
Antimon

Kobalt

Berilyum

Magnezyum

Florit

Nadir Toprak Elementleri

Galyum

Niobyum

Germanyum

PGMler (Platin Grubu Metaller)

Grafit

Tantal

İndiyum

Tungsten (Volfram)

Tablo 1: Avrupa Birliği için Kritik Hammaddeler(3)

Britanya Jeolojik Araştırmalar Konseyi de 2011 yılında 52 element ya da element grubunu inceleyerek, bir risk kriteri oluşturmuş ve en yüksek risk kriterine sahip olan elementlerle baş-

layarak “Risk Listesi 2011” adında bir liste yayınlamıştır. Konsey
bu çalışmaya ek olarak 2012 yılı içerisinde endüstriyel mineraller için ayrı bir çalışma yaparak “BGS Endüstriyel Mineraller Risk
Listesi 2012” ismiyle ayrı bir liste daha yayınlamıştır.
Mineral

İlgili Arz Riski Endeksi

Ana Üretici Ülke

Florit

8,67

Çin

Grafit

8,67

Çin

Manyezit

8,67

Çin

Nefelin Siyanit

8,00

Rusya

Asbest

7,33

Rusya

Barit

6,67

Çin

Bentonit

6,00

Amerika

Andaluzit Mineralleri

6,00

Güney Afrika

Talk

6,00

Çin

Feld’spat

5,33

Türkiye

Kaolin

5,33

Amerika

Tablo 2: BGS Endüstriyel Mineraller Risk Listesi 2012(5)

Her iki liste ve raporda da ortak olan “Grafit”, son dönemde
Dünya gündemini oldukça meşgul etmeye başlamış olan ve ülkemiz açısından da önemli hammaddelerden bir tanesidir.

Mersin-Anamur-Bozyazı Grafit Mostrası

Genel Bir Bakışla Grafit
Grafit; karbonun doğal formudur. Kimyasal formül olarak “C”
ile ifade edilir ve karakteristik olarak sekizgen kristal yapıya sahiptir. Mermer, şist ve gnays gibi metamorfik kayaçlar içerisinde oluşmaktadır(6). Aslında grafiti günlük hayatımızda oldukça
yakından tanımaktayız. Grafit, kurşun kalemlerin içerisindeki
yazmayı gerçekleştiren siyah kısımdır. Diğer iki önemli karbon
allotropu ise kömür ve elmastır.

Grafit ilk olarak iki ana sınıfa ayrılabilir. Bunlar(7);
•• Sentetik Grafit
•• Doğal Grafit‘tir.
Sentetik Grafit bir doğal kaynaktan çok bir sanayi ürünü olduğu için madenciliğe esas konu teşkil eden doğal grafite odaklanacağız. Doğal grafiti de kendi arasında 3 ana sınıfa ayırmak
mümkündür(7);
•• Amorf Grafit (Mikro kristalin ya da kripto kristalin grafit olarak da bilinir)
•• Pul Grafit
•• Kristal Grafit
Bu sınıflandırma temel olarak grafit içerisindeki karbon elementinin yapısıyla doğrudan ilgilidir.
Grafiti bu denli önemli yapan ve neredeyse başka bir malzeme
ile ikamesinin olmamasının nedeni, sahip olduğu çok önemli
özelliklerdir. Bunlar(8);
•• Mükemmel ısı iletkenliği
•• Mükemmel elektrik iletkenliği (Bakırdan 20 kata kadar daha
iletken olabildiği söylenmektedir)
•• Isıya dayanıklılığı (Erime derecesi 3927 °C’dir. Grafit erime
ısısına eriştiğinde sıvı haline değil doğrudan gaz haline dönüşür)

•• Kimyasal maddelere ve Korozyona dayanımı
•• Aside ve Oksidasyona karşı dayanımı
•• Yağlayıcı özelliğidir.
Başlıca kullanım alanlarını ve kullanım oranlarını da şu şekilde
sıralayabiliriz(8);
•• % 41 - Demir Çelik ve Refrakter Sanayi (Karbon verici ve refrakter tuğla yapımı)
•• % 14 - Otomotiv Sanayi (Fren balata yapımı)
•• % 14 - Yağlayıcı
•• % 11 - Karbon Fırçalar
•• % 10 - Batarya Yapımı ve % 10 da diğerleri olarak kabul edilmektedir.

da Ocak 2010’dan itibaren grafit ihracatı azaltmak amacıyla %
20 ihracat vergisi ve % 17 ihracat üzerinden KDV almaya başlaması gösterilmektedir. Tüm bu sebeplerden de anlaşılacağı
üzere yaklaşık 20 yıldır istikrarlı bir piyasa olan grafit piyasasında fiyatları inanılmaz derecede arttırmış ve ülkeleri Çin dışında
yeni kaynaklar aramaya zorlamıştır.

Grafit Üretimi, Fiyatları ve Pazarı
Doğal grafit üretiminin yıllık yaklaşık 1 milyon ton olduğu ve
bunun 600.000 tonluk kısmının amorf grafit, 400.000 Tonluk
kısmının da pul grafit olduğu tahmin edilmektedir(9). Üretim
miktarları ile ilgili tam ve kesin bir rakam bulmak pek mümkün
olmamakta, farklı kaynaklarda farklı üretim verilerine rastlanmaktadır. Fakat genel kabul gören görüş 1 milyon ton/yıl civarında bir üretimin olduğudur.
Muğla-Milas-Yayladere Grafit mostrası

Bu üretimin yaklaşık % 80’ini tek başına Çin gerçekleştirmektedir(10). Belli başlı diğer üreticiler ise; Kuzey Kore, Brezilya,
Meksika, Kanada, Norveç, Madagaskar ve Sri Lanka’dır. Çin’in
üretimde bu denli söz sahibi olması, aynı zamanda pazarı da
kontrol etmesi anlamına gelmektedir. Birleşmiş Milletler Ticaret
İstatistiklerini incelediğimizde, Çin’in toplam grafit ihracatındaki payının aslında % 85 seviyelerinde olduğunu görmekteyiz(11). Fakat bu durum uzun süre, pazarda tedarik konusunda
sıkıntıların oluşması ve daralan arz sebebiyle, örneğin pul grafit
fiyatlarının Ocak 2011 - Mart 2012 gibi 15 aylık bir süreçte %
140 artmasıyla(10), yaşanan fiyat şoklarına kadar çok kimsenin
dikkatini çekmiş ya da bir tehlike olarak algılanmış değildi. Arz
yönlü sıkıntının fiyatlar üzerindeki etkisini aşağıdaki tabloda
karşılaştırmalı olarak görebiliriz;
2006(12)

2012(13 )

Büyük Pul % 94-97 C + 80 Mesh

800 – 950 USD

2.500 – 3.000 USD

Orta Pul % 90 C -80 Mesh

440 - 495 USD

1.500 – 2.000 USD

240 - 260 USD

600 - 800 USD

Amorf toz % 80 - 85 C

Tüm bunların yanı sıra teknolojik gelişmeler ile birlikte grafit
pazarında önemli beklentiler ortaya çıkmıştır. Özellikle elektrikli araçların üretilmesi, bu araçlarda kullanılan lityum-iyon
bataryaların yapımında gerekli lityum gibi hammaddeleri bir
anda dünya gündemine getirmiştir. İlk başlarda çok da farkına
varılmasa da sonraları lityum-iyon bataryalarda anot olarak grafite ihtiyaç duyulduğunun öğrenilmesi ve fiyatlardaki inanılmaz
artışlar, bir anda gözlerin grafite çevrilmesine neden olmuştur.
Hazırlanan çeşitli raporlarda(8), lityum-iyon bataryalarda lityumdan 20 - 30 kat daha fazla grafite ihtiyaç duyulduğu ve 2020
yılında 1 milyon tonluk ek ürüne ihtiyaç duyulacağına dair tahminler grafit piyasasını oldukça hızlandırmıştır. 2011 yılına kadar Çin dışında iki elin parmaklarını geçmeyen grafit firma

Fiyatlar Cif Avrupa limanları USD / tondur

Tablo 3: 2006 ve 2012 yılları grafit fiyatları karşılaştırması

Fiyatlar özellikle 2009 ve sonrasında oldukça hızlı bir artış göstermiştir. Bunun en önemli nedenleri olarak(14); 2008 yılında
yaşanan kriz nedeniyle grafit üreticilerinin üretimlerini ve kapasitelerini düşürmeleri ve 2009 yazı sonunda grafit kullanan firmaların, Çin’de kış döneminde grafit madenlerinin çalışmaması
dolayısı ile kış dönemi için stok yapmaya başlamaları sebebiyle
üreticilerin hazırlıksız yakalanmasıdır. Buna ek olarak Çin’in, grafit rezervlerini korumak amacıyla birçok üretim yapan madeni
kapattırması ya da birleşmeye zorlaması, tüm bunlara ek olarak
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SONDAJ EKİPMANLARI / DRILLING EQUIPMENTS

TÜRKİYE’NİN İLK, DİŞLERİ SERTLEŞTİRİLMİŞ WIRELINE TİJLERİ
FİRMAMIZ TARAFINDAN ÜRETİLMEKTEDİR.

Elmaslı Portkronlar
Diamond Reaming Shells

Tijler ve Muhafaza Boruları
Rods and Casing Tubes

Tahlisiyeler
Recovery Taps

Elmas Matkaplar / Diamond Bits

Zırh ve Zırhaltı
Adaptor Coupling and
Locking Coupling

Karotiyer Başlıkları
Core Barrel Heads

Su Başlıkları
Manevra Başlıkları
Water Swivel Hoisting Plugs

Vidye Matkaplar / T.C. Bits

Wire - Line Karotiyer Başlığı
Wire - Line Core Barrel Head
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Overshot

ve projesi sayısı, Kasım 2011 tarihinden itibaren ayda 12 yeni
projenin eklenmesi ile 98 proje üzerinde çalışan, 37 farklı halka
açık yeni şirketin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Büyük bir
kısmının Kanada’da yer aldığı bu projelere her gün yenileri eklenmeye devam etmektedir.
Fakat burada şu yorumu yapmak da yanlış olmayacaktır; grafitin bu kadar cazip ve yüksek karlı bir madencilik faaliyeti haline
gelmesi ile ortaya çıkan 100’e yakın proje ile bir balon oluştuğu
söylenebilir. Yeni ortaya çıkan şirketlerin tamamı halka açık şirketlerdir ve halka açık şirketler daha çok finans toplamaya ve
projeyi pazarlamaya odaklanmaktadırlar. Bu firmalar finansal
kestirim olarak mevcut fiyatları temel alarak yüksek maliyetlere
karşılık yüksek karlılık öngörmektedirler. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, fiyatlar çok kısa sürede bu seviyelere ulaşmış ve bunda ana etken olarak da Çin’in durumu ana belirleyici olmuştur.
Arz yönünde meydana gelecek iyileşmeler doğrudan fiyatlara
düşüş olarak yansıyacak, bu da bu projelerin büyük bir kısmını
cazip olmaktan çıkaracaktır.

1980’li yıllarda ülkemizde yer altı madenciliği yöntemiyle grafit
üreten iki maden bulunmaktaydı(16). Bunlar Kütahya - Altıntaş Oysu bölgesinde bulunan Karabacak Madenciliğe ait saha ile
Muğla - Milas-Yayladere’de bulunan Bilginer Madenciliğe ait
sahalardır. Her iki firma da zenginleştirme üzerine çalışmalar
yürütmüş, 1991 yılında Oysu’da 100 ton gün kapasiteli bir flotasyon tesisi kurulmuş(16), aynı şekilde Yayladere’de de küçük
bir pilot tesis kurulmuştur. Fakat 1992 yılında gerek Rusya’nın
çökmesi ile Petrol Koku’nun grafite alternatif olarak demir çelik
sanayinde kullanılması ve gerekse Çin’in çok düşük fiyatlarla piyasaya girmesi ile grafit piyasası adeta bir çöküşe girmiş ve hem
ülkemizde hem de Dünya’da birçok ocak ve tesis üretimlerini
durdurmak zorunda kalmışlardır.

Genel düşünce ve eğilim, aynı zamanda kişisel fikrim, bu projelerin büyük bir kısmının hayata geçemeyeceği yönündedir. Çünkü
projeler madencilik projelerinden çok finansal yatırım projeleridir. Kağıt üzerinde karlı projeler olarak görünseler de, birçoğu
madencilik projesi olarak mantık sınırlarını zorlamaktadır.

Ülkemizdeki Durum
Sekizince Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda(15): “Türkiye’de grafit çalışmaları, Maden Dairesi ve MTA Genel Müdürlüğü kayıtlarına
göre, 1941 yılında başlamış ve 22’yi aşkın bölgede ekonomik
değere sahip, az sayıda yatağın varlığı saptanmıştır. Ülkemizdeki oluşumların tamamına yakını amorf tip grafittir” şeklinde bir
açıklama yer almıştır. Açıkçası ülkemizde grafit konusunda birkaç saha dışında çok da detaylı çalışmalara rastlayamıyoruz. Fakat yapılan çalışmalarda en azından bizlere potansiyel bölgeler
hakkında bilgiler verilmektedir. Aşağıdaki tabloda ülkemizde
yer alan başlıca grafit zuhurları verilmektedir. Fakat bu değerler
yapılan yüzeysel çalışmalar sonucu belirlenen ve görülebilen
kısımlara ait rezervlerden oluşmaktadır.

Oysu Flotasyon Tesisi 1

1999 yılına kadar az da olsa ülkemizde grafit üretimi devam
etmiş, fakat bunun sonrasında ciddi bir üretim söz konusu olamamıştır, 2008 - 2009 yıllarında Oysu’da bulunan tesis kısmen
üretime başlamış ve bir miktar üretim yapmıştır.
Yıl

Yer/Şehir

Üretim (ton)

Tüketim (ton)

Rezerv Miktarı (Ton)

Ortalama C %

1985

-

4.100,00

Yozgat

< 100 000

45

1986

3.586,00

4.000,00

Kastamonu

Bilinmiyor

60

1987

8.900,00

3.400,00

Aydin

150 000

10

1988

12.911,00

13.000,00

İzmir - Tire - Karamersin

150 000

8

1989

11.000,00

12.000,00

İzmir - Tire - Çeşme

200 000

6

1990

18.712,00

18.712,00

İzmir - Tire - Başköy

150 000

10

1991

26.763,00

26.763,00

İstanbul

150 000

30

1994

5.000,00

25.000

Mersin

Bilinmiyor

45

1995

5.000,00

25.000

Adıyaman

Bilinmiyor

45

1996

5.000,00

25.000

Muğla

30 000

10

1997

5.000,00

25.000

Kütahya - Oysu

130 000

20

1998

5.000,00

25.000

1999

5.000,00

25.000

Tablo 4: Türkiye’nin başlıca Grafit oluşumları(15)

Tablo 5: Türkiye Grafit Üretimi(15)
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Bu tablodaki en önemli
veri 1991 yılında ulaşılmış
26.000 tonluk üretimdir.
20 yıl öncesinin teknolojisi ile bu üretim seviyesine
ulaşılabilmiştir. Aynı üretim
seviyeleri tekrar yakalanabilirse, Türkiye dünyada
grafit üretiminde ilk beş
ülke içerisine girebilecektir. Kişisel tecrübelerim ve
bizzat gördüğüm ocaklar
sebebiyle bu konuda yeterli potansiyelimiz olduğuna
inanıyorum. Özellikle yüksek saflıkta grafit üretile-

Bilgisayar Destekli Delme Sistemi (TCAD)

Kolay kullanım ve doğru bilgiler

Yüksek Verimlilik

Sandvik ile
Mükemmele Ulaşın
Sandvik DD serisi maden jumboları, her zaman istenilen kapasitede ve doğru delme sonuçları alınması ve
kullanıcılara delme prosesiyle ilgili geribildirim verilmesi için en son teknoloji ile donatılmıştır.
Sandvik’in Bilgisayar Destekli Delme sistemi (TCAD) son derece dayanıklı ve yüksek ölçüm hassasiyeti sağlayacak
biçimde tasarlanmıştır. Delik uzunlukları ve delme açılarının hassas bir şekilde kontrol edilebilmesi, kullanıcılara
para ve zaman olarak geri dönmektedir. TCAD / TLOG data sistemiyle yapılan planlama ve raporlama, daha verimli
atımlar yapılabilmesine imkan sağlamakla birlikte; toplam delik sayısının da azaltılmasını mümkün kılmaktadır.
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bilirse, elde edilecek katma değer daha da artacaktır. Bu konuda geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz maden yüksek mühendisi
Uygur Urcun’un önemli çalışmaları olmuş, laboratuvar ortamında yüksek tenörlere ulaşabilmişti. Sevdiğim ve saygı duyduğum bir büyüğüm olarak kendisini bu vesileyle bir kez daha
rahmetle anıyorum.

Sonuç
Grafit, önemi giderek artan stratejik, kritik bir hammaddedir ve
ülkemizde de üretimi 30 yılı aşkın bir zamandır yapılmaktadır.
Mevcut rezervlerimizin ortalaması oldukça yüksek ve üretim
oldukça düşük
m a l i y e t l i d i r.
Dünya çapında hizmet veren önemli bir
laboratuvar/
analiz şirketinin
Kanadalı bir firma için yaptığı
ön ekonomik
değerlendirme
(yüksek maliyetli projelerden bir tanesidir) temel alınacak olursa, giriş
Mersin-Anamur-Bozyazı Grafit Numunesi
cevher
tonu
başına konsantre üretim maliyeti yaklaşık 20
USD(17) seviyelerindedir. % 20 ortalama tenörlü bir grafit ocağından, satılabilir
tenör olan % 80 - 85 tenörlü grafit konsantresi üretim maliyeti, kaba bir hesapla 100 USD civarında olmaktadır. Söz konusu
konsantrenin satış fiyatının 600 - 800 USD/ton olduğu düşünülürse, madencilik anlamında yüksek karlı projeler ortaya çıkabilmektedir. Mevcut fiyat seviyeleri, rezervi düşük olsa dahi

Paketlenmiş Amorf Grafit - Oysu Grafit Tesisi
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birçok grafit madenini karlı ve işletilebilir bir konuma getirmektedir. Kişisel fikrim, şu anda grafit konusunda yatırım yapmanın
tam zamanı olduğu şeklindedir. Fiyat düşüşleri yaşansa bile ülkemizdeki maliyetler yine de karlı bir madencilik faaliyetine izin
verecektir. Mevcut zuhurlar daha detaylı incelenip, yüksek tenörlü ve katma değeri yüksek ürünler üzerinde de gerekli Ar-Ge
çalışmalarının yapılması, ülkemizi grafit madenciliği ve ürünleri
konusunda dünyada önemli bir konuma getirecektir.

Pul Grafit Mikroskop Görüntüsü

Dünyadaki gelişmeleri takip ederek ülke olarak bizler de kendi
madencilik stratejilerimizi geliştirerek grafit, antimon, tungsten
gibi daha önce ülkemizde üretilmiş ya da hala üretilmekte olan
kritik hammaddeler konusunda kendi potansiyelimizi geliştirebiliriz. Türkiye belki Avustralya ya da Güney Afrika gibi çok
büyük ölçekli üretim yapılan madencilik potansiyeline sahip
olamayabilir fakat doğru stratejiler, doğru yatırımlar ve Ar-Ge
ile büyük projelere eşdeğer kar ve gelir elde edebilir.
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Flotasyon gibi zenginleştirme yöntemleri, düşük tenörlü cevherlerin değerlendirilmesine olanak sağlar ancak beraberinde bertaraf edilmesi gereken önemli miktarda (tipik olarak beslenen cevherin % 95 - 98’i) tesis
atığı açığa çıkar. Bu nedenle zenginleştirme projelerini, esas olarak bir
“atık yönetimi” projesi olarak da değerlendirmek gerekir. Tesis atıklarının
depolanması, duraylılığı ve emniyeti, su ve toprak kalitesi üzerindeki etkileri önemli çevresel sorunlardır.
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M

aden işletmelerinde yer alan önemli çevresel
sorunlardan birisi olan sülfürlü mineral (pirit
vb.) içeren atıkların atmosferik koşullar altında
depolanması, asidik maden suyu (AMD) oluşumuna ve atıkta bulunan arsenik (As), bakır (Cu) ve çinko (Zn)
gibi ağır metallerin salınmasına, çevredeki su kaynaklarının
ve toprağın kirlenmesine yol açabilmektedir (Şekil 1)(2). Artan
çevresel ve yasal kısıtlamalar da bu tür tesis atıklarının emniyetli ve güvenli bir şekilde yönetilmesini zorunlu kılmaktadır.

Dünya genelinde 3500’den fazla atık barajı olduğu belirtilmektedir(6). Ancak atık barajlarında özellikle 1960-1980 yılları
arasında yılda ortalama 5, 1980-2011 yılları arasında yılda ortalama 2 kaza oluşumu birçok kişinin hayatını kaybetmesine,
yapısal hasarlara, tarım ve orman arazilerinin zarar görmesine
ve olumsuz çevresel etkilere (su kirliliği vb.) neden olmuştur(20).
Dünya genelinde 2000 yılı öncesi 198, 2000 yılı ve sonrası ise
toplam 22 adet atık barajı kazası meydana gelmiştir(3, 23). Atık
barajlarında;

Günümüzde cevher zenginleştirme işlemleri sonucu açığa çıkan tesis atıkları genellikle yer üstü atık barajlarında depolanmakta, derin denizlere deşarj
edilmekte veya arakatlı kazı
ve kes-doldur gibi üretim
2008 yılı Ekim
yöntemlerinin uygulandığı
ayı envanterine
yer altı işletmelerinde dolgu
göre ülkemizdeki
malzemesi olarak kullanılmaktadır.
91 cevher

i) Uygun tasarım, inşaat, işletme ve yönetim yapılmaması,
ii) Olumsuz iklim koşulları (fazla yağış vb.)
iii) Yetersiz baraj yüksekliği ve aşırı atık depolama,
iv) Zemin koşulları, sıvılaşma, şev duraysızlığı ve yer değiştirme,
v) Drenaj koşulları, sızıntı ve gözenek suyu basıncı(3)
gibi nedenlerden dolayı meydana gelen kazalar, atıkların bertarafı konusunda yeni teknolojilerin gelişimine katkıda bulunmuştur. İlk olarak 1980 yılında Almanya’nın Bad Grund madeninde kullanılan ve başarısından dolayı dünyada giderek yaygınlaşan “macun dolgu teknolojisi” tesis atıklarının yer altı üretim boşluklarında emniyetli bir şekilde depolanmasına olanak
sağlamaktadır(18). Tesis atıklarının yer altında depolanabilirliği,
atıkların karakterizasyonuna, atığın depolanacağı çevre koşullarına, kısa ve uzun dönemli duraylılık koşullarına ve reolojik
özelliklere vb. bağlıdır.

zenginleştirme
tesisinde, yılda
26.500.000 ton
atık üretilmektedir

Derin deniz deşarjı yönteminde atıklar, deniz veya okyanuslarda, kıyıdan uzaktaki
derin zonlara depolanır. Bu
yöntemle atık bertarafı deni-

zin yakın ve derin, yağışın çok, buharlaşmanın az olduğu bölgelerde
yapılabildiğinden dolayı uygulama
alanı oldukça kısıtlıdır(8). Tasarımı iyi
yapılmış, inşaatı ve denetimleri doğru yapılan atık barajlarında atıkların
emniyetli bir şekilde depolanması
ve bertaraf edilmesi dünya genelinde oldukça yaygın bir uygulama
alanına sahiptir.
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Şekil 1: Madencilik işlemleri sonucu asidik maden suyu (AMD) oluşumu (2)
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Türkiye’de Atıklarla İlgili Mevcut Durum
2008 yılı Ekim ayı envanterine göre ülkemizde bulunan 91 adet
cevher zenginleştirme tesisinde, yılda yaklaşık 26.500.000 ton
tesis atığı üretilmektedir(1). Bu atıkların % 79’u metalik madenler, % 16’sı enerji hammaddeleri ve % 5’i de endüstriyel hammaddelerin zenginleştirilmesi sonucu oluşmaktadır (Şekil 2).

için bağlayıcı madde ile dolgunun yer altı üretim boşluklarına
istenen kıvamda taşınması ve bağlayıcının hidratasyonunu
sağlamak amacıyla ilave edilen karışım suyundan oluşmaktadır.
Uygun bir atık yönetimi yöntemi olan macun dolguyu kaya ve
hidrolik dolguya kıyasla günümüzde avantajlı kılan en önemli
özellikleri, işletme maliyetlerinin düşük olması, cevher zenginleştirme işlemleri sonucu açığa çıkan
tesis atıklarının büyük bir kısmının yer
altında depolanabilmesine imkan sağlaması ve böylece yer üstü atık depolama ve rehabilitasyon maliyetlerinin
azaltılmasıdır. Yer altı üretim boşluklarına depolanabilecek atık miktarı, macun
dolgunun akışkanlığına ve yoğunluğuna bağlıdır. Tesis atığının macun dolgu
malzemesi olarak kullanılabilmesi için
20 µm altı malzeme içeriğinin ağırlıkça
≥%15 olması gerekmektedir. İnce tanelerin kolloidal su tutma özelliği dolgunun akışkan bir yapıda boru hattı ile yer
altına taşınmasına yardımcı olmaktadır
(Şekil 4).

Şekil 2: Ülkemizde üretilen tesis atıklarının metallere göre dağılımı (1)

Bu atıkların yaklaşık % 15’i doğrudan deşarj, % 8’i dolgu malzemesi olarak kullanılmakta, % 77’si ise atık barajları ve atık
havuzlarında depolanmaktadır. Örneğin; Gümüşhane Mastra
Altın Madeni ve Kastamonu Küre Bakır Madeni’nde tesis atıklarının tamamı atık barajında depolamaktadır (Şekil 3). Çayeli
Bakır İşletmeleri’nde ise tesis atıklarının yaklaşık % 75’i macun
dolgu malzemesi olarak yer altı üretim boşluklarında, geri kalan
% 25’lik kısım ise derin deniz deşarjı ile bertaraf edilmektedir.
Ülkemizde bulunan toplam 25 adet atık barajında bugüne kadar çok ciddi bir atık barajı kazası yaşanmamıştır.

Macun Dolgu Teknolojisi
Macun dolgu, yüksek yoğunluklu cevher zenginleştirme tesis
atığı (tane boyut dağılımı ve özgül ağırlığına bağlı olarak % 75
- 85 katı oranında), dolgunun dayanım kazanımı ve duraylılığı
(a)

Şekil 3: Gümüşhane Mastra Altın Tesisi (a) ve Küre Flotasyon Tesisi (b) atık barajları

••

••

Macun dolgu teknolojisinin bazı önemli avantajları şunlardır:
•• Tesis atıklarının büyük bir kısmının
yer altında depolanmasını sağlar. Böylece yer üstü atık depolama ve rehabilitasyon maliyetlerini azaltır.
Kaya ve hidrolik dolguya kıyasla macun dolgunun taşınması ve yerleştirilmesi esnasında ayrışmanın oluşmaması, yer
altı üretim boşluklarının tamamının doldurulmasına imkan
sağlamakta (porozite ve boşluk oluşumu engellenmekte) ve
böylece tavan oturmalarının önüne geçilerek emniyetli çalışma koşulları oluşturulmaktadır.
Zenginleştirme işlemleri sırasında çeşitli kimyasallar ilave
edilen proses suyunun yaklaşık % 90’ı tikiner ve filtreleme işlemleri esnasında geri kazanılmaktadır. Ayrıca macun dolgunun geçirimliliğinin düşük, doygunluk derecesinin yüksek
olması hem dolgu içerisindeki suyun dışarıya sızmasını, hem
de yer altı suyunun dolgu içerisinden geçişini engellemektedir. Ayrıca oksijenin dolgu içerisine difüzyonu ve ortamdaki
sülfürlü minerallerin oksidasyonu sonucu asit maden drenajı (AMD) oluşum riski azalmaktadır.
•• Boru hattı ile yer altına taşınması,
(b)
klasik taşıma sistemlerinin (konveyör ve
mobil ekipmanlar) yol açtığı problemleri
(tahkimatın zarar görmesi, trafik problemi vb.) azaltmaktadır.
•• Dolgu işleminin hızlı olması ve aynı
çimento oranında hidrolik dolguya kıyasla daha yüksek dayanım kazanımı
sağlaması madencilik işlemlerinin (ocağın döngü süresi) kısalmasını sağlar.
•• Dolguya ilave edilen çimento dayanım kazanımının yanında dolgunun
geçirimsizliğini ve nötralizasyon po15 Temmuz 2012
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aşamasında olduğu bilinmektedir (Şekil 5)(22). Kanada yer altı
madenciliğinde kullanılan dolgu malzemesinin % 64’ünün atık
kaya (% 36’sı çimentolu, % 28’i çimentosuz), % 32’sinin tesis atığı (% 27’si çimentolu, % 5’i çimentosuz) ve geri kalan % 4’ünün
ise çimentosuz kum ve çakıldan oluştuğu bildirilmiştir(15).

Şekil 4: Macun Dolgu Üretimi Süreçleri

Ülkemiz yer altı madenciliğinde uygulanan dolgu sistemlerine yönelik detaylı bir çalışma bulunmamasına karşın, genellikle kaya dolgu sisteminden faydalanılmaktadır. Ülkemizde
macun dolgu teknolojisi ise ilk defa 1999 yılında Çayeli Bakır
İşletmeleri’nde uygulanmaya başlanmış olup, başarılı bir şekilde halen devam etmektedir. Çayeli macun dolgu tesisi, ağırlıkça % 82 katı oranına sahip ve saatte 45 m3’lük macun üretme
kapasitesine sahiptir. Yılda yer altı üretim boşluklarına yerleştirilen yaklaşık 250.000 m3 dolgunun % 75’i macun dolgu yöntemi, geri kalan % 25’lik kısım ise çimentolu/çimentosuz pasa
dolgu ile gerçekleştirilmektedir(9). Kastamonu - Küre’de yer
alan yer altı bakır işletmesi tesis atıkları yer üstü atık barajında
depolanmakta, yer altı üretim boşluklarının tahkimatı çimentolu kaya dolgu yöntemi ile sağlanmaktadır. 2012 yılında hem
zenginleştirme tesisinden çıkan hem de barajda biriken atıkları
yer altı üretim boşluklarında depolamak ve açıklıkların tahkimatını sağlamak amacıyla macun dolgu tesisinin kurulumuna
yönelik altyapı çalışmalarına başlanmıştır. İzmir - Efemçukuru
Altın Madeni’nde de tesis atıklarının % 50’lik kısmının, susuzlandırıldıktan (yaklaşık % 10 nem içeriğinde) sonra yer üstünde
depolanması, geri kalan kısmının ise macun dolgu yöntemi ile
yer altı üretim açıklıklarının tahkimatında kullanılması planlanmaktadır.

tansiyelini artırarak AMD oluşumunu azaltmaktadır.

•• Topukların kazanımını sağlayarak verimliliği artırır, tahkimat
işlevi görür, çalışanlar ve ekipmanlar için çalışma platformu
oluşturur.

Yer altı madenciliğinde, madeni alınmış üretim boşluklarını
doldurmak veya tahkimat sağlamak amacıyla çimentolu macun dolgu kullanımı, özellikle Kanada ve Avustralya’da oldukça
yaygındır. Macun dolgu teknolojisi, özellikle son 30 yılda büyük
gelişme kaydetmiştir. Dünya genelinde kapasiteleri 12 - 200 m3/
saat arasında değişen yaklaşık 100 adet macun dolgu tesisinin
aktif olarak çalıştığı, 30 civarında tesisin de tasarım ve kurulum

Şekil 5: Dünyada Macun Dolgu Teknolojisinin Kullanımı
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Macun Dolgu Tasarımında Önemli Faktörler
Macun dolgu sistemlerinin tasarımında, dolgunun hazırlanması, yer altına taşınması, barikat dizaynı, dolgunun yerleştirilmesi, dolgunun dayanım ve duraylılığı, reolojik özellikleri, su
kalitesine etkisi ve maliyeti gibi birçok faktör etkendir(4). Macun dolgu sistemlerinin tasarımındaki yanlışlıklar sonucu yer
altında meydana gelebilecek göçükler ve barikat yenilmeleri,
çevresel problemlere (tasman vb.), iş gücü kaybına ve üretimin
azalmasına (hatta durmasına) neden olabilir. Bu nedenle macun dolgu tesisi kurulmadan önce/sonra mutlaka dolgunun su
kalitesine etkisinin, reolojik özelliklerinin, kısa ve uzun dönemde dayanım ve duraylılığının detaylı olarak incelenmesi ve optimizasyonu gerekir. Pratikte dolgunun dayanımı, düşük maliyeti
ve maden işletmelerinde rutin olarak kullanılmasından dolayı,
tek eksenli basınç dayanım testi ile belirlenmektedir (Şekil 6).
Kes-doldur ve arakatlı kazı üretim yöntemlerinin uygulandığı
yer altı madenlerinde, birincil üretim boşluğuna (stope) yerleştirilen macun dolgunun, yan stopeların üretimi ve dolgu ile
doldurulması işlemleri tamamlanıncaya kadar geçen sürede
kendi stabilitesini sağlaması gerekmektedir. Uygulamada bu
amaçla yerleştirilen dolgunun 28 günlük kür süresi sonunda 1
MPa dayanım kazanması ve 180 gün boyunca dayanımını koruması istenmektedir. Tavan tahkimatı sağlaması amacıyla yerleştirilen dolgunun ise minimum 4 MPa dayanıma sahip olması
beklenir.

Dolgunun dayanım ve duraylılığı, atık, bağlayıcı ve kullanılan
suyun fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri ile yakından
ilişkilidir(5, 16, 10, 11). Ayrıca yer altı kür koşulları (nem ve sıcaklık),

bu nedenle her bir dolgu uygulaması için en uygun karışım dizaynının (optimum bağlayıcı oranı, bağlayıcı tipi vb.) ayrı olarak
belirlenmesi gerektiğini göstermiştir (17, 21, 12, 13, 19, 7).

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 6: Laboratuvar ölçekli macun dolgu testleri: Karışımın hazırlanması (a), sıkılama ve kaplara döküm (b), kür (c)
ve tek eksenli basınç ve deformasyon testi (d)

barikatın sağlamlığı, dolgu yerleştirme şekli, yanal basınçlar ve
patlatma kaynaklı titreşimler de dolgunun mekanik özelliklerini etkilemektedir (Şekil 7). Yapılan çalışmalar, bir macun dolgu
uygulamasında yüksek dayanım ve duraylılık sağlayan bir karışım tasarımının tüm işletmeler için genelleştirilemeyeceğini,

Dolgunun yer üstü macun dolgu tesisinde hazırlanıp yer altı üretim boşluklarına boru hattı ile taşınabilmesi
için belirli bir akışkanlığa sahip olması
gerekmektedir. Dolgunun reolojik davranışının önceden belirlenmesi, pompa
bakım ve enerji maliyetlerini azaltarak
boru hattında meydana gelecek aşınma
ve tıkanmaları engelleyecektir. Macun
dolgunun reolojik özellikleri, genellikle
kıvam (slamp) testi ile ölçülebilir. Kıvam
ölçümünün yanı sıra akma gerilmesi
(yield stress) ve viskozite ölçümlerinin
de yapılması dolgunun reolojik davranışını anlamada ve taşıma sistemlerinin
tasarımında faydalı olacaktır. Dolguyu
oluşturan bileşenlerini fiziksel, kimyasal
ve mineralojik özelliklerine bağlı olarak
macun dolgunun kıvamı genellikle 6-10
inç arasında, akma gerilmesi değeri ise
100 - 700 Pa arasında değişmektedir.

Tablo 1’de görüldüğü üzere tesis kurulum kapasitesi ve yer altı nakliye sistemine bağlı olarak macun
dolgunun ilk yatırım maliyeti 5 - 7 milyon USD arasında değişmektedir(14). Ancak işletme maliyetleri kaya ve hidrolik dolguya
kıyasla ortalama % 50 daha düşüktür. Macun dolgu uygulamasında işletme maliyetlerinin en önemli kısmını (yaklaşık %
50-75) çimento sarfiyatı oluşturmaktadır. Dolgunun dayanım ve duraylılığını
artırmak için karışıma ilave edilecek %
1’lik bağlayıcı artışı işletme maliyetlerini
olumsuz yönde etkileyecektir (yaklaşık 1
USD/ton maliyet artışı). Bu nedenle son
yıllarda Portland çimentosu yerine belirli oranlarda puzolanik özelliğe sahip
mineral ve akışkanlaştırıcı özelliğe sahip
kimyasal katkılar kullanılarak işletme
maliyetleri azaltılmaya çalışılmaktadır(5,
21, 10, 12)
.

Sonuçlar

Şekil 7: Macun dolgu performansını etkileyen parametreler
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Cevher zenginleştirme işlemleri sonucu yüksek miktarlarda atık üretilir. Tesis
atıklarının uygun şekilde depolanması
/ bertaraf edilmesi, kimyasal ve mineralojik özelliklerine bağlı olarak oluşacak
ağır metal kirliliği ve AMD gibi çevresel
sorunların kontrol edilmesi açısından
büyük önem taşımaktadır. Tesis atıkları
(% 75 - 85 katı), bağlayıcı (% 5 - 10) ve
su ilave edilerek macun kıvamında

İlk Yatırım
Maliyeti (USD)

İşletme Adı / Yer

İşlem / Kurulum

Greens Creek gümüş madeni, Juneau, Alaska, ABD

Tesis kurulumu (84 ton/saat
kapasiteli) ve yer altı boru hattı
(6 - 8”) nakliye sistemi

6 x 106

Zinkgruvan çinko - kurşun
- gümüş madeni, Zinkgruvan, İsveç

Tesis kurulumu (90 ton/saat
kapasiteli) ve yer altı boru hattı
nakliye sistemi

6 x 106

Red Lake altın madeni,
Ontario, Kanada

Tesis kurulumu (50 ton/saat
kapasiteli) ve yer altı boru hattı
nakliye sistemi

5 x 106

Bulyanhulu altın madeni,
Tanzanya, Afrika

Tesis kurulumu (180 ton/saat
kapasiteli) ve yer altı boru hattı
nakliye sistemi

7 x 106

Campbell altın madeni,
Red Lake, Ontario, Kanada

Tesis kurulumu (60 ton/saat
kapasiteli) ve yer altı boru hattı
nakliye sistemi

7 x 106

Çayeli bakır işletmeleri,
Rize, Türkiye

Tesis kurulumu (90 ton/saat
kapasiteli) ve yer altı boru hattı
nakliye sistemi

6 x 106

Cannington kurşun - çinko
madeni, Queensland,
Avustralya

Tesis kurulumu (175 ton/saat
kapasiteli) ve yer altı boru hattı
nakliye sistemi

7 x 106

Tablo 1: Macun dolgunun tesis kurulumuna bağlı ilk yatırım maliyetleri (14)

(6-10 inç) yer altı üretim boşluklarına, tahkimat sağlamak ve
yer altında daha güvenli çalışma koşulları oluşturmak amacıyla
doldurulabilir. Macun dolgu, tesis atıklarının yer altında depolanmasına ve böylece yer üstü atık depolama ve rehabilitasyon
maliyetlerinin azaltılmasına olanak sağlaması nedeniyle en uygun atık yönetimi yöntemlerinden biridir. Ayrıca kaya ve hidrolik dolguya kıyasla işletme maliyetlerinin düşük olması yöntemin uygulanabilirliğini avantajlı hale getirmektedir. Macun
dolgu teknolojisinin geliştirilmesi ve ülkemiz yer altı madenciliğinde kullanımının yaygınlaştırılması, Avrupa Birliği’ne uyum
süresince ülkemiz madenciliğinin sürdürülebilir gelişiminde
“atıkların yönetimi” konusunda karşılaşabileceği problemlerin
çözümüne katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
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Maden

Kontrol Merkezleri

İ

nsanoğlu tarih ilerledikçe, geçmişten gelen birikimleri de
kullanarak, bilim ve teknolojide hiç olmadığı kadar ilerleme sağlamıştır ve bu ilerlemeyi sürdürmektedir. Bugün
gelinen noktada bir çok sektör çalışanları, farklı makinelerden, kameralardan, sensörlerden, insanlardan ve burada
sayamadığım diğer çeşitli araçlardan gelen veriler tarafından
kuşatılmaktadır. Yaklaşık 50 sene önce bu durumun farkında
olan Kuzey Amerika’lı araştırmacılar, insanların daha kaliteli
kararlar alabilmesi amacıyla ilk bilgisayarlı karar destek sistemini üretim planlamasında kullanmıştı. Karar destek sistemleri, bilgisayara dayalı, modelleri ve yapısal olmayan verisel
işlemleri bir araya getirerek, bir kullanıcı arayüzüyle bilgileri
kapsamlı bir biçimde kullanıcıların hizmetine sunan sistem
olarak tanımlanmaktadır. Daha basit bir ifadeyle kullanıcıların
karar vermelerini kolaylaştıran bilgisayar tabanlı sistemlerdir.
Bu sistemler genellikle verileri ve modelleri/algoritmaları kullanarak daha etkin kararlar verilmesini sağlamaktadırlar.
Madencilikte karar destek sistemleri uygulamaları genellikle, operasyonda kritik kararlar veren personellerin aynı odaya
taşınmasıyla yapılmaktadır. Bu sayede bu personeller sistem
tarafından üretilen verileri inceleyerek ve bu bilgileri etkin bir
şekilde değerlendirerek, bakım-onarım ve operasyonel noktalarda kararlar almaktadırlar. Ancak çoğu zaman, değişik birimlerin kontrol operatörlerinin ve sistemlerinin aynı yere taşınması
sonucunda sistemler entegre edilmez, yalnızca merkezileşir.
Entegrasyon ve merkezileştirme birbirinden çok farklı iki terimdir. Entegrasyonu sağlanmış olan bir sistemde değişik modüller
birbirini tanır ve karar verirken, entegrasyonu sağlanan bütün
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sistemler göz önünde bulundurulur. Örneğin bir bakır madeninde sondaj makinesinden aldığı verileri kullanarak patlatma
dizaynını bir algoritma yapar ve buna göre deliklerde kullanılacak optimum patlayıcı madde miktarını tavsiye eder. Merkezileştirilmiş bir sistemde ise değişik prosesler kendi başlarına sonuçları üretir ancak bu sonuçların diğer proseslere olan etkisini
algılayamaz.
Son yıllarda otomasyon ve uzaktan kumanda ile yönetim prosesleri mümkün hale gelmişlerdir. Farklı bileşenlerden veriler
bilgisayar ağına aktarılmakta ve bu sayede kontrol merkezi
operatörleri sistemi gözlemekte ve/veya müdahalede bulunmaktadır. Bu tür merkezler gerçek zamanlı veriler sağlamakta,
karar veren kişiler de bu verilerden yola çıkarak üretkenliği
arttırmaya yönelik stratejik değişiklikler yapmaktadırlar. Bu sistemlere bilinen en yaygın örnek olarak filo yönetim sistemleri
veya ekipman sağlık gözlem merkezleri gösterilebilir. Geleneksel maden yönetiminden farklı olarak bu tür merkezler karar
vericilerin veya diğer adıyla kontrol merkezi operatörlerinin
diğer çalışanlarla iletişimini azaltırken, bilgisayarla olan iletişimlerini arttırmaktadır. Bu sebeple insan-bilgisayar etkileşimi
böyle yerlerde oldukça önemlidir.

İnsan-Makine Etkileşimi
Bilgisayar ve kullanıcısı arasında her tür iletişim bir etkileşim
olarak kabul edilmektedir. Otomasyon, daha büyük proseslerin
yalnızca bir kontrol odasından yönetilebilmesini mümkün kılmaktadır. Madencilikte kontrol merkezi uygulamaları operatörler için en iyi uygulama yöntemini paylaşım noktasında fırsat

yaratmış olsa da; kalite noktasında endişeler uyandırabilmektedir. Bahsi geçen etkileşimin kalitesi değişik şartlarda operatörlerin performansının ölçülmesiyle elde edilebilir. Örneğin, bir
operatör gelişen bir durumu kolay algılayıp, etkili bir biçimde
cevap verebiliyorsa bu etkileşim prosese olumlu katkıda bulunur ve etkileşimin yararlı olduğu söylenebilir.

İnsan - Makine Arayüzü
Ham veriler veya veri tabanı tabloları son kullanıcılar için tasarlanmamıştırlar. Bunun yerine verileri saklamak, değiştirmek ve
kullanıcı arayüzlerinde, raporlarda veya diğer analiz araçlarında gösterilmek amacıyla kullanılmaktadırlar. İyi tasarlanmamış
kullanıcı arayüzleri (HMI) yapılan işin verimini düşürebilmekte
ve kullanıcılarda strese sebep olabilmektedir. İnsan faktörü ve
ergonomi bilimi temelde mekanik, bilgisayar veya manuel sistemler bazında kullanıcı performansıyla ilgilenmektedir.
Grafik kullanıcı arayüzlerinin basitleştirilmesi ve kolay kullanımı
için kontrol merkezlerindeki ekranların HMI standart tasarım
prosedürlerini göz önünde bulundurması gerekmektedir. Dizayn gereksinimlerinin doğru anlaşılabilmesi için kullanıcıların
görevleri ve katkılarının iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.
Etkin bir grafik arayüz çoğu işlemi, kullanıcıdan en az veri girişi
alarak tamamlar. Bu alanda 2006 yılında ISO standartları yayınlanmış olsa da yaygın bilinen bir diğer uzman Mandel’e göre bir
arayüzün olmazsa olmazları aşağıda sıralanmıştır:

•• Arayüz kullanıcılardan bağımsız üretilmemelidir: Kullanıcıla••

rın kullandıkları terimler ve konseptler arayüzde bulunmalıdır.
Kullanıcıların hafıza yükleri göz önüne alınmalıdır: Arayüz
değişik işlemler sırasında kullanıcılardan bilgileri saklamamalı ve mümkün olduğunca en az hafıza gerektirecek yapı-

da olmalıdır.

•• Arayüzün tutarlı olması: Aynı işlemler aynı sonuçları vermeli,
renkler ve ekran düzeni tutarlı olmalıdır.

Psikolojik Motivasyon
Performans yönetimi maden operasyonlarındaki tüm birimlerde olduğu gibi kontrol merkezlerinde de önemlidir. Performansın yönetilebilmesi için prosesin ölçülüp değerlendirilmesi
gerekmektedir. Ölçülmeyen bir aktivite veya prosesin kontrol
edilmesi mümkün değildir. Kontrol edilemeyen bir şeyin yönetimi ise oldukça zordur. Kaliteli bir performans yönetim sisteminde sadece önemli performans göstergeleri ölçülür. Ancak
aynı zamanda kullanıcıların da bu sistemin çalışmasının bir parçası olması gerekmektedir.
Özellikle büyük operasyonlarda iş gücünün veya ekipmanların
performanslarının ölçülmesi daha zordur. Değişik coğrafyalarda veya operasyonlarda bir veya bir kaç yöntemin kombinasyonu kullanılmaktadır. Kilit performans indikatörleri (KPI) ve
kurumsal karne (balanced scorecard) bilinen en yaygın iki örnektir. Bunun yanında bu tür merkezleri denetleyecek supervizörlerin olduğu madenler de bulunmaktadır.
Hali hazırda çalışmakta olduğumuz önde gelen maden firmalarının hepsinde kontrol merkezlerine oldukça büyük bir rağbet
gösterilmektedir. Bunun için bazı firmalar kendi elemanlarını
kullanarak, bazı firmalar da diğer firmalarla işbirliği veya ortaklık
yaparak kendi kontrol merkezlerini kurmaktadırlar. Bugün önde
gelen firmalardan bazıları milyonlarca dolar yatırım yaparak birden çok madenin kontrolünü aynı noktadan sağlayan merkezler
bile kurmuşlardır. Bu tür yatırımlar aslında geri dönüşü çok büyük olabilecek yatırımlardır ancak böyle bir girişim için yeniden
yapılanma planının hazırlanması gerekmektedir. Bu tür bir yatırımdan sonra operasyonda
halen iş fonksiyonları değişmeyecekse yöneticilerin bu
yapılanma planını gözden
geçirmeleri gerekmektedir.
Maalesef bir çok defa üst
yönetim, bir oda dolusu
parlak ekranın bir araya gelmesinden etkilenip bu tür
yatırımlar için cesur davransa da, o ekranların kullanım
fonksiyonu ve geri dönüşümü beklentilerin çok altında
kalabilmektedir. Bu alanda
yatırım yapmayı düşünen
operasyonların ilk etapta
verecekleri en doğru karar,
tam olarak neye ihtiyaçlarının olduğunu belirlemektir.
Bunu belirleyebilmek için
de alanında uzman kimselere başvurmaları en faydalı
yöntem olacaktır.
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İptalleri - II

Hukuk Soru
Cevap Köşesi
Avukat Cemal Yeşilyurt, her sayıda Maden
Kanunu ve Uyglama Yönetmeliği ile ilgili olarak sizlerle paylaştığı görüşlerinin yanında,
madencilik sektörüyle ilişkili olarak karşılaştığınız hukuksal sorunların çözümüne yol göstermek amacıyla bu sayfadan sorularınıza da
cevap verecektir. İlgili sorularınızı
hukuk@madencilik-turkiye.com
adresine gönderebilirsiniz.

Y

asanın 11’inci maddesi yürürlüğe konulduğu tarihten beri değişikliğe uğramamıştır. Madde, madencilik faaliyetlerinin denetimi ile ilgilidir. Dergimizin
10’uncu sayısında; “Gerek 5177 sayılı Yasa, gerekse
5995 sayılı Yasa ile 10’uncu maddede yapılan değişiklikler sonucu, gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunmak suretiyle
Yasa hükümlerinin uygulanmasını engelleyen ve haksız surette hak iktisap edenlere, 3213 sayılı Yasa’nın 10’uncu maddesi uygulanır, hükmü, Yasa’nın 11’inci maddesiyle de çelişir
haldedir. Zira, 11’inci maddenin 2. fıkrasında, gerçek dışı ve/
veya yanıltıcı beyanda bulunanlara Yasa’nın 10’uncu maddesi
uygulanır, denilmektedir. Böylece, gerçek dışı veya yanıltıcı
beyandan herhangi birini yapana 10’uncu maddenin uygulanacağı 11’inci maddede yer alırken, 10’uncu maddede durum
farklıdır.” demiştik. Bu nedenle son değişiklikler çerçevesinde
maddede yeni bir düzenleme yapılması gereklidir.
Öte yandan, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden hakları
ile ilgili bütün faaliyetlerin yürütülmesini ve vecibelerin yerine
getirilmesinin kontrolünü ve denetimini yapmak ve yönlendirmek için teknik ve mali konularda yerinde incelemek maksadıyla ihtisaslaşmış diğer Devlet kuruluşlarından da yararlanarak
inceleme raporu hazırlatır” kuralının; “Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, maden hakları ile ilgili bütün faaliyetlerin yürütülmesini ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinin kontrol ve denetimini yapar. Gerekirse bu kontrol ve denetimler için diğer Devlet
kuruluşlarından da yararlanabilir” şeklinde değiştirilmesi daha
uygun ve belirgin olacak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının
konu hakkında yetkisi anlaşılır hale gelecektir.
Bakanlık heyetlerinin, ruhsat alanlarında yapacakları denetimler, kaynağını Yasa’nın 11’inci maddesinden almaktadır.
Söz konusu maddenin uygulanması hakkında, Uygulama
Yönetmeliği’nin 74., 75. ve 76. maddelerinde düzenlemeler yapılmıştır.
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Madde 12
Maden üretim ve sevkiyatını düzenleyen, Yasa’nın 12’nci maddesi, üretim faaliyetlerinin Yasa hükümlerine aykırı olarak yapılmasında idari para cezalarını öngörmektedir.
Maddenin 4. fıkrasında; “Denetim ve inceleme sonucunda, yaptığı üretim ve sevkiyatı bildirmediği tespit edilen ruhsat sahiplerine, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten, bildirilmeyen miktar için hesaplanacak Devlet hakkının on katı tutarında
idari para cezası verilir” hükmü getirilmiş, Uygulama Yönetmeliğinin 52. maddesinde de; “Ayrıca bu fiil haksız yere hak iktisabı
kapsamında yapılmış fiil sayılarak Yasa’nın 10’uncu maddesine
göre teminat iradı yapılacağı” öngörülmüştür. Görüleceği üzere, bir fiil iki defa cezalandırılmaktadır. Bu sakıncaya, Yasa’nın
10’uncu maddesinde yapılan açıklamalarda değinilmişti.
Yasa, üretim ve sevkiyatı bildirmediği tespit edilen ruhsat sahibine idari para cezası öngörmüş ve aynı fiile bir de teminat iradı
cezası getirmiştir. Yasa’nın 12’nci maddesinin 4. fıkrasında teminat iradı yoktur. Teminat iradı konusunda, 10’uncu maddenin
8/(e) bendi uygulanmaktadır. Kısa ve yalın bir anlatımla, aynı
fiile iki ceza verilmektedir.
Örneğin, ocakbaşı fiyatı 80 TL eden kömürden 100 ton satılmış ve idareye süresinde bildirilmemiştir. Ödenmesi gereken
Devlet hakkı sözü edilen miktar üzerinden 160 TL’dir (100 x 80
= 8000 x 2 / 100 = 160 TL). Yasanın 12/4’üncü maddesi somut
olaya uygulandığında, 160 x 10 = 1600 TL (İdari para cezası)
+ 160 TL (Ödenmesi gereken Devlet Hakkı) = 1760 TL ruhsat
sahibinin ödeyeceği miktardır. Bu miktarın 1600 TL’si idari para
cezası, 160 TL’si bildirilmeyen miktar için ödenmesi gereken
Devlet hakkıdır. Ruhsat sahası 4000 hektar ve 10 yıllık bir işletme ruhsatı ise aynı fiil için teminat iradı olarak ödenecek miktar,
324.000 TL’dir. Alanı aynı süresi 40 yıllık bir işletme ruhsatında
bu miktar 540.000 TL’ye ulaşmaktadır. Zira, Yasanın 10’uncu

maddesine göre yapılan teminat iratları ikiye katlanarak uygulanacaktır. On yıl süreli işletme ruhsat sahibi bu üretimi ruhsat
sahası dışından yapsa idi o zaman ödeyeceği idari para cezası
8000 x 3 = 24.000 TL olacaktı.
Düşünün bir ruhsat sahibi ruhsatının dışına çıkarak (kaçak)
üretim yapıyor, Yasaya göre cezası 24.000 TL oluyor. Bu üretimi
sahasından yapıyor ve sadece idareye bildirmiyor. O takdirde
cezası, 324.000 + 1.600 = 325.600 TL’yi buluyor. Böylesi bir durumun hukuk ve hakkaniyetle bağdaşır yanı yoktur. Kaldı ki,
teminat iradı ile ruhsat teminatı yükseleceğinden, bir sonraki
10’uncu maddenin uygulanması halinde teminatın tekrar ikiye
katlanacağını unutmamak gerekir. Teminat iradının tanınan sürelerde yatırılmaması halinde ise ruhsat iptal edilir. Örneği somutlaştırırsak, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 06.04.2002
gün 13022/576342 sayılı bir işlemiyle, 304,4 ton üretimi bildirmeyen ruhsat sahibine 4.870 TL idari para cezası uygulanırken,
teminat iradı 253.993,32 TL olmuştur.
Ceza Hukuku’nun temel prensiplerine aykırı olarak konulan
10’uncu maddenin 8 (e) fıkrası acilen düzeltilmelidir. Esasen
bir önceki yazımızda belirttiğimiz üzere, anılan maddedeki
düzenleme, “Ruhsat sahasında yapılan üretimlerin beyan edilmemesi” şeklindedir. Ortada zaten beyan edilmeyen bir üretim
olduğuna göre beyan usulünü düzenleyen 10’uncu maddede,
bu şekilde bir kurala yer verilmesinin hiçbir dayanağı ve anlamı yoktur. Mevcut durumuyla 10’uncu madde kendi içinde de
çelişkili hale gelmiştir. Yasa’nın bütününe bakıldığında, ruhsat
sahasında yapılan üretimlerin beyan edilmemesine 10’uncu
maddenin uygulanamayacağı, 12/4’üncü maddenin uygulanacağı tartışmasızdır. Zira bu konuda 12/4’üncü madde açıkça
suçun ne olduğunu ve cezasını da koymuştur.
Teminat iratlarına da bir üst sınır getirilerek çözümü gerekir.
Her defasında ikiye katlanan teminatın, dolaylı yoldan ruhsat
iptalini beraberinde getireceği kaçınılmazdır. Böylesi durumda,
ruhsat sahibi sahasını devir dahi edemez duruma gelebilir. Zira,
devir esnasında yatırılacak teminat, ruhsat sahasının ilk haline
göre değil, teminat iratlarının toplamı kadar bir miktarın yatırılmasını zorunlu kılmaktadır.
Hammadde Üretim İzin Belgesi’ne dayalı faaliyet sırasında,
faaliyeti gerçekleştirenin ürettiği hammaddeyi projede belirtilen amaç dışında kullandığının tespit edilmesi halinde, ilkinde
ocak başı satış bedelinin üç katı tutarında idari para cezası uygulanacak, bu fiilin ikinci kez yapıldığının tespitinde ise üretilen
hammaddenin ocak başı satış bedelinin üç katı idari para cezası
yanında Hammadde Üretim İzin Belgesi iptal edilecektir.
Ruhsatlı, ancak üretim veya işletme izni olmadan aynı grupta
üretim yapıldığının tespiti halinde, üretim faaliyetleri durdurularak teminat irad kaydedilecek, iki, üç ve altı aylık sürede irad
kaydedilen teminat tamamlanmaz ise ruhsat iptal edilecektir.
Konuyla ilgili Uygulama Yönetmeliği’nin, 53/5. maddesine göre
ise; Bu kapsamda yapılan üretimlerin beyan süresi geçmiş ise
ödenmesi gereken Devlet hakkına ilave olarak bildirilmeyen

miktar için hesaplanacak Devlet hakkının on katı tutarında
idari para cezası verilecek, ayrıca bu fiil haksız yere hak iktisabı kapsamında yapılmış fiil sayılarak Yasa’nın 10’uncu maddesi
uygulanacaktır. Beyan süresinin bulunması halinde ise faaliyet
durdurulup, teminat irad kaydedilecektir.
Bu fiile Yasa ile teminat iradı getirildiği, Yönetmelikte ise teminat iradı yanında idari para cezası da konulduğu, görülmektedir. Bir başka anlatımla, 12/7’nin uygulanması sırasında ruhsat
sahibi, 12/4 ve 10’uncu madde yaptırımları ile de karşılaşabilecektir.

Madde 13
İrad kaydedilerek tamamlanması istenilen teminatların ruhsat
sahibi tarafından üç ay içinde yatırılması gerekir. Bu süre içinde
yatırılmaması halinde ikinci bir üç aylık süre verilecek, verilen
bu sürede de teminat yatırılmaz ise faaliyet durdurulacak, takip
eden altı ay içinde de tamamlanmaz ise ruhsat iptal edilecektir.
Yasa’ya göre irad kaydedilen ve tamamlanması gereken teminatlar güncel teminat üzerinden alınacak, süresi içinde yatırılmayan teminatlar her defasında ikiye katlanacaktır.
5995 sayılı Yasa ile getirilen bir yükümlülük ise Çevre Uyum Teminatıdır (ÇUT). Arama dönemi üretim izin belgesi ve işletme
izni istendiğinde ÇUT yatırılacaktır. ÇUT yıllık işletme ruhsat
harcı kadar her yıl Haziran ayının son günü mesai saati bitimine
kadar yatırılır. Süresi içinde yatırılmaması halinde ruhsat teminatı irad kaydedilecektir. 4000 hektarlık ve 10 yıl süreli bir işletme ruhsat sahibi (2012 yılı için) 4.049,25 TL tutarındaki ÇUT’u
ödemediği takdirde, 162.000 TL teminat iradı ile karşı karşıya
kalacaktır. ÇUT, konuluş itibarı ile tutarsız ve bir o kadar da
orantısız bir ceza olarak karşımıza çıkmaktadır.
ÇUT’u süresinde yatırmayan ruhsat sahibine, yatırması gereken
ÇUT kadar teminat iradı yapılması daha uygun olurdu. ÇUT’un
süresinde yatırılmaması halinde, ruhsat teminatının irad kaydedilmesi ise hukuk kurallarının eşitliği ilkesine açıkça aykırıdır.
Teminat iratlarının konuluş gayesi, madencilik faaliyetlerine
ciddiyet kazandırmak ve yasal çerçevede çalışmaların sürdürülmesine yöneliktir. Ruhsat sahasında Maden Yasası’na aykırı bir
durumun tespitinde teminat iradının yapılması uygun olmakla
birlikte, bir unutkanlık neticesi ÇUT’un yatırılmamasının, ruhsat
teminatının iradına sebep olması izah edilir bir ceza şekli değildir. Nihayetinde bu durumun madencilik faaliyetlerine ciddiyet kazandırmakla da bir ilgisi yoktur. Kaldı ki, teminat bir defa
yatırılan bir ödemedir. ÇUT’un her yıl yatırılması onun teminat
olmadığını göstermektedir. Bu durumda yıllık ruhsat harcının
ikiye katlanması gibi bir durumun ortaya çıktığı söylenebilir.
Ancak, süresinde yatırılmayan ruhsat harçları gecikme faizi ile
birlikte yatırılabilirken, ÇUT’un süresinde yatırılmaması, ruhsat
teminatının iradına sebep olmakta ve ruhsatı iptal durumu ile
karşı karşıya getirmektedir. Bu itibarla, ÇUT nevi şahsına mahsus bir mükellefiyettir.
ÇUT’un konuluş gerekçesinde; “Arama ruhsat döneminde üretim izni alanı ile işletme ruhsatlı sahalarda üretim faaliyeti
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sonrası değişen alanın çevre ile uyumlu hale getirilmesi için ilk
kez kanun normunda çevre ile uyum teminatı getirilerek bu
amaca yönelik doğrudan kaynak oluşturulması öngörülmüştür. Bu teminatın özel kanunlarda belirtilen hükümler hariç o
yılki işletme ruhsat harç bedeli kadar olacağı, her yıl Haziran ayı
sonuna kadar ilgili emanet hesabına yatırılması gerektiği belirtilmiştir. Maden üretim faaliyeti ile değişen alanın faaliyet süresince ve sonrasında projesine uygun şekilde çevre emniyetinin
sağlanarak değişen alanın çevreye uyumlu şekilde ıslah edilerek doğaya yeniden kazandırılması vazgeçilmez olduğundan
bu teminatın yatırılmaması halinde idari yaptırım getirilmiştir.”,
denilmiştir. Gerekçeye uygun şekilde konulmuş ÇUT’tan söz etmek mümkün değildir.
“Özel kanunlarda belirtilen hükümler hariç”, olmak üzere ÇUT
alınacaktır. Demek ki, özel yasalar çevreyle uyum için bir düzenleme getirmiş ise maden ruhsat sahibi o düzenlemelere de
uyacaktır. Örneğin, mera tahsis amacının değiştirilmesi isteyen
maden ruhsat sahibi, faaliyet gösterdiği alanı çevreyle uyumlu
hale getirmek konusunda Mera Yönetmeliği kapsamında zarar
verdiği alanları eski vasıf ve kapasitesine getirmek için Komisyonca belirlenecek teminatı yatıracak ve sözleşme imzalayacaktır. Faaliyet sonrasında bir yıl içerisinde söz konusu alanların
eski vasıf ve kapasitesine getirmediği takdirde komisyon alınan
teminatı kullanarak bu görevi yerine getirecek, yapılan tüm
masraflarla birlikte, geçen sürede meydana gelen ot kaybı değeri de maden ruhsat sahibinden tahsil edilecektir.
Anlaşılacağı üzere, ÇUT sadece Maden Yasası kapsamında konulan bir mali yükümlülük değildir.
Önemle dikkat edilmesi gereken bir hususta ÇUT miktarının
tam yatırılmasıdır. On yıllık bir işletme ruhsatında, 2012 yılı için
4.049,25 TL yerine, 4.049,00 TL yatırılmış ise ruhsat teminatının
irad kaydedilmesi kaçınılmazdır.

Madde 17
Arama ruhsatının düzenlenmesinden sonraki ilk bir yıl ön arama dönemidir. Ön arama süresi sonuna kadar, maden arama
projesinde belirtilen faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet

raporunun verilmesi zorunludur. Aksi hale teminat irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir.
Genel arama dönemi süresi sonuna kadar maden arama projesinde belirtilen maden kaynağına ilişkin bilgiler ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını da
gösteren genel arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur.
Aksi takdirde teminat irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir.
Detay arama döneminde her yıl, görünür maden rezervine ilişkin bilgileri ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin
yatırım harcamalarını gösteren detay arama faaliyet raporunun
verilmesi zorunludur. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
ve/veya arama ruhsat süresi sonuna kadar işletme ruhsat talebinde bulunulmaması durumunda teminat irad kaydedilerek
ruhsat iptal edilir.
Arama döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve Pazar araştırmaları yapmak üzere arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, Maden İşleri
Genel Müdürlüğünce, görünür rezervin % 10’una kadar maden
üretim ve satış izni verilebilir. Bu fıkraya aykırı üretim ve satış
yapanlar hakkında 10’uncu maddeye göre işlem yapılacaktır,
konuyla ilgili 10’uncu maddenin 8. fıkrasının, (b) bendinde;
Arama ruhsat döneminde izinsiz üretim veya verilen üretim
izninden fazla satış yapılması, haksız yere hak iktisabı sayılmış
ve haksız yere hak iktisabına imkan veren hususlarla ilgili beyanlarda gerçek dışı ve yanıltıcı beyanlar olarak kabul edilmiştir. Böylesi durumda, teminat iradına gidilecek, irad kaydedilen
teminat iki katına çıkarılacak, üç yıl içinde madde hükümlerinin
üç kez ihlal edilmesi halinde de teminat irad kaydedilip, ruhsat
iptal edilecektir.
Arama döneminde üretim yapılması durumunda satış bilgi formunun Yasa’nın 29’uncu maddesine göre verilmesi zorunludur.
Her yıl nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirilen işletme faaliyeti ile ilgili satış bilgi formu Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilecektir. Yükümlülüğü yerine getirmeyen
ruhsatın teminatı irad kaydedilecek ve faaliyeti durdurulacaktır. Teminatın verilen sürelerde yatırılmaması halinde Yasanın
13’üncü maddesi gereği ruhsat iptal edilecektir.

Ekonomi
www.madencilik-turkiye.com

Temel Maden Fiyatları
DEĞERLİ METALLER (PRECIOUS METALS)
Metal

Son Fiyat

Değişim
%

04.Tem.12

Altın

1568,60

04.Tem.12

Gümüş

Tarih

Metal

-1,55

1593,30

USD / tr. oz

05.Mar.12

Lantanyum Metal ≥ 99%

62

0,00

62,00

USD / kg

27,01

-6,31

28,83

USD / tr. oz

05.Mar.12 Lantanyum Oksit ≥ 99.5%

35

-30,00

50,00

USD / kg

03.Tem.12

Platinyum

1409,00

-1,95

1437,00

USD / tr. oz

Rodyum

1350,00

-6,90

1450,00

USD / tr. oz

03.Tem.12

Palladyum

580,00

-12,91

666,00

USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)
Metal

Son Fiyat

03.Tem.12

Aluminyum

1810,00

Değişim
%

Yıl Sonu Fiyatı
(31.Aralık.2011)

Birim

1991,00

USD / ton

-9,09

Bakır

7353,00

-3,12

7589,50

USD / ton

Çinko

1759,00

-4,71

1846,00

USD / ton

03.Tem.12

Kalay

18525,00

-4,51

19400,00

USD / ton

03.Tem.12

Kurşun

1743,00

-12,21

1985,50

USD / ton

03.Tem.12

Nikel

16175,00

-13,15

18625,00

USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)
Metal

Son Fiyat

26.Haz.12

Antimuan

13800,00

26.Haz.12

Bizmut

10,30

Değişim
%

Yıl Sonu Fiyatı
(31.Aralık.2011)

Birim

0,36

13750,00

USD / ton

-15,57

12,20

USD / lb.

26.Haz.12

Civa

1850,00

0,00

1850,00

USD /şişe

26.Haz.12

İridyum

1057,50

0,71

1050,00

USD / tr. oz

26.Haz.12

1,08

Kobalt

26.Haz.12

Magnezyum

13,50

-15,63

3200,00

1,59

Birim

05.Mar.12

Seryum Metal ≥ 99%

80

-20,00

100,00

USD / kg

05.Mar.12

Seryum Oksit ≥ 99.5%

30

-33,33

45,00

USD / kg

05.Mar.12 Praseodmiyum Metal ≥ 99%

250

0,00

250,00

USD / kg

05.Mar.12 PraseodmiyumOksit ≥99.5%

120

-20,00

150,00

USD / kg

05.Mar.12 Neodmiyum Metal ≥ 99.5%

280

-5,08

295,00

USD / kg

05.Mar.12 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5%

130

-25,71

175,00

USD / kg

05.Mar.12 Samaryum Metal ≥ 99.9%

150

0,00

150,00

USD / kg

3850

0,00

3850,00

USD / kg

250

0,00

250,00

USD / kg

05.Mar.12

Europyum Oksit ≥ 99.5%

05.Mar.12 Gadolinyum Metal ≥ 99.9%

140

7,69

130,00

USD / kg

05.Mar.12

05.Mar.12 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5%
Terbiyum Metal ≥ 99.9%

3300

0,00

3300,00

USD / kg

05.Mar.12

Terbiyum Oksit ≥ 99.5%

2800

16,67

2400,00

USD / kg

05.Mar.12 Disporsiyum Metal ≥ 99%

2700

3,85

2600,00

USD / kg

05.Mar.12 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5%

1500

0,00

1500,00

USD / kg

350

0,00

350,00

USD / kg

05.Mar.12

Erbiyum Metal ≥ 99.9%

05.Mar.12

Erbiyum Oksit ≥ 99.5%

175

0,00

175,00

USD / kg

05.Mar.12

İtriyum Metal ≥ 99.9%

170

0,00

170,00

USD / kg

05.Mar.12

İtriyum Oksit ≥ 99.99%

95

0,00

95,00

USD / kg

05.Mar.12 Skandiyum Metal ≥ 99.9%

18000

0,00

18000,00

USD / kg

USD / lb.

05.Mar.12 Skandiyum Oksit ≥ 99.95%

7200

2,86

7000,00

USD / kg

3150,00

USD / ton

05.Mar.12

29

-40,82

49,00

USD / kg

USD / ton

1,28

-5,26

NorthernMiner

Tarih

Son Fiyat

14,25

USD / lb.

-8,70

3275,00

28700,00

-5,90

30500,00

USD / ton

26.Haz.12

Rutenyum

105,00

0,00

105,00

USD / tr. oz

26.Haz.12

Selenyum

61,00

-10,95

68,50

USD / lb.

26.Haz.12

Tantal

100,00

153,16

39,50

USD / lb.

26.Haz.12

Tungsten

405,00

-8,30

441,66

USD / ton

26.Haz.12

Uranyum

51,00

-2,86

52,50

USD / lb.

26.Haz.12

Vanadyum

6,00

-4,00

6,25

USD / lb.

TÜRKİYE KROM - MANGAN CEVHER FİYATLARI
Metal

Tarih

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Fiyat

Birim

04.Tem.12

Krom cevheri (CIF - Çin)

46 - 48% Konsantre

280-290

USD / dmt

04.Tem.12

Krom cevheri (CIF - Çin)

40 - 42% parça

250-260

USD / dmt

04.Tem.12

Krom cevheri (CIF - Çin)

38 - 40% parça

225-235

USD / dmt

04.Tem.12

Krom cevheri (CIF - Çin)

36 - 38% parça

200-210

USD / dmt

04.Tem.12

Krom cevheri (CIF - Çin)

34 - 36% parça

180-190

USD / dmt

04.Tem.12

Krom cevheri (CIF - Çin)

32 - 34% parça

165-175

USD / dmt

04.Tem.12

Manganez cev. (CIF - Çin)

42 - 44% parça

5,5-5,6

USD / dmtu

Maden

Fiyat
(TL/Ton)

Yer

Kalori
(kcal/kg)

04.Tem.12

Manganez cev. (CIF - Çin)

40 - 42% parça

5,3-5,4

USD / dmtu

Haz. 2012

Seyitömer+18 mm yıkanmış

135

Kütahya - Seyitömer (SLİ)

2.665

03.Tem.12

Demir cev. (CIF - Çin)

65%

138-140

USD / dmtu

Haz. 2012

Orhaneli18-100mmyıkanmış

160

BLİ

3.792

03.Tem.12

Demir cev. (CIF - Çin)

60%

116-118

USD / dmtu

Haz. 2012

Keles krible +40 mm

120

KLİ

2.766

03.Tem.12

Demir cev. (CIF - Çin)

55%

97-100

USD / dmtu

Haz. 2012

Tunçbilek yıkanmış +18 mm

240

Kütahya - Tavşanlı (GLİ)

4.808

Haz. 2012

Ilgın Parça

105

ILİ

2.970

Haz. 2012

S.Kısrakd. yıkanmış+18mm

240

Manisa - Soma ( ELİ )

4.764

Haz. 2012

Kısrakdere krible+20mm

270

Manisa - Soma ( ELİ )

5.172

Haz. 2012

SomaDenişyıkanmış+18mm

180

Manisa - Soma ( ELİ )

Haz. 2012

Çan krible+30 mm (torbalı)

180

ÇLİ

Haz. 2012

Yatağan krible + 30 mm

95

Haz. 2012

Milas Parça

90

84

TÜRKİYE - TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)
Tarih

Maden

Fiyat (TL/
Ton-KDV
Hariç)

Yer

Kalori
(kcal/kg)

3.991

Haz. 2012

18/150 PARÇA (DÖKME)

360

ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI

6650

4.537

Haz. 2012

18/150 PARÇA (DÖKME)

360

KOZLU MÜ. LAVUARI

6650

Muğla - Yatağan ( GELİ )

2.769

Haz. 2012

18/150 PARÇA (DÖKME)

360

KA. MÜ.(ÇATALAĞZI) LAV.

6650

Muğla - Yatağan ( GELİ )

2.860

Haz. 2012

18/150 PARÇA (DÖKME)

360

ARMUTÇUK MÜ.LAVUARI

6650

Haz. 2012

18/150 PARÇA (DÖKME)

340

AMASRA MÜ. LAVUARI

6000

dmt: (dry metric tonne) kuru bazda metrik ton
dmtu: kuru bazda metrik ton ünite
USD: ABD Doları
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TTK

ton = 1000 kilogram
lb: libre = pound = 0,453 kilogram
tr. oz: (troy ons) = 31,1 gram.
şişe: 76 pound = 34,47 kilogram

TKİ

Tarih

FerroAlloyNet.com

2990,00

Molibden

UXC

Manganez

LME

26.Haz.12
27.Haz.12

Mixed Metal ≥ 99%

HEFA Rare earth

03.Tem.12
03.Tem.12

London Metal Exchange

Tarih

Kadmiyum

Yıl Sonu Fiy.
(31.Ara.11)

Birim

03.Tem.12

26.Haz.12

Değişim
%

Yıl Sonu Fiyatı
(31.Aralık.2011)

CME Group

Tarih

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

İMKB’de İşlem Gören Madencilikle İlişkili Şirketler
Hisse
Kodu

Kapanış

Kapanış

Değişim
%

Şirket Adı

3,39

-11,02

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

HZNDR

4,06

4,86

19,70

2,37

-12,87

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

IHLAS

1,05

1,12

6,67

İHLAS HOLDİNG A.Ş.
BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş.

31.12.2011

05.07.2012

ADANA

3,81

ADBGR

2,72

Hisse
Kodu

31.12.2011

05.07.2012

Değişim
%

Şirket Adı
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş.

ADNAC

0,71

0,69

-2,82

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

IHMAD

2,98

3,03

1,68

AFYON

84,00

79,25

-5,65

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

IPEKE

3,39

3,90

15,04

İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜR.A.Ş.
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

AKCNS

7,56

7,48

-1,06

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.Ş.

IZMDC

5,24

5,22

-0,38

ALKIM

6,50

6,38

-1,85

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.

IZOCM

40,10

43,10

7,48

ANACM

2,77

2,30

-16,97

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

KCHOL

6,02

6,80

12,96

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

ASLAN

53,25

51,50

-3,29

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

KONYA

322,00

317,00

-1,55

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

BOLUC

1,42

1,28

-9,86

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

KOZAA

3,20

3,60

12,50

KOZA ANADOLU MET.MADEN.İŞLETM. A.Ş.

BSOKE

1,43

1,43

0,00

BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

KOZAL

34,30

36,20

5,54

BTCIM

6,70

6,56

-2,09

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.A.Ş.

KRDMA

1,15

1,30

13,04

KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.A.Ş.

BUCIM

4,85

4,80

-1,03

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

KRDMB

1,75

1,74

-0,57

KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.A.Ş.

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.A.Ş.

KRDMD

0,91

0,96

5,49

KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.A.Ş.

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

KUTPO

2,28

2,28

0,00

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIM.HOLD.A.Ş.

İZOCAM AŞ

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

BURCE

7,28

7,36

1,10

CEMAS

1,31

1,28

-2,29

CEMTS

1,20

1,24

3,33

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.A.Ş.

METRO

0,57

0,57

0,00

CIMSA

7,76

8,38

7,99

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MRDIN

6,26

5,58

-10,86

CMBTN

53,75

52,50

-2,33

ÇİMBET.H.BT.VE PRE.Y.ELEM.SAN.VE TİC.A.Ş.

NUHCM

10,06

9,46

-5,96

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

CMENT

8,10

8,44

4,20

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

PRKME

5,44

5,26

-3,31

PARK ELEKT.MADENC.TEKS.SAN. VE TİC.A.Ş.

DENCM

9,58

9,28

-3,13

DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

SARKY

5,00

2,24

-55,20

SISE

2,77

2,95

6,50

EGE SERAMİK AŞ

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

SARKUYSAN ELEKTRO.BAK.SAN.VE TİC.A.Ş.
T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

EGSER

1,77

1,85

4,52

EREGL

2,11

2,02

-4,27

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

SODA

3,17

3,06

-3,47

SODA SANAYİİ A.Ş.

GOLDS

0,56

0,55

-1,79

GOLDAŞ KUYUMCULUK SANAYİ İT.İH.A.Ş.

TRKCM

2,39

2,38

-0,42

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

GOLTS

60,75

56,50

-7,00

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. VE TİC. A.Ş.

UNYEC

4,19

3,58

-14,56

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

USAK

1,44

1,32

-8,33

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.

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

Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

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

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

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

2013

17 - 19 Eylül Uluslararası Jeofizik Kongresi ve Petrol & Gaz Sergisi (Istanbul
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, Doğal Taş Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı 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

16 - 19 Nisan 23. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi Antalya
www.imcet.org.tr
24 - 25 Nisan Eurasia – MENA Mining Summit İstanbul
www.ebysummits.com
23 - 24 Mayıs MİNEX 2013 - Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı İzmir minex.izfas.com.tr/
23 - 25 Mayıs 4. Maden Makinaları Sempozyumu İzmir
www.maden.org.tr/etkinlikler/maden_makinalari/
18 - 22 Eylül Komatek 2013 İş Makinaları Fuarı İzmir
www.sada.com.tr/komatek-2013/temel-bilgiler

Yabancı Etkinlikler
16 - 19 Temmuz Afrika Madencilik Kongresi (Africa Mining Congress) Johannesburg, Gauteng, Güney Afrika
www.terrapinn.com/2012/africa-mining-congress
17 - 19 Temmuz Madencilikte Arama ve Haritalama Konferansı (Exploration and Mapping in Mining ) Perth, Avustralya
www.explorationinmining.com
22 - 27 Temmuz 4. Uluslararası Çevresel Arsenik Kongresi (4th International Congress on Arsenic in the Environment) Cairns, Queensland,
Avustralya www.as2012.com.au

3 - 6 Kasım Çin Madencilik Konferansı ve Sergisi 2012 (China Mining
Conference and Exhibition 2012) Tianjin, Çin www.china-mining.org/en/
6 - 8 Kasım Senegal Uluslararası Madencilik Sergisi (SIM Senegal 2012)
Dakar, Senegal www.simsenegal.com
7 - 9 Kasım Mineroloji Süreci’12 (Process Mineralogy’12) Cape Town,
Güney Afrika www.min-eng.com
9 Kasım Dünya Altın Madenciliği Forumu (World Gold Mining Forum)
Toronto, Kanada www.worldgoldminingforum.com

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

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

22 - 24 Ağustos CIMEE Çin Bejing Uluslararası Madencilik Sergisi (CIMEE 2012 - China Beijing International Mining Expo 2012) Bejing, Çin
www.bjminexpo.com/en/

12 - 14 Kasım Avustralya Kaynakları Konferansı’12 (Australian Resources Conference 2012) Perth, Avustralya www.arc2012.com.au

3 Eylül 2. Asya Delme ve Patlatma Konferansı (2nd Drill & Blast Asia
2012) Jakarta, Endonezya www.drillandblastasia.com

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

27 - 30 Eylül 9. Uluslararası Mineraller Metaller Metalurji & Malzemeler
Sergi ve Konferansı (MMMM 2012 - Minerals, Metals, Metallurgy and
Materials) Pragati Maidan, Yeni Delhi www.mmmm-expo.com/

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

17 - 19 Ekim 3. Uluslararası Madencilik Sektöründe Otomasyon Kongresi AUTOMINING 2012 (3rd International Congress on Automation in
the Mining Industry) Viña del Mar, Şili www.automining2012.com

5 Aralık 2. Uluslararası Jeometalurji Konferansı (2nd International Conference in Geometallurgy - GEOMET 2012) Santiago, Şili
www.geomet2012.com

18 Ekim Dünya Altın Madenciliği Forumu (World Gold Mining Forum)
Toronto, Kanada www.worldgoldminingforum.com

2013

23 - 24 Ekim Afrika Madencilik Zirvesi (Mining Africa Summit) Johannesburg, G. Afrika miningafricasummit.com

3 - 6 Mart PDAC ‘13 Toronto, Kanada
www.pdac.ca/pdac/conv/index.aspx

26 Ekim 2. Dünya Demir Cevheri Forumu (2nd World Iron Ore Forum)
Toronto, Kanada www.worldironoreforum.com/toronto

12 - 15 Mart Asya Madencilik Kongresi ‘13 (Asia Mining Congress’12)
Marina Bay Sands, Singapore
www.terrapinn.com/conference/asia-mining/
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October 10-12, 2012

Bodrum, TURKEY

IMPS
Chair :
Prof.Dr. Hüseyin ÖZDAĞ

Important Dates:
Abstract Submission Deadline:

15 March 2012

Notification of Acceptance of Abstracts:

02 April 2012

Full Text Submission Deadline:

15 July 2012

Notification of Acceptance of Full Text:

15 July 2012

Early Bird Registration Deadline:
Late / Onsite Registration:

01 August 2012
01 October 2012

Symposium Hotel:
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Chrome that are ready to mine or currently in
production.
Kanada merkezli Türk firmamız, Türkiye’de
işletilmeye hazır ya da işletilen Antimuan ve
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YENİ LC™6 TERS SİRKÜLASYONLU
SONDAJ MAKİNASI
Global Sondaj Ürünleri

GÜÇLÜ, KOMPAKT VE
YÜKSEK VERİMLİ

Yeni LC™6 ters sirkülasyonlu sondaj makinası aynı
zamanda karotlu sondaj, kuyu dibi tabanca (DTH) ve
rotari sondaj operasyonlarına da imkan sağlayan çok

Yeni LC™6 sondaj makinesi hakkında daha fazla
bilgi alabilmek için bizi online ziyaret edin :
www.boartlongyear.com/lc6

Sahada hızlı kurulum, üstün hareket kabiliyeti ve
yüksek performansı ile LC6 sondaj makinesi, en çetin
arazi şartlarında ve en küçük çalışma alanlarında bile
güvenilirlik ve verimlilik sunar.

www.BoartLongyear.com • ASX: BLY
U.S. Patent Nos. 7,770,668; 7,779,932; patents pending.

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

