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Bu  Ay
Kongo’da volframit ve kas-
siterit madenciliği: Değerli 

madenlere sahip olma 
çabası, zengin kaynaklara 

sahip olan Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti’nde yıllarca süren 

savaşlara neden olmuştur. 
Yaşanan savaşların gölgesinde 

yerel halk madenlerde 
oldukça ilkel şartlarda çalışarak 

yaşamlarını sürdürmekte ve batılı 
ülkelerin teknolojik ihtiyaçlarının 

temelini oluşturan az bulunan 
madenleri üretmektedir.

Kaynak: Wikipedia - Magnus 
Manske 

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

Yazılar word formatında, ilgili resimler ve çizimler yazıdan ayrı bir şekilde, yüksek çözünür-
lükte (minimum 300 dpi) jpg, bmp, tiff resim formatlarında gönderilecektir. Yazılar e-posta 
aracılığı ile info@madencilik-turkiye.com adresine veya CD ile yayın idare merkezi adresine 
gönderilebilir. Gerekli görüldüğü takdirde yazılarda düzeltme istenebilir. Bu durumda yazar 
ile iletişime geçilecektir. Posta ile gönderilen yazılar dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın 
yazarına iade edilmez. 
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2009 yılının Eylül ayında çıktığımız yolda dördüncü yayın yılımıza girmiş bulunmaktayız. 
İçinden geldiğimiz sektörü daha da geliştirmek için çaba harcadığımız bu üç yıl boyunca 
pek çok gelişme yaşadık. Peki, bu üç yılda neler oldu?

Takipçilerimize özgün içeriğe sahip bir dergi sunmayı başardık. Bu sayede ülke çapında 
ciddi bir takipçi kitlesine ulaştık. Daha yayın gününde dergisinin neden halen kendisine 
ulaşmadığını soran heyecanlı okuyuculara sahip olduk. Verdiğimiz yeni bilgiler nedeniyle 
dergimizin pek çok şirkette ve kamu kuruluşunda yöneticiler tarafından çalışanlara, üni-
versitelerde ise öğrencilere önerildiğini öğrendik.

Dergimizin ulaştığı ve madencilikle doğrudan ilgisi olmayan bazı şirketlerin, sektörü der-
gimizden takip edip tanıdıklarını ve maden aramaya, hatta üretime başladıklarını öğren-
dik. Madencilik sektörüne hizmet vermek üzere faaliyete geçen yeni şirketler de dergimizi 
yakın takibe aldılar. Bazıları tanıtımlarına bizimle başlarken, bazıları sadece bizimle çalış-
mayı seçti. Halihazırda faaliyetini sürdüren şirketlerin de büyük bölümü müşterimiz oldu.

Üç yıl gibi bir sürede dünyaya açılan pencere olduk. Ofisimizi her hafta bir yabancı şirket 
arar oldu. Bu şirketler bizden ülke madenciliği ile ilgili bilgi alıp, neler yapabilecekleri hak-
kında fikir edindiler. Ülkemize giren yeni şirketler de tanıtımlarına bizimle başladı. 

Dergimize verdiği reklamlarla yüzbinlerce dolar değerinde ürün sattığını geri bildiren fir-
mamız oldu. Dergideki ürün tanıtımnı okuduktan sonra, katalogtan seçermiş gibi  “Ben bu 
ürünü istiyorum” diyerek reklam veren firmaya gittiğini öğrendiğimiz okuyucumuz oldu. 

Yurt dışında düzenlenen çeşitli etkinliklerin Türkiye temsilcisi olduk. Sektör içinde düzen-
lenen özel toplantılara davet edildik. Ülkemizi ziyaret eden özel kişilerle tanıştırılmak üze-
re davetler aldık. Madencilikle ilgili sorusu olan bize ulaştı. Bilgi edinmek isteyenler bize 
yönlendirildi. Hukuki sorunu olan, maden arayan, sahasını satmak isteyenler bizden bilgi 
aldı. Sosyal medyada büyüdük, binlerle ifade edilecek takipçi sayısına ulaştık. Madencilik-
le ilgili kamu ve STK dergilerinin Eylül 2009’dan sonra kendilerini geliştirdiklerini gördük. 
Bu konuda sektörün önde gelenlerinin taktirini kazandığımızı öğrendik.

Kendi etkinliklerimizi düzenlemeye başladık. Şirketleri ve uzmanları sektörle buluşturduk. 
Mining Turkey’i ürettik, sektörümüzü dünyaya tanıttık. Akademik camiaya bir hizmet ola-
rak, herhangi bir gelir beklemeden MTBilimsel’i ürettik. Maden Sahaları Tanıtım Bülteni ile 
sahasını satmaya çalışanlara destek olduk.

Tabi her iyi ürünün mutlaka bir benzeri çıkar. Bu süreçte bizim de benzerlerimiz çıktı. Eylül 
2009’a kadar hiçbir özel kuruluş madencilikle ilgili yayın yapmazken bu tarihten sonra 
çeşitli denemeler yapılmaya başlandı ve madencilik dergileri, gazete ve ekleri çıkarıldı. 
Ancak bunların içinde daha önce yayınlanmış yazıları, hatta sadece basın bültenlerini ve 
ulusal medyadaki haberleri toplayarak yeniden yayınlayan yayınlar da yer aldı. Ve maale-
sef madencilik hakkında bilgisi olmadığı için “siyanürle altın arandığı”nı yazan, bu yazıyı 
madencilik sektörüne dağıtan ve sektöre hizmet ettiğini düşünen yayınlar ortaya çıktı.

Bu yayınları çıkaranlardan yardım isteyene imkanlar doğrultusunda yardım ettik. Bazıları 
ise kolaya kaçıp dergimizde yayınlanan ve dergimiz için üretilen haber ve makalelerimizi 
birebir olarak kullandılar. Bunlar için de yasal yollara başvurmak zorunda kaldık. Bazı yayın 
şirketlerinin bazı çalışanlarının gittikleri şirketlerde kimseye hissettirmeden dergilerimizi 
topladıklarını öğrendiğimizde ise hedefimize ve başarıya tam olarak ulaştığımızı anladık!

Gece gündüz çalışıp sektöre bir nebze katkımız olması için bilgi üretmeye çalışmamızın 
karşılığını da sektör bize desteği ile verdi. Kısa sürede edindiğimiz yer ve saygınlık, aldığı-
mız geri dönüşler, öneriler, övgüler ve buna paralel gelişen ülke madenciliği, sektörün ge-
lişmesi için karılan harcın içinde bizim de katkımızın olduğunu bize gösterdi. Yaşadığımız 
gururla ve Türk madencilik sektörüyle birlikte nice seneler yayın yapabilmek dileğiyle… 
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Park Elektrik’in 2012 
1. Yarıyıl Net Satışları 144.682.771 TL 
Ciner Grubu şirketlerinden Park Elektrik Madencilik, 2012 yılının 
ilk 6 ayında 144.682.771 TL net satış gerçekleştirdiğini açıkladı. 
Şirketin borsaya yaptığı açıklamada bu rakamın 131.991.015 
TL’sini bakır, 243.137 TL’sini gümüş, 9.515.643 TL’sini asfaltit, 
2.932.976 TL’sini ise diğer satışların oluşturduğu belirtildi. Ge-
çen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 77.619.704 TL tu-
tarındaki toplam hasılata göre kaydedilen artış yaklaşık % 86 
olarak gerçekleşti. 
Bakır madeninde geçen yılın ilk yarısında 37.021 ton olarak 
gerçekleştirilen üretimin bu yıl aynı dönemde 46.852 tona yük-
seldiği öğrenilirken konsantre bakır satışında 29.681 tondan 
38.488 tona artış yaşandı. Bu dönemde ayrıca 902 ton katot ba-
kır üretimi gerçekleştirildiği bildirilirken, stoklardakiyle birlikte 
2521 ton satış yapılarak katot bakır üretimine ara verildi. 
Şirket, konsantre bakır üretimi ile satışı arasındaki farkın önemli 
bölümünün katot üretimi için konsantre bakır kullanımından 
kaynaklandığını açıkladı. 

Konsantre tesisinin ilk yarıdaki kapasite kullanım oranı ise % 80 
düzeyinde gerçekleşti. Şirket konsantre tesisi kapasitesini 2011 
yılında 750.000 tondan 1.200.000 tona çıkarmıştı. 
Geçen yıl ilk yarıda 204.069 ton olarak gerçekleştirilen asfaltit 
üretim ve satışı da bu yıl aynı dönemde 122.594 ton olarak 
gerçekleşti. Bu düşüşün nedeni olarak Silopi Elektrik AŞ’nin 
tesislerindeki bakım çalışmaları nedeniyle elektrik üretiminde 
yaşanan duraklamalar gösterildi. 
Asfaltit satış hasılatındaki artış ise % 37 olarak kaydedildi. Artı-
şın, 1 Mayıs 2011 tarihinde yenilenerek maliyete endekslenen 
sözleşmeden kaynaklandığı bildirildi. 
Şirketin karlılık rakamları ise şu şekilde açıklandı: 30 Haziran 
2011’de % 56 olan net karlılık, 30 Haziran 2012’de % 46 olarak 
kaydedildi. Ürün bazında karlılığa bakıldığında konsantre ba-
kırda 30 Haziran 2012 itibariyle % 55 karlılık kaydedilirken, as-
faltitte aynı tarih itibariyle % 14 karlılık açıklandı.  

Ağustos 2012

Stratex, Muratdere Projesi’nin 
% 51’ini Pragma’ya Sattı 
Stratex International Plc, Muratdere Porfiri Bakır - Altın - Mo-
libden Projesi’nin % 51 hissesini, Pragma Finansal Danışmanlık 
AŞ’nin tamamına sahip olduğu Lodos Maden Yatırım AŞ’ye sat-
tığı öğrenildi. 2011 yılı sonunda duyurulan anlaşma kapsamın-
da dört ay süren detaylı proje araştırmalarının (due dilligence) 
ardından satın alma kararı veren Lodos, 1,7 milyon USD karşılı-
ğında % 51 oranında hisse alımını gerçekleştirdi. 
Yapılan anlaşmaya göre Lodos, projede yapacağı ek ödemeler 
ile hissesini % 70’e kadar çıkarma hakkına da sahip. Bu kap-
samda Lodos tarafından yapılacak 3000 metre karotlu sondaj 
ve Stratex’e yapılacak 500 bin USD ödemenin ardından şirketin 

projedeki hisse oranı % 61’e ulaşacak. Daha sonra Lodos dilerse 
fizibilite çalışmasını da finanse ederek projenin % 70’ine sahip 
olabilecek.
Muratdere Projesi, şu ana kadar yapılan çalışmalara göre % 0,36 
Cu, 0,12 g/t Au, 2,4 g/t Ag, % 0,0125 Mo ve 0,34 ppm renyum te-
nörlü 51 milyon ton rezerve sahip. Rezervin toplam metal içe-
riğinin yaklaşık 186.000 ton Cu, 204.296 ons Au, 3,9 milyon ons 
Ag, 6.390 ton Mo ve 17.594 kg Re’a eşdeğer olduğu belirtiliyor. 
Yapılan temel çalışmalarla tespit edilen bu rakamların, sahanın 
genişleme potansiyeli ile artacağı öngörülüyor. 

Ağustos 2012

Aldridge’in 2. Çeyrek Özeti
Aldridge Minerals, Yenipazar Polimetal Projesi ile ilgili 6 aylık 
bir durum değerlendirmesinde bulundu. Şirket Haziran ayında 
yayınladığı yeni National Instrument 43-101 kaynak raporuna 
göre, 2011 yılında yapılan sondaj çalışmaları sonucunda, or-
talama 3,05 gr/t tenörlü 2.620.000 ons gösterilmiş (indicated) 
altın kaynağı olduğu tespit etti. Rapora göre projedeki altının 
üretiminin daha verimli olması için yapılan metalürjik çalışma-
larda da önemli mesafeler kat edildi. Kaynak içinde bulunan 
bakır, kurşun ve çinkonun geliştirilen flotasyon yöntemiyle ka-
zanımı konusunda önemli iyileştirmeler gerçekleştirildi. Meta-
lürjik çalışmaların yaz ayları boyunca devam edeceği öğrenildi.

Firma tarafından verilen bilgiye göre, Yenipazar projesinde fi-
zibilite çalışmaları da devam etmektedir. Proje maliyeti, meta-
lürjik çalışmalar, çevre ve sosyal etki değerlendirmesi ile ilgili 
çalışmalar sürerken, kaynak güncellemeleri, bölgenin hidrolo-
jik değerlendirmesi ve üretim safhası için gerekli ulaşım şartları 
ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir.
Aldridge Minerals, Nisan ayında başlayan sondaj çalışmalarını 
Ağustos ayı boyunca devam ettirmeyi planlıyor. 2012 sondaj-
larının, maden planlamasına ve hazırlanan fizibilite raporuna 
katkı sağlaması bekleniyor. 

Temmuz 2012



SKEGA Değirmen Astarlama Çözümleri

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

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

e-mail: sbl.turkey@metso.com

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
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Cevizlidere’ye 1 Milyar USD Yatırım 
Türkiye’nin önemli bakır rezervlerinden birisi olduğu düşünü-
len Tunceli - Ovacık, Cevizlidere sahasını elinde bulunduran 
Tunçpınar Madencilik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; 
maden sahasına yaklaşık 1 milyar USD’lik yatırım yapılacağı ve 
işletmeye geçildiğinde madende 500 ila 1000 kişi arasında is-
tihdam sağlanacağı öğrenildi. Hport’un haberine göre kurula-
cak madenin günlük ihtiyaçlarının da Ovacık veya Tunceli’den 
karşılanacağı ifade edilirken, bu alışverişin bölge ekonomisine 
her ay en az 1 milyon TL kazandıracağını sözlerine ekledi. 
Bölgede bulunan kaynağın işletilebilmesi için bazı çalışmaların 
yapılması gerektiğini ifade eden şirketin Halkla İlişkiler Müdürü 
Hacı Karakuş, buranın maden sahasına dönüştürülmesi için bir-
kaç yıl daha sondaj çalışması yapılması gerektiğini, sondajlar ve 
yapılacak diğer çalışmaların ardından da bir fizibilite çalışması 
yapılacağını aktardı. Karakuş; “Bu sahada altın cevherleşmesi 
düşük tenörlü olduğu için altın işletilmesi düşünülmemektedir. 

Şirketimiz bunu resmi taahhüt altına alarak ilgili kurum, kuruluş 
ve temsilcilere bildirmiştir. İnsan sağlığı, çevre ve manevi değer-
lerin korunması bizim için de çok önemlidir. Sürdürülebilir bir 
madencilik faaliyeti yapılabilmesi için mevcut yasa, yönetmelik, 
uluslararası standartların uygulanmasına ilave olarak ahlaki so-
rumluluk gereği çevrenin ve toplumun değerleri de korunacak.” 
şeklinde konuşarak da duyarlılıklarını dile getirdi. 
Tunçpınar Madencilik, Çalık Grubu ile Alacer Gold’un ortaklığın-
da kurulan bir şirket. Çalık ile Alacer arasında 2011 yılında, bu 
projeyi de kapsayan 16 sahada % 50 - 50 ortaklık yapılmış, Ce-
vizlidere sahasında Tunçpınar Madencilik ile çalışmalara başlan-
mıştı. Cevizlidere projesi kapsamında saha içerisinde 450 mil-
yon ton bakır rezerv olduğu, cevherin tenörünün ise % 0,4 Cu, 
0,11 g/t Au olduğu tahmin edilmekte. Cevherleşmenin yatak 
boyunca ve derine doğru büyüme potansiyeli gösterdiği sahada 
bugüne kadar yaklaşık olarak 5.000 metre sondaj yapılmıştır. 

Ağustos 2012

Soma Kömür İşletmeleri 
Yeni Sahada Üretime Hazırlanıyor 
Soma ve Zonguldak’ta faaliyetlerini sürdüren, ülkemizin en 
büyük kömür üreticilerinden biri konumundaki Soma Kömür 
İşletmeleri AŞ, Manisa - Soma bölgesinde yeni bir sahayı daha 
işletme aşamasına getirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde 2,5 
milyon ton kömür rezervi tespit edilen sahada üretim için de 
kömüre ulaşıldığı bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.
Şirket tarafından rödovans karşılığında işletilmek için alınan 
Atabacası sahasında çalışmalar 12 Mart 2012 tarihinde başla-
mıştı. Hızlı bir çalışma neticesinde Ata 1 bacasında 815 metrelik 
bir ilerleme sağlandığı verilen bilgiler arasında. 740 metrede 
kömüre ulaştıklarını aktaran şirket yetkilileri kömür içinde 40 
metrelik ilerlemeyle tavan taşına da ulaşıldığını, bundan son-
ra yapılacak 150 metrelik ilerleme ile tam manasıyla işletmeye 

geçilecek kömüre ulaşılacağını belirtiler. 2 aya kadar üretime 
geçilmesi öngörülen sahada yılbaşına kadar iki bin kişinin istih-
dam edilmesi planlanıyor. Ayrıca üretim için gerekli hazırlıklar 
kapsamında ulaşılan kömür damarından bin tonluk deneme 
üretimi de gerçekleştirilmiş durumda. Firmaya ait yıkama tesi-
sinde işleme tabi tutulan kömür, kullanılmak üzere Ege Linyit 
İşletmelerine teslim edildi.
Bu arada Soma Kömür AŞ çevreye gösterdiği duyarlılık ile de 
adından söz ettiriyor. Yaptığı bir açıklamada 5 yılda 120 bin 
ağaç diktiklerini aktaran şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Cela-
lettin Gökaşan, işletme olarak sadece bu yıl 35 bin ağaç diktik-
lerini ve dikmeye de devam ettiklerini aktardı.  

Ağustos 2012

Ariana, Kızıltepe’de Elde Ettiği
Yeni Sonuçlardan Memnun 
Ariana Resources Plc. Red Rabbit Projesi’nde yer alan Kızıltepe 
Sektörü’nde sürdürdüğü sondajlardan pozitif sonuçlar elde et-
meye devam ettiğini duyurdu. Elde edilen bu sondajlar, Kızıl-
tepe Sektörü içinde yer alan ve planlanan Güney Arzu ve Banu 
ocakları arasında yer alan Gamze ve Fidan damar sistemlerine 
odaklanmıştı. 
Gamze damar sisteminde yapılan sondajlar, ilki dahil, oldukça 
ümit verici. Bu sondajlardan elde edilen önemli değerler 2,05 
m @ 9.57 g/t Au + 146,22 g/t Ag (12,23 g/t Au eşdeğeri) ve 4,00 
m @ 2,59 g/t Au + 38,25 g/t Ag (3,29 g/t Au eşdeğeri) şeklinde. 

Fidan Damar Sistemi’nde ise birkaç düşük - orta tenörlü, sığ 
derinlikli aralık tespit edilmiş durumda. Bu sistemdeki önem-
li değerler ise 1,00 m @ 4,53 g/t Au + 5,3 g/t Ag (4,44 g/t Au 
eşdeğeri) ve 1,00 m @ 2,88 g/t Au + 43,60 g/t Ag (3,67 g/t Au 
eşdeğeri) şeklinde.
Ariana Resources Genel Müdürü Dr. Kerim Şener, Red Rabbit 
Projesi’nde üretime yaklaştıkça keşfedilen yeni damarlardan ol-
dukça memnun olduklarını, Kızıltepe Sektörü’ne ek kaynaklar 
sağlamak için Gamze Damar Sistemi’nde yapılacak çalışmalara 
devam edileceğini söyledi. 

Temmuz 2012





Kombassan Borsaya Girerek 
5 Yılda 2 Kat Büyümeyi Hedefliyor 
1989 yılında kurulan, şu anda 11 şehirde 30 işletme ile faali-
yet gösteren, 72 bin ortaklı Kombassan Holding, hisselerini 
İMKB’ye kote etmeye hazırlanıyor. Kotasyon için SPK’dan onay 
bekleyen holding, 2013 - 2014 yıllarında da grubun diğer şir-
ketlerini halka açmayı planlıyor. 85 milyon 400 bin TL ödenmiş 
sermayesi ve 1 milyar 30 milyon TL cirosu olan şirketin 5 yıllık 
hedefi ise cirosunu ikiye katlamak. 
Hisar Madencilik şirketi ile 1990 yılında Aydın ve 2003 yılında 
Aksaray’da kalsit üretimine başlayan Holding, bugün sektörün 

önemli yerli üreticilerinden birisi konumunda. Şirket Aydın fabri-
kası ile 5 mikron altı üretim kapasitesini yıllık 200.000 tona çıkar-
mıştır. Hisar Madencilik ayrıca Niğde’de yatırım tutarı 5 milyon 
TL’yi bulan yeni bir kalsit üretim tesisi çalışmalarına da başladı. 
Holding’in mermer grubu ise Konya Meram Mermer ve KMM 
Kombassan Muğla Mermer ile kendi ocaklarında ürettiği mer-
merleri dünyanın dört bir yanına ihraç etmektedir. Holdinge 
bağlı çalışan diğer bir şirket Adaçal Endüstriyel Mineraller kireç 
üretimi gerçekleştiriyor.  

Temmuz 2012

Eurasian, Akarca Projesi 
Yarı Yıl Sonuçlarını Yayınladı 
Eurasian Minerals Inc., Akarca Projesi kapsamında yıl ortası so-
nuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Sonuçlara göre Sarıkaya Tepe 
Zonu’nda 26,1 metrede 4,47 g/t Au ve 16,39 g/t Ag; bu aralık 
içerisinde 5,8 metrede 13,59 g/t Au ve 49,65 Ag tespit edilmiş 
durumda. Bu yeni verilerle projenin çok daha geliştirilebileceği 
ortaya çıkmış oldu. Geçen yıl Akarca projesi içinde yer alan Sarı-
kaya Tepe’de yapılan sondajlar sonucunda ise yüzeye yakın 200 
metrelik oksitli bir aralık içinde yer alan 14,2 metre aralıkta 4,61 

gr/t Au tespit edilmişti. 
Eurasian bu projeyi Centerra Gold ile birlikte yürütüyor. Saha-
daki çalışmalar için Centerra tarafından şu ana kadar toplamda 
5 milyon USD’lik arama harcaması yapıldı. Centerra, bu harca-
malara ek olarak Eurasian’a 1 milyon USD ödeme yaparak pro-
jenin % 50 hissesine sahip olacak. Centerra dilerse önümüzdeki 
iki yıl boyunca 5 milyon USD daha harcayarak ek bir % 20 hisse-
ye daha hak kazanacak ve projenin % 70’ine sahip olabilecek. 

Temmuz 2012

Enerjisa Tufanbeyli İçin 
750 Milyon EUR Kredi Aldı 
Enerjisa, 2015 yılında faaliyete geçmesi planlanan, özel sektöre 
ait Türkiye’nin en büyük linyit santrali yatırımı olan Tufanbeyli 
Termik Santrali için 750 milyon EUR’luk yeni bir kredi anlaşması 
imzaladığını duyurdu. Adana’da inşa edilecek santral, alım ga-
rantisi olmadan, serbest piyasaya satış yapmak için elektrik üre-
tecek. 450 MW elektrik üretim kapasitesine sahip olacak termik 
santral için gerekli olan kömürün, aynı mevkide bulunan linyit 
yataklarından sağlanacağı, bunun için gerekli alt yapı çalışma-

larının devam ettiği, firma tarafından aktarılan bilgiler arasında. 
Enerji üretimi için yerli kömür kaynağının kullanılacağı santra-
lin kreditörleri arasında Societe Generale, UniCredit Bank Aust-
ria AG, HSBC Bank Plc, Raiffeisen Bank International AG, The 
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd., BNP Paribas ve Fortis Bank 
SA/NV, Akbank T.A.Ş., Deutsche Bank AG, Natixis ile Erste Group 
Bank AG bulunurken, alınan kredinin büyük bölümü Kore Tica-
ret Sigorta Kuruluşu (K-Sure) tarafından sigortalandı. 

Temmuz 2012
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Sektörden Kısa Kısa 
Aşırı Sıcaklarda Elbistan’da Elektrik Üretimi Arttı
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar yü-
zünden artan klima kullanımı, linyit kullanarak enerji üreten 
santrallerde üretim miktarının arttırılmasına sebep oldu. Afşin 
- Elbistan Termik Santrali’ne yakıt üreten Afşin Elbistan Linyit-
leri İşletmesi’nde linyit kömürü üretiminin, artan enerji ihtiyacı 
nedeniyle ikiye katlandığı öğrenildi. Enerji üretimi için kömür 
temin eden Afşin - Elbistan Linyitleri İşletmesi’nde, artan kömür 
talebine karşılık verilmesi amacıyla Temmuz ayında, Haziran 
ayına göre üretiminin ikiye katlandığı belirtildi. İşletmede Ha-
ziran ayı sonu itibariyle 1,5 milyon m3 kömür üretimi yapılmış 
iken, Temmuz ayında yaklaşık 3 milyon m3 kömür çıkarıldığı bil-
dirildi. Normalde Afşin - Elbistan Termik Santrali A ve B Ünitesi 
için ayrı ocaklar çalışmaktaydı. Fakat B Ünitesi’ne kömür sağla-
yan ocakta geçtiğimiz yıl Şubat ayında yaşanan göçükler nede-
niyle kömür çıkarma çalışması yapılamamakta ve iki santral tek 
bir merkezden beslenmektedir. 

Çöllolar Kazasında 23 Kişiye Kamu Davası Açıldı 
Şubat 2011’de, Afşin - Elbistan B Termik Santrali’ne kömür sağ-
layan Çöllolar Kömür Sahası’nda 11 kişinin hayatını kaybettiği 
toprak kayması olayı ile ilgili olarak 23 kişi hakkında dava açıl-
dığı öğrenildi. Zaman Gazetesi’nin haberine göre Afşin Cum-
huriyet Başsavcılığı heyelanla ilgili soruşturmasını tamamladı. 
Soruşturma sonunda kömür sahasını işleten Park Teknik AŞ ve 
EÜAŞ Genel Müdürlüğünde görevli 23 kişi hakkında “bilinçli 
taksirle birden çok kimsenin ölümüne sebebiyet vermek” su-
çundan Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yapılan 
açıklamada ayrıca, soruşturma sırasında EÜAŞ’ın bir kısım üst 
düzey yöneticilerinin de göçük olaylarında kusurları olduğu id-
diası ile haklarında işlem yapıldığı, bu şahısların kamu görevlisi 
olmaları gereğince farklı bir soruşturma usulüne tabi olmaları 
nedeniyle Enerji Bakanlığından soruşturma izni beklendiği ve 
izin geldiği takdirde bu kişiler hakkında da soruşturmaya devam 
edileceği öğrenildi. 

Muğla’da Sorunlu Yollar Betonlaştırılıyor
Muğla, Milas’ta yer alan maden ocakları için kullanılan köy yol-
larında betonlama yapılarak güçlendirme çalışması başlatıldı. 
Çeşitli maden şirketlerine ait nakliye kamyonları tarafından yo-
ğun olarak kullanılan yollar, zaman zaman yerel halkın eylem-
leri ile gündeme gelmekteydi. Kamyonların faaliyeti esnasında 
bozulduğu iddia eden yollar, Milas Köylere Hizmet Götürme 
Birliği, KÖYDES ve civarda ocağı bulunan maden şirketlerinin 
oluşturduğu bütçe ile çift çelik hasırlı beton yola çevrilerek sağ-
lamlaştırılmaya başlandı. Beton yolların yapılmasında KÖYDES 
ve Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne ek olarak maddi kaynak 
sağlayan şirketler; Kaltun Madencilik % 27, Esan Eczacıbaşı % 
27, Akmaden % 22, İmerys Madencilik % 15, B&S Yatırım % 4, 
Matel Hammadde % 5 olarak kendi maliyetlerini bölüşüyor. 

Yeni Teşviklerde Maden ve Enerji Projeleri 
Yeni teşvik sisteminin uygulamaya girdiği 19 Haziran 2012’den 
bu yana müracaat sayısının 277 olduğu, bu müracaatlardan 
29 adetinin maden ve enerji sektörlerinden alındığı öğrenildi. 
Toplam değeri 3,2 milyar TL’ye ulaşan müracaatların 2,1 milyar 
TL tutarındaki 164 adedinin bölgesel desteklerden, 857 milyon 
TL tutarındaki 111 adedinin genel teşvik uygulamalarından ve 
271 milyon TL tutarındaki 2 adedinin büyük ölçekli yatırım des-
teklerinden yararlanacağı açıklanan diğer bilgilerden. 277 adet 
müracaatın 1,7 milyar TL tutarındaki 143 adedi imalat, 516 mil-
yon TL tutarındaki 51 adedi hizmetler, 506 milyon TL tutarında-
ki 54 adedi tarımsal sanayi, 434 milyon TL tutarındaki 29 adedi 
ise enerji ve madencilik sektörlerinde gerçekleşti. 

Aksa, Göynük’te Termik Santralinin Temelini Attı 
Aksa Enerji, Antalya’nın Göynük ilçesinde 580 milyon TL yatırım 
maliyeti ve toplam 270 megavat kurulu güce sahip olacak termik 
santral inşaatının temelini attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız’ın katılımıyla gerçekleşen açılışta, kurulacak santral 
için bugüne kadar 20 milyon EUR harcama yapıldığını aktaran 
Aksa Enerji Üretim Genel Müdürü Serdar Nişli, santral için gerekli 
olan finansmanın % 25 - 30’unun öz kaynaklardan karşılanacağı-
nı, geriye kalan kısmının ise Türk bankalarından alınacak krediyle 
gerçekleşeceğini belirtti. Nişli, Ekim 2014’te bitirmeyi planladık-
ları santralin, 400 kişiye istihdam sağlayacağını aktardı. 

Güneydoğu’nun Madenleri Mercek Altında 
Enerji Bakanı Taner Yıldız, Hakkari’de bulunan yer altı zengin-
liklerimizi ülke olarak bugüne kadar terör yüzünden kullana-
madığımızı, 2013 bahar aylarından itibaren bu bölgede, özel 
güvenlik önlemleri altında, sondaj çalışmalarına başlanacağını 
açıkladı. Özellikle petrol açısından büyük bir potansiyele sa-
hip olduğu düşünülen bölgenin petrol ağırlıklı olarak tüm yer 
altı kaynakları açısından araştırılması bekleniyor. Maden kay-
naklarının da araştırılacağını belirten Bakan Yıldız, Hakkari’de 
geçmişte MTA tarafından yapılan bazı çalışmalara göre çeşitli 
madenlerin varlığı tespit edildiğini hatırlattı. Bölgenin 80’li 
yıllardan itibaren terör ile anılması, yer altı kaynaklarının daha 
fazla araştırılmasına olanak tanımamıştı. 

Çöpler’de 2012 Yarıyıl Üretim Rakamları Açıklandı
Alacer Gold ve Lidya Madencilik ortaklığında bulunan Erzincan, 
İliç - Çöpler Altın Madeninde 2012 yılının ilk altı ayında 95.776 
onsluk altın üretimi gerçekleştirildiği açıklandı. İlk çeyrekte tüm 
ülkeyi etkisi altına alan aşırı soğuk hava şartları ve yaşanan teknik 
problemlere rağmen geçen yıl aynı dönemde ulaşılan üretim ra-
kamını (74.600 ons) aşan işletmede ikinci çeyrekte üretimde ar-
tış sağlanarak 2012 yıl sonu hedefine ulaşılması beklenmektedir. 
İşletmede yıl sonu üretim hedefi 200.000 ons olarak belirtilmişti. 
İşletmede rezerv geliştirme çalışmaları sürerken, halen devam 
eden Çöpler Sülfit Fizibilite Çalışması’nın da 2012 yılı sonu itiba-
riyle tamamlanması beklendiği öğrenildi. 

Temmuz - Ağustos 2012
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Dünyadan Haberler
www.madencilik-turkiye.com

Meksika’da 32 Madenin Faaliyeti, 
Güvenlik Açığı Nedeniyle Durduruldu
Meksika Hükümeti, ülkenin kuzeyinde yer alan Coahuila eya-
letindeki 32 küçük kömür işletmesini durdurma kararı aldı. 
Güvenlik açıkları nedeniyle kapatılan madenlerde karardan 
önceki üç haftada toplam 13 maden işçisi hayatını kaybetmişti.
İşletmeyi durdurma kararının yetkililer tarafından tüm ma-
denlerin gözden geçirilmesi ve hangi madenlerin güvenli ol-
duğunun tespit edilmesine kadar süreceği bildiriliyor. Meksika 
Ekonomi Bakanı Bruno Ferrari’nin açıklamalarına göre hükü-
met, “örnek yaptırımlar” uygulamayı hedefliyor. Bakan yaptığı 
açıklamada net bir şekilde bu işin çok önemli bir iş olduğunu, 
insan hayatının söz konusu olduğunu ve güvenli çalışma orta-
mı sağlamayanların suç işlediğini vurguladı.

Bölgede en son 4 Ağustos’ta Coahuila eyaletindeki Mimosa 
Unit 7 Madeni’ndeki 100 tonluk kömür bloğunun çökmesi so-
nucu 6 işçi hayatını kaybetmişti. Göçüğün birikmiş metan ga-
zının aniden açığa çıkması nedeniyle olduğu ve havalandırma 
sisteminin iyi çalışması sayesinde patlamanın önüne geçilebil-
diği verilen bilgiler arasındaydı. Madendeki diğer 285 işçi ve 
personel sorunsuz bir şekilde tahliye edilmişti.
Bölgede madenciliğin en önemli iş imkanı olduğu fakat dene-
timlerin yeterli olmadığı belirtiliyor.  Grupo Mexico’nun sahip 
olduğu aynı eyaletteki bir madende 2006 yılında bir metan 
gazı patlaması meydana gelmiş ve 65 işçinin ölümüne sebep 
olmuştu. 

Ağustos 2012

2011 Yılında Dünya
Demir Cevheri Üretiminde Rekor Kırıldı
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) 
tarafından yayımlanan 2011 - 2013 Demir Cevheri Piyasası ra-
porunda, küresel demir cevheri üretiminin 2011 yılında, bugü-
ne kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşarak, 1,92 milyar 
metrik ton (mt) seviyesinde gerçekleştiği açıklandı. 
SteelOrbis’in haberine göre raporda, 2011 yılında demir cevhe-
ri üretiminde dünyanın pek çok bölgesinde büyüme gerçekle-
şirken, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri de dahil ol-
mak üzere Avrupa üretiminde yavaşlama görüldü. 2011 yılında 
başlıca demir cevheri üreticisi ülkeler olan Avustralya’da % 12,7, 
Brezilya’da % 5,1 ve Çin’de % 2,1 oranında üretim artışı yaşanır-
ken, Hindistan’da demir cevheri üretiminin yıllık % 7,5 düşüşle 
196 milyon mt seviyesine gerilediği belirtiliyor. 
Dünyada çelik üretiminin de artış kaydettiğini ifade eden ra-
porda, çelik üretiminin 2011 yılı sonunda halen 2008 yılındaki 
mali kriz öncesi seviyelere ulaşmadığının altı çizildi. Japonya’da 
demir cevheri ithalatı 2011 yılında yıllık % 4,4 düşüşle 128,4 
milyon mt seviyesine gerilerken, Güney Kore’nin ithalatında 
yıllık % 15,3 artış kaydedildi ve ülkenin demir cevheri ithalat 
seviyesi 64,9 milyon mt oldu. BDT ülkeleri hariç tutulacak şekil-
de Avrupa’da ise 2011 yılında ithalat yıllık % 16,8 artışla 156,4 
milyon mt oldu.
Brezilyalı Vale ile Avustralyalı Rio Tinto ve BHP Billiton’ın 2011 
yılında dünya toplam demir cevheri üretiminin % 34,7’ini kont-
rolü altında tuttuğu belirtilen raporda, bu şirketlerinin pazar 
paylarının, tarihin en yüksek seviyesine ulaştığı 2005 (% 36,4) 
yılına göre düşüş gösterdiği belirtiliyor. Bu üç şirketin pazar 
payları 2010 yılında ise % 35 olarak tespit edilmişti. 
Raporda 2011 yılında 1,92 milyar mt olan demir cevheri tüketi-

minin 2012 yılında yaklaşık 2 milyar mt, 2013 yılında 2,08 milyar 
mt olacağı öngörülüyor.
Çin’in demir cevheri talebinin toparlanma göstermesi ve yerel 
üreticilerin bu talep artışını karşılayamaması sonucunda 2011 
yılının büyük bölümünde demir cevheri fiyatlarının yükselişini 
sürdürdüğü belirtilen raporda, 2011 yılının sonuna yaklaşılır-
ken, Çin’in ekonomik büyümesindeki yavaşlama ve Avrupa’daki 
mali kriz sonucunda demir cevheri fiyatlarının düşüşe geçtiği 
ifade edildi. 2012 yılının ilk yarısında ise demir cevheri fiyatla-
rı, önceki yıllara kıyasla yüksek seviyelerde yer almaya devam 
etmesine karşın Çin’deki bazı üreticiler gibi üretim maliyetleri 
yüksek olan üreticilerin zarar etmemelerini sağlayabilecek se-
viyelerde yatay seyir izledi. Raporda, 2013 yılından itibaren de 
hafifçe gerileyeceği tahmin edilen demir cevheri fiyatlarının 
yine de önceki yıllara göre yüksek kabul edilebilecek bir sevi-
yede yer almaya devam edeceğini, taban seviyesinin ise Çin 
piyasası için 120 USD/mt CFR olacağı tahminine yer verildi. 

Ağustos 2012
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Xstrata Dünyanın En Büyük Çinko 
Madenini İşletmeye Geçirmeyi Planlıyor 
Geçtiğimiz aylarda Glencore ile birleşme planları ile sıkça 
gündeme gelen İsviçre merkezli Xstrata PLC, Avustralya’daki 
Northern Territory’deki McArthur River Madeni için 360 miyon 
USD değerindeki genişletme planına onay verdiğini duyurdu. 
Bu genişletme çalışmaları sonrası proje, dünyadaki en büyük 
çinko üreticisi konumuna gelecek. Xstrata’nın ilk yarıyıl sonuç-
larında açığa çıkan bilgilere göre karar verilen genişletme ça-
lışması ile 2014 yılında madenin kapasitesi yıllık 2,5 milyon ton 
cevherden, 5,5 milyon tona çıkacak.
Alınan iyi sonuçlara rağmen Xstrata, 63 milyar USD’lik Glencore 
birleşmesi öncesi masrafları kısıp, ana sermaye harcamalarını 
erteleyeceğini söyledi. 2012’nin ilk yarı işletme karı hammadde 
fiyatlarındaki düşüş ve yüksek maliyetler nedeniyle % 42’lik dü-
şüşle 2,5 milyar USD’ye geriledi. Şirket 2012 yılında 7,2 milyar 
USD’lik harcamayı, 2013 yılında da 400 milyon USD’lik harca-
mayı erteleme kararı aldı.  Xstrata CEO’su Mick Davis’in yaptığı 
açıklamaya göre Güney Afrika, Afrika ve Asya merkezde bakır, 
kömür ve nikel projeleri bulunan şirketin bu yıl sonuna kadar 
10 projeye, önümüzdeki 2 yıl içinde başka 11 projede üretime 
başlanması planlanıyor.
68 milyar USD değerindeki Glencore alımı için de açıklamalar-
da bulunan Davis, Haziran ayında Qatar’ın Xstrata hisselerinin 

% 11’ine yakın kısmını satın alması ve bu birleşmeye karşı çık-
ması konusunda, bu anlaşmanın tamamlanamaması halinde 
dahi Xstrata’nın hissedarları için şirketin değerinin büyütmesi-
nin devam edeceğini, sektörde önemli olan yerini tek başına 
da koruyacağını söyledi. Glencore ve Xstrata’nın birleşmesi ile 
oluşacak yeni şirket Glenstrata’nın dünyadaki 4. büyük maden-
cilik şirketi olacağı ve değerinin 100 milyar USD’yi geçeceği 
düşünülüyor. 

Ağustos 2012

Copyright 2009 MRM.

G. Afrika’da Maden İşçileri İle 
Polis Çatışması Sonucu: 34 Ölü
Ekonomisinin büyük bir bölümünü ürettiği madenlerden sağ-
layan Güney Afrika’da, sendikaya bağlı işçiler ile polisler arasın-
daki çatışmalarda 34 işçinin öldüğü açıklandı. Olay esnasında 
alınan kamera kayıtlarında güvenlik güçlerine saldıran maden 
işçilerinin acımasızca öldürüldüğü görüldü. 100’e yakın işçinin 
yaralandığı ve 250 işçinin de tutuklandığı olaylar ardından ülke-
de “ulusal yas” ilan edildi.
Lonmin PLC şirketine ait platin madeninde meydana gelen olay-
larda, maden işçileri ile polis karşı karşıya geldi. Sendikaya bağlı 
maden işçilerinin, maaşlarında iyileştirme yapılması için bu pro-

testoyu gerçek-
leştirdikleri, bu 
amaçla made-
nin yakınlarında 
bir süredir kamp 
kurdukları, daha 
önceki polis mü-
dahalelerinde 
de ölümlerin ve 
yaralanmaların 
meydana gel-

diği belirtiliyor. 
10 Ağustos’tan 
beri eylemlerini 
sürdükleri belir-
tilen maden iş-
çilerinin, baraka 
ve kulübelerine 
dönmeleri, işle-
rinin başlarına 
geçmeleri için 
telkinde bulu-
nulduğu yetkililer tarafından kamuoyuna duyuruldu.
Son olayda ise, polisin eylemi sona erdirmelerini istemesine karşı 
çıkan maden işçileri, güvenlik görevlilerine kesici alet ve sopalar-
la saldırma teşebbüsünde bulundu. Önce biber gazı ve plastik 
mermiyle olaya müdahale eden polis, eylemcileri durduramayın-
ca gerçek mermi kullandı ve büyük bir katliama sebep oldu.
Tüm bu olaylar üzerine Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Jacob Zuma olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, bu 
anlamsız ve dehşete düşürücü olayların son bulması için hükü-
metin bir an önce harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi. 

Kaynak : mg.co.za

Kaynak : mg.co.za

Ağustos 2012
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Hindistan Yasadışı Madencilikten 
10 Yılda 9 Milyar USD Kaybetti 
Central Empowered Committee (Merkezi Yetkili Komite - 
CEC)’nin raporuna göre Hindistan’ın güneyindeki Karnataka 
şehrinde yapılmakta olan yasadışı demir madenciliği, geçtiği-
miz 10 yılda 9 milyar USD kayba neden oldu.
CEC, Hindistan Yüksek Mahkemesi tarafından ilk kez maden-
cilik sektöründeki yasadışı çalışmaları raporlamak için görev-
lendirilmişti. Komitenin hazırladığı ve Ağustos başında sun-
duğu rapordaki bir değerlendirmeye göre, sadece yakın tarihli 
e-ihaleler sonucunda Karnataka şehrinden 1,16 milyar USD 
değerinde 26,58 milyon ton demir cevheri satıldı. Devletin bu 
kayıt dışı satışlardan alamadığı toplam vergilerin değeri de 271 
milyon USD’yi bulmakta.
CEC’in raporundaki diğer bir bilgi de bölgedeki kayıt dışı ma-
denciliğin geldiği noktayı daha çarpıcı bir biçimde gözler önü-
ne seriyor. Bölgedeki yasadışı maden üretimi yapan firmaların 

sahipleri bölgede yıllık 50 milyon ton cevher ürettiklerini söyle-
mekteler fakat gerçekte bu değerin 90 milyon ton seviyelerine 
ulaşmış olduğu söyleniyor. Yapılan hesaplamalara göre devle-
tin demir cevheri e-ihalelerinden yıllık kazancı 90 milyon USD 
iken bu rakamın, şeffaf ve legal satışlar yapılması halinde 1,2 
milyar USD seviyelerine çıkması bekleniyor.
Bu yüksek yasadışı satış rakamlarının bir nedeninin de Yüksek 
Mahkeme’nin iki yıldır yürürlükte tuttuğu yasak olduğu düşü-
nülmekte. Yasağa göre reklamasyon ve rehabilitasyon planları 
onaylanmış olsa dahi, henüz uygulamaya konmamış işletme-
lere kesinlikle işletmeye devam izni verilmiyor. Karnataka, 
Hindistan’ın toplam 17,88 milyar tonluk demir cevheri rezervi-
nin % 12,3 ‘üne sahip. Yasaklardan önce bu şehir Hindistan’ın 
toplam 110 milyon tonu bulan demir cevheri ihracatının % 
25’ini yapmaktaydı. 

Ağustos 2012

Tanzanya, Madencilik Şirketlerinin
Vergisini % 30’a Çıkarıyor 
Afrika’nın 4. büyük maden üreticisi olan Tanzanya, beş yıldan 
uzun süredir faaliyet gösteren madencilik şirketlerinin kurum-
lar vergisini % 30’a çıkaracağını açıkladı. Bu artışın sebebinin 
tüm dünyada artan değerli metal fiyatları olduğu verilen bilgi-
ler arasında. Geçtiğimiz yıl Tanzanya’nın altın ihracatı % 31 arta-
rak, ihracat değeri 1,43 milyar USD’den 1,87 milyar USD seviye-
sine çıkmıştı. Enerji ve Mineral Bakanı Sospeter Muhongo’nun 
yaptığı açıklamaya göre Tanzanya Hükümeti, artan altın fiyatla-

rını neden göstererek, firmaların karından daha fazla pay almak 
istiyor. Bunu sağlarken de üretim maliyetlerini çıkarmış firmala-
rı seçmek istediklerini ve bu yüzden 5 yıldır üretim yapan firma-
ları bu vergiye tabi tutacaklarını sözlerine ekledi. Ülkede üre-
timlerine devam eden en önemli şirketler ise şu şekilde: dört 
altın madeni bulunan African Barrick Gold, AngloGold Ashanti 
ve Resolute Mining. 

Ağustos 2012

G. Afrika’da Madencilik Üretimi Artarken, 
Altın Üretimi Düşüşe Devam Ediyor 
Statistics South Africa (Stats SA)’nın raporuna göre Güney 
Afrika’nın ikinci çeyrek dönemsel madencilik üretimi, 2012’nin 
ilk çeyreğine oranla % 7,1 artış gösterdi. Bu artışta en büyük rol 
oynayan hammaddeler % 4,5 artışla platin grubu metaller ve % 
1,8 artışla demir oldu. Haziran ayı madencilik ürünleri üretimi ise 
yıllık bazda önceki yıla oranla % 4,2’lik, Mayıs ayına oranla da % 
0,9’luk bir artış yakaladı ve aylık değerlendirmede 10 aydan bu 
yana ilk kez artış görmüş oldu. Dönemsel artışlara rağmen 2012 
yılı ikinci çeyreğindeki üretim, 2011 yılı ikinci çeyreğine oranla % 
2,1 düşüş gösterdi.
Toplam madencilik ürünleri üretimindeki artışa rağmen, Güney 
Afrika’nın altın üretimindeki düşüş devam etti. Stats SA’nın araş-
tırmasına göre altın külçesi üretimi önceki yılın aynı ayına oranla 
% 4 düşüş yaşadı ve tüm ürünlerde de yaşanmakta olan 10 aylık 

düşüş, altın üretiminde kırılamadı ve düşüş devam etti. Analistle-
re göre ülkenin zengin maden kaynakları olmasına rağmen uzun 
vadeli görünümü iyiye gitmemekte ve kısa vade de bu dalgalı 
durumunun politik kararlarla önüne geçilmesi gerekmekte. 

Ağustos 2012

G. Afrika Krugerrand Altın Parası
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Madencilik sektörün tüm tem-
silcileri, 29 Kasım - 2 Aralık 2012 
tarihleri arasında Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi Büyükçekmece 
- İstanbul’da düzenlenecek olan, 
Maden Türkiye 2012 5. Madenci-
lik, Maden Makine ve Ekipmanları, 
İş Makineleri fuarında buluşuyor.
Ekonomik kalkınmanın öncü 
sektörü olarak 750 bin kişiye 

istihdam sağlayan maden ve doğal taş sektörü, 2012 yılı için 
hedeflediği % 10 büyümeye Maden Türkiye 2012 fuarı ile emin 
adımlarla ilerliyor. Sektörde yaşanan tüm bu gelişmeler, yakla-
şan Maden Türkiye 2012 fuarına olan ilgiyi arttırıyor ve sektöre 
heyecan katıyor.
Profesyonelleri bir araya getirerek yeni işbirliklerinin oluşması-
na imkân tanıyan Maden Türkiye 2012, Yurt Madenciliğini Ge-
liştirme Vakfı işbirliğiyle hazırlanıyor. Firma uzmanlık alanlarına 
göre birçok farklı bölümden oluşan fuar, ham maddeden nihai 
ürüne kadar kullanılan tüm cihaz, ekipman ve makineleri sek-
törün beğenisine sunarak, tüm katılımcılara ve ziyaretçilere her 
yıl olduğu gibi ışık tutmaya devam ediyor. 
Maden sektörü, açıklanan yeni teşvik paketi ile yatırımlarının 
Türkiye’nin neresinde yapılırsa yapılsın beşinci bölge destekle-
rinden yararlanacak olması nedeniyle sektörde mutlulukla kar-
şılanıyor. Yeni teşvik paketi kapsamında, aynı zamanda maden-
cilik sektörünü harekete geçiren fuarlar da yine sektör adına 
oldukça önemli bir noktada duruyor. Maden Türkiye 2012 Fuarı 
gelişmeye açık bir sektör olan madencilik sektörünü harekete 
geçirerek, hız kazandırıyor. 
Net döviz girdisi çok yüksek, istihdam oranı yoğun bir sektör 
olan maden sektörünün, yeni teşvik paketi ve Maden Türkiye 

2012 fuarı ile önü açık. Bu sayede Türkiye’nin kanayan yarası 
cari açığın gerilemesine de katkı sağlayacak önemli bir nok-
tada duruyor. Türkiye gerçeğine uygun olan yeni teşvik yasası 
ile madencinin madeni çıkardığı yerde işleyebilmesi mümkün 
olurken, Maden Türkiye 2012 fuarı da yeni yatırımlar ve iş or-
taklıkları için sektör yatırımcılarını cesaretlendiriyor. Fuar; ma-
liyetleri azalan sektör temsilcilerinin dış pazara ulaşmalarına 
imkan sağlıyor, sektörün yüzünü ülke sınırları dışına taşıyarak 
ilave istihdam sağlama fırsatı doğuruyor. 
Sektörün Geleneksel Buluşması 
Maden sektörünün gelenekselleşen platformu Maden Türkiye 
2010 Fuarı’nı 26 ülkeden 5.329 profesyonel ziyaret etmişti. 19 
ülkeden toplam 176 firma ve firma temsilciliğinin katıldığı fu-
arın ziyaretçi ve katılımcı ülkeleri ise: ABD, Almanya, Arnavut-
luk, Avustralya, Avusturya, BAE, Bulgaristan, Çin, Danimarka, 
Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İngiltere, 
İran, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Kazakistan, 
Libya, Lüksemburg, Mısır, Polonya, Rusya, Slovakya, Sudan, Su-
riye, Suudi Arabistan, Tayland, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan 
şeklinde olmuştu.
Bu büyük pazarlama atmosferinin parçası olmak isteyen tüm 
sektör uzmanlarını fuarlarımıza bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi için 
lütfen www.madenturkiyefuari.com adresini ziyaret ediniz. 

Maden Sektörü, Maden Türkiye 2012 
Fuarında Buluşuyor

Başarsoft Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Ltd., 
ülkemizin bilişim 
teknolojileri alanın-
da faaliyet gösteren 
en büyük 500 şirketi 

sıralaması olan Bilişim 500’de 2011 yılında 152. sıraya yükseldi. 
Şirket 2009 yılında 242. sıradan girdiği listede 2010’da 198. sıra-
daydı. Son 5 yılda toplam % 500’e yakın büyüyen şirket geçtiği-
miz yıl 20 milyon TL ciroya ulaştı. Şirketin 200’den fazla çalışanı 
bulunuyor.

1997 yılında kurulan Başarsoft, ağırlıklı olarak navigasyon ve 
sayısal harita üretimi yaparken, madencilik alanında kullanılan 
önemli CBS yazılımlardan birisi olan MapInfo’nun da Türkiye 
yetkili dağıtıcısı. Son yıllarda yurtdışına da açılan şirket Arnavut-
luk Telekom Sistemi, Filistin Elektrik Dağıtım Sistemi için tekno-
loji ihracına başladı. Şirket’in, Ürdün Kraliyet Harita Merkezi ile 
de çeşitli konularda görüşmeler yaptığı da biliniyor. Türkiye’de 
satılan navigasyon cihazlarının % 75’ine harita altyapısı sunan 
Başarsoft, 2012 yılında bu sisteme canlı trafik bilgisini de ekledi. 
İnternet üzerinden harita hizmeti veren Google Maps’in harita-
larını da Başarsoft sağlıyor.  

Başarsoft Bilişim 500’de 
152. Sıraya Yükseldi
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Atlas Copco’nun yeni SmartROC serisi, beş ülkede, farklı delme 
koşullarında gerçekleştirilen saha testleriyle, yakıt tüketiminin 
% 50’ye kadar azaltılabileceğini kanıtladı. Atlas Copco Smart-
ROC T35 ve Atlas Copco SmartROC T40 yüzey delici makinaları, 
özellikle yakıt tüketiminde sunduğu çarpıcı avantaj ile düşük 
delme maliyeti sağlayarak, kullanıcılardan tam puan aldı.
Tümüyle yeni bir tasarıma sahip olan Atlas Copco SmartROC 
serisi, herhangi bir delme uygulaması için gereken enerji mik-
tarını otomatik olarak ayarlayarak, ana bileşenlere gönderilen 
güç miktarını optimize ediyor ve hidrolik sızıntı nedeniyle ger-
çekleşen kayıpları azaltıyor. Motor, optimum verimlikle çalışarak, 
hem yakıt tüketimini hem de yakıt doldurma sıklığını azaltıyor. 
Bu sayede makinanın aralıksız çalışma süresini de uzatarak, daha 
fazla tasarruf etmenize imkan sağlıyor. İsveç, Norveç, Almanya, 
Polonya ve Türkiye’de gerçekleştirilen saha testlerinden elde edi-
len sonuçlarda; Atlas Copco SmartROC serisi makinaların yakıt 
tüketimini % 50’ye kadar azalttığı ve Tier 4 motorlarından salınan 

CO2 miktarının 
motor saati başına 
20 - 30 kg düşür-
düğü ve makinala-
rın kullanıma hazır 
bulunma oranının 
% 95 olduğu gö-
rüldü.
Atlas Copco’nun 
yeni nesil SmartROC serisi makinaları, performans, teknoloji, 
servis ve operatörün kullanım rahatlığı açısından da kullanıcılar-
dan çarpıcı puanlar aldı. Operatör ihtiyaçlarına göre tasarlanan, 
gelişmiş susturucu kiti ve uzaktan kumanda ile kontrol seçenek-
leri de mevcut bu makinalarla, hem güvenli ve hızlı, hem de di-
ğer yüzey delici makinalarına kıyasla daha düşük maliyetle delik 
deleceksiniz. Özetle, Atlas Copco SmartROC serisi verimliliği ko-
lay ve ulaşılır hale getiriyor. Üstelik tasarruf ederek... 

Atlas Copco SmartROC Serisi 
Yakıt Maliyetinizi Azaltıyor

Mapek Makine, 
yan kuruluşu 
olan BORBEN 
ürünlerinin kul-
lanımı ile ilgili 
hazırladığı vide-
oları şirket web 

sitesinde yayınladı. BORBEN Sondaj Kimyasalları ve Çamur Test 
Ekipmanları hakkında hazırlanan 10 adet eğitim videosu, sek-
töre faydalı olacak çeşitli bilgiler ile BORBEN ürünlerinin kulla-
nım açıklamalarını içeriyor.
 • Videoların içerikleri sırasıyla:
 • Suyun Sertlik ve PH Değerlerinin Ölçümü
 • Marş Hunisi ile Viskozite Ölçümü

 • Poly-Mud İle Killi Formasyonlarda Sondaj
 • Bor-Seal Kimyasalı ile Kaçak Kontrolü
 • Suyun Sertliği İçin Soda Külü Kullanımı
 • Polimer Çeşitleri
 • Sondaj Çamurundaki Kum İçeriğinin Tespiti
 • Çamur Terazisi Kullanarak Yoğunluk Ölçümü 
 • Poly-Mud Kil ve Şeyl Dengeleyici Polimer
 • Bor-Ben Pac-R Kaçak Önleyici Selülozik Polimer

Konuyla ilgili bu faydalı videolara Mapek Makine’nin web site-
sinden ya da Madencilik Türkiye Dergisi Youtube Kanalı - Ma-
pek Makine sayfasından takip edebilirsiniz: 

http://www.youtube.com/watch?v=EgM-SUfbOK0&list=PL8
64E723ACDF93805&feature=plpp_play_all 

Mapek, BORBEN Eğitim Videolarını Yayınladı

Gemcom artık 
resmen GEOVIA 
markası adı altında 
hizmet vermeye 
başladı. Geçtiği-

miz Mayıs ayında duyurduğumuz satın alma anlaşmasının tüm 
şartları yerine getirilerek Gemcom, 12 Temmuz 2012’den itiba-
ren tamamen Dassault Systèmes (DS) ailesinin bir üyesi oldu. 

GEOVIA organizasyonu ile Gemcom, DS’in doğal dünyanın ve 
doğanın 3B modellenmesi stratejisini destekleyecek.
Gemcom’un CEO’su Rick Moignard, yeni marka GEOVIA’nın 
CEO’luk görevini yürütecek. 360 çalışan ve yönetim kadrosu, eski 
adreslerinde, yeni markanın altında faaliyetlerine devam edecek. 
DS, Kanada - Vancouver merkezli Gemcom’un tamamını 360 
milyon USD’ye satın almıştı. Gemcom’un 2011 gelirinin 90 mil-
yon USD’ye, müşteri sayısının ise 2200‘e ulaştığı belirtiliyor. 

Gemcom Resmen Dassault Systèmes 
Ailesinin Bir Üyesi Oldu
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2011 yılında 134,6 milyar USD’ye ula-
şan ülkemiz toplam ihracatından % 
2,9 pay alan madencilik sektörü ih-
racatı, bir önceki yıla göre % 6 artışla 

3,87 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve tüm 
zamanların en yüksek ihracat değerine ulaş-
mıştır. Maden üreticilerinin ülke genel ihraca-
tından her yıl daha fazla pay aldığı ve her yıl 
büyümesini sürdürmekte olan Türk madenci-
lik sektörü, 2011 yılında en çok ihracat yapan 
1000 kuruluş sıralamasına da 33 şirketle girdi.  

İhracatçı maden şirketleri sıralamasında 
özellikle bir kamu kuruluşu olan Eti Maden 
İşletmeleri, performansı ile göz dolduruyor. 
2011’de 826 milyon USD ihracat yapan kuru-
luş, 2009’da 435, 2010’da 629 milyon USD ih-
racat yapmıştı. Her geçen yıl ihracatını katla-
yan kuruluşun bu yılki hedefi ise 1 milyar USD 
olarak belirlendi. 

Bazı şirketlerin ihracatı çeşitli nedenlerle bir 
miktar gerilerken, listedeki şirketlerin büyük 
bölümü ihracatını arttırmış durumda. Özellik-
le üç haneli rakamlarda artış oranı yakalayan 
Asçim Çimento ve Cihan Maden dikkat çeken 
şirketlerden. Plato Mermer, Çimentaş, Koçak 
Madencilik, Göltaş Çimento, CVK Dış Ticaret, 
Dedeman Madencilik, Çinkom, Alfa Mermer 
ve Ekin Maden ihracat oranları bu yıl gerile-
yen şirketler. 

Geçtiğimiz yıl ilk 1000 şirket arasında yer al-
mayan ancak bu sene listeye giren şirketler ise 
şu şekilde sıralandı: Akmetal Dış Tic. Madenci-
lik San., Eti Soda Üretim Paz., Eti Bakır AŞ, Ala-
banda Madencilik, Türk Maadin Şti. 

Madencilik sektörü ihracatının 4,2 milyar USD 
olarak hedeflendiği 2012 yılında listeye daha 
fazla şirketin girmesi beklenmektedir. 

2011 Yılı İlk 1000 
İhracatçı Şirket İçindeki
Maden Üreticileri

2011 
SIRA

2010 
SIRA

FİRMA ÜNVANI
İhracat 2011 

(USD)
İhracat 2010

 (USD)
Değişim 

(%)

13 13 Şişecam Dış Tic. 844.381.366,73 758.601.332,03 11,31

15 16 Eti Maden İşlet. Gen. Müd. 826.292.756,82 629.551.355,59 31,25

39 34 Çayeli Bakır İşl. 288.455.539,54 260.584.394,48 10,70

83 73 Eti Alüminyum 153.653.529,34 153.633.921,64 0,01

174 135 Ekin Maden Tic. 81.621.682,22 90.516.765,38 -9,83

189 217 Kaleseramik 77.146.766,28 60.005.703,96 28,57

245 246 Magnesit AŞ 63.408.798,99 52.972.036,75 19,70

291 299 Kaltun Madencilik San. 55.062.467,60 45.849.350,32 20,09

299 902 Asçim Çimento Beton Nak. San. 54.007.349,32 17.584.799,35 207,13

307 578 Cihan Maden ve Metal Ürünleri San. 53.012.892,75 26.044.443,99 103,55

311 200 Alfa Mermer San. 51.746.604,97 64.566.239,84 -19,86

330 258 Çinkom Çinko Kurşun Metal ve Mad. 49.624.744,10 51.967.538,10 -4,51

341 412 Nuh Çimento San. 47.852.387,56 34.529.936,89 38,58

366 373 Eti Elektrometalurji 45.366.398,82 37.157.390,74 22,09

417 244 Dedeman Madencilik San. 41.505.327,96 53.699.706,46 -22,71

421 197 Cvk Dış Ticaret 41.118.953,40 65.401.353,92 -37,13

481 554 Leonardo Granit San. 36.047.820,50 27.016.221,58 33,43

511 366 Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. 34.235.837,37 37.589.585,19 -8,92

535 682 Olimar Madencilik 32.994.274,48 22.749.549,68 45,03

585 527 Demir Export 30.733.243,47 28.145.101,41 9,20

613 485 Koçak Madencilik San. 29.375.645,49 29.796.367,23 -1,41

619 349 Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası 29.130.200,13 39.487.386,69 -26,23

622 655 Traçim Çimento San. 28.996.613,33 23.779.823,29 21,94

631 517 Dimer Diyarbakır Mermer İnş. San. 28.710.936,04 28.342.566,47 1,30

730 … Akmetal Dış Tic. Madencilik San. 24.678.369,90 … …

835 901 G-M Mermer Granit San. 21.945.428,82 17.613.956,55 24,59

849 839 Metamar Mermer Granit Madencilik 21.568.444,74 19.008.237,99 13,47

898 … Eti Soda Üretim Paz. 20.507.566,06 … …

912 … Eti Bakır AŞ 20.052.954,23 … …

915 652 Plato Mermer Madencilik San. 20.037.052,25 23.808.774,09 -15,84

936 … Alabanda Madencilik 19.645.827,38 … …

979 885 Kop Krom Madencilik 18.792.493,22 17.930.395,44 4,81

995 … Türk Maadin Şti. 18.606.467,15 … …

Listede sadece maden üreten şirketler yer almaktadır. Yukarıdaki listede yer almayan ancak ilk 1000 
ihracatçı şirket arasında yer alan pek çok dış ticaret şirketinin ihracat ürünlerinde önemli pay maden ve 
hammadde ürünlerine aittir. Ayrıca hammaddesi madenler olan demir-çelik üreticileri gibi pek çok şirket, 
ilk 1000 içinde önemli yer kaplamaktadır. Araştırmaya katılmayan ya da adının açıklanmasını istemeyen de 
çok fazla ihracatçı şirket bulunmaktadır. 

Ana listenin 103. sırasında yer alan Uğur Soğutma Mak. Maden ve Mermer şirketinin mermer ihracatı 
yaptığı bilinmektedir ancak 123.892.213,05 USD’lik tüm şirket ihracatının ne kadarını mermer ürünlerinin 
kapsadığı öğrenilemediğinden yukarıdaki listede bu şirkete yer verilmemiştir.
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750 bin kişiye istihdam sağlayarak 
ekonomik kalkınmanın öncüsü 
olan maden ve doğal taş sektö-
rü, 2012 yılı için hedeflediği % 

10 büyümeye doğru hızla ilerliyor. İMMİB 
tarafından yapılan açıklamaya göre yılın 
ilk yarısında maden ürünleri ihracatı, ge-
çen yılın aynı dönemine göre değerde % 
5,29 artışla 1,93 milyar USD’ye ulaştı. Ha-
ziran ayında ise maden ihracatı ilk kez 400 
milyon USD sınırını aşarak, 411,8 milyon 
USD’ye yükseldi. 

Yılın ilk yarısında yaşanan büyüme ra-
kamlarını değerlendiren İstanbul Maden 
İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özer, 2012 yılında maden 
sektöründe ihracat artışının % 10 seviye-
lerinde olmasını beklediklerini, bu doğrul-
tuda maden sektörü ihracatının 4,2 milyar 
USD, doğal taş ihracatının ise 1,85 milyar 
USD düzeyinde olacağını tahmin ettiklerini 
söyledi. 

Yılın ilk yarısında ulaşılan toplam maden 
ihracatı değerinin açılımı ise doğal taşlar-
da 857,9 milyon USD, metalik cevherlerde 
645,5 milyon USD, endüstriyel mineraller-
de 320,2 milyon USD, ferro alyajlarda 67,2 
milyon USD ve diğer madencilik ürünlerin-
de 39,7 milyon USD olarak gerçekleşti.

1. yarıyıl maden ihracatının % 44,3’ünü 
doğal taş ihracatı oluşturdu. Doğal taş ih-
racatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 
değerde % 11,29 oranında artmış oldu. 
Bu dönemde doğal taş ihracatımızın % 
46,1’ini, 395,9 milyon USD ile blok ihracatı 
oluştururken, % 53,9’unu, 462 milyon USD 
ile işlenmiş doğal taş ihracatı oluşturdu. 

Doğal taşta en fazla ihracat yapılan ülkeler; 321,9 milyon USD 
ile Çin, 122,6 milyon USD ile ABD, 44,7 milyon USD ile Irak, 41 
milyon USD ile Suudi Arabistan ve 25,2 milyon USD ile Fransa 
oldu. Bu ilk beş ülke sektör ihracatı içinde % 64,8 pay aldı. Suudi 
Arabistan % 33,4, Çin ise % 22 artışla öne çıktı. Doğal taş ihra-
catımızda en büyük alıcı ülkeler olan Çin ile ABD’nin payı ise 
sırasıyla % 37,5 ve % 14,3 oldu.

Söz konusu dönemde en fazla ihracatı yapılan ürünler sırasıy-
la; 439,4 milyon USD ile işlenmiş mermer ve traverten, 390,3 
milyon USD blok mermer ve traverten ve 214,6 milyon USD ile 
krom cevheri ve konsantresi oldu. Blok mermer ve traverten 
ihracatı % 18,7, işlenmiş mermer ve traverten ihracatı ise % 8,8 
artış gösterdi. 

2012 1. Yarıyıl Maden 
İhracatı Değerlendirmesi

Türkiye Geneli Maden İhracatı
Ülkelere Göre (İlk 30 Ülke)

Ocak - Haziran 2011 Ocak - Haziran 2012 Değişim (%)

Miktar (Kg) Tutar (USD) Miktar (Kg) Tutar (USD) Kg USD

1 Çin Halk Cumhuriyeti 2.799.947.110 668.297.113 3.436.911.621 760.447.685 23 14

2 Birleşik Devletler 257.278.201 143.077.373 295.201.301 157.862.556 15 10

3 Hindistan 127.749.722 45.246.705 147.264.779 73.794.699 15 63

4 İtalya 1.119.995.475 66.973.413 1.162.301.332 64.032.500 4 -4

5 Belçika 164.674.726 54.111.147 145.915.612 57.150.291 -11 6

6 Irak 205.114.190 47.189.822 231.063.174 54.757.510 13 16

7 Rusya Federasyonu 542.301.394 44.911.402 529.862.828 51.705.892 -2 15

8 İspanya 472.002.845 32.763.184 498.909.668 48.523.217 6 48

9 Suudi Arabistan 121.720.244 34.173.240 167.431.086 46.176.637 38 35

10 Almanya 273.748.812 46.913.900 155.786.218 33.901.432 -43 -28

11 Avusturya 79.617.358 36.789.970 90.206.835 32.458.977 13 -12

12 İsrail 156.023.930 26.263.442 182.805.825 30.208.523 17 15

13 İsveç 103.205.606 31.876.745 65.264.036 29.714.167 -37 -7

14 Birleşik Krallık 82.077.971 31.673.765 59.607.611 29.546.026 -27 -7

15 Fransa 96.550.720 29.330.667 64.364.911 27.989.347 -33 -5

16 Tayvan 59.598.722 18.079.844 80.959.308 26.292.698 36 45

17 Kanada 25.884.483 22.507.961 28.470.682 25.409.472 10 13

18 Birleşik Arap Emirlikleri 170.314.493 19.140.827 108.878.397 24.530.962 -36 28

19 Hollanda 167.474.611 40.640.317 118.314.965 22.377.192 -29 -45

20 Azerbaycan-Nahçivan 47.033.136 17.087.630 47.517.481 20.162.122 1 18

21 Fas 7.199.027 1.834.593 40.015.079 19.725.371 456 975

22 Ukrayna 160.664.856 22.608.714 232.470.185 18.451.085 45 -18

23 Bulgaristan 92.081.091 44.618.288 66.442.358 16.323.878 -28 -63

24 Finlandiya 26.705.302 26.593.131 13.520.596 13.159.049 -49 -51

25 Avustralya 28.306.113 17.527.391 27.137.874 12.114.299 -4 -31

26 Mısır 94.975.822 8.799.447 117.256.419 12.108.740 23 38

27 Gürcistan 117.349.386 7.786.848 57.663.566 10.179.495 -51 31

28 Romanya 112.978.150 12.304.426 79.547.642 10.096.797 -30 -18

29 Libya 26.325.186 7.729.124 28.088.878 9.964.422 7 29

30 Meksika 5.017.179 5.301.408 10.521.883 9.762.699 110 84
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Ocak - Haziran döneminde madencilik ürünleri içinde ihracatı 
en çok artan ürün grupları; % 113,3 artış sonucu 17,5 milyon 
USD ile demir cevherleri, % 66,6 artış sonucu 63,2 milyon USD 
ile kurşun cevherleri ve % 22,2 artış sonucu 11,1 milyon USD ile 
perlit oldu. 

Birim ihraç fiyatları bazında ilk altı aylık dönemde en fazla ar-
tış gösteren ürün grupları ise kobalt cevherleri, tabii taşlardan 
kaldırım ve döşeme taşları ile kalay cevherleri oldu. Kobalt cev-
herlerinin birim ihraç fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre % 
741, tabii taşlardan kaldırım ve döşeme taşlarının % 559, kalay 
cevherlerinin ise % 500 oranında artış gösterdi. 

İlk altı aylık dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler; 760,4 mil-
yon USD ile Çin, 157,9 milyon USD ile ABD, 73,8 milyon USD 

ile Hindistan, 64 milyon USD ile İtalya ve 57,2 milyon USD ile 
Belçika oldu. Hindistan’a yapılan maden ürünleri ihracatı % 63 
artarken, Çin’e yapılan ihracat % 13,8, ABD’ye yapılan ihracat da 
% 10,3 artış gösterdi. 

2012 yılı ilk 6 aylık ihracat verilerini incelendiğinde ihracatta ilk 
20 arasında yer alan ülkelerden İtalya, Almanya, Avusturya, İs-
veç, İngiltere, Fransa, Hollanda’ya ihracatımızda gerileme oldu. 
Gerileme yaşanan tüm ülkelerin AB ülkesi olması, Avrupa’da ya-
şanan ekonomik krizin doğrudan etkisini ortaya koymaktadır. 
Bunun yanında Fas, Hindistan, İspanya, Tayvan ve Suudi Arabis-
tan ise yüksek ihracat artış oranlarıyla dikkat çekti. Hollanda’ya 
gerçekleştirilen ihracattaki önemli azalmada bakır cevherleri ve 
ferrokromdaki düşük performans etkili olurken, Fas’a gerçek-
leştirilen ihracat artışında kurşun cevherleri etkili oldu.  

Türkiye Geneli Maden İhracatı
Mal Grubuna Göre

Ocak - Haziran 2011 Ocak - Haziran 2012 Değişim (%)

Miktar (Kg) Tutar (USD) Miktar (Kg) Tutar (USD) Kg USD

Tuz 258.399.813 20.501.578 26.088.310 3.726.275 -90 -82

Kavrulmamış Demir Piritleri 0 0 22.150 3.578 100 100

Kükürt 23.208.793 4.020.322 21.536.723 4.357.565 -7 8

Grafit 92.464 91.089 366.220 475.028 296 421

Kuvars, Kuvarzit 169.219.506 19.745.816 176.452.564 21.678.342 4 10

Kaolin ve Kaolinli Killer 16.685.669 764.065 43.344.781 1.358.370 160 78

Bentonit 154.629.787 18.072.352 141.511.576 16.643.379 -8 -8

Diğer Killer 6.845.513 2.057.249 8.494.613 1.920.812 24 -7

Tabii Kalsiyum Fosfatlar 614.422 161.855 329.193 56.230 -46 -65

Barit, Whitherit 70.752.776 8.383.764 52.080.456 7.302.210 -26 -13

Silisli Fosil Unları, Silisli Toprakları 12.641.804 1.009.846 13.723.893 875.713 9 -13

Pomza 68.549.234 4.725.880 44.192.964 3.471.821 -36 -27

Zımpara ve Diğer Tabii Aşındırıcılar 14.382.423 905.839 21.061.267 1.894.638 46 109

Dolomit 11.891.683 1.308.537 13.394.392 1.445.865 13 10

Manyezit 149.752.659 49.054.440 207.116.937 43.896.372 38 -11

Alçı Taşı, Alçılar 377.796.952 31.606.223 418.795.682 34.649.356 11 10

Amyant 131 525 39 251 -70 -52

Mika 415.125 136.369 408.045 136.041 -2 0

Tabii Steatit, Talk 1.272.610 610.401 989.918 427.357 -22 -30

Tabii Kriolit ve Siolit 2.012.968 370.926 316.000 61.823 -84 -83

Tabii Boratlar ve Konsantreleri 244.972.636 78.583.490 269.202.620 85.796.837 10 9

Feldspat 2.091.012.900 70.393.720 2.145.549.989 70.365.352 3 0

Perlit 171.808.680 9.064.716 208.861.215 11.076.073 22 22

Tabii Magnezyum Sülfatlar 100 116 0 0 -100 -100

Toprak Boyalar ve Mikalı Tabii Demir Oksitler 620.280 110.233 420.845 97.109 -32 -12

Lüle Taşı 514 1.660 3.002 4.102 484 147

Selestin 3.000 1.032 10.001 3.735 233 262

Diğer Mineral Maddeler 231.880.348 18.200.077 107.264.784 8.851.150 -54 -51

Demir Cevherleri 87.556.530 8.238.989 211.344.054 17.572.564 141 113

Manganez Cevherleri 45.068.078 6.912.182 41.756.580 6.142.836 -7 -11

Bakır Cevherleri 120.766.883 183.702.433 161.418.226 208.082.500 34 13

Nikel Cevherleri 183.371.700 8.777.550 160.150.000 7.617.050 -13 -13

Kobalt Cevherleri 499.910 574.967 25 242 -100 -100

Alüminyum Cevherleri 78.370.610 2.904.005 68.129.360 2.160.246 -13 -26
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Türkiye Geneli Maden İhracatı
Mal Grubuna Göre

Ocak - Haziran 2011 Ocak - Haziran 2012 Değişim (%)

Miktar (Kg) Tutar (USD) Miktar (Kg) Tutar (USD) Kg USD

Kurşun Cevherleri 26.110.540 37.916.612 40.708.189 63.156.996 56 67

Çinko Cevherleri 152.629.919 102.484.334 165.113.104 89.682.395 8 -12

Krom Cevherleri 1.039.810.807 226.980.400 1.068.612.084 214.551.011 3 -5

Molibden Cevherleri 21.994 525.352 0 0 -100 -100

Tungsten, Uranyum, Toryum ve Titanyum Cevherleri 20.006 21.590 26.000 63.960 30 196

Zirkonyum, Niobyum, Tantalyum, Vanadyum Cevherleri 600 4.384 1.588 58.081 165 1.225

Kıymetli Metal Cevherleri (Altın, Gümüş, Platin) 72.015 15.123 0 0 -100 -100

Antimuan Cevherleri 1.643.160 14.686.769 1.414.240 11.179.061 -14 -24

Kalay Cevherleri 44.666 137.615 880 16.278 -98 -88

Diğer Metalik Cevherler 125 240 0 0 -100 -100

Granüle Curuf ve Döküntüler 269.001.551 18.434.655 283.074.453 22.294.555 5 21

Metal Kül ve Kalıntıları 5.903.651 3.330.681 2.672.314 2.319.082 -55 -30

Diğer Cüruf ve Küller 4.171.440 105.140 6.740.000 137.880 62 31

Mineral Yakıtlar 29.469.053 3.406.181 28.569.547 3.836.232 -3 13

Doğal ve Yapay Aşındırıcı Toz, Kauçuk 2.228.404 16.272.364 2.859.090 18.696.690 28 15

Cüruf Yünü; Kaya Yünü vb Mineral Yünler; Genleşt. Mineral Maddeler ve Karışımlar 9.350.994 9.277.014 11.164.656 11.439.262 19 23

İşlenmiş Mika ve Mikadan Eşya 14.930 183.543 34.134 343.755 129 87

Diğer Taş ve Minerallerden Eşya 2.266.415 19.051.456 3.117.628 16.350.547 38 -14

Ferro Krom 34.610.348 51.893.826 41.733.000 60.400.235 21 16

Diğer Ferro Alaşımlar 9.754.287 14.735.191 4.091.875 6.792.155 -58 -54

Diğer - (Maden) 44.825 241.126 30.441 197.306 -32 -18

Toplam 6.182.266.230 1.070.695.845 6.224.299.646 1.083.666.305 1 1

Granit Ham veya Kabaca Yontulmuş 152.268.332 1.460.934 51.727.705 638.760 -66 -56

Mermer - Traverten Ham veya Kabaca Yontulmuş 705.843.285 110.570.130 558.686.281 96.742.616 -21 -13

Kayağan Taşı - Ham veya Kabaca Yontulmuş 654.242 115.372 343.577 65.488 -47 -43

Granit Dikdörtgen veya Kare Bloklar veya Kalın Dilimler 71.313.603 5.212.534 72.342.450 4.869.879 1 -7

Mermer - Traverten Dikdörtgen veya Kare Bloklar veya Kalın Dilimler 1.403.721.385 218.195.731 1.833.729.196 293.519.949 31 35

Ham / Kabaca Yontulmuş Doğaltaş Toplam 2.333.800.847 335.554.701 2.516.829.209 395.836.692 8 18

İşlenmiş Mermer 641.470.416 307.896.384 680.959.314 327.638.915 6 6

İşlenmiş Traverten 182.759.236 95.908.313 211.335.251 111.756.446 16 17

İşlenmiş Granit 11.058.594 7.013.667 11.460.397 7.857.890 4 12

İnşaata Elverişli Diğer İşlenmiş Taşlar 24.637.536 14.172.140 14.025.196 9.134.982 -43 -36

Kayağan Taşı - İşlenmiş 634.805 1.317.522 369.036 1.080.923 -42 -18

Tabii Taşlardan Kaldırım ve Döşeme Taşları 89.686.235 3.410.114 5.590.816 1.401.054 -94 -59

Tabi Taşlardan Karo, Ranül, Parça ve Tozları 11.384.206 5.597.973 8.102.120 3.003.244 -29 -46

İşlenmiş Doğaltaş Toplam 961.631.028 435.316.113 931.842.128 461.873.454 -3 6

Doğaltaş Toplam 3.295.431.875 770.870.814 3.448.671.337 857.710.146 5 11

Genel Toplam 9.477.698.105 1.841.566.659 9.672.970.983 1.941.376.451 2 5

Türkiye Geneli Doğaltaş İhracatı
Ülkelere Göre (ilk 5 ülke)

 
Ocak - Haziran 2011 Ocak - Haziran 2012 Değişim (%)

Miktar (Kg) Tutar (USD) Miktar (Kg) Tutar (USD) Kg USD

1 Çin Halk Cumhuriyeti 1.479.306.512 263.883.396 1.749.956.365 321.894.159 18 22

2 Birleşik Devletler 204.710.484 115.923.156 219.534.216 122.621.909 7 6

3 Irak 145.479.521 39.409.156 153.679.358 44.680.397 6 13

4 Suudi Arabistan 89.496.702 30.743.528 111.145.221 41.008.456 24 33

5 Fransa 44.587.958 24.384.306 51.087.576 25.237.541 15 3

Kaynaklar: İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ege İhracatçı Birlikleri
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Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu araştırması kapsamın-
da oluşturulan listede maden üreticileri 2011 yılında da önemli 
yer tuttu. İlk 500 listesi içinde yer alan 39 maden şirketinin net 
satış rakamları, sektörümüzün ülke ekonomisindeki önemini 

bir kez daha ortaya koydu. En büyük 500 sanayi kuruluşunun toplam 
satış rakamı 318 milyar TL olarak tespit edilirken maden üreticileri bu 
toplamdan 17 milyar TL pay aldı. Madenciliğin hızla geliştiği ülkemizde, 
ilerleyen yıllarda bu rakamın daha da artması kaçınılmaz olacaktır. 

Listenin ilk iki sırasında yer alan Türkiye Kömür İşletmeleri ve Eti Maden 
İşletmelerinin kamu kuruluşu olarak yüksek satışları ve altın üreticisi Tüp-
rag ve Koza’nın milyar TL’ye yaklaşan satışlarıyla listedeki önemli yükselişi 
dikkat çekerken, çimento üreticilerinin büyük bölümünün ise sıralamada 
bir miktar gerilediği görüldü. Çayeli Bakır, Park Elektrik ve Traçim Çimento 
listeye bu sene ilk kez giren maden üreticileri oldu.

Maden şirketleri, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yüksek karlılık oran-
larıyla öne çıktı. Türkiye’nin en çok kar eden ilk 10 şirketi değerlendirildi-
ğinde, geçtiğimiz yıl 6. sırada yer alan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür-
lüğü bu yıl 841.485.455 TL kar ederek 4. sıraya yükseldi. Yine geçen yıl 11. 
sırada yer alan Tüprag Metal Madencilik, bu yıl 548.035.628 TL kar ederek 
10. sıradan ilk 10’a girdi. 

Karlılık oranlarının genel sıralamada, bir önceki yıla göre gerilediği 
2011’de, yüksek karlılık oranlarıyla öne çıkan sektörler madencilik ve 
çimento sanayii oldu. 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında kar ra-
kamlarını açıklayan şirketlerin verilerine dayanarak yapılan hesaplamala-
ra göre, madencilik şirketlerinde satış karlılığı ortalaması % 32,6 oldu. Bu 
sektördeki şirketlerin ortalama aktif karlılığı % 25,4, özkaynak karlılığı da 
% 32,9 olarak hesaplandı.

Satış karlılığında ilk sıraya yerleşen maden şirketi % 72,5’lik oranla Park 
Elektrik Üretim ve Madencilik,  % 70,3’le de Tüprag Metal Madencilik oldu. 
Bu kategoride ilk 10 içinde yer alan öteki maden şirketleri ise Çayeli Bakır, 
Koza Altın, Eti Maden, Mardin Çimento ve Eti Bakır olarak sıralandılar.

Firma bazında aktif karlılığı listesinin başında ise Koza Altın İşletmeleri yer 
aldı. % 52,6 oranında aktif karlılığına sahip olan Koza’yı, % 46,6 ile de Eti 
Maden İşletmeleri izledi. Tüprag Madencilik, Çayeli Bakır, Mardin Çimento 
ve Ünye Çimento ilk 10 arasındaki diğer maden şirketleri oldu. Madencilik 
sektörünün ortalama aktif karlılığı 2009 yılında % 21,3, 2010 yılında da % 
18 olarak belirlenmişti.

Özkaynak karlılığında maden şirketleri kategorisinde Traçim % 599,2 öz-
kaynak karlılığı sağladı. Koza Altın İşletmeleri % 61,5 ile bu kategoride yer 
alan ilk 10 şirket listesinde yer aldı. 

Maden Şirketleri 
Karlılıkta Ön Sıralarda

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2011

Sıra No

2011 2010 Kuruluşlar
Üretimden Satışlar  

(Net TL)

16 18 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2.587.078.237

38 43 Eti Maden İşlet. Genel Müdürlüğü 1.474.648.042

66 60 Akçansa Çimento San. ve Tic. AŞ 982.015.418

77 116 Koza Altın İşletmeleri AŞ 805.798.598

82 106 Tüprag Metal Maden. San. ve Tic. AŞ 779.470.598

84 75 Çimsa Çimento San. ve Tic. AŞ 769.814.180

138 143 Eti Gümüş AŞ 532.688.155

148 193 Eti Bakır AŞ 503.248.184

149 - Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ 476.585.949

160 147 Çimko Çimento ve Beton San. Tic. AŞ 456.430.664

162 206 Erdemir Madencilik San. ve Tic. AŞ 452.808.891

166 144 Nuh Çimento Sanayi AŞ 444.127.274

167 139 Limak Çimento San. ve Tic. AŞ 443.702.318

186 164 Aşkale Çimento Sanayii T.AŞ 405.425.046

216 175 As Çimento San. ve Tic. AŞ 352.597.115

219 269 Eti Soda Üretim  AŞ 348.954.872

221 197 Nuh Beton AŞ 348.711.514

251 203 Adana Çimento Sanayii T.AŞ 305.869.814

252 214 Oyak Beton San. ve Tic. AŞ 305.272.622

262 224 Türkiye Taşkömürü Kur. Genel Müd. 294.747.862

277 258 Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası AŞ 282.384.527

291 263 Batıçim Batı Anadolu Çimento AŞ 273.947.758

297 265 Demir Export AŞ 266.245.300

299 231 Soma Kömür İşletmeleri AŞ 264.433.957

304 436 Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Ham. AŞ 257.863.844

308 255 Mardin Çimento San. ve Tic. AŞ 255.098.411

349 292 Konya Çimento Sanayi AŞ 226.139.186

362 98 Park Teknik Elektrik Maden. AŞ 217.961.030

366 384 Kümaş - Kütahya Manyezit İşlet. AŞ 214.164.618

367 321 Ünye Çimento San. ve Tic. AŞ 213.728.863

415 352 Denizli Çimento Sanayii T.AŞ 188.442.941

421 419 Bursa Çimento Fabrikası AŞ 186.707.260

431 375 Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. AŞ 183.046.142

437 409 Göltaş Göller Bölg. Çimento AŞ 179.861.285

450 406 Bursa Beton San. ve Tic. AŞ 174.180.937

452 - Park Elektrik Ür. Maden. AŞ 173.700.494

464 478 Bolu Çimento Sanayii AŞ 169.004.012

491 - Traçim Çimento San. ve Tic. AŞ 163.013.272

494 400 Eti Krom AŞ 162.090.550

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

Kaynak: Dünya Gazetesi, İstanbul Sanayi Odası
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TECCO® Perde Uygulaması

Doğal Afet çözümlerinin tasarım ve imalatlarında 
Dünya lideri olan İsviçre firması Geobrugg AG, 
İstanbul’da satış ofisi kurmuştur. İstanbul ofisi ile 
pazarlama ağını genişleten Geobrugg, 60 yıldan 

fazladır esnek, güvenilir ve yenilikçi, kaya düşmesi, moloz 
akması ve toprak kayması bariyerleri, şev stabilizasyonu sis-
temleri ve kaya düşmesi ağları gibi doğal afet çözümleri sun-
maktadır.

Geobrugg’ün tüm doğal afet 
çözüm sistemleri, çekme 
mukavemeti 1770 N/mm2 

olan, yüksek mukavemete 
sahip tellerden oluşan ağlar 
kullanır. Bu teller geleneksel 
çekme mukavemeti 350 - 450 
N/mm2 olan yumuşak çelik 
tellerle karşılaştırıldığında 3 
kat daha kuvvetlidir. Bu da 
Geobrugg‘ün daha yüksek 
mukavemetli, esnek ve hafif 
sistemler sunmasını sağla-
maktadır.

Şirketin tüm sistemleri için pazara sunulmadan önce bağımsız 

otoriteler tarafından titizlikle, bire bir saha testleri yapılmakta, 
ürünlerin uygulamaya uygunluğu onaylanmakta ve yatırım-
cı ve planlayıcıya gerekli güven sağlanmaktadır. Kısa bir süre 
önce de, en son esnek kaya düşmesi bariyerlerinin performan-
sı, kaya düşmesi koruma kitleri için Teknik Onaylar Avrupa Or-
ganizasyonu ETAG 027 tarafından onaylanmıştır. 

Geobrugg esnek bariyeri, WSL‘in - İsviçre Orman, Kar, ve Peyzaj 
Araştırmaları Federal Enstitüsü - gözetimi altında, 20 ton ağırlı-
ğında ve bariyere 103 km/s hızla çarpan beton bloğu durdura-
rak bir Dünya rekoru kırmıştır. Oluşan çarpma enerjisi 8000 kJ 
olup, kaya düşmesi bariyerlerinde daha önceki sınır olan 5000 
kJ’ü % 60 aşmıştır. Geobrugg, mühendislerin her tip riske göre 
uygun fiyatlı çözüm tanımlamaları için 100 kJ’den 8000 kJ’e ka-
dar çarpma enerjileri için kaya düşmesi bariyerleri üretmekte-
dir.

Kaya düşmesi risklerini minimize etmek için kullanılan bir di-
ğer metod da problemli alanı tümüyle perde gibi çalışan kaya 
düşmesi ağları ile kaplamaktır. Yüksek mukavemetli tel ağ per-
deler kaya düşmelerini sınırlandırmakta ve kontrol etmektedir. 
Böylece düşen malzemenin şevin alt kısmında toplanmasına 
yardımcı olunur.

Bir başka metod ise TECCO® şev stabilizasyon sistemi ile prob-

Kaya Düşmesi, Şev Göçmesi, 
Sığ Heyelan ve Moloz Akması
Gibi Potansiyel Riskleri Yönetmek
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Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

      Geobrugg 
AG, 40’tan fazla 
ülkede temsil 
edilmektedir 
ve 2011’de 100 
milyon USD’nin 
üzerinde bir ciroya 
ulaşmıştır.
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TECCO ağın MESHA montaj aleti ile uygulaması

lemli alanı stabilize etmektir. Bu metod ile problemli alan ank-
rajlar ve zemin çivileri ile gerdirilen yüksek mukavemetli tel ağ 
ile kaplanır.

Esnek moloz akması bariyerleri ve toprak kayması bariyerleri 
Geobrugg tarafından son zamanlarda geliştirilen sistemlerden-
dir. İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü ve WSL işbirliği ile yapılan 
araştırmalar ile toprak kayması / moloz akması malzemelerinin 
davranışı ve hızları ile ilgili geniş bilgilere ulaşılmıştır. Başarılı ve 
uygun maliyetli dizayn için tipik su kütlesi, çamur ve kayanın, 
moloz bariyeri ve toprak kayması bariyerinin tüm alanına yayı-
lışı göz önüne alınmaktadır.

Geobrugg’ün yüksek mukave-
metli tel ağlarının mukavemeti 
ve korozyon direnci, açık ocak 
madenciliğindeki zor çevresel 
şartlar için oldukça idealdir. 
Örneğin; maden çalışanlarının 
kaya düşmelerinden korunması-
nına yardımcı olur. Madenlerde 
kaya düşmesi bariyerleri örnek 
olarak Avustralya, Papua Yeni 
Gine, Güney Africa, Kuzey Ame-
rika, Şili ve Peru’daki sayısız ma-
denlerde kullanılmaktadır. Koo-
lan Adası’nda yer alan büyük bir 
maden iyileştirme projesinde, 
en büyük TECCO® ağ perde uy-
gulaması yapılmıştır.

Bazı durumlarda TECCO® ağ, 
halat tipi kaya saplamaları ile 
birleştirilerek stabilizasyon sis-
temi olarak kullanılmaktadır. 
Geobrugg, zincir bağlantılı ağ-
ları kolaylıkla uygulamaya yar-
dımcı olması amacıyla geliştirdi-
ği     MESHA® uygulama yardımcı 

makinesinin, yer altı madencilik uygulamalarında 
ilgi görmesini bekliyor. MESHA® uygulama yardım-
cısı, herhangi bir çok kollu yer altı jumbosuna uy-
gun hale getirilebilmektedir. Jumbo operatörü bir 
yandan ağ rulosunu yerinde tutarken bir yandan 
kaya saplamalarını uygulayabilmektedir. Bu sis-
tem, maden işletmelerinde geleneksel sistemler 
olarak kullanılan kaynaklı çelik hasır uygulamaları 
ile karşılaştırıldığında % 40 montaj zamanı kazan-
dırmaktadır. Eğer püskürtme beton da uygulanı-
yorsa kazanılan zaman % 70’e kadar çıkabilmekte-
dir. Ağır çelik hasır tabakalarının elle uygulamasın-
dan ve desteklenmemiş zeminde çalışılmasından 
da kaçınılmış olunmaktadır.

Geobrugg AG, 40’tan fazla ülkede temsil edilmek-
tedir ve 2011’de 100 milyon USD’nin üzerinde bir 
ciroya ulaşmıştır. Firma, Avrupa, Kuzey Amerika, 

Avustralya, Çin ve Japonya’da üretim yapmaktadır. Geobrugg 
AG, İsviçreli BRUGG grubun bir işletmesidir. BRUGG grubu, 2011 
yılı cirosu yaklaşık 680 milyon USD olan, Avrupa’nın en büyük çe-
lik halat ve ilgili ürünleri imalatçılarındandır.  

Geobrugg ile ilgili daha detaylı bilgi için: 
www.geobrugg.com/mining

Geobrugg Türkiye İletişim: 
Hakki Eratli - İnş. Yük. Müh. - İş Geliştirme ve Satış Müdürü
Geobrugg AG - Geohazard Solutions
+90 212 603 62 99
hakki.eratli@geobrugg.com

Esnek kaya düşmesi bariyeri tarafından durdurulan kaya
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Doğanak,
İşletmelere Kalite Odaklı 
Yaklaşıyor 

Madencilik Türkiye (MT): Bize Doğanak’ın tarihçesinden ve 
bugününden bahseder misiniz? 

Mehmet Ali Akyüz (MAA): Doğanak, 1955 senesinde elektrik 
izolasyon malzemeleri imalatı için kurulmuş bir aile şirketidir. 
İstanbul Sanayi Odası’na kayıtlı olarak sektöre dönük imalat 
işimiz devam etmektedir. İmalat, distribütörlük ve mümessil-
liklerimiz ile ithalat ve ihracat yapan bir ticari işletme olarak 
hizmete devam ediyoruz. Bugün itibariyle ana olarak elektrik 
motor ve transformatör, HVAC, maden ve petrokimya sektörle-
rine yönelik çalışıyoruz. 

(MT): Maden güvenlik (gaz 
ölçümü, ferdi kurtarıcılar 
vs) cihazları sektörüne ne 
zaman girdiniz? 

(MAA): Sektöre 1964 sene-
sinde girilmiş. Çok yakın ak-
rabamız, çok değerli büyü-
ğüm, rahmetli Prof. Dr. Cemal 
Birön’ün Japonya’daki araş-
tırmaları sırasında ürünlerini 
çok beğendiği RIKEN KEIKI 
Co. Ltd. firmasını bize tavsiye 

etmesi sonucu maden sektörü ile olan beraberliğimiz başlamış. 
Hocam çok değerli bir insandı. Bize hakikaten çok iyi bir firmayı 
tanıştırmış. Ürünleri, çalışma prensipleri ve müşterilerine verdi-
ği değerle RIKEN gerçekten çok değerli bir firma. Yaklaşık 50 se-

nelik bir birlikteliğimiz var. Umarım bu prensipleri ve işbirliğimiz 
uzun süre devam eder. 

Ukrayna menşeili tahlisiye ekipmanları ve ferdi kurtarıcılar 
üreticisi D.Z.G.A. firması ile tanışmamız ise yaklaşık 10 seneyi 
buluyor. D.Z.G.A. ile tanışmamıza Ukrayna Kömür Enstitüsü 
(N.İ.İ.G.D.) vesile olmuştur. Onların da Türkiye’deki temsilcisi 
olarak çeşitli eğitim faaliyetleri ve malzeme tedariki konula-
rında işletmelere hizmet vermeye gayret ediyoruz. Özellikle 
D.Z.G.A.’nın ürünleri ve yenilikçiliği ile çok iddialı bir şirket oldu-
ğunu ve kısa zamanda sektörünün lideri olacağını düşünüyorum. 

(MT): RIKEN KEIKI ürünleri hakkında bilgi verebilir misiniz? 

(MAA): Kuruluşundan beri tamamıyla kişisel korumaya yö-
nelik her türlü gaz ölçüm cihazı yapan bir şirket RIKEN KEIKI. 
Bilimsel verileri kullanarak gaz tespit ve izleme cihazları üre-
ticisi olarak uzmanlaşmış. RIKEN KEIKI gaz detektörleri; yanıcı 
gazların yol açtığı patlamalar, çalışma ortamında zehirli gaz 
tespiti gibi endüstriyel afetleri önleyerek güvenliği sağlamaya 
yardımcı olurlar. 

Bildiğiniz gibi yarı iletken ve LCD fabrikaları, petrokimya te-
sisleri, demir-çelik fabrikaları, tankerler ve diğer deniz araçla-
rı, yağ depolama tesisleri, yer altı gaz tesisleri, hatta volkanik 
dağlar gibi yerlerde gazlar kullanılır, üretilir, saklanır veya do-
ğaya çıkar. Çalışma yerleri ve tesisler gibi alanların güvenliğini 
gözlemlemek için gaz tespit ve izleme cihazları ve çeşitli gaz 
sensörleri RIKEN KEIKI’nin iş kapsamı içindedir. 

Röportaj
www.madencilik-turkiye.com

1955 yılında başladığı sanayi ve ticaret hayatına, bugün bir çok sektör-
de üretici, distribütör ve mümessillik hizmetleriyle devam etmekte olan     
Doğanak Kollektif Şirketi, özellikle yer altı madenlerine hizmet veren 
firmalar arasında, kalite odaklı yaklaşımıyla önemli bir yer edinmiş du-
rumda. Şirket, dünyanın önde gelen portatif ve sabit sistem gaz detektör 
üreticisi Japon RIKEN KEIKI Co. Ltd’in, yer altı maden ocakları için ferdi kur-
tarıcı ve tahlisiye ekipmanları üreticisi Ukrayna D.Z.G.A. firmasının ve Uk-
rayna RESPIRATOR Maden Kurtarma ve Yangın Güvenliği Bilim Araştırma 
Enstitüsü’nün Türkiye mümessilliğini sürdürmektedir. Şirketin Satış Mü-
dürü Mehmet Ali Akyüz ile Doğanak ve temsilcilikleri hakkında konuştuk.
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     İnsandan 
daha değerli bir 
şey olmadığına 
göre, maliyeti 
öne sürenlerin 
hesaplarında 
baştan hata var 
demektir



(MT): Taşınabilir ve sabit gaz ölçüm 
cihazlarının bakıma ihtiyacı var mı-
dır? Var ise ne kadar zamanda bir 
bakım yapılmalıdır?

(MAA): Tüm taşınabilir ve sabit gaz öl-
çüm, izleme, tespiti yapan cihazlar, üre-
ticisi kim olursa olsun, yıllık veya 180 
günlük periyodlarda bakımları kesinlik-
le yapılmalıdır. 

Hassas cihazlar olduklarından bu tür 
servisleri sadece yetkili kişiler ve fir-
malar tarafından yapılmalıdır. Bu tür 
periyodik bakımlar, kalibrasyonlar göz 
ardı edildiğinde olumsuzluklara yol aç-
maktalar ve bazen ölümlere de neden 
olabilmektedir.

(MT): Gaz ölçüm cihazlarının yer altı işletmelerinde çalışma 
prensipleri ve dikkat edilmesi gereken hususları anlatır mı-
sınız?

(MAA): Çalışma prensipleri hususunda teknik detaya girmeme 
herhalde gerek yok. Bu konu resmi kurumların talimatlarında 
ve akademik çalışmalarda yazılı. Burada dikkat edilmesi gere-
ken en önemli husus marka güvenilirliği olmalıdır. Bugün bir 
çok ülkede gaz detektör üreticileri mevcut. Hepsi cihazlarının 
hemen hemen aynı standartlarda olduğunun iddiasındadır-
lar. Burada kullanıcı veya satın almacının, marka güvenilirliğini 
hesaba katmadan vereceği karar tehlikeli sonuçlar doğurabilir. 
Madene inen kişinin, gazın doğuracağı tehlikelere karşı güve-
neceği tek şey yanında taşıdığı veya madendeki detektördür. 
Bu sebeple satın alma aşamasında sadece fiyata bağlı karar ve-
rilmemeli. Ülkemizde maalesef, bir sefere mahsus ucuz olduğu 
için tercih edilip kısa sürede çeşitli sebeplerle kullanılmaz hale 
gelmiş marka hikayeleri mevcuttur. Bu nedenle çalışma pren-
sipleri konusu içine bu önemli noktayı da herkes katmalı dü-
şüncesindeyim.

(MT): Gaz ölçüm cihazları dendiğinde akla genelde kömür 
madenciliği geliyor. Kömür madenciliği dışında başka tür 
madenlerde bu cihazlar kullanılıyor mu?

(MAA): Cihazlarımız kömür madenleri dışında, yer altında bulu-
nan tüm madenlerde kullanılabilir. Hatta mutlaka bilirsiniz, tü-
nel çalışmalarında da madenlerden farkı olmayan iş güvenliği 
esasları uygulanmaktadır. Toprağın altı denilince her ne olursa 
olsun yanınıza bir gaz detektörü almanız gerekir.

(MT): Mecbur olduğu halde gaz ölçüm cihazları kullanma-
yan işletmeler olabiliyor. Bu sorun maliyetlerden mi kay-
naklanmakta? Yani gaz ölçüm sistemi kurmak maliyetli bir 
çalışmadır?

(MAA): Gaz detektörünün maliyeti, o olmadan yaşanacakları 
düşünürseniz dikkate alınmayacak derecede düşük kalır. Bunu 

yakın geçmişte yaşanan kazalarda gör-
dük maalesef. 

Bu arada gaz detektörünün her kazayı 
önleyebileceğini iddia etmek de yan-
lış olur. Bildiğiniz gibi çok kısa sürede 
meydana gelebilecek gaz çıkışlarında 
bugün itibariyle yapabilecek pek bir 
şey yok maalesef. Biz, anlatmak iste-
diğimizi arabada emniyet kemerini 
bağlayarak kontağı açmaya benzetebi-
liriz. Gaz detektörü, madene inenin en 
önemli güvencelerinden biridir. Bunu 
göz ardı etmenin bence anlaşılabilir bir 
yanı yoktur. İnsandan daha değerli bir 
şey olmadığına göre, maliyeti öne sü-
renlerin hesaplarında baştan hata var 
demektir.

İşin maliyet kısmını rakama dökmek istersek, 250 USD’den baş-
layan fiyatlarla portatif gaz detektörleri mevcut. Sabit sistemler 
için de çeşitli alternatifler bulunuyor. İşletmenin büyüklüğüne 
göre yaklaşık 8.000 USD’den başlayan çözümler mevcut. Bu ra-
kamlar en küçük bir yer altı işletmesi için bile büyük rakamlar 
değildir. 

(MT): Ürün gamınızda gaz ölçüm cihazları dışında oksijenli 
ferdi kurtarıcıları da mevcut. DZGA oksijenli ferdi kurtarıcı-
lar hakkında bilgi verebilir misiniz? 

(MAA): DZGA oksijenli ferdi kurtarıcılarından OFK Model Ci-
30’u Türkiye’ye ilk kez 2007 yılında getirdik. Üreticisi olan Ukray-
nalı DZGA firması bu sektörde uzun yıllar var olan bir şirkettir.  

Madencilik Türkiye Dergisi Editörü Onur Aydın ve Doğanak Koll. Şti. Satış 
Müdürü Mehmet Ali Akyüz
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SSCB dağılmadan önce tüm cumhuriyetlere mal tedariki ve üre-
timi yapan bir firmadır. Bugün Güney Afrika dahil bir çok ülkeye 
ihracat yapmakta ve en iyi ürünü en makul fiyata veren bir anla-
yışla çalışmaktadır. Çok büyük, tecrübeli ve Ar-Ge’si kuvvetli bir 
şirket. Yakın zamanda sektöre, bu şirketin tahlisiye ekipmanları 
ile de hizmet vereceğiz inşallah.

(MT): Ferdi kurtarıcı ürünlerin etki süresi, son kullanma ta-
rihi, hangi koşullarda kullanılır, cihazın etkin olmadığı hal-
ler mevcut mudur vs. gibi teknik detaylarına da değinebilir 
misiniz?

(MAA): Bugün Türkiye’de yaygın olarak kullanılan (Temennimiz 
bu ürünümüzün hiçbir zaman kullanılmamasıdır!) OFK Model 
Ci-30 maskemiz, efor sarf edilen hallerde, oksijenin sıfır olduğu 
bir ortamda, kullanıcıya minimum 30 - 35 dakika nefes alma im-
kanı sağlamaktadır. Efor harcamadan, ağır adımlarla ilerlerken veya 
beklerken bu modelimiz 50 dakika oksijen sağlayabilmektedir. 

Bu modelin dışında, Türkiye piyasasında kullanılan diğer ürünü-
müz ise Model SSS-1PV’dir. Bu ürün, yer altında, oksijenin sıfır 
olduğu yerlerde, bekleme anlarında 180 dakika oksijen sağla-
yabilmektedir. Efor sarf edildiği hallerde bu süre minimum 50 
- 55 dakikadır. 

Ürünlerimizin fatura tarihi itibariyle kullanılabilir süreleri 5 yıl 
olup raf ömürleri 10 yıldır. Daha detaylı bilgileri web sitelerimiz-
den görmeniz mümkündür. 

(MT): DZGA ve RIKEN KEIKI ürünlerini diğer benzeri ürün-
lerden ayıran en büyük özellikler nelerdir?

(MAA): Çok kısa bir cevapla fiyat ve kaliteleri. Biz www.maden-
deguvendesiniz.com adresinde yer altı madenciliğine dönük 
ürünlerimizi tanıtan bir web sitesi açtık. Kalite seviyesinde, 
ürünlerimizle aynı olanlara göre fiyat avantajımız oldukça fazla. 

(MT): Ürünleriniz ülkemizde hangi maden işletmelerinde 
kullanılmakta?

(MAA): RIKEN KEIKI’nin 60’lı yıllardan beri, D.Z.G.A.’nın ise son 5 
yıldır en büyük müşterisi Türkiye Taşkömürü Kurumu olmuştur. 
Yine HEMA bizim büyük müşterilerimizdendir. Özel sektörden 

Soma Grubu, İmbat Madencilik ve Demir Ma-
dencilik yine büyük müşterilerimiz arasında-
dır.

Bu arada küçük işletmeler için sabit sistem 
çözümlerimiz çok popüler. Dolayısıyla küçük 
işletmeler portföyümüz ciddi oranda geniştir.  

(MT): Gaz ölçüm cihazlarında geçmişten 
bugüne nereye geldik? Gelecekte nerede 
olacağız? (Örn: Gaz güvenliği için maden 
ocaklarında eski çağlarda kuşlar kullanı-
lırmış)

(MAA): Bugün için en önemli sorun ocaktaki gazın en hızlı şekil-
de tespitidir. İkinci önemli husus bu tespitin çalışanlara en kısa 
sürede duyurulmasıdır. Çalışmalar bu iki konu üzerinde yoğun 
olarak sürmekte. Gelecekte bu iki sorunu maksimum oranda 
çözen modeller başarılı olacaktır. 

Bu arada inşallah yakın zamanda yer altı ocakları için çok kul-
lanışlı bir modeli RIKEN markasıyla ülkemiz ocaklarında gö-
receğimizi şimdiden müjdeleyebilirim. Gelen haberlere göre 
çalışmaların büyük kısmı nihayetlendi. Bizde sabırsızlıkla yeni 
ürünümüzü bekliyoruz. 

(MT): Türkiye’de kömür madenciliğindeki metan kazaları-
nın önlenmesi için sizin önerileriniz nelerdir?

(MAA): Bu konuyla ilgili resmi ve özel bir çok kurum ve şirket 
elbirliğiyle çalışıyorlar. Kamu yaptırımları arttırarak ve sertleşti-
rerek, çeşitli talimatlarla önlem almaya çalışıyor. Bir yandan da 
denetlemesini yapıyor. STK’lar ve medya da kamuyu denetliyor 
tabi. 

Diğer yandan madendeki kullanıcının isteklerine göre de bizler 
Ar-Ge’ye bu talepleri ileterek yeni ürünleri imal ettiriyoruz. Bu 
ürünler daima eskisinden daha fazla özellik taşıdığı için kazala-
rın önlenmesinde pozitif katkı yapıyor. 

(MT): Doğanak Kollektif Şirketi’nin madencilik sektörü içe-
risinde önümüzdeki 5 yıl için hedefleri neler?

(MAA): Yer altı madenciliğine dönük ürün yelpazemizi geniş-
letmeye çalışıyoruz. Bu genişlemenin sayılara dayalı olmaktan 
ziyade kalite odaklı olması bizim için çok önemli. Zira hep söy-
lediğimiz gibi “madende olanın güvende olması gerekli”. 

(MT): Son olarak eklemek istediklerinizi alabilir miyiz?

(MAA): Derginizle ilgili memnuniyetimi özellikle belirtmek is-
terim. Çok özenle hazırlanan, renkli ve eğitici bir derginiz var. 
Sizleri gönülden kutlarım.

(MT): Beğeniniz için çok teşekkürler. Sektörümüzün geliş-
mesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. 
Bize vakit ayırdığınız için de ayrıca teşekkür ederiz. 

Doğanak Koll. Şti. Standı 18. Kömür Kongresinde büyük ilgi gördü.
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Makale
www.madencilik-turkiye.com

2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizde büyük 
düşüşler yaşayan metal fiyatları, bugünlerde özellik-
le Avrupa’da baş gösteren ekonomik sıkıntılar ve bazı 
ülkelerin iflas söylentilerine rağmen toparlanmaya 

çalışıyor. 2008 krizi ardından 2009 yılına yukarı yönlü hare-
ketle giren metal fiyatları, 2011 yılı ortalarından itibaren ya-
şanmaya başlanan ekonomik belirsizlikler, çalkantılar ve Euro 
bölgesindeki iflas söylentileri nedeniyle sıkıntılı bir sürece gir-
di. Sanayi üretimindeki düşüş ile birlikte hammaddeye olan 
talebin azalmasının, metal fiyatları üzerindeki baskının art-

masına neden olduğu düşü-
nülebilir. Bu süreçten çıkış ve 
fiyatların normale dönmesi 
için ABD ve Çin gibi önemli 
metal tüketicisi ülkelerin ala-
cağı tavır ile atacağı adımlar 
ve ayrıca Euro bölgesindeki 
iflas söylentilerine karşı alı-
nan ekonomik tedbirlerin 
sonuç vermesi büyük önem 
arz ediyor.

Yaşanan ekonomik sıkıntı-
lardan çıkmanın önemli yol-

larından birisinin, durgun hale gelen sanayinin işlevsel hale 
dönüşmesi olduğundan yola çıkarak, sanayi üretiminin ilk ba-
samağı olan maden ürünlerinin önemi artmaktadır. Sanayide 
oluşacak talep artışının doğrudan hammadde ihtiyacını arttı-

racak olması ve maden ürünlerine olan bu talebin de fiyatlara 
yansıyacak olması, ekonomik dalgalanmaların ve belirsizlikle-
rin yoğun olduğu bu süreçte metal fiyatları üstündeki baskının 
azalmasını sağlayabilecektir. 

Bu bağlamda, özellikle Çin ve ABD gibi sanayisi gelişmiş ülkele-
rin, üretimlerini arttırmak adına giriştikleri mücadeleler ve ala-
cağı kararlar fiyatlarda belirleyici bir rol oynayacaktır. Bu ülke-
lerin gerçekleştirmeyi planladıkları büyük projelerle de sektöre 
canlılık kazandıracakları da ortadadır. 

Bakır
2012 yılında İspanya ve Yunanistan’da süregelen ekonomik 
kriz, ABD ve Çin’den gelen ekonomik verilerdeki negatif yan-
sımalar, ABD ve Çin gibi dünyanın en büyük iki metal tüketici-
sinin talebinin düşük olması, Aralık 2011’den beri bakırdaki en 
düşük fiyatların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ayrıca eko-
nomik krizdeki İspanya’ya verilecek 100 milyar EUR yardımın, 
Avrupa borç krizini sonlandırmaya yetmeyeceği endişeleri de 
bakırdaki düşüşü devam ettirmektedir. 2011 yılının son çeyre-
ğinde bakır fiyatları, Londra Metal Borsası’nda (LME) ton başına 
7.300 - 7.400 USD seviyelerine kadar gerilemiştir. 2012 yılının 
Haziran ayıyla birlikte fiyatlar, ABD ve Çin’den gelen taleplerle 
iyileşme belirtileri göstermiş ve bu dönem zarfında 7.400 USD 
seviyesinin üstüne çıkmıştır. 

Temmuz ayı başında ABD, Avrupa ve Çin merkez bankalarının 
büyümeyi desteklemek için para politikalarını gevşeteceğini 

Baz Metaller ve
Bazı Önemli Metallerin 
Fiyat Analizi

      Metal 
fiyatlarındaki 
düşüşün, 
ekonomik 
belirsizlikler ve 
durgunluktan 
kaynaklandığı 
düşünülmektedir

Volkan Okyay
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açıklamaları ve buna bağlı olarak sanayi metallerine olan tale-
bin artacağı beklentisi, bakırın 29 Mayıs’tan (2012) beri en yük-
sek seviye olan 7.755 USD’yi görmesini sağladı.

Ağustos ayı itibarıyla bakır fiyatlarındaki hareket dünyanın en 
büyük endüstri metalleri tüketicisi Çin’in, demiryolu harcama-
larını bir ay içinde ikinci kez arttırmasıyla, demir yolu yapım 
aşamasında kullanılacak bakırın fiyatında da yukarı yönlü hare-
ketler göstermesine yardımcı oldu (7.600 USD/ton). 

Son dönemde dalgalı hareket gösteren bakır fiyatları, yaşanan 
ekonomik daralma ve bu daralmadan çıkmak için alınan karar-
larla dalgalı seyrini devam ettirecek gibi gözüküyor. Özellikle 
Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Wen Jiabao’nun, ekonomik 
yavaşlamayı tersine çevirme talimatları kapsamında Eyalet 
Konseyinin sağlık ve kamu kuruluşlarında özel yatırım diye ad-
landırdığı harcamalarda artırıma gidilmesi kararı ile bakırdaki 
talebin artacağı ve ilerleyen süreçte dalgalı seyrin yerini, az da 
olsa o bugünkü fiyatlardan yüksek ve sabit bir seyre bırakma-
sında etkili olabileceği tahmin edilmektedir. 

Alüminyum
Alüminyum fiyatları 2008 ekonomik krizinin ardından 2009 
yılına değer kaybederek girdi (1.000 - 1.500 USD/ton). Bu dö-
nemde fiyatlarda % 6’lık bir düşüş yaşayan alüminyumda, bu 
kaybın nedeni olarak talepteki azalma ve uluslararası stoklarda 
yaşanan % 18’lik artışın etkili olduğu gözlenmektedir. 

Küresel ekonomideki yavaşlama 2009 yılı başında alüminyum 
arzının oldukça yüksek seviyelerde kalmasına neden olmuştur. 
2009 Haziran ayında Çin’den gelen taleplerin etkisiyle dünya-
daki alüminyum stokları azalmış ve üretimde artış yaşanmıştır. 
2009 yılının yaz aylarında piyasalarda yaşanan bu hareketlen-
me ile alüminyum fiyatlarında % 16’lık bir artış söz konusu ol-
muş, 2009 yılı sonunda ise fiyatlar 2.500 USD/ton seviyesine 
yaklaşmıştır. 

2010 yılı sonu 2011 yılı başında üretimdeki artışa paralel ola-
rak oluşan yüksek talep nedeniyle bu dönemde alüminyum 
fiyatları 2.700 USD/ton rakamlarını görmüştür. 2011 sonlarında 
küresel ekonomideki negatif hava nedeniyle yaşanan düşüşler, 
fiyatları ortalama 2.400 - 2.500 USD/ton seviyelerinde kalmasını 
sağlamıştır. 

Dünya’nın en büyük ilk beş alüminyum üreticisi içinde yer alan 

Alcoa ve Century Aluminum Co. Şirketleri, 2012 yılının ilk ya-
rısında açıkladıkları zararlar ile dikkatleri üzerlerine çekmişti. 
Century Aluminum Yönetim Kurulu Başkanı Michael Bless’in 

yaptığı açıklamada, bankacılık krizi nedeniyle Euro bölgesin-
de yaşanan daralmanın, Çin ve diğer gelişmekte olan ekono-
milerde, mal ve benzeri fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu, 
mevcut bu zayıf ortamda fiyatların fazla bir değişiklik göster-
meyeceğini ancak uzun vadede alüminyum sektöründe daha 
elverişli koşulların oluşacağına inandığını belirtmişti. Bu açıkla-
mayla, zarar eden önemli üreticilerin alüminyum piyasalarının 
geleceği hakkındaki düşünceleri de ortaya çıkmış oldu.

2012’nin üçüncü çeyreğinde olduğumuz bugünlerde alümin-
yum fiyatları geçen yıla oranla % 18 gerileyerek son iki yılın en 
düşük seviyesini gördü. Uzmanlar piyasalardaki bu düşüşün se-
bebini ekonomideki belirsizlik ve yavaşlama olarak gösteriyor. 
Bu dönemde taleplerdeki % 7’lik artış bile fiyatlarda fazla bir 
değişikliğe neden olmadı ve olumsuzluğu kıramadı (Ağustos 
2012 - 1.800 USD/ton).

Çinko
Çinko fiyatları 2008 krizinin hemen ardından 2009 yılına 1.100 
USD/ton (LME) seviyelerine gerileyerek girmişti. 1 yıldan kısa 
bir zaman içinde yaklaşık % 100’e yakın bir artış gösteren çinko 
fiyatları, Ekim 2009’da 2.070 USD/ton seviyelerine kadar yüksel-
di. Bu artışa sebep olarak, krizin ardından Çin’in gerçekleştirdiği 
alımlar gösterildi. 2010 yılında da Çin tarafından bu güçlü alım-
lar devam ederek çinko fiyatları 2010 yılı boyunca çoğunlukla 
2.000 USD/tonun üstünde seyretti. 2011 yılında inişli-çıkışlı bir 
seyir izleyen çinko fiyatları ortalama 2.000 USD/ton seviyelerin-
de yılı tamamladı. 

2011’in Mart ayında çinko stoklarında gerçekleşen azalma ve 
Çin’den gelen taleplerin artması nedeniyle çinko fiyatları   



01 Eylül 201240

LME’de  rekor seviyeleri görerek, üç aylık vadeli çinko fiyatı 2.510 
USD/tona çıktı. 2011 yılının sonlarını düşüşle kapatan çinko, 
2012’nin hemen başında toparlanma hareketleri göstererek yu-
karı yönlü bir yol izledi. Bu yükselişte, ekonomik durgunluktan 
çıkmak için alınan kararları yerine getirmek ve ekonomi ile üre-
timi canlandırmak adına, Çin ve ABD gibi ülkelerin yaptığı alım-
ların önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bu pozitif yaklaşımlara 
karşınAvrupa ülkelerindeki ekonomik belirsizlik, çinko fiyatla-
rının yüksek rakamlarda tutunmasını engelledi. Çinko fiyatla-
rındaki bu kararsızlık ve dalgalanma yıl sonuna kadar devam 
edecek gibi gözüküyor.

Kurşun
2008 krizi öncesi 3.500 USD/ton rakamlarını gören kurşun fi-
yatları 2008 başında hızlı bir düşüşle 1.000 USD/ton seviyele-
rine kadar geriledi. 2009 yılında kriz etkisinin kısmen de olsa 
azalması, piyasanın hammadde ihtiyacı, Çin ve ABD gibi büyük 
ülkelerin talep artışlarıyla 2008 sonu 2009 başında kurşun fiyat-
ları 2.500 USD/ton seviyelerine kadar çıktı. 

2009 - 2010 dönemini ekonomik durgunluk nedeniyle dalgalı 
olarak geçiren kurşun fiyatları, 2011 yılı başlarında ABD’nin bü-
yüme tahminlerini yükseltmesiyle birlikte yine yukarı yönlü bir 
seyir izledi. Bu dönemde kurşun fiyatlarında % 1,2’lik artış ger-
çekleşti. 2011 - 2012 yılını Avrupa’daki kriz ve ekonomik dur-
gunluk nedeniyle ufak dalgalanmalar ile geçiren fiyatlar 1.800 
- 2.000 USD/ton aralığında hareketler sergiledi. 2012 Ocak - Ni-
san ayları arasında kurşun üretiminde oluşan 22.000 tonluk arz 
fazlası nedeniyle fiyatlarda önemli bir değişiklik olmadı. 2012 
üçüncü ve dördüncü çeyreğinde kurşun üretiminin bu seviye-
lerde tüketime yakın seyretmesi, Çin’in ekonomik durgunluğu 
önlemeye yönelik aldığı kararlar ve Avrupa bölgesindeki belir-
sizlikler nedeniyle, kurşun fiyatlarının 2012 yılını dalgalı ve son 
satış rakamlarına yakın (2.000 USD/ton) bir şekilde bitireceği 
tahmin edilmektedir. 

Nikel
2007 yılında tarihindeki en yüksek rakamlara ulaşan nikel fi-
yatları, 2008 ekonomik kriziyle birlikte büyük düşüşler yaşadı 
(10.000 USD/ton). Küresel kriz sonrası 2009 yaz aylarında olu-
şan ekonomik hareketlilik, sanayi üretiminde oluşan canlanma 
sonucu gelen taleplerle nikel fiyatları yeni bir rekorla 20.000 
USD/ton seviyelerinin üstüne çıktı. Bu dönemde krizin piyasa-
lardaki olumsuz etkileri yanında krizden çıkış için yapılan ham-
leler neticesinde nikel fiyatlarında önemli dalgalanmalar göz-
lendi ancak 2010 yılı genel olarak 17.000 USD/ton seviyelerinin 
üstünde geçti. 

2011 yılında nikel fiyatları için beklentiler, 2010 yılının dördün-
cü çeyreğindeki verilerden farksızdı. Ekonomik belirsizlikler ile 
fiyatlar arasındaki hassas denge 2011 beklentilerini temkinli 
ama yüksek tutulmasına sebep oldu. Bu dönemde uluslararası 
yatırım kuruluşlarından Goldman Sachs, 2011 nikel fiyatları için 
ortalama beklentisini 2010 yılına göre % 18 arttırarak 21.000 
USD/ton seviyelerine kadar çekmişti ve bu öngörüsünde haklı 
olduğunu da gösterdi.

2011 Haziran ayında verdiği bir röportajda 2012 yılı için analiz-
lerini açıklayan JP Morgan Chase Analisti Ian Henderson, nikel 
konusunda iyi bir tablo ortaya koyamıyordu. Nikel fiyatlarının 
geldiği seviyenin ticari açıdan mantıklı olmadığını söyleyen 
Henderson, olması gereken seviyelerin 15.000 USD/ton civarla-
rında olması gerektiğinin üzerinde duruyordu. Bugün baktığı-
mızda ise Henderson’ın belirttiği rakamları görmekteyiz.

2012 verileri, nikelin dengeli bir seyir izlediğini gösteriyor. Bu-
günkü ortalama fiyatlar 2010 yılı ortalama fiyatlarına yakın ve 
analistlere göre olması gereken seviyede. Yıl sonuna kadar ni-
kel üretiminde önemli bir açık veya fazla oluşması beklenme-
mektedir. Bu da fiyatlarda büyük hareketlenmelerin oluşmaya-
cağının bir göstergesi olacaktır.

Kalay
Kalay fiyatlarının diğer baz metaller gibi bir seyir izlediğini söy-
lemek yanlış olmaz. Ancak 2008 krizi sonrası 33.000 USD/ton ile 
tarihin en yüksek rakamlarına ulaşan kalay fiyatlarının, 2012 yılı-
nın ilk yarısında üretim - tüketim dengesi sonucu, önümüzdeki 
dönemde de bugünkü fiyat aralıklarından (17.000 - 20.000 USD/
ton) çok fazla bir hareketlilik göstermeyeceği tahmin ediliyor.   
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Kobalt
Kobalt fiyatları 2010 yılına aşırı arz nedeniyle baskı altında baş-
lamıştı. O dönemdeki aşırı arzın, büyük nikel projelerinde yan 
ürün olarak üretilen kobalt ürünlerinden kaynaklandığı sap-
tanmıştı. 2011 yılına geldiğimizde ise Çin, Japonya, Hindistan 
ve Rusya gibi devletlerin kobalt piyasasını güçsüzleştirmesi 
sonucunda kobalt fiyatlarında düşüşler yaşandı. Bu düşüşlere 
stok fazlasının da etkili olduğu bilinmektedir. Ağustos 2012 
itibariyle 29.000 USD/ton seviyelerindeki satış rakamlarında, 
oluşacak yeni arz-talep dengesizlikleriyle büyük değişiklikler 
olacak gibi gözükmemektedir.

Molibden
Molibden, aşırı sıcağa ve korozyona dayanıklı bir metal olarak 
biliniyor. Bu özelliğinden dolayı dünyada nükleer enerji reak-
törlerinin inşasında kullanılmaktadır. Bir nükleer santral inşa-
sında reaktör ve enerji tesisi için yaklaşık 400 bin poundluk 
(2011 fiyatlarına göre) molibdene ihtiyaç duyulur. Bu da mo-
libden piyasası için stratejik bir veridir. Yakın zamanda dünyada 
gerçekleştirilmesi beklenen nükleer santral projeleri molibden 
piyasasının canlı kalacağının en büyük göstergesidir. Özellikle 
Çin’in önümüzdeki dönemde, 100 yeni nükleer santral projesi-
ni hayata geçirecek olması, The World Nuclear Association veri-
lerine göre ABD’nin de 24 yeni nükleer reaktör projesi olduğu-
nu açıklaması, molibden fiyatlarını yukarı yönlü seyretmesine 
sebep oluyor. Şu da bir gerçek ki, ekonomideki daralma ve be-
lirsizlik, ABD ve Çin gibi ülkelerin bile bu maliyetli projelerinde 
aksamalara neden olduğu açıktır.

2011 yılında ABD ve Çin’in bu nükleer reaktör projelerini açık-
laması, oluşabilecek molibden talebi nedeniyle fiyatların uzun 
bir süre 30.000 USD/ton seviyelerinin üstünde tutunmasını 
sağladı. 2011 yılının son çeyreğinde 30.000 USD seviyesinin 
altına düşen molibden fiyatları, 2012’nin ilk dört ayında kü-

çük de olsa yukarı yönlü bir toparlanma gerçekleştirdi. Global 
ekonomide yaşanan belirsizlik büyük projelerde aksamalara ve 
gecikmelere neden olduğundan diğer metallerde olduğu gibi 
molibden fiyatlarında da dalgalı bir seyir izlenmesine sebep 
oluyor. Uzmanları belirttiği gibi ekonomide oluşacak canlanma 
ile hayata geçecek projelerin ileriki dönemlerde molibden fi-
yatlarını da yukarı taşıyacağı muhtemel. 
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Madenler ve Savaşlar

      Madenler, 
insanlar için 
vazgeçilmezdir. 
İnsanlar sahip 
oldukları 
yaşam kalitesi 
ve medeniyeti 
madenlere 
borçludur

Daha önce, maden-savaş ilişkisi konusunda yazılmış 
az sayıda makale ve kitap olmasına rağmen bun-
ların kapsamları genellikle sınırlı kalmıştır. Bu ya-
yınlardan bazıları, bir veya birkaç madene (petrol, 

elmas, altın, doğalgaz gibi) dayalı savaşlara değinmiş, bazıları 
ise tarihsel olarak geniş bir zaman dilimini kapsamamıştır. Bu 
makalede, madenlerle ilişkili savaşların tümüne değinilmeye 
çalışılmıştır. Çok az sayıdaki yayında bahsi geçen ayrılıkçı ha-
reket - maden ilkişkisine de makalede yer verilmiştir. Bu ma-
kalenin amacı, insanlık tarihindeki savaşların çoğunun çıkış 
nedeni olmaları sebebiyle madenlerin ve dolayısıyla maden-
ciliğin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktır. Unutulma-

malıdır ki, bu savaşların suç-
lusu madenler ve madenci-
ler değil, madenlere sahip 
olup zenginleşmek için sa-
vaşlar başlatan ve destekle-
yen kötü niyetli insanlardır. 

İnsanlık Tarihinden 
Günümüze Madenlerle 
İlişkili Savaşlar
Madenciliğin tarihi insanlık 
tarihiyle başlar. Şöyle ki; in-
sanoğlunun varlığını sürdür-
mesinde en önemli unsur 
tarımla birlikte madenciliktir. 
Madenlerin insanoğlu için 

önemi o kadar büyüktür ki tarih öncesi devirler bile adını ma-
denlerden almıştır. Taş devri (kaba taş, yontma taş, cilalı taş), 
bakır-taş devri, bakır devri, tunç devri ve demir devri hep ma-
den isimleriyle adlandırılmıştır. Hatta ilkçağ, ortaçağ, yeniçağ 
ve yakınçağın kapsadığı dönemin çelik devri ve sonrasında 
nükleer enerji devri olarak da adlandırıldığı görülür. Önce ma-
den olarak taşı, sonra bakır ve diğer madenleri çıkartıp kulla-
nan insanoğlu (Resim 1) madenler sayesinde yaşam seviyesini 
yükseltmiş, teknolojiyi yakalamış, geliştirmiş ve 21.  YY medeni-
yetine ulaşmıştır (Çizelge 1).

Madenler dünya coğrafyasında eşit olarak dağılmadığından, 
bir taraftan insanlığa güzel bir hayat ve yaşam kalitesi sunar-
ken diğer yandan birçok uluslararası savaşlara sebep olmuş, 
bazı ülkelerde de iç savaşları, bölgesel veya etniksel nitelik-
li ayrılıkçı ayaklanmaları beraberinde getirmiştir. Madenler 
için yapılan sömürgecilik faaliyetleri de, direnen yerli halk ile 
sömürgeciler arasındaki ölümlerle sonuçlanan çatışmalar 
ve mücadeleler sebebiyle savaş kapsamında değerlendiri-
lebilir. Ülkeler kendi topraklarında bulunmayan madenleri, 

Doç. Dr. Tuncay Uslu
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Maden Mühendisliği Bölümü
tuncay43@ktu.edu.tr İnsanoğlu tarihten bu yana verdiği yaşam mücadelesini ve bugün geldi-

ği medeniyeti hiç şüphesiz madenlere borçludur. İnşaat, enerji, iletişim, 
ulaşım, makine, teknoloji vb. ihtiyaçların tamamının madenlere dayalı 
olduğu düşünülürse “madenler olmasaydı bugünkü medeniyeti yakala-
mak bir yana insanlar hala taş devrini yaşıyor olurdu” demek yanlış olmaz. 
İnsanlık için bu denli önemli olan madenler, bir taraftan insanların yaşam 
kalitesini artırırken diğer taraftan da onlara sahip olma mücadelesinin 
sebep olduğu savaşlar, ne yazık ki milyonlarca insanın ölümüne sebep 
olmuştur. 

Çizelge 1: İnsanlığın tarihsel süreçte madenleri kullanım amacı (13)

İhtiyaç ve Kullanım Amaç Çağ

Alet, Kap-Kacak Beslenme, Sığınma Tarih Öncesi Çağ

Silah Avlanma, Savunma, Savaş Tarih Öncesi Çağ

Süs Eşyası, Dekorasyon Mücevher, Kozmetik, Boya Antik Çağ

Para Alışveriş İlk Çağ

Bina, Ekipman Barınma, Ulaşım Orta Çağ

Enerji Isı, Güç Yakın Çağ

Elektronik Bilgisayar İletişim Yakın Çağ

Nükleer Enerji Elektrik, Savaş Yakın Çağ

Resim 1: Bronz çağına ait bir maden ocağı, metal alet üretimi, metallerden yapılmış 
kaplar ve silahlar 



o madenlerin bulunduğu ülkelerin topraklarını sömürgeci-
lik faaliyetleri ve/veya savaşlar ile ele geçirmek istemişler-
dir. Savaşlar ve sömürgecilik büyük oranda madenler için 
yapılmıştır ve milyonlarca insanın ölümüne yol açmışlardır. 

Madenler için yapılan savaşlar henüz ilk çağlarda başlamış-
tır. MÖ 13. YY - MÖ 8. YY’da Asurluların, Doğu ve Güney Doğu 
Anadolu topraklarını da kapsayan Urartu Ülkesi üzerine yaptı-
ğı seferleri anlatan metinlerin analizi, bu seferlerin kökeninde, 
Urartuların sahip olduğu zengin bakır, kurşun, gümüş, demir 
gibi madenlerin olduğunu ortaya çıkarmıştır. MÖ 357 yılında 
Makedonyalı Kral Philip, eski Yunanlılarla, Amphipolis şehrini 
ve dolayısıyla Pangaeus Dağı’nda yer alan altın madenlerini ele 
geçirmek için savaşmış, böylece sonraki savaşlarını da finanse 
edecek olan büyük bir serveti ele geçirmiştir. MÖ 58 yılında 
Sezar, Galya Savaşını (Galya: Bugünkü Fransa, Belçika, İsviçre, 
Kuzey İtalya’yı içine alan bölge), Galya ülkesindeki altın maden-
lerini ele geçirmek amacıyla başlatmıştır. Bu altınlar sayesinde 
Roma tüm dış borcunu ödemiştir ve ekonomik sıkıntılarından 
kurtulmuştur. 

Ortaçağ’da da madenlere sahip olma mücadesi devam etmiştir. 
14. YY’da Venedikliler ile Cenovalılar arasında Akdeniz’de bazı 
tuzlaların paylaşımı konusunda sorunlar çıkmış, 1378 - 1380 
yılları arasında “Ghioggic Savaşı” olarak bilinen tuz paylaşım sa-
vaşları gerçekleşmiştir.

Madenler için yapılan savaşlar 15. YY ‘dan itibaren hız kazanmış-
tır. 15. YY’da başlayıp 18. YY ortalarına kadar etkisini sürdüren 
“Merkantalizm” iktisadi doktrini, başta altın ve gümüş olmak 
üzere madenleri, ekonomik gelişmenin en önemli unsuru ha-
line getirmiştir. Avrupa’da siyasi yapının değişmeye başlaması, 
bilimsel ve teknik gelişmeler, ticari yolların değişmesi, paranın 
yaygın olarak kullanılmaya başlanması, reform ve rönesans 
hareketleri merkantalizm düşüncesinin daha da gelişmesine 
ortam hazırlamışlardır. Merkantalist doktrin, güçlü bir devlet, 
kıymetli madenlere sahip olma ve dış ticaret olmak üzere üç 
temel faktöre dayandırılmıştır. Madenler ve özellikle de altın 
ve gümüş, gücün ve zenginliğin temel kaynağı olarak kabul 
edilmiştir. Bu madenlere sahip olmanın yolunun da kuvvet-
li bir ordu ve donanmaya, güçlü ve büyük bir ticaret filosuna 
sahip olmaktan ve deniz ticaret yollarını elinde bulundurmak-
tan geçtiği fikri benimsenmiştir. Bunu gerçekleştiren ülkelerin 
daha fazla sömürgeye sahip olacakları, deniz ticaret yollarını 
ellerinde bulunduracakları ve rakiplerine üstünlük sağlayacak-
ları düşünülmüştür. Batı Avrupa ülkelerinin 15. YY’dan itibaren 
dışa açılmaları ve dünyanın büyük bir bölümünü (Batı Avrupa 
dışında hemen her ülkeyi) sömürgeleştirmeleri, o dönemde 
uygulanan ticari merkantalizmin bu temel ilkelerine bağlı bir 
uygulama olduğu söylenebilir. 

Bir bakıma merkantalizm, sömürgeleştirmeyi ve maden kay-
naklarına sahip olmak için savaşmayı meşrulaştırmış ve  
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kolaylaştırmıştır. Amerika’nın keşfiyle birlikte başta İspanyol-
lar olmak üzere Avrupalı ülkeler, kıtadaki altın gümüş ve diğer 
metalleri ülkelerine getirmişler ve depolamışlardır. Bu değerli 
madenleri, diğer ülkelerle gerçekleştirdikleri savaşlarda finans-
man kaynağı olarak kullanmışlardır. 

15. YY‘ın ikinci yarısında Avrupa’da çok az altın bulunuyordu. 
Para olarak basılan altın külçeler, genişleyen ticareti karşılaya-
madığından para kıtlığı içine girilmişti. Avrupa adeta gözleri-
ni açmış altın düşlüyordu. Avrupa, efsaneleşmiş Cipangu’da 
evlerinin som altından çatıları olduğundan söz eden Marco 
Polo’nun kitabının sayfalarını hırsla tekrar tekrar karıştırıyordu. 
Bernal Diaz’la birlikte; “altın her şeyi sağlar”, Vergas Machuca ile; 
“altın insanı akıllı, sevilen ve saygı gösterilen hale sokar, suç iş-
lerse onu kurtarır ve parayla insan her şeyi elde edebilir”, Leon 
Battista Alberti’yle; “altın dostluk ve saygı kazanmak, ün ve nü-
fuz elde etmek için yeterlidir” sözlerini tekrarlıyordu. Kolomb’la 
birlikte ise altın bir “ilah” haline geliyordu. Nitekim Kolomb 
1492’de şöyle haykırıyordu: “Altın harika bir şey! Ona sahip olan 
istediği her şeyin efendisidir! Altın sayesinde ruhlara cennetin 
kapıları bile açılabilir”.

Aslında Kolomb ve adamları, 
Amerika’ya varmadan önce 
altın arıyorlar ancak bir şey 
bulamıyorlardı. Dönmeye 
karar vereceklerdi ki, tesadü-
fen Amerika’ya ayak basmış 
oldular. Yerlilerin elindeki al-
tınlar, kırık çanak ve cam par-
çaları gibi değersiz şeylerin 
karşılığında alındı. Daha son-
ra ise altınlar zorla alınmaya 
başlandı. 

İkinci adım, çoluk, çocuk, yaşlı, 
kadın bütün yerlilerin, ellerin-
de tahta parçaları ve bitkisel 

elyaftan ağlarla, nehir kıyılarında altın bulmak amacıyla alüvyon 
süzme işine koşulmasıydı. Latin Amerika’da gerçek anlamıyla 
madencilik bu şekilde başlamış oldu. Avrupalı madenciler, bü-
yük toprak sahipleri, tüccar, yönetici ve papazların yanında böl-
geye ilk yerleştirilen insanların arasındaydı. Kısa sürede kıtanın 
iç kesimlerine yayılan Avrupalılar, altın namına ne bulurlarsa 
(kap, kacak, süs eşyası, sorguç, silah…) eritip külçeler halinde 
gemilerle Avrupa’ya taşımışlardır. 1520’de çalınan ve madenler-
den veya nehirlerden çıkartılıp taşınan toplam altın miktarının 
30 - 35 ton arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bazı tarihçile-
rin tahminine göre de 1493 - 1800 yılları arasında Amerika’dan 
Avrupa’ya 2.500 ton altın, 100 bin ton gümüş akmıştır. 

Avrupa ülkelerinin bu bölgeleri işgali, bu ülkelerin ekono-
mik olarak güçlenmelerini sağlarken, bu topraklarda var olan 
medeniyetlerin de tarih sahnesinden silinmelerine neden ol-
muştur. Görkemli Aztek İmparatorluğu’nu yok edecek olan 
Cortes’in, Amerika Kıtası’na doğru yelken açacak gemiye bindi-
ğinde kendisine hemen “yerlilerin köle koşullarında çalıştırıldı-

ğı geniş topraklara hükmeden çiftlikler tahsis edilmesi” önerisi-
ni, “Ben buraya köylü gibi toprağı eşelemeye değil, altın arama-
ya geldim” diye geri çevirdiği rivayet edilir. Peru’da Pizarro daha 
ilk günlerde, Avrupa’nın 50 yıllık üretimine eşdeğer miktarda 
altın ve gümüş ele geçirmişti. Ama fethi, İnka İmparatorluğu 
için tam bir facia anlamına geldi. Río de la Plata (Gümüş Neh-
ri) üzerinden Paraguay içlerine sokulan Cabot, yerlilerden gü-
müşün (bugün Bolivya sınırları içerisinde bulunan) Potosí’den 
getirildiğini öğrenince “madenler insanları yemeye başlamıştır”. 

Potosí’deki gümüş madenleri 1545’de “keşfedildi”; 1591’de 
de işletmeye açıldı. Potosí 4000 metreden yüksek bir “gümüş 
dağı”ydı. 4000 metrenin üzerindeki bu buz çölünde, yerliler, ok-
sijen ve  yiyecek kıtlığı koşullarında çalışmaya zorlanmışlardır. 
Resmi kayıtlara göre 1556 - 1783 arasında ocaklardan 45.000 
ton gümüş çıkartılmıştır. Pek az yerli 6 aydan uzun bir süre ha-
yatta kalabilmiş ve milyonlarca insan bu şekilde ölmüştü. Ama 
daha da öldürücüsü vardı. Madendeki gümüşün, civa ile karış-
tırılması işlemini, çıplak ayakla üzerlerinde tepinen yerliler yapı-
yordu ve yerin altında civa soluyorlardı. Civa işçileri arasında iki 
- üç haftadan uzun yaşayan olmuyordu. Tarihçiler “Huancaveli-
ca’daki civa yataklarının yolunu bulmak çok kolaydır”, kaydını 
düşmüşlerdir. Çünkü madenin onlarca millik çevresi, insan ke-
miği kalıntılarından bembeyaz olmuştur. İspanyol maden işlet-
mecilerinin yerlileri çalıştırmak için devreye soktuğu bir başka 
“şeytan icadı”da, o güne dek yerliler arasında yalnızca ayinsel 
amaçlarla kullanılan koka idi. Koka, yer altı koşullarına, oksijen 
darlığına, besin yetersizliğine karşı direnci yükseltiyor ve kulla-
nıcılarına yapay bir iyimserlik ve güç veriyordu. Bir kez bağımlı-
lık yarattıktan sonraysa dönüşü yoktu. Öyle ki, maden sahipleri 
onu bir ödeme aracı olarak kullanmakta gecikmemişlerdir.

Madenlerde ölümüne çalıştırılan ve ölen yerlilerden başka köy-
lerde de milyonlarca yerli öldürülmüş, Avrupalı ülkelerin işgali-
ne direnmenin bedelini canlarıyla ödemişlerdir. Aztek ve İnka 
gibi medeniyetler tarih sahnesinden silinmiştir. Katliamın bo-
yutlarını rakamlara bakarak anlamak mümkündür. Bir kaynağa 
göre 54 milyon yerlinin yaşadığı kıtada 1860’a gelindiğinde an-
cak 340 bin, 1910’da ise 220 bin yerli kalmıştır. Katledilen insan 
sayısının, o zamanki toplam insan nüfusunun % 25’ine karşılık 
geldiği ifade edilmektedir.

Madenler sebebiyle kıtaya yerleşen göçmenler ve yerliler ara-
sında da birçok savaş meydana gelmiştir. 17. YY’da Doğu Bre-
zilya’daki Minas Gerais’de altın bulunması, Sao Paulo’dan gelen, 
oradaki maden zenginliklerinde hak iddia eden, bölgenin asıl 
yerleşimcileri ve çoğu Avrupalı göçmenler olan ‘Emboabas’ 
adlı yeni yerleşimciler arasında savaş çıkmasına sebep olmuş-
tur. 1708 - 1718 yıllarında devam eden ve ”Emboabas Savaşı” 
olarak tarihe geçen savaşta, sömürge hükümeti tarafından 
da desteklenen Emboabas’lar Paulista’ları yenerek bölgeden 
çıkarmışlardır. Paulista’lar daha sonra batıda Mato Grosso’ya 
doğru geri çekilmişler, şans eseri çekildikleri yerde tekrar altın 
madeni bulmuşlardır.

Avrupalı ülkeler, zaman zaman bu maden kapma yarışında 
birbirleriyle de mücadeleye girmişlerdir. Örneğin Hollanda,  

      Madenler, pek 
çok uluslararası 
ve ülke içi savaşla-
ra, ayrılıkçı 
hareketlere 
sebep olmuştur 
ve bu savaşlarda 
milyonlarca 
insan hayatını 
kaybetmiştir
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geliştirdiği donanmasıyla, İspanyol İmparatorluğu’nu ayak-
ta tutan ve tek yaşam kaynağı olan değerli maden ticaretine 
engel olmaya çalışmıştır. 1628 yılında Hollanda donanması, 
Amerika kıtasından gümüş getiren tüm konvoyu ele geçirerek 
İspanya’yı büyük bir servetten mahrum bırakmıştır.

Avrupa’nın maden ve diğer hammaddeler için yaptığı sö-
mürgecilik 19. YY ortalarında Afrika kıtasında devam etmiş-
tir (Resim 2). Bu dönemdeki sömürgeciliğin nihai hedefinin, 
Avrupa’nın 19. YY ortalarında sanayi devrimini gerçekleştirdik-
ten sonra ortaya çıkan hammadde ihtiyacına yönelik olduğu 
konusunda pek çok ekonomist ve sosyal bilimci ortak görüşte-
dir. Bu ihtiyaç, Avrupa devletlerini bakir Afrika’ya yöneltmiştir. 
Berlin Konferansı’nda Afrika, büyük güçler tarafından parçalara 
bölünmüş ve paylaşılmıştır. Bu paylaşım büyük oranda İngilte-
re, Almanya, Fransa arasında yapılmıştır. 

Afrika’daki sömürgecilik faaliyetleri sırasında da Amerika 
Kıtası’nda olduğu gibi birçok insan ölmüş veya öldürülmüş-
tür. Bir çok yerli, sömürgecilerle yapılan direniş savaşlarında 
ve iç bölgelerin sömürülmesi esnasında çıkan savaşlarda asker 
olarak kullanıldığı için ölmüştür. Ayrıca, zorlu koşullar altında 
madenlerde çalışırken ve bu madenlerin nakli amacıyla kuru-
lan demiryollarının yapımı esnasında da yerli halktan çok fazla 

insan ölmüştür. Bugün bile birçok önemli maden rezervinin 
% 40 - 90’ının Afrika’da bulunduğu düşünülürse (Resim 3) 19. 
YY’daki Afrika sömürgeciliğinin Avrupa için ne kadar önemli ol-
duğu anlaşılabilir. Diğer kıtalardaki birçok ülke de aynı amaçla 
sömürülmüş ve insanlar ölmüştür.

II. Dünya savaşından sonra sömürge ülkelerinin bağımsızlılarını 
kazanmasıyla, sömürgecilik bir anlamda sona ermiş gibi gözük-
se de, literatürde “ekonomik veya yeni sömürgecilik” şeklinde 
de tanımlanan farklı yöntemlerle, bazen uluslararası / bölgesel 
kuruluşların şemsiyesi altında, bazen de büyük ticari şirketler ve 
hükümet dışı organizasyonlarla devam etmektedir. 

I. Dünya Savaşı’nın da en önemli nedeni madenlere ve ener-
ji kaynaklarına sahip olma arzusudur. Gelişen endüstrisi so-
nucu yeni maden kaynakları ve pazarlarına ihtiyaç duyan 
Almanya’nın, bu amaçla izlediği politikaların özellikle aynı 
amacı güden ve Almanya’ya göre daha fazla sömürgeye sahip 
diğer bazı Avrupa ülkelerinin çıkarlarına ters düşmesi, I. Dünya 
Savaşı’nın zeminini hazırlamıştır. Bütün tarih kitapları, I. Dünya 
Savaşı’nın en önemli nedenleri arasında maden kaynaklarına 
sahip olma yarışını ve bunla bağlantılı olarak “Alsas-Loren (Al-
sace Lorraine)” sorununu göstermektedir. Alsas-Loren (Resim 
4) sanayi devrimi yıllarında, sahip olduğu demir ve kömür ya-
taklarıyla Avrupa’nın stratejik öneme sahip ve Fransa’ya bağlı 
özerk bir bölgesiyken, 1870 - 71 Alman - Fransız savaşından 
sonra imzalanan Frankfurt Barış Antlaşması ile Almanya’ya ka-
lan bir bölgedir. Fransa’nın Alsas-Loren’i geri alma ihtirası savaş 
öncesi cepheleşmenin ve dolayısıyla savaşın da en önemli se-
beplerinden olmuştur. Alsas-Loren, I. Dünya Savaşı’ndan sonra 
bir süreliğine bağımsız bir devlet olsa da Versay Antlaşması ile 
tekrar Fransa’ya bağlanmıştır. Alsas-Loren, o yıllarda Avrupa’nın 
en büyük ve dünyanın ikinci en büyük demir rezervlerine sa-
hip bölgesiydi. Almanya ve Fransa bu dönemde sırasıyla 28 
milyon ton (21 milyon tonu Alsas-Loren bölgesinden) ve 22 
milyon ton demir üretirken, I. Dünya Savaşı sonucu Alsas-
Loren’in Fransa’ya geçmesiyle bu oran tersine dönmüş ve Al-
manya ve Fransa’nın üretimleri sırasıyla 7 milyon ton ve 43 mil-
yon ton olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle Alsas-Lo- 

Resim 4: Alsas-Loren bölgesi demir ve kömür rezervleri açısından zengin olup bu 
bölge üzerindeki Almanya - Fransa çekişmesi I. Dünya Savaşı’nın en önemli sebep-
lerinden birisi olmuştur.

Resim 3: Afrika’nın söz sahibi olduğu önemli maden rezervlerinde dünyadaki payı 
(2005 yılı). Kömür, petrol ve doğalgazın payı nispeten düşük (% 6, % 11 ve % 8) 
olduğundan grafiğe dahil edilmemiştir. 24, 25, 26, 27

Resim 2: Amerika ve Afrika Kıtaları’nın 
Avrupalı ülkelerce sömürgeleştirilmesi 
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ren’deki rezervler, bu bölgenin el değiştirmesiyle Fransa’nın 
demir üretimi % 100 artırırken, Almanya’nın demir üretimi % 
75 oranında düşürecek kadar önemli olmuştur. Aynı şekilde 
bölgenin kömür rezervleri sayesinde Fransa’nın kömür üretimi 
de 2 kat artmıştır.

Maden ihtiyacı fazla olup yeterince rezerve sahip olmayan Al-
manya, İtalya, Japonya gibi ülkeler II. Dünya Savaşı’nın aktörleri 
ve sorumluları olmuşlardır. I. Dünya Savaşı’ndan sonra endüst-
rileşmek için hamle yapan ülkeler, önceki savaş deneyimlerinin 
de etkisiyle işe maden stoku yaparak başlamışlar, yerel kay-
nakların araştırılması ve geliştirilmesi için uğraşmışlardır. Ülke-
lerde maden ihracatı ve yabancı sermayeli madencilik yasak-
lanmıştır. Almanya, İtalya ve Japonya petrolde ve diğer birçok 
madende dışa bağımlı idi. Amerika ve İngiltere dünya maden 
tedarikinin % 75’ini ve maden ticaretinin yapıldığı denizleri 
kontrol ediyorlardı. İkincil maden zengini ülkeler ise Fransa 
(sömürgeleri ile birlikte) ve Rusya idi. Demir cevherinin çoğunu 
kendi üreten Almanya, I. Dünya Savaşı’nda Alsas-Loren’i kay-
bettikten sonra sıkıntıya düşmüş ve demir ihtiyacını, yüksek 
maliyetle düşük tenörlü cevherleri işleyerek, hurdadan üretim 
yaparak ve İsveç’ten ithal ederek karşılamaya başlamıştır. Bakır, 
kurşun, nikel, mangan madenlerinin ise yerli üretim oranı % 25, 
% 65, % 40 ve % 10 olmuş, şartlar zorlanarak, düşük tenörlü 
cevherler yüksek maliyetlerle ve hükümetin finansal desteğiyle 
işlenebilmiştir. İtalya, demir ve çelik üretiminin ancak % 20’sini 
karşılarken, kalanını pirit külü ve düşük tenörlü demir karbonat 
cevherlerini kavurarak, ayrıca eski ocaklardaki demir cüruflarını 
işleyerek sağlıyordu. Yerli kömür üretim oranı % 8 olup meta-
lürjik kömürün tamamını ithal ediyordu. Bakırda ise yerli üre-
tim % 2’nin altında idi. % 35’lik yerli demir üretimi Japonya’nın 
ihtiyaçlarına cevap vermiyordu. Yerli kömür üretimi yeterli gö-
zükse de metalurjik kömür açısından yetersizdi. Alüminyum, 
kurşun, kalay, krom nikel, mangan, fosfat, tungsten ve çinko 
madenleri için de çok büyük oranda dışa bağımlıydı. 

Madenler konusundaki bu sıkıntılar, bahsedilen ülkeleri sal-
dırgan ve işgalci politikalar uygulamaya itmiştir. Örneğin, 
Japonya, 1904 - 1905 yıllarına Rusya ile yaptığı savaşta (Rus - 
Japon Savaşı) bir kısmını zapt ettiği ve 9 milyar tonluk kömür 
rezervine ve zengin demir, manganez yataklarına sahip olan 
Mançurya’nın 1931 yılında tamamını almıştı (Resim 5). Nitekim 

Mançurya, 1945’te II. Dünya Savaşı’nda kurtarılıp Çin’e iade edi-
linceye kadar Japonya’nın egemenliğinde kaldı.

Madenler, II. Dünya savaşından sonra günümüze kadar olan 
dönemde de birçok uluslararası savaş, iç savaş (Çizelge 2), ve 
ayrılıkçı harekete (Çizelge 3) yol açmış, bazen savaşın asıl se-
bebi, bazen finansman kaynağı, bazen de hem sebebi hem de 
finansman kaynağı olmuştur. Milyonlarca insan bu savaşlarda 
ölmüştür. Sadece elmas madeniyle ilişkilendirilen ölüm sayısı 
4,5 milyona yakındır.

1975 yılında Portekiz’den bağımsızlığını kazanan Angola, 27 
yıl boyunca petrol ve elmasın başrolde olduğu iç savaşlarla 
boğuşmuştur. Elmas, altın, gümüş (Resim 6), koltan (Resim 7) 
gibi değerli madenlere sahip olma çabası Kongo’da yıllarca sü-

Ülke Yıl Ölü Sayısı Maden

Kongo 1960-2003  2.730.600 Elmas, Altın, Koltan

Angola 1961-2002  1.290.000 Elmas, Petrol

Liberya 1980-2003    202.027 Elmas, Demir, Altın, 

Sieerra Leone 1991-2000     75.000 Elmas

Nambiya 1966-1988      25.000 Elmas

Güney Afrika C. 1981-1988      20.000 Elmas

Gine 1970-2001        1.400 Elmas

Fildişi Sahili 2002-2005          850 Elmas

Orta Afrika C. 2001-2001          500 Elmas

Surinam 1986-1988          500 Elmas

Gana 1966-1983          100 Elmas

Afganistan 1989-2001    400.000 Lapis Lazuli, Diğer değerli taşlar

Kamboçya 1978-1997    100.000 Yakut, Diğer Değerli Taşlar

Kolombiya 1966-    31.000 Petrol, Altın

Irak 1991    36.000 Petrol

Irak 2003    29.000 Petrol

Not: Afganistan’da afyon, Kolombiya’da kokain, Liberya’da ise kereste, kakao, maruyanna ve 
kauçuk gibi hammaddeler madenlerle birlikte savaşla ilişkilidir. Irak taki ölü sayısına savaş 
sonrası ölümler dahil edilmemiştir.

Çizelge 2: Madenlerle ilişkili önemli savaşlar (1946 - 2012) (6,8,9,20,43,44,45,46)

Çizelge 3: Madenlerle ilişkili bazı önemli ayrılıkçı hareketler (1946-2012) (6, 8, 9, 20)

Ülke Bölge Yıl Maden

Angola Cabinda 1975-2004 Petrol

Burma Hill Tribe 1949- Kalay, değerli taşlar, 

Kongo Katanga/Shaba 1960-65 Bakır

Endonezya Batı Papua 1969- Bakır, Altın

Endonezya Aceh 1975-2005 Doğal Gaz

Fas Batı Sahra 1975- Fosfat, Petrol

Nijerya Biefra 1967-1970 Petrol

Papua Yeni Gine Bougainville 1988- Bakır, Altın

Sudan Güney 1983-2011 Petrol

Yemen Doğu,  Güney 1994 Petrol

Not: Burba’da kereste ve afyon gibi hammaddeler madenlerle birlikte savaşla ilişkilidir.

Resim 5: Japon ordusu madenleri için işgal ettiği Mançurya topraklarında. Önce 
Rus-Japon savaşına sebep olan Mançurya, sonrasında da 2. Dünya Savaşı’na zemin 
hazırlamıştır.
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ren savaşlara sebep olmuştur. 1996’da Uganda ve Ruanda’nın 
Kongo’yu işgaliyle başlayan, ve iki yıl sonra Brundi’nin de bu iş-
gale katılımıyla devam eden, Zimbabve, Angola ve Nambiya’nın  
Kongo’nun yanında yer aldığı, Afrika’nın I. Dünya Savaşı (1996 
- 1999) diye adlandırılan savaşlarda 3,5 milyon insan ölmüştür. 

İkinci Kongo savaşında (1998 - 2002) Uganda, Kongo’daki altın 
madenlerini işgal etmiş ve 4 yılda yaklaşık 1 tona yakın altın 
çıkarmıştır.

Afganistanın sahip olduğu lapis lazuli ve zümrüt, 1990’lı yıl-
lardaki iç savaşın (yıllık 40 - 60 milyon USD), Kamboçya’nın 
sahip olduğu zengin yakut yatakları, Vietnam’ın Kamboçya’yı 
işgali (1978 - 1992) sonrası direnişin ve sonrasındaki (1992 - 
1997) iç kargaşaların en büyük finansmanını oluşturmuştur. 
Sierraleone’de 75 bin insanın can verdiği iç savaş (1991 - 
2000) (Resim 8) silahlı bir grubun elmas madenlerini ele geçir-

mek amacıyla ülkeye sızması sonucu başlamıştır ve aynı silahlı 
güç yılda 25 - 125 milyon USD’lik elmas üretimiyle gücünü ve 
varlığını sürdürmüştür. 200 bin kişinin öldüğü Liberya’daki iç 
savaş (1989 - 1996) başta elmas olmak üzere altın ve demir 
madenlerini elde etme mücadelesinin sonucudur. Savaşı baş-
latan silahlı örgütün başında bulunan ve daha sonra ülkenin 
başkanlığına kadar yükselmiş olan kişi, elmas ve altın maden-
lerinin de  bulunduğu kaynak ticaretinden yılda 75 milyon 
USD kazanmıştır ki bu para aynı zamanda iç savaşı da finanse 
etmiştir.

Batı Papua, 1969 yılında Hollanda idaresinden, ada halkının 
önde gelenlerinin katıldığı oylama sonucu Endonezya’nın-
kontrolüne geçmişti. Doğal kaynaklar bakımından zengin olan 
bölgede, bir Amerikan şirketi tarafından işletilen ve dünyanın 
en büyük bakır ve altın rezervlerine sahip Grasberg maden-
leri bulunuyor. Yeni Gine adasının batıdaki yarısını oluşturan 
Papua’da, bağımsız eylemciler, uzun yıllardır Endonezya’dan 
ayrılabilmek için faaliyet yürütmektedir (Resim 9). 

Resim 8: Sierreleone’de ilkel ve mekani-
ze yapılan elmas madenciliği ve  elmas 
uğruna yapılan savaşlardaki çocuk 
askerler.

Resim 6: Savaşlarla ilişkili değerli madenlerden birkaçı. (Elmas, Yakut, Altın, Lapis 
Lazuli) Lapis Lazulinin diğer adı lacivert taşıdır. Ana bileşeni (% 25-40) lazurit olup 
kalsit, pirit vb. gibi değişik mineraller içerir.

Elmas

Lapis Lazuli Altın

Yakut

Resim 7: Koltan madeni ve madende çalışan insanlar. Özellikle Kongo’daki savaş-
larda rol oynayan madenlerden bir tanesi koltandır. Koltan niyobyum ve tantalyum 
üretiminde kullanılan kolümbit-tantalit içeren cevherin yerli dilindeki karşılığıdır.

Koltan

Kongo
Atlantik
Oky.

Afrika Hint Oky. Resim 9: Grasberg (Freeport) altın-bakır madeninden görüntüler. Batı Papua’da 
bulunan ve Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. şirketi tarafından işletilen Gras-
berg madeni dünyanın en düşük maliyetli bakır madeni, aynı zamanda dünyanın 
en büyük miktarda altın çıkartılan madenlerindendir. Endonezya’dan bağımsızlık 
kazanmak için çıkan çatışmalarda birçok insan ölmüştür. Grasberg madeni bağım-
sızlık hareketinin en önemli sebeplerindendir.

Endonezya

Batı Papua
Papua 
Yeni Gine

Freeport 
Madeni

Gine Gine

SİERRA LEONE
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Madenlerle ilişkili bir diğer ayrılıkçı hareket Batı Sahralıların 
Fas’dan ayrılarak bağımsız olma mücadelesidir (Resim 10). 
Fas ve Batı Sahra dünyanın en büyük fosfat yataklarına sahip 
bölgesidir. 1884 Berlin konferansında İspanya’ya bırakılan Batı 
Sahra, fosfat yataklarının % 35’i karşılığında Fas ve Moritanya’ya 
bırakılmıştır. İspanyol işgaline karşı bağımsızlık savaşı vermek 
üzere kurulan Polisario örgütü, Fas’ın ve Moritanya’nın bağım-
sız olmasından sonra yön değiştirerek Batı Sahra’da bağımsız 
bir devlet kurmak amacıyla bu iki ülkeye karşı savaş başlatmış-
tır. Moritanya bölgeden çekildiği zaman Fas onlardan kalan 
yerleri ele geçirmek için harekete geçmiş, bir yere kadar bunu 
gerçekleştirdikten sonra kendi kontrollerindeki bölgenin sını-
rına 2.700 kilometrelik bir duvar örmüşlerdir. 1991’de Fas ve 
Polisario arasında tam bir ateşkes uygulanmaya başlansa da o 
yıldan bu yana bölgedeki sorun diplomatik çabalara rağmen 
devam etmektedir.

Papua Yeni Gine’ye bağlı bir ada olan Bougainville ‘deki ayrılık-
çı haraketin sebebi de yine madenlerdir. Avustralya tarafından 
yıllarca bakır madenleri için kullanılmış ve sonra adada çıkan 
isyanlar sonucu maden şirketleri ayrılmak zorunda kalmışlardır. 
Bougainville Adası’ndaki ayrılıkçı hareket yüzünden ciddi güç-
lüklerle karşılaşan Papua Yeni Gine’de, ayaklanmacıların adada-
ki dev bakır madenlerini kapalı tutması, büyük bir gelir kayna-
ğını keserek ekonomiyi yıllarca baltalamıştır.  Adada askeri üs-
tünlük sağlayan Bougainville Ordusu’nun 1990’da bağımsızlık 
ilan etmesinden sonra uygulanan abluka daha sonra geçici bir 
anlaşmayla kaldırıldı.

Sudan ve Güney Sudan arasındaki petrol savaşları 2012 yılı iti-
barıyla halan devam etmektedir. Güney Sudan’ın 2011 yılında 
Sudan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından iki 
ülke arasında petrolün paylaşımı konusundaki anlaşmazlıklar 
bir türlü çözülememiştir (Resim 11).   

Sonuçlar
Madenler, insanlık tarihinin başından itibaren önce var oluş 

mücadelesinin, sonrasında ise ilerlemenin ve medeniyetin en 
önemli unsuru olmuştur. Beslenme, barınma, savunma, enerji, 
ulaşım, bilim vb gibi daha birçok alanda kullanılan madenler 
sayesinde insanlar 21. YY’daki yaşam seviyesini yakalamışlardır. 
Maalesef insanların madenleri elde etme mücadelesi sonucu 
birçok savaş çıkmıştır. Bu savaşların bazıları uluslararası olup bir 
kısmı da iç savaş ve ayrılıkçı hareket niteliğindedir. Bu savaşlar-
da ve savaş kategorisinde değerlendirebileceğimiz sömürgeci-
lik faaliyetleri sonunda milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. 
Madenlerle ilişkili bu savaşlar tarih öncesi çağlardan başlamış, 
15. YY’dan sonra hız kazanmıştır. 

Dünyanın en büyük kitlesel savaşları olan I. ve II. Dün-
ya Savaşı’nın temelinde de yine madenler vardır. II. Dünya 
Savaşı’ndan sonraki dönemde de insanlar madenler için sa-
vaşmaya devam etmişler ve 2012 yılı itibarıyla halen devam 
etmektedirler. Ülkemiz de bu savaşlardan  gerekli dersleri çı-
karmalı, madenlerin ve madenciliğin ne kadar önemli oldu- 

Resim 10: Batı Sahra’daki fosfat madenleri. Fas-Batı Sahra dünya fosfat rezervle-
rinin % 40’ına sahiptir. Fas işgali altındaki Batı Sahra’nın bağımsızlığı konusunda 
çatışmalar sürmektedir.

Resim 11: Sudan - Güney Sudan petrol savaşları 2012 yılı itibariyle devam etmektedir.
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ğu gerçeğini unutmadan sahip olduğu madenleri en doğru ve 
ulusal çıkarlara en uygun şekilde üretip kullanmalıdır. Madenle-
rin verimli bir şekilde üretimi ve zenginleştirilmesi için bilimden 
ve teknolojiden en üst seviyede yararlanılmalıdır ve madenle-
rin katma değeri yüksek ürün haline dönüştürülebilmesi için 
gerekli olan endüstriyel gelişme sağlanmalıdır. Maden arama 
faaliyetleri daha yoğun ve sürekli şekilde yürütülmelidir. İhtiyaç 
duyduğumuz fakat rezerv olarak yeterli olmadığımız madenle-
rin, özellikle nükleer hammaddeler, enerji kaynakları ve nadir 
toprak elementleri gibi önemli madenlerin temininde akılcı 
stratejiler uygulanmalıdır. Madenciliğimizin detaylı ve kusursuz 
bir “Swot Analizi” yapılarak uzun vadeli madencilik politikaları 
ve planları hazırlanmalıdır. Stratejik madenler için stok politika-
ları başlatılmalıdır. Madencilik faaliyetleri ve bu konulardaki bi-
limsel çalışmalar devlet tarafından daha fazla desteklenmelidir. 
Ülke dışında da, madencilik faaliyetleri yapılmalı, özellikle tari-
hi bağlarımızın bulunduğu ve çok zengin maden rezervlerine 
sahip olan ülkelerle madencilik yatırımları konusunda işbirliği 
yapılmalıdır. 

İthaf
Çok sayıdaki bilgi kaynağının analizini ve sentezini yaparak 
yazmış olduğum bu makaleyi, mutluluk kaynaklarım olan eşim 
Elvan Uslu ve oğlum Hakkı Can Uslu’ya ithaf ediyorum. Maden-
lerin insanlığa savaş, hüzün ve ölüm değil, barış, mutluluk ve 
güzel bir gelecek sunması dileğiyle.

Kaynaklar
1. Armaoğlu, F.,2004. 20. YY. Siyasi Tarihi, 1914  - 1995 Alkım Yayıncılık, İstanbul.
2. Avcı, S,. 2003. Ekonomik coğrafya açısından önemli bir maden:Tuz. (Tarihi, önemi ve dünya tuz 

ekonomisi) Coğrafya Dergisi, Sayı:11, Sayfa: 21 - 45
3. Aydemir, C, Güne,H,. 2006. Merkantalizmin ortaya çıkışı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 

ISSN:1304-0278 Kış-2006 C.5 S.15 (136 - 158)
4. Barnett, R.B., 2000. The Political Economy of War and Peace in Afghanistan. World Develop-

ment Vol. 28, No. 10, pp. 1789 - 1803
5. Bellows, J, Miguel E., 2009.War and local collective action in Sierra Leone Journal of Public 

Economics 93 1144 - 1157
6. Billon P.L,, 2001. The politica ecology of the war; natural resources and armed conflicts, 

Geopolitics, Political Geography, 20: 561 - 584
7. Billon, P.L., 2004. The Geopolitical economy of ‘resource wars’, Geopolitics, 9:1, 1-28
8. Billon, P.L., 2008. Diamond Wars? Conflict Diamonds and Geographies of Resource Wars, 

Annals of the Association of American Geographers, 98:2, 345 - 372
9. Billon P.L & Nicholls, E., 2007.  Ending ‘Resource Wars’: Revenue Sharing, Economic Sanction or 

Military Intervention?, International Peacekeeping, 14:5, 613 - 632
10. Bulut, M., 2000. 17.YY’da Osmanlılar ve Merkantilistler Ekonomik Yaklaşım Dergisi, No: 39, 

23-35. 
11. Demir, A., 2011 Sömurge Devletlerinin Kullandığı Sömurgecilik Araç ve Metotları Vaka 

Analizi: Belçika Krallığının Kongo’daki Sömurge Dönemi  Güvenlik Stratejileri Dergisi, Sayı:14; 
Sayfa:117-141

12. Güngör, K., 2005. İktisadın Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Merkantilizmden Günümüze İktisadi 
Düşünceler.www.ceterisparibus.net/dusunce/genel.htm 

13. Hartman, H.L., Mutmansky, J.M., 1994. Introductory Mining Engineering John Wiley&Sons, 
2002, USA

14. Kıran, A., 2008. Milletler Meclisi ve Önlenemeyen Savaş. GAU J. Soc. & Appl. Sci., 3(6), 19-36, 
2008

15. Kurt, M., 2009. Yeni Asur Devleti’nin Kuzey Yayılımı Ve Doğu Anadolu’nun Tarihî Coğrafyası,  
Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları.

16. Leith, C.K.,1938. “Mineral Resources and Peace,” Foreign Affairs, Vol. 16 (1937-38), pp515-524

17. The History of Gold, National Mining Association 101 Constitution Avenue, NW, Suite 500 East 
Washington, DC 20001

18. Miller, G.J., 1920. Power and Iron in France: Probleams and Data for use in Teaching the Geog-
raphy of Europe, Journal of Geograpy, 19 (8); 309-314 

19. Özbudun, S., 2010, Antroploji Gözüyle: Sınıf, Kültür, Kimlik Yazıları, “Latin Amerika: Maden ve 
Kan” Ütopya Yay., 2010, ss.263-275. 

20. Ross, M,L., 2003. “Natural Resources and Civil War: An Overview.” 15 August 2003.  www.
unepfi.org/fileadmin/documents/conflict/ross_2003.pdf

21. Sharaky, A.M., 2011, Mineral Resources and Exploration in Africa, The International Conferen-
ce on 30 - 31 May, 2011, Cairo University, pp. 1-20.

22. Tatar, T., 2009. Sömürgecilik Psikolojisi Ders Notları İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Sosyoloji Bölümü- Malatya

23. Türkdoğan,B, 1998.  Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 41, Cilt: XIV, Temmuz 1998
24. Twerefou, D.K., 2009. Mineral Exploitation, Environmental Sustainability and Sustainable 

Development in EAC, SADC and ECOWAS Regions ATPC Work in Progress No. 79
25. UN.2009. Africa Review Report on Mining. E/ECA/CFSSD/6/7
26. UN 2011a.Economıc Commıssıon for Afrıca, 2011. Developments in Infrastructure and Natural 

resources in Africa E/ECA/CTRC/7/03
27. UN, 2011b.  Trends in Sustainable Development – Chemicals, Mining, Transport, Waste 

Management 
28. UN, 2011c.  Security Council Resource Report Morocco-West-Sahara-Conflict
29. www.exampleessays.com/viewpaper/79110.html
30. tr.wikipedia.org/wiki/Antik_çağda_savaş
31. en.wikipedia.org/wiki/Gauls
32. www.eupedia.com/europe/celtic_trivia.shtml
33. tr.wikipedia.org/wiki/Emboabas_Savaşı
34. tr.wikipedia.org/wiki/İspanyol_İmparatorluğu
35. en.wikipedia.org/wiki/Madrid_Accords
36. old.turkishny.com/en/hot-news
37. www.hurriyet.com.tr
38. en.wikipedia.org/wiki/Grasberg_mine
39. en.wikipedia.org/wiki/Freeport-McMoRan
40. www.webhatti.com/tarih/564631-sedan-savasi-1870-a.html
41. www.anadolu.iwarp.com/ANASAY_files/Ekonomi/Ekonomi.htm
42. sosyalbilgiler.tripod.com/tarih1/konu_4.htm
43. en.wikipedia.org/wiki/Cambodian%E2%80%93Vietnamese_War
44. en.wikipedia.org/wiki/Colombian_armed_conflict_(1964%E2%80%93present)
45. en.wikipedia.org/wiki/Iraq_War
46. en.wikipedia.org/wiki/Gulf_War

Fotoğraf Kaynakları
 • Resim 1: www.greatormemines.info/CA%2093.htm

www.sciencephoto.com/image/362767/530wm/V2000229-Early_humans_smelting_bronze-SPL.
jpg
www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1989.281.45a,b-.48
blog.hmns.org/wp-content/uploads/2011/07/Srubna_culture04.jpg
 • Resim 2: en.wikipedia.org/wiki/European_colonization_of_the_Americas

www.nationmaster.com/encyclopedia/ Image:ColonialAfrica-1914.png
 • Resim 4: http://www.schwoerer-regio.fr/regio-alsace/Constructeur_de_maisons_a_Bas-

se_Consommation_energetique/implantation_dans_nos_regions.html
 • Resim 5: www.ikincidunyasavasi.com/wp-content/uploads/2011/11/mancurya-bunalimi.jpg
 • Resim 6: gemandjewelrydoctor.files.wordpress.com/2012/06/00002.jpg

www.sdtimes.com/blog/image.axd?picture=2011%2f6%2fRuby-index.jpg
gemsmins.en.ec21.com/Lapis_Lazuli_Tumble_Rough_Gemstones--3786972_3786980.html
www.minerals.net/GemStoneInTheRoughImages/gold-quartz-eagles-nest-g.jpg
 • Resim 7: image.ecplaza.com/offer/a/afadiga/7894053.jpg

www.personal.psu.edu/loh5038/Coltan.html
www.allaboutgemstones.com/conflict-diamonds_congo_droc.html
whenthenewsstops.blogspot.com/2012/03/congo-mining-development-mobile-phones.html
 • Resim 8: http://en.wikipedia.org/wiki/File:SierraLeoneOMC.png

xenlogic.wordpress.com/2012/02/
www.bbc.co.uk/news/world-africa-18109186
www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/blood-in-her-hands-the-shocking-story-behind-240134
 • Resim 9: akrockefeller.com/news/freeport-is-emblematic-of-much-that-is-wrong-in-west-papua/

www.mining.com/2011/03/07/thousands-stranded-after-landslide-but-mine-still-operational-
freeport-mcmoran/
news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2227817.stm 
www.thedailybeast.com/newsweek/2011/07/17/welcome-to-west-papua-s-war-with-
 • Resim 10: www.impactphotos.com/Preview/PreviewPage.aspx?id=1266209&pricing=true&l

icenseType=RM
www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=4297&lg=en
www.barcelonareporter.com/index.php?/news/comments/thousands_protest_in_spain_over_
moroccos_crackdown_in_western_sahara/
www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/oct/07/western-sahara-fishing-war
 • Resim 11: www.hurriyet.com.tr



Registrations close 28th of September 2012. For detailed information and registration form please visit 
www.minerpsolutions.com or email to conference@minerpsolutions.com. 



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.

Toughdrill™ Serisi 
Wire-Line Tijler

Yeni
Yeni

Yeni
Yeni

Wire-Line Tij ve 
Muhafaza Boruları1

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

Karotiyer ve 
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Makale
www.madencilik-turkiye.com

Madenden Tesise Proses
Entegrasyonu ve
Optimizasyonu Yöntemi 

      PTI, proseslerin 
birbirinden 
bağımsız olarak 
optimizasyonunu 
yapmak yerine, 
bütüncül bir 
yaklaşımın 
uygulandığı 
proses 
entegrasyonu ve 
optimizasyonu 
yöntemini 
geliştirmiştir

Son 15 yıllık süre zarfında Metso Proses Teknoloji ve 
İnovasyon Birimi (PTI) dünya genelinde bir çok ma-
den işletmesinde gerçekleştirdiği projelerde pro-
seslerin ayrı ayrı optimizasyonu yerine işletmenin 

tümünün gözönünde bu-
lundurulduğu madenden 
tesise proses entegrasyonu 
ve optimizasyonu yöntemi-
ni uygulayarak işletmelerin 
karlılıklarında önemli artışlar 
sağlamıştır. Üretim kapasite-
leri % 30’lara varan oranlar-
da artırılmış, maden işletme 
ve konsantratör performans-
ları iyileştirilmiştir. Doğrulu-
ğu yapılan bir çok proje ile 
kanıtlanmış bu yöntem yeni 
tesis projeleri de dahil olmak 
üzere otojen/yarı otojen de-
ğirmen (AG/SAG), yüksek ba-
sınçlı merdaneli kırıcı (HPGR) 
veya konvansiyonel öğüt-
me devrelerinin kullanıldığı 
mevcut tesislerde uygulan-
maktadır. 

Bu yazıda madenden tesise proses entegrasyonu ve optimizas-

yonu yöntemi ve bu yöntemin maden işletmelerinde uygulan-
masından elde edilebilecek faydalar açıklanmıştır. 
Ekonomik kriz dönemlerinde ekonomilerin küçülmeye başla-
ması ile beraber dünya çapında satın alma faaliyetlerinde azal-
malar görülür, alınıp satılan mal ve hizmetlerin fiyatları düşer. 
Fiyatlarda görülen anlık düşüşler ve kredi bulmadaki zorluklar 
çoğu madencilik tesisinde üretim faaliyetlerinin yavaşlatılması-
na, bazılarında ise tamamen durdurulmasına sebep olmaktadır. 

Şirketler genellikle ekonomide yaşanan bu olumsuz süreci, 
hem işletme hem de yatırım maliyetleri konusunda sıkı kont-
rol mekanizmalarını hayata geçirerek yönetebilmektedirler. 
Madencilik sanayinde maliyetler genellikle maden işletme ve 
cevher zenginleştirme maliyetleri olarak ayrı ayrı yönetilmekte, 
maliyetler bütçenin sıkı kontrol altında tutulması ve en düşük 
maliyetle üretim hedeflerinin gerçekleştirilmesine odaklanarak 
minimum seviyeye indirilmektedir. Bir prosesin kendisinden 
sonra gelen prosesler üzerine olan etkilerini ve işletmenin top-
lam üretim maliyetlerini göz önünde bulundurmayan bu yak-
laşımla toplam işletme maliyetlerinin düşürülmesi mümkün 
olamamaktadır. 

PTI bir maden işletmesinde proseslerin birbirinden bağımsız 
olarak ayrı ayrı optimizasyonunu yapmak yerine, işletmenin 
toplam karlılığını en üst seviyeye çıkaracak bütüncül bir yakla-
şımın uygulandığı proses entegrasyonu ve optimizasyonu yön-
temini geliştirmiştir. Bu yöntemin başarısı PTI’ın 15 yıla yakın 

Bir maden yatağından satılabilir nihai ürün üretimi, cevherin delme ve 
patlatma yapılarak açık ocak veya yer altı madenciliği ile maden yatağın-
dan çıkartılması ve cevher hazırlama (kırma-öğütme) ve zenginleştirme 
(manyetik ayırma, flotasyon, liç vs) proseslerinden geçirilerek zengin-
leştirilmesi olmak üzere iki aşamalı bir süreçtir. Uygulamada çok yaygın 
olarak bu iki süreç her birinin ayrı amaçları, maliyet merkezleri ve ana 
performans göstergeleri olan birbirinden bağımsız süreçler olarak görül-
mektedir. Oysa bu prosesler birbirileri ile çok yakından bağlantılıdır ve bu 
nedenle birinin performansı diğerinin performansını etkilemektedir. Üre-
tim sisteminin tamamı gözönünde bulundurulmadan, her bir üretim aşa-
masının ayrı ayrı optimizasyonunun yapılması çok sık olarak bir maden 
işletmesinde potansiyel enerji tasarrufu ve ekonomik faydaların gözden 
kaçırılmasına neden olmaktadır.

Dr. Birol Sönmez,
Metso Proses Teknoloji ve İnovasyon 
birol.sonmez@metso.com
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bir süredir dünya çapında bir çok farklı tesiste gerçekleştirdiği 
çalışmalarla doğrulanmıştır. Proses entegrasyonu ve optimizas-
yonu yaklaşımında, optimum tesis beslemesinin tüvenan parça 
boyut dağılımından ibaret olmadığı gerçeğinden hareket edile-
rek, tesis performansının iyileştirilmesi kapasite, verim ve nihai 
ürün tenöründen daha düşük işletme maliyetlerine kadar tüm 
açılardan değerlendirilir. 

Madenden tesise proses optimizasyonu yaklaşımı bir çok iş-
letmede 15 yıla yakın bir süredir uygulanmakla birlikte bu 
kavramla amatörce ilgilenen bu tesislerin büyük bir kısmında 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Yaklaşımın temelindeki ana fikrin 
basit olmasına karşın, uygulamada bir takım güçlüklerle kar-
şılaşılmaktadır. Bunlar esas itibariyle farklı proses birimlerinin 
kendisinden önceki veya sonraki proseslerin sorunlarından 
haberdar olamamaları ve daha yüksek verimlilik için birlikte 
hareket edememelerinden kaynaklanmaktadır. Tesisin toplam 
verimliliği büyük oranda maden işletmesinin en uygun tesis 
beslemesi (daha ince ve/veya istenen tenörde harmanlanmış 
besleme) hazırlayabilmesine bağlıdır.

PTI’ın dünya çapında proses entegrasyonu ve optimizasyo-
nu yöntemini uyguladığı bir çok maden işletmesinde;işletme 
maliyetlerinde önemli düşüşler, herhangi bir ekipman yatırımı 
yapmaksızın veya düşük miktarda ilave yatırım ile üretim mik-
tarlarında % 5’lerden % 30’lara varan oranlarda ciddi artışlar 
ve tesis verimliliğinde iyileştirmeler sağlanmıştır.  Bu tesislerin 
yıllık gelirlerinde milyonlarca dolar artış elde edilmiştir. Kapa-
site artışından ilk yılda edilen gelir artışları genellikle proses 
entegrasyonu ve optimizasyonu çalışmaları maliyetlerinin 10 
katından fazla olmuştur.

Madenden Tesise Proses Entegrasyonu ve 
Optimizasyonu 
Bilindiği üzere bir maden işletmesi delme-patlatma, kırma-
öğütme ve zenginleştirme (manyetik ayırma, flotasyon, liç vs) 
gibi bir dizi proses zincirinden oluşmaktadır. Bir çok araştırma-
cı tarafından yapılan çalışmalar maden işletmeden başlayarak 
zenginleştirme tesisine kadar olan üretim zincirindeki bu pro-
seslerin birbirilerine bağlı olduğunu ve maden işletmesinde 
uygulanan delme/patlatma proseslerinin (özellikle patlatılmış 
malzemenin tane boyu dağılımı, pasa şekli ve hareketi gibi pat-
latma sonuçları) kendisinden sonra gelen kırma, öğütme gibi 
proseslerin performansı üzerinde önemli etkilerinin olduğunu 
göstermiştir8. Bu proses adımlarının kendi amaçları, maliyet 
merkezleri ve temel performans göstergeleri vardır. Yürütülen 
optimizasyon çalışmalarında yaygın olarak bu prosesler birbiri-
lerinden bağımsız olarak ele alınmakta ve proses optimizasyo-
nu yapılmaktadır.

Bununla birlikte proses entegrasyonu ve optimizasyonu yakla-
şımında her bir proses faaliyeti bir bütün olarak ele alınmakta-
dır. Burada temel prensip proses adımlarını birbirinden bağım-
sız olarak ayrı ayrı değil, bir bütün halinde optimize etmektir. 
Herhangi bir adımda yapılacak değişikliğin kendinden sonraki 
proses adımlarına olan etkileri değerlendirilmektedir. Örneğin 
maliyetlerin düşürülmesi için birincil kırıcı veya siklonun tek ba-

şına optimizasyonunun yapılmasının eğer devrenin kendinden 
sonraki kısmında maliyet artışına sebebiyet veriyorsa hiç bir 
anlamı yoktur. Benzer şekilde yükleme/taşıma ve kırma/öğüt-
me işlemlerine olan etkileri belirlenmeden delme patlatma op-
timizasyonun da fazla bir değeri olmayacaktır. Bu şekilde elde 
edilen bilgiler darboğazları gidermek ve her bir prosesin tek 
başına karlılığının artırılması yerine toplam işletme karlılığının 
artırılması için kullanılmaktadır.

Metalik cevherlerin işlendiği çoğu maden işletmesinde cevher 
en az üç boyut küçültme adımından geçirilmektedir. Bunlar 
patlatma, kırma ve öğütmedir. Proses entegrasyonu ve opti-
mizasyonu yaklaşımında boyut küçültmenin ağırlıklı olarak 
bunlardan enerji gereksiniminin daha düşük ve ucuz olduğu 
adımda yapılması sağlanmaktadır. Genel olarak bu yaklaşımın 
temeli en iri tane boyu kontrol edilen ve daha çok miktarda ince 
malzeme (özellikle AG/SAG değirmen çıkış ızgara açıklığından 
daha ince) içeren bir tüvenan cevher elde etmek için patlatma 
enerjisinin artırılmasına ve/veya bu enerjinin daha iyi dağıtıl-
masına dayanmaktadır10, 5, 11. 

Proses Entegrasyonu ve Optimizasyonu Yöntemi
Madenden tesise proses entegrasyonu ve optimizasyonunun 
amacı, üretim miktarının artırılarak işlenen ton cevher başına 
toplam işletme maliyetlerini en düşük seviyelere indirmek ve 
sürdürülebilir bir şekilde işletme karlılığını en yüksek değerlere 
çıkarmak için tesise özgü maden işletme ve cevher zenginleş-
tirme stratejileri geliştirmek ve uygulamaktır. Bir işletmenin kar-
lılığı işletme gelirlerinin artırılması ve giderlerinin düşürülmesi 
ile sağlanır. Proses entegrasyonu ve optimizasyonu projesi ile 
proses darboğazları giderilerek üretim kapasitesi artırılır, en 
uygun akım şeması belirlenerek ürün kalitesi ve tesis verimi iyi-
leştirilir. Bunların yanısıra enerji tüketimi ve aşınma miktarları 
azaltılır, proses otomasyonu ile işçilik maliyetleri düşürülür.

Başarılı bir madenden tesise proses entegrasyonu ve optimi-
zasyonu projesi farklı çalışmaların yapıldığı bir takım adımlar-
dan meydana gelmektedir. Bunlar sırasıyla kıyaslama, cevher 
karakterizasyonu, örnekleme ve ölçüm, modelleme/simülas-
yon ve elde edilen sonuçların uygulanması adımlarıdır. 

Her projenin farklı bir ve/veya birden çok amacı vardır. Bu ne-
denle çalışmalara başlamadan önce proje amaçlarının açık bir 
şekilde tanımlanması gerekmektedir. Proje amacı genellikle 
kapasite artışı olmakla birlikte, ürün tane boyunun ayarlanma-
sı, maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin artırılması gibi farklı 
amaçlar da olabilmektedir. 

Bir proses entegrasyonu ve optimizasyonu projesi normal olarak 
bir kaç ay içerisinde sahaya belirli aralıklarla yapılan ziyaretlerle 
başlar. İlk saha ziyareti işletmedeki mevcut işletme pratiklerini 
incelemek, cevher karakterizasyon çalışmalarını başlatmak, pat-
latma ve tesis performans bilgilerini toplamak için yapılmaktadır. 
Bu çalışmaları veri analizi, modelleme ve simülasyon çalışmaları 
izler. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçları tesiste uygulamak, 
uygulama sonuçlarını izlemek ve elde edilen faydaların sürekli 
kılınmasını sağlamak için saha ziyaretlerine devam edilir.  
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Temel Proseslerin Kıyaslanması
Proses entegrasyonu ve optimizasyonu projesinin ilk adımı, 
operasyona ilişkin darboğazların ve proses kısıtlarının tes-
pit edilmesi, farklı işletme parametrelerinin proses verimliliği 
üzerine olan etkisinin anlaşılması için delme/patlatma, kırma, 
öğütme, flotasyon/liç ve susuzlandırma gibi temel proseslerin 
kontrol edilerek ve operasyonun tümü incelenerek mevcut iş-
letme pratiklerinin karşılaştırmalı değerlendirmesini yapmaktır. 
Kıyaslama çalışmaları kapsamında kritik patlatma alanlarından 
seçilen bir alanda deneme patlatma yapılır ve elde edilen pat-
latılmış malzemenin görüntü analizi tekniği ile tane boyu dağı-
lımı belirlenir. Bu patlatmadan elde edilen malzeme tesise bes-
lenir ve her bir prosese ait önemli girdi ve çıktı değişkenleri dik-
katli bir şekilde kontrol odalarından izlenerek kaydedilir. Gerek-
li olması durumunda, tesis beslemesinin deneme patlatmasıyla 
elde edilen malzemeden yapıldığını doğrulamak için detayları 
ilerleyen bölümlerde verilecek olan radyo frekansı ile tanımla-
ma teknolojisiyle çalışan cevher takip sistemi (SmartTagTM) kul-
lanılır. Daha sonra bu veriler geçmiş yıllara ait tesis verileri ile 
birleştirilir ve veri analizi yapılır. Bu bilgiler operasyonun tümü 
üzerindeki darboğaz ve proses kısıtlamalarının tespit edilme-
sinde kullanılır. Şev stabilitesi, cevher seyrelmesi ve su varlığı, 
pasa özellikleri, madencilik ve cevher hazırlama ekipmanlarının 
boyutları, kapasiteleri vs. gibi konulardaki problemler tespit 
edilir ve bu problemlerin kaynakları değerlendirilerek alternatif 
stratejiler geliştirilmesinde göz önünde bulundurulur.

Cevher Karakterizasyonu
Cevher özellikleri maden işletmelerinin performansını önem-
li ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle herhangi bir patlatma, 
kırma veya öğütme devresinin optimizasyonu çalışmasında 
öncelikle cevherin yapısı ve dayanımına ilişkin özelliklerin be-
lirlendiği detaylı karakterizasyon çalışmaları yapılmalıdır. Bu 
çalışmaların yapılması proses entegrasyonu ve optimizasyonu 
yönteminin başarılı bir şekilde uygulanması için çok önemlidir
Prosesler üzerinde etkili olan cevher özellikleri her proses için 
farklı olacaktır. Örneğin kayaç kütle yapısı ve dayanımı patlat-
ma prosesinde etkili olurken, mikro çatlak yapısı, tanecik boyu 
ve özellikleri, kırılma direnci gibi malzeme özellikleri kırma ve 
öğütme prosesleri için önemlidir. 

Malzemelerin patlatılabilirlik özelliklerini belirlemek için kayaç 
dayanımı (Nokta Yük İndeksi (PLI), ve/veya Tek Eksenli Basınç 
Dayanımı (UCS)), kayaç yapısı (Kaya Kalite Göstergesi (RQD) 
ve/veya Çatlak Sıklığı) ölçümleri, kırılabilirlik ve öğütülebilirlik 
özelliklerini belirlemek için de Ağırlık Düşürme, Bond İş İndeksi 
gibi kırılma testleri yapılmaktadır. Verim ve flotasyon özellikle-
rini tanımlamak amacıyla yüzebilirlik testleri gerçekleştirilmek-
tedir. Kayaç ve cevher özelliklerini tanımlamada kullanılan bu 
testler basit ve ucuz olmalı, test numuneleri istatistiksel olarak 
tüm cevher yatağını temsil etmelidir. 

PLI belirleme testi sondaj karotlarından, pasa yığınlarından 
veya cevher stoklarından alınan numunelerle kolay ve hızlı bir 
şekilde yapılabilmektedir. PLI testinin bu özelliği, tesis perso-
nelinin herhangi bir başka laboratuvara göndermeden kendi 
imkanlarıyla hızlı ve kolay bir şekilde cevher karakterizasyonu 

yapmalarını sağlamaktadır. Kırma ve öğütme devrelerinin mo-
dellenmesi için gerekli Bond iş indeksi (BWi) ve ağırlık düşürme 
test parametrelerini (A ve b) belirlemek için yapılan testler ise 
daha fazla numune gerektirmekte ve uzun sürmektedir. Bu-
nunla birlikte kolay ve hızlı bir şekilde belirlenebilen PLI değer-
leriyle (Is50) gerek Bond İş İndeksi, gerekse A ve b parametrele-
ri arasında geliştirilen matematiksel ilişkiler sayesinde sofistike 
öğütme modellerini kullanmak mümkün olabilmektedir. PLI 
değerleri aynı zamanda her bir kayaç tipi için bilinen değerler 
veya bu değerler bilinmiyorsa 24 çarpanı kullanılarak UCS de-
ğerlerinin tahmin edilmesine de olanak sağlamaktadır. 

Kayaç yapısı bir sondaj karotunda bulunan çatlak sayısını yan-
sıtan Kayaç Kalite Göstergesi (RQD) ile tanımlanmaktadır. İşlet-
melerde jeoteknik amaçlarla düzenli aralıklarla yapılan RQD öl-
çümlerinden elde edilen değerler, kaya kütle yapısı haritalama-
sının olmadığı durumlarda patlatma parçalanma modellerinde 
kullanılabilmektedir. 

PLI ve RQD değerleri belirlendikten sonra malzeme özellikleri 
Şekil 1’den de görülebileceği gibi maden planı üzerinde hari-
talanır ve alanlar tanımlanır. Her bir alan içerisindeki malzeme 
proses koşulları değişmediği sürece patlatma, kırma ve öğüt-
me işlemlerinde benzer davranış sergileyecektir.

PLI ve RQD değerlerine göre tanımlanmış bu örnek çalışmada, 
litolojik özellikleri bakımından sınıflandırılmış 3 farklı cevher 
tipi vardır. Burada A tipi cevherin dayanımı değişkenlik göste-
rirken, yapısı fazla değişmemektedir. B cevherinde ise durum 
bunun tersidir, yapı değişirken dayanım nispeten sabit kal-
maktadır. C cevheri ise orta dayanımda ve daha bloklu bir yapı 
sergilemektedir. Bu durumda aynı patlatma koşullarında bu üç 
cevherden farklı parçalanma dağılımı elde edileceğini söyle-
mek mümkündür.

Alanların bu şekilde tanımlanmasının ardından farklı patlat-
ma uygulamaları, kırma ve öğütme proseslerine ilişkin işlet-
me stratejileri geliştirilir. Modelleme ve simülasyon aracılığı 
ile farklı alanların harmanlanmasının proses performanslarına 
etkisi yeniden gözden geçirilebilir. Daha da önemlisi çok iyi   

Şekil 1: Patlatma alanı tanımlama örneği
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bir şekilde malzeme özellikleri bilindiği ve proses modelleri ge-
liştirildiği için cevher yapısındaki değişkenlikten kaynaklanan 
olumsuzlukar telafi edilebilmektedir. 

Tesis Örnekleme ve Ölçüm Çalışmaları
Proses entegrasyonu ve optimizasyonu projelerinin önemli bir 
kısmını çalışılan tesise özgü proses modellerinin geliştirilmesi 
için gerekli verilerin elde edilmesi amacıyla yapılan örnekleme 
ve ölçüm çalışmaları oluşturmaktadır. Her proses entegrasyonu 
ve optimizasyonu çalışmasında tesiste 5 - 7 gün süreyle incele-
meler yapılır ve proses akışlarından örnekler toplanır. Mevcut 
işletme pratiklerinin çok iyi bir şekilde anlaşılması için detay 
ekipman ve proses incelemeleri yapılarak, kontrol stratejileri 
gözden geçirilir ve kontrol odasındaki prosese ilişkin tüm ve-
riler kaydedilir. 

Tüvenan cevherin çekilen fotoğraflarından görüntü işleme 
programları kullanılarak tüvenan tane boyu dağılımları belirle-
nir (Şekil 2), tüm katı ve palp akışlarından örnekler toplanır, ani 
duruşlarla değirmenlerin içerisine girilerek bilya miktarları, da-
ğılımları belirlenir, astarların durumu incelenir (Şekil 3). Tüm bu 
çalışmalardan elde edilen veriler incelenilen tesise özgü proses 
modellerinin geliştirilmesinde kullanılır. 

Modelleme ve Simülasyon
Tesis örnekleme ve ölçüm çalışmaları ile birlikte cevherin patla-
tılabilirlik, öğütülebilirlik ve yüzebilirlik özelliklerini belirlemek 
amacıyla gerçekleştirilen cevher karakterizasyon çalışmalarından 
elde edilen veriler kullanılarak tesise özgü patlatma, kırma, öğüt-

me ve flotasyon modelleri geliştirilir. PTI birimi tarafından kulla-
nılan modelleme yöntemi şematik olarak Şekil 4’te gösterilmiştir. 

Patlatılmış malzemenin tane boyu dağılımı ince malzeme mik-
tarını tahmin etmede kullanılan kırılmış zon yaklaşımı ile tahmin 
edilmektedir. Bu modelleme yaklaşımı ile Kuz-Ram gibi klasik 
patlatma modelinden daha doğru tahminler yapıldığı kanıtlan-
mıştır6. Model yapısı basamak yüksekliği, patlatma delik çapı ve 
delik sayısı, örtü tabakası, sıkılama, patlayıcı tipi, şarj derinliği, 
ateşleme hızı vs gibi patlatma tasarımı parametreleri ile birlikte 
kayaç yapısı ve dayanımı parametrelerini içerir.

Araştırmacılar en çok boyut küçültme ve sınıflandırma birim 
işlemlerinin modellenmesi konusunda çalışmalar yapmışlardır. 
Bunun bir sonucu olarak bu birim işlemlerin modelleri hızlı ge-
lişme göstermiştir. Yapılan bir çok araştırma, kırma ve öğütme 
proseslerinin kararlı durumdaki davranımlarının bu modeller 
aracılığı ile büyük doğrulukla tahmin edilebildiğini kanıtlamış-
tır. JKSimmet simülasyon programına entegre edilen bu mo-
dellerin uygulanması, model parametrelerinin ve sınırlarının 
doğru yorumlanması konularında Metso PTI çok büyük dene-
yim sahibidir.

Patlatma modelinden tahmin edilen tane boyu dağılımı birincil 
kırıcı modelinin beslemesi olmaktadır. Daha sonra kırıcı modeli 
kullanılarak SAG değirmen tane boyu dağılımı belirlenir. Öğüt-
me kapasitesi, SAG değirmen gücü ve şarj oranlarından başla-
yarak, bilyalı değirmen ürün tane boyu, devreden yük oranı, 
siklon basıncı ve üst akım tane boyuna kadar bir dizi işletme 
koşulunu tahmin etmek için öğütme ve sınıflandırma modelle-
ri, verim ve ürün tenörünü tahmin etmek için flotasyon modeli 
kullanılır. 

Tesise özgü geliştirilen modeller simülasyon programına en-
tegre edilerek cevher özelliklerinde, patlatma tasarımında, pro-
ses tasarım ve işletme değişkenlerinde olacak değişikliklerin 
simülasyonu yapılır ve bu değişimlerin tüm tesis performansı 
üzerine etkileri belirlenir.   

Şekil 2: Görüntü İşleme ile tane boyu analizi

Şekil 4: PTI Modelleme Yöntemi

Şekil 3: Tesis örnekleme çalışmaları
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Cevher Takip Sistemi
Bir maden yatağında birbirlerine yakın konumda farklı tenör, 
kayaç yapısı ve sertliğe sahip cevher blokları bulunabilmekte-
dir. Bu durumda kırma devresi ve konsantratöre beslenen cev-
herin hangi özelliklere sahip cevher bloğundan yapıldığının 
bilinmesi tesis verimliliği açısından oldukça önemlidir. Bunun 
için besleme özelliklerinin patlatmadan itibaren tüm üretim 
süreçleri boyunca izlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla Metso 
PTI tarafından Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) teknolojisi-
ni kullanan, yenilikçi cevher takip sistemi SmartTagTM geliştiril-
miştir. Bu sistem radyo frekansı yayan etiketler ve bu etiketleri 
algılayan antenlerden ibarettir ve bir maden işletmesinde cev-
herin patlatmadan itibaren tüvenan cevher yığınları, kırıcılar, 
ara stoklar ve en sonunda cevher hazırlama tesisine kadar işa-
retlenmesi suretiyle izlenmesine olanak sağlamaktadır. 

Bir SmartTag™ RFID etiketi maden ocağından tesise olan yol-
culuğunu çeşitli aşamalardan geçerek yapmaktadır. İlk olarak 
belirlenen lokasyona yerleştirilecek RFID etikete ait kimlik nu-
marası (bu numara her bir etiket için özeldir) ve lokasyon bilgi-
leri avuç içi bilgisayara (PDA) kaydedilir ve sonra etiket cevher 
içerisine (örneğin patlatma deliği) yerleştirilir. RFID etiket kazı, 
taşıma, kırma ve eleme prosesleri boyunca cevherle birlikte 
hareket ederken, belirlenen noktalarda band konveyor üzerine 
veya altına yerleştirilen antenler tarafından algılanırlar. Algı-
lanan etiketlere ait etiket numarası ve yüklenen diğer bilgiler 
algılanma zamanı ile birlikte veritabanına kaydedilir ve istenil-
diğinde veri analizi yapmak için kullanılırlar. SmarTagTM cevher 
takip sisteminin uygulanması tipik anten yerleştirme noktaları 
ile birlikte Şekil 5’te gösterilmiştir.

Başlangıçta PTI’ın madenden tesise proses entegrasyonu ve 
optimizasyonu projeleri kapsamında yürütmüş olduğu tesis 
örnekleme çalışmaları esnasında tesise beslenen malzemenin 
kaynağının hassas bir şekilde belirlenmesi amacı ile geliştirilen 
SmartTag™, 2007 yılında ticari bir ürüne dönüştürülmüş ve aşa-
ğıdaki konularda bir çok tesiste başarılı bir şekilde kullanılmaya 
başlanmıştır; 

 • Konum bazlı maden verilerinin zaman bazlı proses verileri 
ile ilişkilendirilmesi (tesiste hangi zaman diliminde hangi 
özelliklere sahip cevherin işlendiğinin tespiti),

 • Daha güvenilir cevher harmanları hazırlanması,
 • Özellikleri bilinen farklı cevher tiplerine uygun proses deği-

şiklikleri için önceden hızlı önlemlerin alınması,
 • Cevher yığınları ve silolarında durma süresinin ölçülmesi,
 • Patlatma sonucu oluşan seyrelmenin (tenör azalması) tah-

min edilmesi.

PTI tarafından dünya çapında bir çok tesiste SmartTagTM siste-
minin kullanıldığı 20’nin üzerinde proses entegrasyonu ve op-
timizasyonu projesi gerçekleştirilmiştir.

Madenden Tesise Proses Entegrasyonu ve Optimi-
zasyonu - Potansiyel Faydalar
Bir maden işletmesinde proses entegrasyonu ve optimizasyo-
nu yönteminin uygulanmasının işletmeye sağlayacağı bir çok 
yarardan söz etmek mümkündür. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

 • % 5 - 30 üretim artışı (ilave ekipman yatırımı yapmadan veya  
düşük miktarda ilave yatırım ile),

 • Proses verimliliğinde iyileşme (daha düşük maliyet),
 • Maden İşletmelerine olan yararlar;

 - Yükleme sürelerinde % 5 - 10 azalma
 - Yükleme ve taşıma maliyetlerinde % 8 - 10 azalma 

 • İlave yararlar;
 - Ekipman kullanılırlığında artış, bakım maliyetlerinde dü-

şüş,
 - Toplam enerji tüketiminde düşüş,
 - Sera gazı emisyonlarında azalma.
 - Çalışma kültüründe değişim: Çalışmalar bilimsel teoriler 

ve ölçümler temeline dayalı gerçekleştirilir.

Yükleme ve Taşıma Verimliliği
Patlatma ile elde edilen parçalar hem fiziksel olarak ekskavatör 
kepçesine uygun hem de kepçe doldurma süresinin uzaması-
na neden olmayacak irilikte olmalıdır. Patlatılmış malzemede iri 
parçaların bulunması ekskavatör verimliliğini düşürür, ekipman 
bakım maliyetleri ile ikincil patlatma maliyetlerini artırır. PTI 
tarafından yapılan bir proses entegrasyonu ve optimizasyonu 
çalışmasında yüksek enerji girdisi ile yapılan ince patlatmanın 
yükleme verimliliğine etkileri değerlendirilmiş ve elde edilen 
sonuçlar Şekil 6’da gösterilmiştir. Bu grafikten görülebileceği   

Şekil 5: SmartTagTM cevher takip sistemi uygulaması

Şekil 6: Patlatma inceliğinin yükleme verimliliğine etkisi
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gibi ekskavatörün saatlik ortalama yükleme kapasitesi 3500 
tonlardan 4500 ton mertebelerine çıkmıştır. 

Kamyon yükleme faktörü malzemenin tane boyu dağılımın-
dan etkilenir. İnce malzeme ile yüklenmiş bir kamyonun yararlı 
yükü, iri malzeme ile yüklenenden daha yüksektir. Bu nedenle 
taşıma maliyetlerinde düşük miktarda da olsa bir tasarruf yap-
mak söz konusudur. Bununla birlikte bu miktardaki tasarruf bile 
dekapaj oranının ve kapasitenin yüksek olduğu işletmelerde 
işletmenin toplam karlılığına önemli katkı yapacaktır. 

Kırma ve Öğütme
Kırma ve öğütme ekipmanları genellikle mümkün olabilen en 
kötü besleme koşullarına göre ayarlanır ve bu ayarlarda çalıştı-
rılır. Bu tarz işletme şeklinde büyük verimsizlik söz konusudur. 
Örneğin bir birincil kırıcı, iri bir parça beslenmesi olasılığına 
karşı gereğinden büyük seçilir veya nispeten daha geniş kapalı 
ağız açıklıklarında çalıştırılır. Birincil kırıcılar iri parçalara hassas-
tırlar. Çünkü iri tane beslenmesi kırıcının tıkanmasına ve fazla 
güç çekmesine neden olmaktadır. Genellikle birincil kırıcıların 
sadece tüvenan cevherdeki iri parçaları kırdığı ve ince malze-
melerin (- 25 mm) büyük bir kısmının patlatma ile elde edildiği 
kabul edilmektedir. Oysa birincil kırıcıları şok besleme koşulla-
rında çalıştırarak daha fazla ince malzeme elde edilebilmekte-
dir9. İyi tasarlanmış patlatma uygulamaları ile iri parça miktarı 
ve büyüklüğü kontrol altında tutulabilir ve bu sayede birincil 
kırıcılar daha verimli işletme koşullarında çalıştırılabilir. 

AG ve SAG değirmenlerde öğütücü ortam olarak iri cevherin 
kendisi kullanıldığı için bu değirmenlerin performansları bes-
leme tane iriliğine bağlı olarak değişmektedir. Değirmene iri 
parça şarjının yapılması kırılma hızı ve tipi (darbe, çentme veya 
aşınma) üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Otojen değirmen-
lerde öğütücü ortam olarak işlev görmesi için iri malzemeye 
gereksinim vardır. Oysa SAG değirmende % 12 - 15 oranında 
bilya şarj edilmesinden ötürü nispeten daha ince besleme ter-
cih edilmektedir. Bu durum kırma işlemini artıracaktır. Genel-
likle hem AG hem de SAG değirmenlerde 25 - 50 mm arasın-
daki malzemeler düşük hızda kırılmakta ve değirmen içerisinde 
birikme eğiliminde olmaktadırlar. Değirmen içerisinde biriken 
bu malzeme değirmen hacmini gereksiz yere işgal eder ve böy-
lece öğütme kapasitesini düşürür. Bununla birlikte değirmen 
çıkışındaki daha büyük açıklığa sahip ızgaralar kullanılması sa-
yesinde kırılmayan bu kritik malzeme değirmenden uzaklaştırı-
larak çakıl kırıcılarda daha kolay öğütülebilecekleri boylara kırı-
labilir. Bu işlemle devrenin toplam enerji tüketimi düşürülebilir. 
Çünkü kırma öğütmeye göre daha etkin bir prosestir. Genellikle 
ızgara açıklığından ince malzeme (< 10-15 mm) çok fazla kırıl-
madan değirmenden çıkmaktadır. AG ve SAG değirmenlerde 
öğütülemeyen bu ince malzemeler genellikle doğru patlatma 
ile daha etkin bir şekilde üretilebilmektedir. 

Değirmenlerin işletilmesinde de birincil kırıcılarda yapılana 
benzer yaklaşım sergilenmektedir. İri malzeme beslenmesi ih-
timaline karşı değirmenlerde olması gerekenden daha iri bilya 
kullanılması alışkanlık haline getirilmiştir. Bu koşullarda öğütme 
etkinliğinden söz etmek mümkün değildir. Oysa değirmene sü-

rekli uygun incelik ve dağılımda besleme yapmak mümkün olsa 
bu olumsuz koşullar önlenebilir ve böylece aynı birim enerji tü-
ketimiyle daha yüksek kapasite değeri elde edilebilir (Şekil 7).

Toplam Enerji Tüketimi ve Sera Gazı Emisyonları-
nın Düşürülmesi 
Tablo 1’de PTI tarafından bir bakır çinko madeninde yapılan 
madenden tesise proses entegrasyonu ve optimizasyonu ça-
lışmasında elde edilen farklı boyut küçültme aşamalarındaki 
(patlatma, birincil kırma ve öğütme) enerji tüketim miktarları 
verilmiştir7. Bu çalışma esnasında yüksek barut faktörü de-
ğerlerinde ve sıkışık delik düzeneğinde 3 adet yüksek enerjili 
patlatma uygulanmıştır. Bu patlatmalarda yaklaşık % 30 daha 
fazla enerji girdisi sağlanmış, fakat sıkılama ve elektronik ateş-
leme koşullarının iyileştirilmesi ile daha iyi eneji dağılımı elde 
edilmiştir. Patlatmalar sonucu referans patlatmaya oranla daha 
ince malzeme elde edilmiştir (Şekil 8). Bu resimlerden yüksek 
enerji girdisi ile yapılan patlatmadan elde edilen malzemenin 
daha ince taneli olduğu görülmektedir. 

Her iki koşulda yapılan malzemenin tesiste işlenmesi esnasında 
SAG değirmen beslemesinden (Birincil kırıcı ürünü) örnekler top-
lanmış ve tane boyu dağılımları belirlenmiştir. Elek analizi sonuç-
ları malzemenin normal koşullarda yapılan patlatma ile elde edi-

Şekil 7: SAG besleme tane boyunun kapasite ve spesifik enerji tüketimine etkisi 

Şekil 8: Geleneksel ve yüksek enerjili patlatma ile elde 
edilen malzemelerin kıyaslanması
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lenden daha ince olduğunu açık bir şekilde göstermiştir (Şekil 9). 

Normal ve yüksek enerji koşullarında yapılan patlatmalardan 
elde edilen malzemeleri işleyen kırma ve öğütme devreleri-
nin kapasite ve enerji tüketim değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 
Sonuçlar yüksek enerji koşullarında yapılan patlatmadan elde 
edilen malzemenin işlenmesiyle birincil kırıcı ve SAG değirme-
nin çektiği güç değerlerinin sırasıyla % 35 ve % 16 oranında dü-
şürüldüğünü göstermektedir. Yüksek enerjili patlatmadan elde 
edilen ince besleme SAG değirmen kapasitesini % 15 artırmış 
ve değirmenin çektiği gücü 14 MW’dan 11,7 MW değerine ka-
dar düşürmüştür. Sonuç olarak yüksek enerji koşullarında ya-
pılan patlatma ile elde edilen ince malzeme beslemesi enerji 
tüketimini toplamda yaklaşık % 27 oranında azaltmıştır.

Bu örnek çalışmada 1 ton ANFO patlayıcısının 1,8 kg, 1 kWh 
elektrik enerjisinin ise 1,05 kg CO2 salınımına neden olacağı 
varsayılmıştır. Yapılan çalışma madenden tesise proses enteg-
rasyonu ve optimizasyonu yönteminin başarılı bir şekilde uy-
gulanması ile sadece enerji tüketimi değil, buna bağlı olarak 

işletmenin sera gazı emisyon oranı da düşürülmüştür (-%18).

Sonuç
Patlatma ve boyut küçültme birim işlem modelleri yapısal ola-
rak büyük gelişmeler göstermiştir. Bunun bir sonucu olarak bu 
modeller aracılığı ile gerçekleştirilen simülasyonlar sayesinde, 
maden işletme operasyonlarının konsantratör performansına 
etkilerini belirlemek ve böylece toplam işletme karlılığını artıra-
cak spesifik işletme ve kontrol stratejileri geliştirmek mümkün 
olmaktadır.

Madenden tesise kavramı madencilik endüstrisinde 15 yıla 
yakın bir süredir uygulanmaktadır. Metso PTI bu projelerin bir 
çoğuna dahil olmuş ve proses entegrasyonu ve optimizasyonu 
olarak adlandırılan doğruluğu kanıtlanmış bir yöntem geliştir-
miştir. Yöntemin temelinde maden işletmeden tesise üretim 
zincirindeki her proses faaliyeti bir bütün olarak ele alınmakta, 
proseslerin birbirileri üzerindeki etkiler gözönünde bulundu-
rularak optimizasyonu yapılmaktadır. Yöntemin uygulanması 
kıyaslama, cevher karakterizasyonu, örnekleme ve ölçüm, mo-
delleme/simülasyon ve elde edilen sonuçların uygulanması 
adımlarından oluşmaktadır. 

Metso PTI dünya genelinde gerçekleştirmiş olduğu bir çok 
proses entegrasyonu ve optimizasyonu projesi ile herhangi bir 
ekipman yatırımı yapmaksızın veya düşük miktarda ilave yatı-
rım ile üretim miktarlarında % 5’lerden % 30’lara varan oran-
larda önemli artışlar elde edilebileceğini, enerji tüketimlerinde 
ve verimlilikte iyileştirmeler sağlanabileceğini ve bu şekilde 
işletme karlılığının dikkate değer miktarlarda artırılabileceğini 
göstermiştir.   
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Şekil 9: SAG değirmen besleme tane boyu dağılımları

Geleneksel 
Patlatma

Yüksek 
Enerjili 

Patlatma
Değişim

Patlatma

Patlatma Düzeni 6,0x7,5 5,5x6,5

Barut Faktörü,kg/t (ANFO Eşdeğeri) 0,43 0,57 33%

Sera Gazı, CO2 eşdeğeri (1,8 kg/t - ANFO için) 0,77 1,03 34%

Birincil Kırıcı

Kapasite, t/h 4847 5133 6%

Güç (ortalama), kW 190,5 124 -35%

Sera Gazı, CO2 eşdeğeri (1,05 kg/kWh - Elektrik için) 0,041 0,025 -39%

SAG Değirmen

Kapasite, t/h 3487 3999 15%

Güç, MW 14 11,7 -16%

Sera Gazı, CO2 eşdeğeri (1,05 kg/kWh - Elektrik için) 4,22 3,07 -27%

Toplam Sera Gazı Emisyonu, CO2 eşdeğeri/t 5,03 4,13 -18%

Tablo 1: Yüksek enerjili patlatmanın toplam enerji tüketimi ve sera gazı emisyonu 
miktarı üzerine etkisi 
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      Eti Bakır AŞ’nin 
Bakibaba’da 
inşasını 
sürdürdüğü 960 
metre derinliğinde 
kuyu, ülkemizin 
en derin maden 
kuyusu olacaktır

Kastamonu, jeolojik yapısı nedeniyle madenler açı-
sından oldukça zengin bir potansiyeli topraklarında 
barındırmaktadır. Geçmişte MTA tarafından, günü-
müzde de MTA’ya özel sektörün çalışmaları eklene-

rek gerçekleştirilen maden arama çalışmaları sonucunda, il 
genelinde çeşitli metalik maden ve endüstriyel hammadde 

yatakları ve zuhurları orta-
ya çıkarılmıştır. Günümüz-
de özellikle özel sektörün 
yaptığı keşiflerle ilin maden 
potansiyeli sürekli olarak 
artmaktadır. 

Kastamonu’nun önemli ma-
denleri arasında bakır ve 
kuvarsit yatakları başı çek-
mektedir. Bunun dışında 
manganez,  civa, kil, kaolen, 
kuvars kumu, grafit, çimento 
hammaddeleri ve fosfat olu-
şumlarına rastlanmaktadır.

Bakır
Kastamonu’nun bakır kaynakları ağırlıklı olarak Küre ilçesinde 
yer almaktadır. Küre maden sahaları 1939 yılında MTA, daha 
sonra 1963 yılında Etibank tarafından başlatılan jeolojik, je-
ofizik ve sondaj yöntemleri ile yapılan aramalar neticesinde, 
bölgede yüksek miktarda bakırlı pirit cevheri rezervi tespit 
edilmiştir. Maden sahaları 1968 yılında Karadeniz Bakır İşlet-
melerine devredilmiştir. 

Sahalarda üretilen bakır cevheri 1987 yılına kadar tüvenan 

olarak satılırken, 1987 yılında Etibank Bakırlı Pirit İşletmeleri 
adı altında bir konsantre tesisinin kurulması ve üretime başla-
masıyla bakır ve pirit konsantreleri üretilerek bunların satışına 
başlanmıştır. 

1991 yılından sonra saha Etibank Bakırlı Pirit İşletmelerine dev-
redilerek, 1998 yılına kadar bu sahada faaliyetlere devam edil-
miştir. 1998 yılında Etibank Bakırlı Pirit İşletmelerinin ismi de-
ğiştirilmiş ve Eti Bakır AŞ adı altında çalışmalar sürdürülmüştür. 

2004 yılına gelindiğinde şirket hisselerinin tamamı, özelleştir-
me projesi kapsamında Cengiz Holding tarafından satın alın-
mıştır. Bu tarihten itibaren sahada yürütülen faaliyetler Holding 
çatısı altında devam etmektedir. 

Eti Bakır Kastamonu Küre tesislerinde yıllık 1.000.000 ton tüve-
nan cevher, 90.000 ton bakır konsantresi ve 400.000 ton pirit 

Maden Kaynakları ve 
Potansiyeli ile Kastamonu
Maden kaynakları açısından önemli şehirlerimizden biri olan Kasta-
monu, tarihin derinliklerinden bugüne sayısız medeniyete ev sahipliği 
yapmıştır. Paleolitik dönemden günümüze kesintisiz bir kronolojiye sa-
hip olduğu düşünülen Kastamonu’nun, insanlara sağladığı sürekli ika-
met ortamını, sahip olduğu zengin maden kaynaklarına ve ormanlarına 
borçlu olduğu düşünülmektedir. Nitekim elde edilen arkeolojik kanıtlar 
ışığında, Küre’deki bakır ocaklarının 2000 ila 3000 bin yıl öncesinden beri 
işletildiği bilinmektedir. Bu gün İstanbul’un değişik bölgelerinde sergi-
lenen savaş toplarının bir bölümünde yazan Küre-i Nühas, Osmanlıca’da 
“bakır ocağı” anlamına gelmektedir. Bakır kaynakları ile ünlü Küre ilçesi-
nin bugünkü isminin de buradan geldiği bilinmektedir.

Küre Bakır İşletmesi

Onur Aydın
Jeoloji Mühendisi
Madencilik Türkiye Dergisi
onur@madencilik-turkiye.com
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konsantresi üretilmektedir. Bu yataklarda altın, gümüş ve ko-
balt bulunduğu da bilinmektedir. 

Eti Bakır AŞ’nin Bakibaba bölgesindeki rezerv için 960 metre de-
rinliğinde bir kuyu inşasını sürdürdüğü, bu kuyunun yapımı ve 
diğer hazırlıklarla birlikte 2014 yılı sonuna kadar 80 milyon USD 
civarında bir yatırım yapılacağı bilinmektedir. 2015 yılında tam 
kapasite ile üretime geçilecek olan projedeki kuyunun ülkemi-
zin en derin kuyusu olacağı, yıllık tüvenan cevher üretim kapa-
sitesi yönünden ülkemizin en büyük yer altı yatırımı olduğu da 
bilinmektedir. 

Son zamanlarda Asya Maden İşletmeleri isimli özel bir şirketin 
yaptığı sondaj çalışmalarında Hanönü ilçesinde 10 milyon ton-
luk bakır madeni rezervi tespiti edildiği duyurulmuş olup ilgili 
sahada çalışmalar halen sürdürülmektedir.   

Kobalt
Küre’de bulunan tarihi cüruflar ile atık barajı içinde yapılan ça-
lışmalar neticesinde kobaltın varlığı tespit edilmiştir. Eti Bakır 
AŞ’nin, bu bölgede yer alan kobaltın değerlendirilmesiyle ilgili 
araştırma çalışmalarını Fransız BRGM Kurumu ile birlikte yürüt-
tüğü bilinmektedir. Küre’de 70’li yıllardan itibaren MTA ve Ser-
kim Kimya şirketi tarafından da kobalt asetat ve kobalt hidroksit 
üretimi için çalışmalar yapılmış ve Serkim Kimya Küre’de kobalt 
üretimini gerçekleştirmiştir. Ancak kısa süre sonra yeterli verim-
liliğe ulaşılamadığı gerekçesiyle ilgili tesis kapatılmıştır. Eti Bakır 
tarafından yapılan çalışmalarla ilgili sahada yeniden kobalt üre-
tilmesi mümkün olabilecektir.

Civa
Bozkurt ilçesinde yer alan, eski isimleriyle Terce-Şeyhşaban yeni 
isimleriyle Tezcan ve Çiçekyayla köyleri civarında civa kaynakla-
rı yer almaktadır. Burada yer alan civa ocakları ilk olarak Osmanlı 
döneminde çalıştırılmıştır. 1894 yılında Fransız bir şirket tarafın-
dan işletilen yatak, Cumhuriyetin ilk yıllarında kapalı kalmış, 
1957 yılından itibaren Göksu Madencilik tarafından birkaç kez 
işletmeye alınmış ise de daha sonra ekonomik olmadığı gerek-
çesi ile kapatılmıştır. Burada geçmişte 50 ton civarında üretim 
yapıldığı tahmin edilmektedir. Yatağın ortalama tenörü % 0,50, 
cevherleşme tipi filon şeklindedir. Görünür muhtemel rezerv 
miktarı 70 bin ton olarak tespit edilmiştir.

Demir
Kastamonu’da Araç (Kayabaşı-Ovacık ve Bulamur, Oycalı-Daniş-
menttepe ve Tilkitepe), Azdavay (Aktaş-Sarpun, Cebecir, Katır-
kaya-Çaltepe, Abakoku - Kızıltepe), Daday (Sarpun) ve İnebolu 
(Hacımehmet, Beriğiboru-Arkutça-Devebağırtan) mevkilerinde 
demir rezervi bulgularına rastlanmıştır.

Ayrıca Araç ilçesi Karacapınar Oycalı köyü Dorukyolu sırtı, Az-
davay ilçesi Cebecir köyü civarı, Azdavay ilçesi Katırkaya köyü 
civarı, Çaltepe, Azdavay ilçesi Abakoku köyü Kuloğlu mahallesi 
Kızıltepe mevkiilerinde çeşitli demir zuhurları yer almaktadır. 

Krom
Taşköprü - Meye - Gökbeler mevkiinde 500 tonluk bir rezerv 

tespiti yapılmış olup, Daday - Tüfekçi Kromit Zuhuru (% 47 te-
nörlü), İnebolu - Sarpun - Ersizler, Taşköprü - Bey mevkilerinde 
de çeşitli zuhurlar bulunduğu bildirilmektedir. 

Ayrıca, Devrekani ilçesi Laçin köyüne bağlı Sıpacı mahallesinde 
Kastamonu Madencilik AŞ tarafından krom ocağı ve krom zen-
ginleştirme tesisi işletilmektedir. Bu sahada % 42 tenörlü parça 
cevher ve % 46 - 48 tenörlü konsantre üretimi gerçekleştiril-
mektedir. Şirket tarafından geçtiğimiz yıl tesis kapasite artırımı 
ve alan genişletme projesi oluşturulmuştur. İlgili sahada yer 
alan görünür rezerv miktarı, iki ayrı işletme sahasında toplam 
33.600.000 ton olarak hesaplanmıştır.

Manganez
Kastamonu’da manganez cevherleşmeleri özellikle İnebolu, 
Bozkur ve Çatalzeytin gibi sahil şeridinde bulunan ilçelerde ve 
Tosya’da bulunmaktadır. Çatalzeytin’de bulunan Dumanlar ve 
Kaymazlar yatağında % 14,73 tenörlü 30.000 ton, İnebolu - Yile 
ve Çerçille yatağında 440 ton, Bozkurt - Güde ve Nigerze yata-
ğında ise % 36,85 tenörlü 200 ton muhtemel rezerv, Tosya-De-
ğirmenler ve Koruluk yataklarında ise % 23,19 - 25,93 tenörlü 
12.900 ton görünür tespit edilmiştir. Tosya ilçesinde Mangan 
Maden AŞ tarafından ferro siliko mangan üretimi gerçekleştiren 
bir tesis faaliyet göstermektedir.

Boksit
Araç ilçesi Karacapınar ve Oycalı köylerinde Nebi Gölü Boksit 
Yatağı bulunmaktadır. Fe2O3 % 25, SiO2  % 16, Al2O3  % 36, TiO2  
% 2,5 içerikli 30.000 ton civarında rezerv bulunmaktadır. Bilinen 
bir boksit işletmesi bulunmamaktadır. 

Nikel
Kastamonu merkez Çıban Deresi mevkiinde bir nikel zuhuru bu-
lunduğu bilinmektedir. İl genelinde ekonomik bir nikel rezervi 
tespit edilememiş olup herhangi bir işletme bulunmamaktadır.

Taşkömürü
Kastamonu’da taşkömürü arama faaliyetleri 1940’larda baş- 

Tablo 3: Kastamonu Demir Rezervleri (*Rezerv bilgisi bulunmamaktadır.)

Lokasyon İçerik Rezerv (ton) 

Araç - Kayabaşı - Ovacık Fe % 27,91 / SiO2 % 58,45 * 

Araç - Kayabaşı - Bulamur Fe2O3 % 37,42 / SiO2 % 30,6 * 

Araç - Oycalı - Tilkitepe Fe2O3 % 20 / SiO2 % 53 * 

Araç - Oycalı - Danişmenttepe Fe2O3 % 26 / SiO2 %  50 2.000 

Araç - Oycalı Fe2O3 % 30 / SiO2 % 57 90.000 

Araç - Iğdır Fe % 22 - 24 * 

Azdavay - Aktaş - Sarpun 
Fe % 27,75 - 39,83 / SiO2 % 
52,65 - 8,05 

* 

İnebolu - Hacımehmet Fe % 43,01 - 48,86 50.000 

İnebolu - Beriğiboru - Arkutça - 
Devebağırtan 

Fe % 27,92 * 
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lamış olup 1976 - 1986 yılları arasında derin sondajlarla rezerv 
arama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. MTA’nın çalışmaları daha 
ziyade Cide ve Azdavay bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Özellik-
le, Azdavay’da bulunan Söğütözü yatağı olarak anılan sahada 
3.040.776 ton muhtemel rezerv tespiti yapılmıştır.

Azdavay bölgesindeki cevherleşme batıdan doğuya doğru 
olmak üzere Suğlayayla, Azdavay, Doğnuç, Kozluveren ve Sö-
ğütözü bölgesinde mostra vermektedir. Azdavay, Maksut ve 
Söğütözü mevkilerinin ekonomik yönden daha olumlu olabi-
leceği tespiti yapılmıştır.

Cide - Pelitovası, Kurucaşile - Nanepınarı Yatağı
Yeniler’den Akkonak’a kadar bir şaryaj hattı boyunca yer yer 
taşkömürü içeren karbonifer yaşlı birimlerin yüzeylendiği 
görülmektedir. 1956 - 1987 yılları arasında 21 adet sondajla 
8.825,50 m ilerleme yapılmıştır. 1987 MTA raporuna göre rezerv 
1.022.635 ton (görünür + muhtemel) olarak hesaplanmıştır. 
Saha şu an rödovans usulü işletilmektedir.

Azdavay - Maksut Yatağı
MTA’nın sondajlı çalışmaları 1976 yılında başlamıştır. 22 adet 
sondajla 9.226,98 m ilerleme yapılmıştır ve 339.897 ton muhte-
mel 600.000 ton mümkün rezerv hesaplanmıştır. 1985 yılında 
16 adet karotlu sondajla 6.889,45 m ilerleme yapılmıştır. 650 m 
kotta 92.700 ton muhtemel ve 650 m kotu altında 926.000 ton 
muhtemel rezerv hesaplanmıştır. 

Azdavay - Söğütözü Yatağı
1940-1945 arası sığ sondajlar, 1976’dan itibaren derin sondaj-
larla (20 adet 9.672,20 m) ve 1984’de özel sektöre yaptırılan 
sondajlarla (8.410,90 m) etüt edilen sahada 3.040.776 ton muh-
temel rezerv hesaplanmıştır.

Azdavay - Topalakçayırı Yatağı
Azdavay belediye hudutları içindeki sahaya 1950’lerde başla-
yan sondajlı arama faaliyetleri 1984 -1986 yıllarında da devam 
etmiş, 12 adet karotlu sondajla 4.784,30 m ilerleme yapılmıştır. 
Hesaplanan muhtemel rezerv 793.000 ton’dur.

Linyit
Kastamonu’da Tosya - Aspiras yatağında linyit üretimi gerçek-
leştirilmektedir. 70’li yıllarda gerçekleştirilen sondaj çalışma-

larında kalorifik değeri 4000 olan 1.026.000 ton rezerv tespit 
edilmiştir.

Mermer
Kastamonu, mermer açısından da oldukça zengindir. Özellikle 
son yıllarda mermer ocaklarının sayısı hızla artmakla birlikte 
mermer işleme tesislerinin kurulması için yatırımcıların çalış-
maları bulunmaktadır. 

İl genelinde mermer rezervleri dağınık bir yerleşim göstermek-
tedir. Çatalzeytin - Sökü mevkiinde 50 milyon ton, Araç - Te-
peköy mevkiinde 100 milyon ton, Daday - Örencik mevkiinde 
10 milyon ton, Kastamonu merkez ilçe (Musallar, Emir, Keyiş, 
Sipahi, Haliloğlu, Kirenli, Demirci köyleri) mevkiinde birkaç yüz 
milyon ton rezerv bulunmaktadır. Ayrıca Taşköprü - Akkaya 
ve Araç - Başköy mevkiinde de rezerv tespiti yapılmıştır. Özel 
işletmeler tarafından işletilen, farklı ilçelerde yer alan mermer 
ocakları da bulunmaktadır.

Parke taşı ve geleneksel yapı taşları alanında ise Abana - İnebo-
lu - Cide arasında kıyı şeridinde yer alan bazı ekonomik rezerv-
lerin yer aldığı bilinmektedir. 

Kayrak Taşı
Hanönü, Yeniboyundurucak köyü, Sepetçi mahallesi mevkiin-
de özel bir şirket tarafından kırmızı kayrak taşı üretilmektedir. 
Sertlik derecesi 3, su geçirgenliği % 0,9 olan taşın aynı zamanda 
su yalıtımı sağladığı da bilinmektedir. Üretilen taşların yurtiçi 
ve yurt dışına satışı yapılmaktadır. 

Kil, Kireçtaşı, Marn
Kireçtaşı, Kastamonu’da yoğun bulunan endüstriyel hammad-
delerden biridir. Seydiler - İnebolu güzergahında rezervler yo-
ğunlaşmıştır. Özellikle, metal cevherlerinin ayrıştırılması ama-
cıyla sanayi tipi kireç üretimi yapılmaktadır. Ancak, kireçtaşının 
diğer endüstri kollarında da kullanım alanı bulunmaktadır. Küre 
- Ecevid Köyü, İnebolu - Andak Köyü, Seydiler - Masruf Köyü, 
Seydiler - Uyuk Köyü mevkilerinde birinci sınıf kireçtaşı bulun-
makla birlikte, İnebolu - Zarbana - Çaydüzü mevkiinde ise 400 
milyon ton rezerv bulunduğu bilinmektedir. Yine, Abana mev-
kiinde 114 milyon ton rezerv bulunduğu belirtilmektedir. 

Kastamonu - Acımaslak 32 bin ton, Örenli Tekkeşin 5 bin ton 
kil rezervine sahiptir. Buradaki kilin kimyasal içeriği % 25,85  

Tablo 5: Kastamonu Taşkömürü Rezervleri

Azdavay’da Açık Kömür Ocağı

Yatağın Yeri 
Kimyasal Özellikleri (%) Muhtemel 

Rezerv (ton)Su Kül Kükürt AIDK Kcal/kg 

Cide-Pelitovası 5.72 31.11 24.18 3.679-3.935 1.022.635

Azdavay-Maksut 0.66 15.15 9.66 6.940-7.149 1.853.000 

Azdavay-Söğütözü 2 18.70 31.35 6.237 3.040.776

Azdavay-Topalakçayırı 4.27 18.70 20.69 5.052 793.000 
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Kastamonu’da merkezde 57.118.438 ton görünür feldspat re-
zervi bulunmaktadır (ortalama % 7,44 toplam alkali, % 75,29 
SiO2, % 13,81 Al2O3 ve % 0,63 Fe2O3). Kesin olmamakla birlikte 
ildeki rezerv büyüklüğü ülke genelinde bulunan rezervlerin 
(372.790.701 ton) % 15’ini karşılamaktadır.

Diğer Oluşumlar
Asbest: Tosya ilçesi Sinderli, Taşköprü ilçesi zuhurlarında as-
best varlığı tespit edilmiştir. 
Fosfat: Daday ilçesi Topoğlu fosfat yatağında % 15 tenörlü 43 
bin ton rezerv tespiti yapılmıştır. 
Kaolen: Devrekani ilçesi Örhen köyü Mağrul kaolen yatağında, 
iyi kalitede 10 bin ton, düşük kalitede 20 bin ton rezerv tespiti 
yapılmıştır. 
Manyezit: Tosya ilçesi Camiliköy zuhurunda manyezit varlığı 
tespit edilmiştir. 
Şiferton: Azdavay ilçesi Söğütözü şiferton yatağında SiO2   % 
42 - 63, Al2O3  % 28 - 47 içerikli 165 bin ton rezerv tespiti ya-
pılmıştır. Ayrıca Cide ilçesi Pelitovası şiferton yatağında SiO2 % 
42 - 63, Fe2O3 % 8 - 15 Al2O3, % 28 - 47 içeriğe sahip 120 bin ton 
rezerv yer almaktadır.

Sonuç
% 60’ı ormanlarla kaplı olan Kastamonu’nun ekonomisi önemli 
oranda orman ürünlerine bağlıdır. Küre ilçesindeki bakır işlet-
meleri de ilin sanayisine önemli oranda katkı sağlamaktadır. 
2011 vergilendirme dönemi yıllık kurumlar vergisi beyanname-
lerinin değerlendirilmesi sonucunda, Türkiye genelinde en yük-
sek beyanda bulunan ilk 100 mükellef listesi içinde, bakır, bakır 
matı, bakır tozu, bakır anotu ve bakır alaşımları imalatı yapan 
Eti Bakır AŞ 41.198.981,55 tahakkuk tutarı ile Kastamonu’dan 
listeye giren tek şirket olmuştur. 

Şehirde bulunan yeni kaynaklar ve mevcut diğer maden re-
zervlerinin geliştirilmesi ile madenciliğin Kastamonu ve ülke 
ekonomisine katkısı artacaktır. Yer altı kaynaklarına olan ihti-
yacın her geçen gün arttığı günümüzde Kastamonu’nun ma-
den varlığının maksimum düzeyde değerlendirilmesi oldukça 
önemlidir. 

Teşekkür
Bu çalışmanın hazırlanması sırasında bilgi paylaşımlarını ve 
desteklerini esirgemeyen KUZKA (Kuzey Anadolu Kalkınma 
Ajansı) Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Uzmanları M. Oral Taşçı 
ve Aykut Onat’a, Madencilik Türkiye Dergisi’nden Maden Mü-
hendisi Volkan Okyay’a teşekkürü borç bilirim. 

Kaynaklar
1. TC Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı - Kastamonu Yatırım Destek Ofisi, Kastamonu Maden 

Varlığı Raporu 2012
2. Kastamonu Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kastamonu İli İl Çevre Durum Raporu 2007
3. Volfram, Parlak Bir Geleceğe Eti Bakır AŞ ile Hazırlanıyor, Röportaj, Sektör Maden Sayı 1, 2012
4. Eti Bakır’dan Yeni Rezerv ve Kobalt Üretim Çalışmaları, Haber, Madencilik Türkiye Dergisi, Sayı 

10, Ekim 2010
5. Eti Bakır, Yer Altında Atılım Yapıyor, Haber, Madencilik Türkiye Dergisi, Sayı 21 Mart 2012
6. M. Yıldız and E. H. Bailey, Mercury Deposits in Turkey, Geological Survey Bull. No: 1456, 1978
7. www.abanam.com
8. www.bozkurtbelediyesi.com
9. www.kobiden.com
10. www.kure.bel.tr
11. www.kure.gov.tr 

Al2O3, % 57,30 SiO2, % 2,74 Fe2O3 olarak belirlenmiştir. Yine Araç 
ilçesinde 42 milyon ton kil + marn rezervi bulunmaktadır. Aba-
na mevkiinde 50 milyon ton civarında marn rezervi bulunmak-
tadır. Keşkek köyü kil yatağında rezerv 100 bin ton, Maslak Yolu 
kil yatağında rezerv 5 bin ton olarak tespit edilmiştir. Urganlar 
köyünde de kil rezervi olduğu bilinmekle birlikte rezerv bilgisi-
ne ulaşılamamıştır. 

Grafit
Kastamonu içinde bugüne kadar tespit edilen grafit rezervleri 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

İl genelinde, yukarıda belirtilen yataklara ilave olarak Küre - 
Tonluyurt, Bozkurt - Keslik, Bozkurt-Gemiciler, Bozkurt-Delikli-
taşköy bölgesinde grafit zuhurları bulunmaktadır.

Kuvarsit ve Kuvars Kumu
Kuvarsit bakımından zengin bir potansiyele sahip olan Kasta-
monu, ülkemiz kuvarsit rezervlerinin % 5’ine sahiptir. Kuvarsit 
özellikle Daday ilçesi sınırlarında yoğun olarak gözlemlenmek-
tedir.

Kuvarsitin yapısını oluşturan kuvars kumu, Kastamonu için 
önemli kaynaklardan biri olarak değerlendirilebilir. Cide - Dön-
gelce mevkiinde 990.000 ton görünür bir rezerv bulunmakla 
birlikte 11.410.000 ton muhtemel rezerv bulunmaktadır.

Feldspat

Tablo 7: Kastamonu Grafit Rezervleri

Hanönü’nde Kırmızı Kayrak Taşı Ocağı

Tablo 8: Kastamonu Kuvarsit Rezervleri

Lokasyon Tenör Rezerv (ton) 

Merkez-Miskinlerdere Rmax: 4,3-4,9 137.713 

Merkez-İmam Mah. Rmax: 9-11 % 4.67 sabit C 74.750 

Tosya Rmax: 6-8, sabit % 5,25-% 6,07 C 33.250 

İnebolu-Danişment-Anday % 8,31-% 71,46 C 46.000 

Lokasyon Tenör Rezerv (ton) 

Daday - Ballıdağ - Boyalca % 98,30-98,79 SiO2 20.406.250 

Daday - Kocadoruk % 99,08-99,55 SiO2 1.796.875 

Daday - Kavaldağ - Orta % 97,82-97,87 SiO2 127.125.000 

Daday - Ballıdağ - Yangın Kulesi % 98,36 SiO2 22.750.000 

Daday - Odunluk Tepe % 98,73 SiO2 5.000.000 

Daday - Eflani Asfaltı -Sungur Mah. % 96,50 SiO2 219.250.000 

Daday - Değirmenciköy % 96,50 SiO2 26.000.000 

Sonraki Sayfa: Kastamonu’da Faaliyet Gösteren Firmalar 
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Asya Maden İşletmeleri
İlbak Holding şirketlerinden İlbak Madencilik iştiraki Asya Ma-
den İşletmeleri AŞ tarafından geçtiğimiz aylarda Hanönü ilçe-
sinde yürütülen çalışmalar sonucunda, yaklaşık 10 milyon ton 
bakır rezervi tespit edildiği duyuruldu. Asya Madencilik şirketi 
tarafından gerçekleştirilen sondajlar ve jeolojik değerlendirme-
lerden olumlu sonuçlar elde edilmesinin ardından, Alman da-
nışmanlık şirketi DMT GmbH’nin, uluslararası akreditasyon ra-
poru hazırlanabilmesi için sahada çalışma yaptığı belirtilmiştir.

Emmidağ Mermer Madencilik
Şirket, KUZKA (Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı), Kastamonu Ya-
tırım Destek Ofisi katkılarıyla Seydiler ilçesinde 7 milyon USD’lik 
mermer işleme fabrikası kuruyor. Yatırımın yıl sonuna kadar 
tamamlanması ile 2013’te tesisin faaliyete geçmesi planlanı-
yor. Şirketin Maroon Marinace ve Prestige Brown mermerlerini 
ürettiği ocakları ise Azdavay ilçesi Başören köyünde yer alıyor. 
Şirketin yıllık mermer üretimi 2010 yılında 10.000 m3 tür. 2012 
yılında planladığı üretimi Maroon Marinace 1 ve 2 nolu ocaktan 
15.000 m3 = 50.000 ton, Prestige Brown: 4.000 m3 = 12.000 ton

Emsa Enerji Madencilik
Azdavay ilçesi, Maden köyünde bulunan Söğütözü taş kömürü 
sahasını işletmektedir. Madende yıkanmış ve zenginleştirilmiş 
kömür üretilmektedir. Toz, fındık, ceviz ve portakal olmak üzere 
dört çeşit kömür üretimi ve satışı yapılmaktadır. 

Eti Bakır AŞ
Özelleştirme projesi kapsamında Cengiz Holding tarafından alı-
nan Eti Bakır AŞ, Kastamonu Küre’de bakır üretimi konusunda 
faaliyet göstermektedir. Şirketin Küre’de 3 açık ve 1 yer altı oca-
ğı faaliyettedir. Yılda 1.000.000 tonun üzerinde tüvenan bakır 
cevheri, yılda 90.000 ton bakır konsantresi üretilmektedir. İşlet-
mede yaklaşık 250 personel çalışmakta olup halen modernizas-
yon, kapasite arttırma ve yeni rezerv bulma çalışmaları devam 
etmektedir. Tesiste piritten kobalt ayrıştırma çalışmaları yapıldı-
ğı da bilinmektedir. 

Gökçeağaç Madencilik
Hanönü - Yeniboyundurucak köyü, Sepetçi mahallesi mevkiin-
de kırmızı kayrak taşı üretiyor. Sahadan alınan numunelerde, 
MTA tarafından yapılan analizlere göre, kayrak taşı için en iyi 
sertlik derecesinde (3) bir kaynağa sahip olduğu belirlenmiştir. 
Su geçirgenliği % 0,9 olan taş aynı zamanda su yalıtımı da sağ-
lamaktadır. Firma talebe göre Avusturya’ya ihracat yapmaktadır. 
Türkiye’de ağırlıkla Adapazarı, Amasya, Antalya, Ankara, İstan-
bul, Kayseri, Konya, Malatya, Sinop illerinden talep görmektedir.

Karayel Madencilik
Pekar Grup’a bağlı bir maden şirketidir. Devrekani ilçesinde 
mermer madenciliği üzerine faaliyet göstermektedir ve ürün-
lerinin çoğunu başta Çin olmak üzere bir çok ülkeye ihraç et-
mektedir. 2008 yılında 23.000 ton mermer bloğu ihraç etmiştir 
ve uhdesine yeni ocaklar ekleyerek kapasitesini artırmayı plan-
lamaktadır.

Kartalkaya Kömür İşletmeciliği
Deka Madencilik AŞ’ye bağlı şirket, Azdavay’da Maksut ve 
Topalakçayırı’nda rödovanslı olarak taş kömürü sahalarını işle-

tiyor. Topalak Çayırı sahası toplam 2750 hektarlık bir alanı kap-
lamaktadır. 845 - 600 kotları arasındaki rezerv miktarı 4.452.000 
ton olarak tespit edilmiştir. Maksut sahası ise toplam 8.713 
hektarlık alanı kaplamaktadır. Toplam rezervin 8.800.000 ton 
olduğu tespit edilmiştir. Maksut sahası, Topalak Çayırı ile aynı 
formasyon içerisinde yer almaktadır. Kastamonu ilindeki bu iki 
sahada da şu an için üretim yapılmamaktadır. 

Kastamonu Madencilik
2007’den beri Kastamonu ili, Devrekani ilçesi, Laçin köyüne 
bağlı Sıpacı mahallesinde metalürjik özellikli parça krom cev-
heri üretiyor. Yakın zamanda gerçekleştirilen saha geliştirme ve 
konsantrasyon tesisi kurulumu ile şirketin aylık üretim kapasi-
tesi 6000 ton’a (4000 t parça krom cevheri ve 2000 t konsantre 
krom) ulaşmıştır. 

Mangan Maden AŞ
Gürcü, Türk ve Rus ortaklıklı şirket, ülkemizin ilk ferro siliko 
mangan tesisini Tosya ilçesinin Ortalıca beldesine kurdu. Yıllık 
üretimi 15.000 ton olan tesisin hammadde ihtiyacı büyük oran-
da, yine Ortalıca beldesindeki bulunan şirketin kendi manga-
nez ocağından karşılanıyor.  

Onur Mermer
Ağlı ilçesinde mermer ocağı bulunan firma, iç ve dış piyasaya 
mermer blok tedariği yapmaktadır. 1994 yılında kurulmuş fir-
ma Türkiye’de pazar payını artırmak için 2004 yılından bu yana 
İnebolu yolu 4. km’de yeni tesisinde fabrika sistemine geçiş 
yapmıştır. Fabrikası için gerekli olan hammadde ihtiyacının % 
90 - 95’ini Devrekani ve Ağlı’da bulunan mermer ocaklarından 
temin etmektedir. Temin edilen hammadde işlenerek basamak-
lık mermer, kaplamalık mermer, döşemelik mermer ve özel si-
parişlerdeki taleplere uygun hale getirilmektedir. Firma sipariş 
üzerine farklı bölgelerdeki hammadde kaynaklarından da ham-
madde temin ederek ürün yelpazesini çeşitlendirmektedir. 

Öngür Madencilik
Tosya’ya 13 km uzaklıkta bulunan Büyüksekiler köyünde yer altı 
linyit ocağı işletiyor. Bir şahıs şirketi olan Öngür Madencilik, yak-
laşık 300.000 TL bütçeli projesini KUZKA mali destek programı 
kapsamında yönetmektedir. Proje kapsamında, ocak için anti 
grizu uzaktan gaz izleme sistemi kurulumu, kapasite artışına yö-
nelik çift zincirli konveyör ve lokomotif sistemi kurulumu, tahlisi-
ye istasyonu kurulumu ve Zonguldak Taşkömürü Kurumu’ndan 
çalışanlara yönelik tahlisiye eğitimi gerçekleştirilecektir. 

Uğur Has Madencilik
Firma, Tosya’nın Ortalıca ilçesinde faaliyet göstermektedir. 1999 
yılında kurulmuş olan şirket genellikle manganez cevherinin 
dioksit ve oksit türlerinin mikronize edilmesi işini gerçekleştir-
mektedir. Ürünlerini kimya sanayii, toprak sanayii ve yem sana-
yisinden gelen talebe göre üretmektedir. Aylık kapasitesi 150 
ton olan firma talebe göre % 65 - 75 - 85 MnO2 olarak üretim 
gerçekleştirebilmektedir. 

Üçeller Madencilik
Azdavay ve Kurucaşile - Nanepınarı taş kömürü sahalarını işleti-
yor. 2008 yılında 4.829 ton fiili üretim gerçekleştirdiği bilinmek-
tedir.

Kastamonu’da Faaliyet Gösteren Firmalar (Alfabetik)

SONDAJ EKİPMANLARI / DRILLING EQUIPMENTS

Elmas Matkaplar / Diamond BitsElmaslı Portkronlar 
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Tijler ve Muhafaza Boruları
Rods and Casing Tubes

Tahlisiyeler
Recovery Taps

Karotiyer Başlıkları
Core Barrel Heads

Su Başlıkları
Manevra Başlıkları
Water Swivel Hoisting Plugs

Wire - Line Karotiyer Başlığı
Wire - Line Core Barrel Head
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Günümüzde rekabet üstünlüğünün sağlanması, ra-
kiplerden bir adım daha öne çıkılması, işletmenin 
daha verimli olması, kalitenin artırılması vb konu-
larda, insan faktörü dolayısıyla çalışanların bilgi ve 

becerilerinin işletmeye kazandırılması, çalışanların motivas-
yon ve verimliliğinin artırılması konuları önem kazanmakta-
dır. Bu bağlamda işletmelerin, müşterilerinin olduğu kadar 
çalışanlarının da tatminini sağlamaları gerekmektedir.

İşletme çalışanları çalıştıkları 
işletmenin bir parçası olmak 
istemekte, işletmede alınan 
ve kendilerini ilgilendiren 
kararlarda fikirlerinin alınma-
sını ve karar alma süreçlerine 
aktif olarak katılmak istemek-
tedirler. Bu sebeple çalışan-
ların karar alma süreçlerine 
katılımını teşvik etmek ama-
cıyla yapılan uygulamalardan 

biri de “Öneri Sistemleri”dir. Öneri sistemi, işletme sistemlerini 
geliştiren, çalışanların fikirlerini toplayan, değerlendiren ve iş-
letmeye faydalı olanları uygulamaya geçiren bir sistemdir. Bir 
kurumda “işi en iyi yapan bilir” görüşünün uygulanışıdır. Çünkü 
çalışan kişi yaptığı iş süreçlerini en iyi bilen, uygulayan ve bu 
konuda uygulanan sürecin en etkin ve verimli olması konusun-
da öneri getirebilecek en muhtemel ve en doğru kişidir. 

Yönetime sunulan şirket işleyişini düzeltici, önleyici ve iyileş-
tirici öneriler; firmaya verimlilik artışı, kalite artışı, maliyet ve 
zaman tasarrufu, müşteri memnuniyeti sağlama, işin iyileş-
tirilmesi, ürün geliştirme, süreç geliştirme, problem çözümü 
ve iş güvenliğini artırma gibi alanlarda yararlar sağlamakta-

dır. Bunun yanında çalışanlara da yönetime katılma, kendini 
kanıtlama, fırsat eşitliğinin sağlanması, içinde bulundukları iş 
süreçlerini irdeleme, iletişimin sağlanması ve takım çalışması 
yapılması konularında araç olmaktadır. Ayrıca bir takım çekin-
celerin olması ya da ara kademelerde eritilmesi ya da dikkate 
alınmaması sebebiyle önerilerini dile getiremeyen çalışanlar 
öneri sistemleri sayesinde yönetime ulaşabilmektedirler. 

Bu sebeple öneri sisteminin içeriği ve işleyişinin net ve açık bir 
şekilde düzenlenmesi ve bir prosedüre tabi tutulması gerek-
mektedir. Öneri sistemi kurulumunda dikkat edilmesi gereken 
noktalar ve bu prosedürde açıkça belirtilmesi gereken konular 
aşağıda yer almaktadır. Ayrıca öneri programı tüm çalışanlara 
grup toplantıları yoluyla tanıtılmalıdır.

a) Öneri olarak kabul edilen ve edilmeyen konuların 
sınıflandırılması
Öneri olarak kabul edilen ve kabul edilmeyen konuların belir-
lenmesi gerekmektedir. Öneri olarak kabul edilen konular kalite 
iyileştirme, verimliliği artırma, maliyet azaltma, çalışma ortamı-
nın iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetini artırma, iş sağlığı ve 
iş güvenliği konuları olabilmektedir. Öneri olarak kabul edilme-
yen konulara örnek olarak ise; işe alma işten çıkarma, ücretleme, 
şikayetler, sendikal konular, kişisel sorunlar, daha önceden ve-
rilen benzer öneriler, halen yürümekte olan projeler verilebilir.

b) Önerilerin toplama şekli ve toplama zamanının be-
lirlenmesi
Öneriler bir öneri formu yardımıyla toplanabilir. Öneri formu 
üzerinde, öneriyi kimin yaptığı, öneri tarihi, konusu, önerinin 
hangi bölümle/süreçle ilgili olduğu yer almalıdır. Öneri formları 
çalışanların kolay ulaşabileceği şekilde öneri kutuları yardımıy-
la ya da bu sistemi yürüten kişi ya da bölüme gönderilen 

Öneri SistemleriEbru Şimşek
İnsan Kaynakları Yöneticisi
ebrusimsek@outlook.com 

     Öneri sistemi 
oluştururken 
istenen 
davranışları 
pekiştiren ödüller 
seçilmelidir



1 - Kaya düşmesi bariyerleri 
Esnek kaya düşmesi bariyerlerimiz 100 den 8000 kJ 
e kadar çarpma enerjilerine göre dizayn edilmiştir. 
Saha testleri ile birebir test edilmiş, ve İsviçre ve Avru-
pa kaya düşmesi bariyerleri şartnamelerine uyumlu 
olarak onaylanmıştır. 

2 - Kaya şev stabilizasyonu ve koruması
TECCO® ağ dik, gevşek zemin ve kaya şevleri stabilize 
eder.  Dayanıklı spiral halat ağ SPIDER®,  kaya şevlerde 
kopan blokların hareketine engel olur.

3 - Kaya düşmesi perdesi
TECCO® ağ ve SPIDER® spiral halat ağ perde sistemi 
olarak, düşen kayaların sıçrama yüksekliklerini kontrol 
etmek için de kullanılır. 

4 - Zemin desteği
Yeraltı madenciliğinde zemin desteklemek için TECCO® ve 
DELTAX® ağların montajında, MESHA® uygulama  
yardımcısı hızlı, güvenli ve tam mekanize uygulama sağlar. 

1

Geobrugg AG, Hakki Eratli, Sales Manager
c/o ARTUSA INSAAT IÇ VE DIS TIC. LTD. STI.
Phone +90 212 603 62 99
Mobile +90 532 237 16 56
hakki.eratli@geobrugg.com

Maden işletmelerinde afetlerden 
korunma

2

3

4

www.geobrugg.com sitesinde 
videomuzu izleyiniz. 

Daha detaylı bilgi için lütfen uzmanlarımızla 
iletişime geçiniz
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e-mail ya da kağıt formatında toplanabilir. Önerilerin toplanıp 
değerlendirmeye alınma zamanı da belirlenmelidir. Bu süre 
haftalık ya da aylık bazda olmaktadır.

c) Öneri sistemini yürütmekte sorumlu kişi yada kişi-
lerin belirlenmesi
Öneri sistemini yürütmekte sorumlu kişi kalite bölümünden, 
personel bölümünden ya da insan kaynakları bölümünden bir 
uzman olabilir. Bu uzman belirlenen periyotlarda önerileri top-
lamalıdır.

d) Ön değerlendirme ve ilk değerlendirmenin nasıl ve 
kimler tarafından yapılacağının belirlenmesi
Toplanan öneriler öneri sistemini yürütmekten sorumlu kişi 
tarafından incelenir ve belirlenen kriter-
lere göre öneri niteliği taşımayan öneriler 
elenir. Öneri niteliği taşıyan öneriler ise ilk 
değerlendirme için bölüm yöneticilerine 
ya da uzman kişilere gönderilir. İnceleme 
sonucu olumlu olması durumunda bir son-
raki değerlendirmenin yapılması için öneri 
komitesine iletilir. Olumsuz bulunan öneri-
ler ise gerekçesi belirtilerek öneriyi sunan 
çalışanlara iletilir.   

e) Sonraki değerlendirme aşamala-
rının belirlenmesi
Toplanan önerilerle ilgili ön eleme yapıl-
dıktan sonra sonraki değerleme aşamala-
rının yapılması amacıyla bir öneri komitesi 
oluşturulmalıdır. Öneri komitesi patron, 
genel müdür ya da genel müdür yardım-

cılarından birinin başkanlığında bölüm yöneticilerinden olu-
şabilir. Bu komite gerekli değerlendirmeyi yapmalı; olumlu ya 
da olumsuz bulunan önerileri belirlemeli; olumlu bulunanları 
uygulamaya koymalıdır.

f) Ödüllendirmenin nasıl yapılacağının belirlenmesi 
Uygulanabilir bulunan ve uygulama neticesinde şirkete yarar 
sağlayan öneriler; işletmeye sağladıkları katkıyla doğru orantılı 
olarak ödüllendirilmelidir. Önerilere verilecek ödül miktarları ve 
hesaplama şekilleri bir standarda bağlanmalıdır. Ayrıca çalışan-
ları öneri vermeye teşvik amacıyla, kabul edilmeyen öneriler 
içinde küçük ödüllendirmeler yapılmalı ya da sunulan her öne-
ri başına puanlandırma yapılarak toplanan puanlara eşdeğer 
farklı armağanlar verilmelidir. Öneri sistemi oluştururken iste-
nen davranışları pekiştiren ödüller seçilmelidir. Ödül sisteminin 
özellikleri tüm çalışanların anlayabileceği şekilde net ve açık ol-
malıdır. Konulan hedefler de net ve açık olmalı, tüm çalışanların 
ulaşabileceği şekilde ayarlanmalıdır. Takım çalışmasını artırmak 
amacıyla da çalışanların takım halinde öneri vermeye teşvik 
edilmesi amaçlanmalı, bu sebeple takım çalışmasına yönelik 
ödül miktarları daha fazla olmalıdır. 

g) Öneri değerleme sonuçlarının açıklanması
Olumlu değerlendirilen öneriler tüm çalışanların görebileceği 
yerlerde yer alan şirket panolarında açıklanmalı; öneri haftaları 
ya da öneri ayları düzenlenmelidir. Çalışanlara verilen armağan-
lar ya da ödüllendirmeler küçük seremoniler halinde verilme-
lidir. Olumsuz değerlendirilen önerilerde nedenleri ile öneriyi 
sunan çalışanlara geri dönüş yapılmalıdır.    

Toplanan önerilerle ilgili aylık ya da haftalık bazda toplanan 
öneri sayısı, öneri verenlerin cinsiyetine göre, bölümlere göre 
dağılımı ile kişi başına düşen öneri sayısı ve kişi başına düşen 
öneri sayısındaki ortalama (toplam öneri sayısı/toplam perso-
nel sayısı) vb unsurlar incelenmeli, ödül sisteminin istenilen so-
nuçları verme durumu kontrol edilmeli, programın güncelliği 
korunmalıdır.  
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Türkiye’de 
Madenciliğe Yatırım

Son dönemde hammaddelere olan ihtiyaç özellikle 
Çin, Brezilya, Hindistan, Meksika, Rusya ve Türkiye 
gibi gelişmekte olan ülkeler sebebiyle artmaktadır. 
Bu ülkelerin neredeyse tamamı, önemli bir genç ve 

kentselleşen nüfusa sahipler. Bu nedenle hepsinde ortak he-
defin yeni iş imkanları ve ekonomik refahın sağlanması oldu-
ğu söylenebilir. Maden hammaddeleri yoğun olarak inşaat, 
üretim ve enerji sektörlerinde kullanılmaktadırlar. Son yıllar-
da dünyada sadece, ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılında 
maden hammaddelerine talep azalmıştır. Ancak kriz sonrası 
talep yeniden kriz öncesi rakamlarını yakalamış veya geçmiş-
tir. Gelişmekte olan ülkelerin hammadde tüketim miktarları, 
ekonomik zenginlikleriyle birlikte artmayı sürdürecektir. 

Türkiye, sahip olduğu geniş topraklar ve merkezi konumuy-
la çeşitli maden ürünlerine sahiptir. Anadolu Yarımadası’nda 
ekonomik olarak 50’nin üzerinde metal ve mineral üretilmek-
tedir. Türkiye, doğal taşlar dışında özellikle bor, feldspat, per-
lit, pomza taşı üretiminde dünyada lider durumdadır. Dünya 
toplam üretiminde Türkiye’nin payı Şekil 1’de yer almaktadır. 
Endüstriyel minerallerin yanı sıra değerli ve temel metallere 

“küçük ölçekli maden firmaları” ve madenciliğe yeni giren 
yerli firmaların ilgisi artmaktadır. 90’lı yıllarda neredeyse sıfır 
ons altın üreten Türkiye, 2011 yılında toplamda 850 bin ons-
tan fazla altın üretimi gerçekleştirmiştir. Avrasya bölgesinde 
yabancı yatırımcıları cezbeden Türkiye’deki son on yılın altın 
yatırımları, 19. yüzyıldaki “gold rush” (Amerika’nın batı eyalet-
lerindeki altına hücum) akımını hatırlatmaktadır. Her ne kadar 
yabancı yatırımcılar ve madencilik tecrübesi olmayan diğer 
sektörlerden yatırımcılar bu sektörde yer almak isteseler de, 
ülkenin kendine göre güçlü ve zayıf olduğu noktalar bulun-
maktadır.

Ülke Profili: Türkiye
20 yıl öncesine kadar maden operasyonlarının neredeyse % 
90’ı devlete aitti. Bugün gelinen noktada her ne kadar devlete 
ait bir hayli maden yatırımı bulunsa da son on yılda yapılan 
düzenlemeler ve özelleştirmelerle bu durum değişti. 2004 ve 
2010 yılında maden kanununda yapılan değişiklikler yerli ve 
yabancı yatırımcıların maden sektörüne girişini kolaylaştırdı.

Maden kanunda 2004 yılında yapılan reformlar ile madenler 5 
temel gruba ayrılmış; devlet hakkı, özel idare payı ve ruhsat-
landırma bu gruplara göre belirlenmiştir. Bu düzenlemeler so-
nucunda madencilik sektörüne yapacakları yatırımlar nispe-
ten daha kolay hale gelmiş, bürokratik yük hafifletilmiştir. So-
nuç itibarıyla 2004’teki yeni maden kanunu bir anlamda yerli 
ve yabancı yatırımcıları ülkede yatırıma davet etmiştir. Ancak 
bu girişim sonucunda da bir çok yatırımcı ruhsatları ticari kar 
amacıyla satabilmek amacıyla ellerinde tutmaya başlamıştır. 
2010 yılında çıkan düzenlemeler ise bu tür uygulama sıkıntı-
larını gidermek ve anayasa mahkemesinin iptal ettiği madde-
leri yeniden düzenlemek amacıyla yapılmıştır. Böylece bu yeni 
düzenleme sonucunda arama ruhsatı almak isteyen firmaların 
mali durumları ele alınacaktır. Bu vesileyle satış amacıyla ruh-
sat tutmanın önüne geçilmiştir.

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

Doç. Dr. Sean Dessureault 
Arizona Üniversitesi
sdessure@email.arizona.edu
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Şekil 1: Türkiye’nin Dünya Üretiminde Öncü Olduğu Minerallerdeki Payı (Kaynak: 
USGS Mineral Commodity Summary 2012)

Metaller ve doğal taşlar keşfedilmemiş olsaydı uygarlık tarihi çok daha 
farklı olurdu. İnsanoğlunun yeryüzündeki ilk gününden bu yana daha iyi 
bir yaşam için mücadelesi süregelmiştir. Örneğin sanayi devrimi sırasın-
da en kilit gelişmelerden biri kömürle çalışan buhar motorları olmuştur. 
Kalkınma ile birlikte madenlerin ve metallerin önemi de artmıştır. Bilgi 
çağını yaşayan günümüz dünyasında lokomotif görevini yine metal ve 
madenler görmektedir. 
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Türkiye’de Yatırım Öncesi Göz Önüne Alınması Ge-
rekenler
Yükselen ekonomilere yapılacak yatırımlar, avantajları kadar 
risklere de sahiptir. Ancak yapılacak iyi bir analiz sonrası doğru 
bir karar vermek mümkündür. Ülkelerin ekonomik, sosyal, poli-
tik, para birimi ve vergi yükü gibi bir çok risk faktörü bu noktada 
değerlendirilmelidir. 

Ekonomi ve Para Birimi
Yakın tarih boyunca Türkiye’nin ekonomisi krizlere karşı olduk-
ça hassas durumdaydı. Son 20 yılın 4 yılı negatif büyüme hızıyla 
tamamlanmıştır. Ancak son on yıl içerisinde enflasyon rakam-
ları 3 haneli rakamlardan kurtulmuş; yalnızca Avrupa’nın değil 
aynı zamanda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasına 
girilmiştir. Özellikle 2009 yılındaki dünyayı sarsan mortgage 
krizinden sonra ülke hızla büyüme trendi yakalamış ve 2010 ve 
2011 yılında ortalama % 8,8 büyümüştür. Bu ortalama Çin’den 
yalnızca % 1 daha azdır. Türkiye dünyada gelişmekte olan ül-
kelerin en önemlileri sayılan BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, 
Çin) ülkelerine rakip kabul edilmektedir. Şekil 2’de Türkiye’nin 
büyüme hızı BRIC ülkeleriyle karşılaştırılmıştır. Bu ülkelerin ya-
kın gelecekte bir çok gelişmiş G7 ülkelerini ekonomik anlamda 
geride bırakmaları beklenmektedir.

Türkiye gecelik devalüasyonlarını ve bankacılık krizini on sene 
kadar önce yaşadı. Yaşanan kriz sonrası dalgalı kura geçildi. 
2001 ekonomik krizinin sonrası bankacılık sisteminde yapılan 
düzenlemeler bugün itibarıyla başarılı görünmektedir. Enflas-
yonun da düşmesiyle Türk Lirası 90’lı yıllara kıyasla oldukça du-

rağan hale geldi (Şekil 3). Bir çok gelişen ülke de olduğu gibi 
Türk Lirası diğer para birimlerine göre daha yüksek bir faiz ora-
nı vaat etmektedir. Bugün diğer gelişen ülkelerde olduğu gibi 
Türk Lirası’na da dünyanın farklı yerlerinden ilgi bulunmaktadır.

Siyasi İstikrar 
Yükselen ekonomilere yapılacak yatırımlarda en kilit faktörler-
den birisi de siyasi istikrardır. Dünyada yükselmekte olan bir 
çok ülkede kamulaştırma sebebiyle bir çok yabancı ve yerli 
yatırımcı mağdur edilmiştir. Elbette demokratik ülke rejimleri 
maden yatırımları için en tercih edilecek sistemlerdir. Ancak 
zayıf rejimler, istikrarsız liderler, sık değişen hükümetler kanun-
ların düzenlenmesinde ve yürütülmesinde ciddi sorunlara yol 
açabilmektedir. Türkiye’de uzun süren koalisyon hükümetleri 
sonrasında AKP hükümeti son on yıldır tek başına hükümette 
yer almaktadır. Son iki seçimde oylarını arttırmış olan parti, son 
anketlere göre oy oranını korumakta veya arttırmaktadır. Bu 
durum maden yatırımcılarının lehine olarak düşünülebilir. Hali 
hazırdaki hükümet yabancı yatırımcılar da dahil olmak üzere 
madenciliği teşvik etmektedir. Ayrıca son yıllarda çıkarmış ol-
dukları maden kanunları sebebiyle uygulamanın başarısı ve 
takibini de yapmaları beklenebilecektir.

Sosyal Meseleler
Madenciliğin her aşamasında sosyal kabul önemli bir yere sa-
hiptir. Bugün ekonomisi madenciliğe dayalı olan ülkelerde bile 
(Örneğin Peru) maden projelerine karşı gruplar ciddi eylemler-
de bulunmaktadırlar. Türkiye’de de 2000’li yılların başında Ber-
gama’daki ilk altın madenine karşı eylemler yapılmıştır. Maden 
sektöründeki büyük sıkıntılardan biri yaygın dezenformasyon-
dur. Örneğin “siyanürle altın aranması” gibi gerçekle bağdaşma-
yan, kulaktan duyma yanlış bilgiler çoğunlukla belli bir amaçla 
yayılmaktadır. Ancak endüstrinin bu konuda ortaya koyduğu 
çaba faydalı olmuş olsa da halkın ve yeni neslin doğru bir bi-
çimde madencilik konusunda eğitilmesi gerekmektedir. Yeni 
maden yasası halka madenciliği sevdirecek cinsten uygulama-
lara sahiptir. Bu düzenlemelere göre madenlerden alınan farklı 
ücretlerin çeyreği veya yarısı o bölgedeki alt yapı ve hizmetler 
için kullanılacaktır. 

İzinler
Bugün halen bir çok ülkede madenciliğin en büyük sorunla-
rının başında alınması gereken izin ve ruhsatlar gelmektedir. 

Maden emtia fiyatlarının bu kadar hızlı de-
ğiştiği bir piyasada, izinlerde meydana gelen 
gecikmeler yatırımcı şirketler için çok ciddi 
zararlara yol açabilmektedir. Bu durumdan 
daha kötüsü izinin hiç alınamaması ve şir-
ketin çekilmesi olabilmektedir. 2004 yılın-
daki düzenlemelerden önce yeni bir maden 
projesi için yaklaşık 30’a yakın farklı kurum 
ve kuruluştan izin almak gerekmekteydi. Bu 
reform bürokratik yükü azaltmış olsa da bu 
alanda halen kat edilmesi gereken ciddi bir 
yol mevcuttur.   

Şekil 2 Türkiye’nin büyüme hızının BRIC ülkeleriyle karşılaştırması (Kaynak: World 
Bank)

Şekil 3: Yıllara göre Türk Lirasının ABD Doları Karşısındaki Değeri
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Alt Yapı ve İşgücü 
Söz konusu altyapı olduğunda madencilik kendine has bir yapı-
ya sahiptir. Maden şirketleri yaygın olarak bulundukları bölgele-
re su, elektrik, yol gibi altyapıyı sağlamaktadırlar. Şirketler için bir 
diğer ciddi faktör ise işgücü becerisidir. Gerekli iş gücünün temi-
ni her ülkede problem olabilmektedir. Bu sorun Afrika, Asya hat-
ta Avustralya da bile ortaya çıkmaktadır. Türkiye oldukça genç bir 
nüfusa sahiptir (ortalama yaş 30’un altında). Bu nüfus yetenekli 
ve hızlı öğrenen işgücünden oluşmaktadır. Türkiye aynı zaman-
da Avrupa’da haftada 50 saatten fazla olmak üzere en uzun çalış-
ma saatlerinden birine sahiptir. Ülke çok merkezi bir konumdadır 
ve deniz ulaşımı açısından oldukça iyi bir konumdadır.

Yatırımcılara Yaklaşım 
Kamusallaştırma ve yabancı düşmanlığı gelişmiş veya geliş-
mekte olan her ülkede görülebilmektedir. Türkiye’de hükümet 
yabancı yatırımcıları son on yıldır bulduğu her fırsatta yatırım 
için davet etmektedir. Örneğin hükümet yabancı yatırımcıları 
bilgilendirmek ve ilgilerini çekmek amacıyla “Invest in Turkey” 
isimli Türkiye’de yatırımı teşvik amaçlı bir site bile kurmuştur. 
Yakın geçmişte yapılmış olan reformlar sonucunda Türkiye’de 
yeni firma kurmak iyimser bir tahminle 6 gün alacak kadar kı-
salmıştır. Bunun yanı sıra hükümetin yeni yatırım teşvik pake-
tinde madencilikte teşvik kapsamına giren endüstriler arasın-
dadır. Ancak yatırımcıların haklarının korunması noktasında 
hukuksal eksiklikler bulunmaktadır.

Vergi Yükümlülüğü 
Bir ülkede yatırım yapmadan önce bilinmesi gereken kritik 
noktalardan biri de vergilerdir. Bir çok ülke yabancı yatırım-
cılara ekstra vergi koyabilmektedir. 2012 yılı itibarıyla Türkiye 
yeni bir yatırım teşvik sistemine sahiptir. Bu sisteme göre ülke 6 
gruba ayrılmış ve bu bölgelerin sanayi bakımından gelişmişlik 
seviyelerine göre teşvikler belirlenmiştir. Burada kritik nokta-
lardan biri de yerli ve yabancı yatırımcıların eşit haklara sahip 
olmalarıdır. Bölgesel teşvik sistemine göre 6. Grup en çok im-
tiyazlara sahip olan gruptur. Madencilik yatırımları ise; hangi 

Tablo 4: Türkiye’nin Farklı Alanlardaki “İş Yapmanın Kolaylığı” 183 Ülke Arasındaki Sıralaması 

bölgeye olduğuna bakılmaksızın 5. bölge (yani her durumda 
en imtiyazlı 2. Bölge) içerisinde değerlendirilecektir. Bölgesel 
teşvik sistemine ek olarak farklı 12 alandaki büyük ölçekli ya-
tırımlar da desteklenecektir. Bu sisteme göre 50 milyon TL’nin 
üzerindeki maden yatırımları teşvik kapsamına girmektedir. 
Teşvik olarak KDV ve gümrük vergisine en az 7 yıllık muafiyet 
getirilmektedir. Ayrıca yakın geçmişte yapılan bir düzenlemey-
le kurumlar vergisi oranı % 33’ten % 20’ye düşürülmüştür. 

Sonuç 
Türkiye yabancı yatırımcıları cezbedebilmek konusunda uzun 
mesafe kat etti. 2012 yılı itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 30 civa-
rında altın araması yapan şirket bulunmaktadır ve bu sayı gide-
rek artmaktadır. Genç ve enerji dolu nüfusuyla birlikte Türkiye 
ciddi bir maden potansiyeline sahiptir. Son on yılda ekonomik 
ve siyasi istikrar bir çok yeni yatırımcının Türkiye’ye gelmesini 
sağlamıştır. Ancak halen geliştirilmesi gereken bir çok konu bu-
lunmaktadır. Her yıl Dünya Bankası ve IFC (Uluslararası Finans 
Kurumu) tarafından hazırlanan “ease of business” indeksi, ülke-
lerde iş yapabilmenin kolaylığını ölçmektedir. Bu araştırmaya 
göre listenin üst sıralarında olmak, sistemin ve kurallarının iş 
yapmayı kolaylaştırıcı olduğu anlamına gelmektedir. Türkiye 
bu rapora göre 183 ülke arasında 71. sırada yer almaktadır. İnşa 
izinlerinin alınması alanında da 2012’de 155. sırada yer almıştır. 
Bu izinlerin alınması ortalamaya göre oldukça uzun sürmekte-
dir ve bu izinler için yapılan harcamalar ise OECD ülkelerinin 
ortalamasının da üzerindedir. İflas durumunun karara bağlan-
ması da ortalamaya göre çok daha uzun sürmekte ve daha fazla 
masraf gerektirmektedir. Sıralamada, iflasın karara bağlanma-
sında 2012’de 120. sırada yer alınmıştır. Bunun dışında yatı-
rımcıları koruyacak düzenlemelere de ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu alanda sıralama nispeten daha iyi (65) olsa da yatırımcıları 
çekmek açısından önemlidir. Tablo 4 Türkiye’nin 2011 ve 2012 
deki farklı alanlardaki sıralamasını ve değişimini göstermekte-
dir. Türkiye 2023’e kadar eğer ilk 10 ekonomi içerisinde yer al-
mak istiyorsa acilen girişimcilerin işini kolaylaştırmalıdır. Bu her 
alanda olduğu gibi madencilik için de gereklidir. 

Yeni İş Başlatma

İnşa İzinleri Alma

Elektrik Bağlama

Emlak Kaydı

Kredi Alma

Yatırımcıları Koruma

Vergi Ödeme

Sınır Ticareti

Kıntratlatın Uygulanması

İflasın Karara Bağlanması

Değişim Yok
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Ruhsat İptalleri III
Av. Cemal Yeşilyurt
hukuk@madencilik-turkiye.com

Bundan önceki iki yazımızda, ruhsat iptallerine değin-
miş ve son yazımızı Maden Yasası’nın 17’nci maddesi 
ile bitirmiştik. Bu yazımızda ise 24’üncü madde uya-
rınca yapılan ruhsat iptallerine değineceğiz.

Madde 24
Yasa’nın 24’üncü maddesinin 5995 sayılı Yasa ile değişik ilk 
fıkrasında; Arama ruhsat süresi sonuna kadar, tespit edilen 
madenin rezerv bilgilerini de içeren 17’nci maddeye göre ha-
zırlanmış arama faaliyet raporu ile en az bir maden mühendisi 
tarafından hazırlanan faaliyet sonrası işletme alanının çevre ile 
uyumlu hale getirilmesini de içeren, işletme projesi ve talep 
harcının ödendiğine dair belge ile müracaatta bulunulması ha-
linde işletme ruhsat hakkı doğacak, ancak I (b) ve II (a) bendi 
Grubu madenler için işletme ruhsatı talebinde işletme ruhsat 
teminatı ile harcının da yatırılması, gerekecektir.

Yukarıda aktarılan kural uyarınca, konuyu ikiye ayırmak uygun 
olacaktır. Bunlar, işletme ruhsat hakkı doğmayan işletme ruhsat 
istemleri ile işletme ruhsat hakkı doğan işletme ruhsat projeleridir.

a-İşletme Ruhsat Hakkı Doğmayan İşletme Ruh-
sat İstemleri
i- Arama ruhsat süresinin aşılmasından sonra işletme projesi 
eksiksiz olarak verilse de ruhsat iptal edilecektir.

ii- Arama ruhsat süresi sonuna kadar verilecek işletme projesinde;

 • 17’nci maddeye göre hazırlanmış arama faaliyet raporu,
 • En az bir maden mühendisi tarafından hazırlanan faaliyet 

sonrası işletme alanının çevre ile uyumlu hale getirilmesini 
içeren işletme projesi,

 • İşletme ruhsat talep harcı, bulunması gerekecektir. 

Faaliyet raporu, işletme projesi ve talep harcından birinin eksik 
olması, ruhsat iptalini doğurur. Ancak, arama süresi henüz dol-
mamışsa yeniden bir talepte bulunulup, eksikler tamamlanabilir.
 
iii- I (b) ve II (a) Grubu madenler için işletme ruhsat talebinde, 
işletme ruhsat teminatı ile harcının da yatırılması zorunludur. 
Sayılan bu grup madenler için ruhsat teminatı ile harcının yatırıl-
maması durumunda işletme ruhsat hakkı doğmayacaktır. Söz ko-
nusu ruhsatlar da arama safhasının bulunmaması, doğrudan iş-

letme ruhsatı verilmesinin sonucu teminat ve harç istenmektedir.

Yukarıda açıklanan ruhsat iptalleri, 24’üncü maddenin ilk fıkra-
sına göre işletme ruhsat hakkının doğması için gereken unsur-
ları taşımayan ruhsat iptallerine ilişkindir.

b-İşletme Ruhsat Hakkı Doğan İşletme Ruhsat 
Projeleri
Maddenin 2. fıkrasına göre; Projelerdeki eksiklikler, yapılan 
bildirimden itibaren üç ay içinde tamamlanacak, eksikliklerini 
verilen sürede tamamlamayanların teminatı iki katına çıkarıla-
cak ve süre üç ay daha uzatılacaktır. Bu süre sonunda da ek-
sikliklerini tamamlamayanların talepleri kabul edilmeyecek ve 
teminatları irad kaydedilecektir. Uygun bulunan işletme ruhsat 
talepleri için, ruhsat harçları ve teminatının üç ay içerisinde 
tamamlanması talep sahibine tebliğ edilecek, bu sürelerde 
eksiklikleri tamamlamayanların talepleri reddedilerek mevcut 
teminatı irad kaydedilecektir.

Burada da konuyu ikiye ayırarak incelemek gerekecektir. Bun-
lar, İşletme projesinde eksiklik halleri ile uygun bulunan işletme 
projesinin harç ve teminat eksiklikleridir.

i-İşletme Ruhsat Hakkı Doğan İşletme Projesi Eksiklikleri
İşletme projesinde eksiklik olması halinde, ruhsat sahibine bil-
dirim yapılacak ve üç ay içinde tamamlanması istenecektir. Bu 
üç ay içinde eksiklikle-
rin tamamlanmaması 
halinde teminat iki 
katına çıkarılacak ve 
süre üç ay daha uza-
tılacaktır. Bu süre so-
nunda da eksikliklerini 
tamamlamayanların 
talepleri kabul edilme-
yecek ve teminatları 
irad kaydedilecektir. 
Görüleceği üzere, iş-
letme ruhsat hakkı do-
ğan projeler için ruh-
sat iptali yasa koyucu 
tarafından uygun 
görülmemiş, teminat 

Hukuk Soru
Cevap Köşesi

Avukat Cemal Yeşilyurt, her sayıda Maden 
Kanunu ve Uyglama Yönetmeliği ile ilgili ola-
rak sizlerle paylaştığı görüşlerinin yanında, 
madencilik sektörüyle ilişkili olarak karşılaştı-
ğınız hukuksal sorunların çözümüne yol gös-
termek amacıyla bu sayfadan sorularınıza da 
cevap verecektir. İlgili sorularınızı 
hukuk@madencilik-turkiye.com 
adresine gönderebilirsiniz.

Maden Hukuku
www.madencilik-turkiye.com
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iradı ile yetinilmiştir. Uygulama Yönetmeliği’nin 28. maddesi de 
Yasa hükmüyle aynıdır. 

Yasa’nın 24’üncü maddesi 2. fıkrasının, ilk iki cümlesi 5177 sayılı 
Yasa ile aynı olup, bu cümlelere 5995 sayılı Yasa ile değişiklik 
getirilmemiştir.

03.02.2005 gün 25716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ma-
den Yasası Uygulama Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi 2. fıkra-
sı, “Projelerdeki eksiklikler, müracaat esnasında talep sahibine 
yazılı olarak Ek Form-7’de verilen taahhütname ile bildirilir. 
Eksikliklerin yapılan bildirimden itibaren üç ay içinde tamam-
lanmaması halinde ruhsatın teminatı, ruhsat sahibine ikinci 
bir bildirim yapılmadan iki katına çıkarılır ve süre üç ay daha 
uzatılır. Bu üç aylık süre sonunda eksikliklerini ve teminatlarını 
tamamlamayanların talepleri kabul edilmez ve mevcut temina-
tı irat kaydedilerek ruhsat iptal edilir. Eksik teminatlar yatırılma-
mış kabul edilir.” şeklinde iken, 

Yönetmelik maddesi, 18.7.2006 gün 26232 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Maden Yasası Uygulama Yönetmeliği’nde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle, 
“İşletme ruhsat talebi ile ilgili olarak tespit edilen teknik eksik-
likler üç ay içinde tamamlanması talep sahibine tebliğ edilir. Ve-
rilen sürede İSTENİLEN EKSİKLİKLERİN TAM OLARAK TAMAM-
LANMAMASI halinde ruhsatın teminatı, talep sahibine ikinci bir 
bildirim yapılmadan iki katına çıkarılır ve süre üç ay daha uzatılır. 
Bu sürede eksikliklerini tamamlamayanların talepleri reddedile-
rek mevcut teminatı irat kaydedilir.”, şekline getirilmiştir. 

İlk düzenleme, Yasa’da öngörülmediği halde ruhsat iptali ve 
tebligat hükümlerini, ikinci düzenlemede tebligat hükümlerini 
ortadan kaldırdığından Yasaya ve hukuka açıkça aykırı olmuştur. 

5177 sayılı Yasa’nın genel gerekçesinde, maden mevzuatından 
kaynaklanan bazı olumsuzlukların mevcut bulunduğu, özellik-
le ruhsat iptallerini öngören maddelerin çokluğunun ruhsat 
güvencesini azalttığı, 

5177 sayılı Yasa’nın 12’nci maddesi ile değişik 3213 sayılı 
Yasa’nın 24’üncü maddesinin gerekçesinde ise; Bu maddede 
getirilen değişiklik ile 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 26’ncı 
maddesinde ön görülen altı aylık sürenin bir yıla çıkarıldığı ve 
ruhsat feshinin kaldırıldığı, böylece ruhsat ve yatırım güven-
cesinin sağlandığı, mevzuat gereği diğer kurumlardan alın-
ması gerekli izinler için geçen sürenin bir yıllık süreden muaf 
tutularak bu nedene dayalı olan gecikmelere istisna getirildiği, 
vurgulanmıştır.

Bakanlığın bu maddeyle ilgili ruhsat iptali uygulamalarında, 
“..tebliğ edilen işletme projesi eksiklik yazısına istinaden mev-
cut teminatın irad kaydedilmesi ve verilen süre sonunda arama 
ruhsat süresi de sona erdiğinden,” gerekçesi yer almaktadır. Bu 
gerekçe Maden Yasası’na açıkça aykırıdır.

İşletme ruhsat hakkının doğması ile ruhsat sahibinin talebi 
ne arama ne de işletme ruhsatıdır. İşletme ruhsat hakkı doğ-
ması ile proje safhasına girilmiş ve projenin değerlendirilmesi 
aşamasına geçilmiştir. Projede bulunan eksiklikler giderilecek, 
eksikliğin giderilmemesi halinde ise ruhsat teminatı irad kay-
dedilecektir. Ruhsat iptali söz konusu değildir. Zira ortada bir 

ruhsat olmayıp, proje değerlendirme safhası vardır. Konu ile 
ilgili olarak Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin, 20.11.2008 gün 
E:2008/132, K:2008/1013 sayılı kararında, “..yürürlükteki yasa 
maddeleri uyarınca arama ruhsat süresi sonunda verilen işlet-
me projesindeki eksikliklerin tamamlanmamasının yaptırımı 
işletme ruhsat talebinin kabul edilmemesi ve teminatların irad 
kaydedilmesi olup, 24. madde de bu nedenle arama ruhsatının 
iptal edileceğine ilişkin bir hüküm bulunmaması ve 3213 sayı-
lı Kanunun 24’üncü maddesini değiştiren 26.05.2004 tarih ve 
5177 sayılı Yasanın 12’nci maddesinin gerekçesinde ruhsat fes-
hinin kaldırılarak ruhsat ve yatırım güvencesinin sağlandığının 
belirtilmesi hususları dikkate alındığında, işletme projesindeki 
eksikliklerin tamamlanmaması halinde arama ruhsatının iptal 
edilebileceğinin kabulü olanaklı değildir.”, denilmiştir. Yine, İz-
mir 3. İdare Mahkemesinin, 25.11.2011 gün ve E:2010/1092, 
K:2011/2071 sayılı iptal kararı da aynı gerekçeye dayanmakta-
dır.

ii-Uygun Bulunan İşletme Projesinin Harç ve Teminat 
Eksiklikleri
Projenin uygun bulunması ile ruhsat harcı ve teminat eksikliği 
ruhsat sahibine iletilecek ve tamamlanması üç ay içinde iste-
necektir. Bu sürede eksiklikleri tamamlamayanların taleplerinin 
reddedilmesi ruhsat iptalini getirir. Maddede iptal denilme-
miş ise de uygulamada ruhsat iptali yapılmaktadır. Burada da 
yukarıda yaptığımız açıklamalar geçerli olup, ruhsat iptali ya-
pılmaması teminat iradı ile yetinilip, Yasanın 13/2’nci maddesi 
uyarınca teminat iradından ruhsat iptaline gidilmesi gerekir. 
Zira maddede ruhsat iptali konusunda açık bir hüküm yoktur. 
Konuyla ilgili 5995 sayılı Yasanın gerekçesi de madde ile aynı 
olup, farklı bir vurgu göze çarpmamaktadır. 

c-Zorunlu İzinlerin Alınamaması Sorunu
Maddenin 11. fıkrası 5177 sayılı Yasa değişikliğiyle; Kanunun 
7’nci maddesine göre alınması gerekli izinler için ruhsat tarihin-
den itibaren üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Aksi 
takdirde teminat irad kaydedilir. İzinlerin alınmasından itibaren 
işletme izni verilir. Bu iznin verildiği tarihten itibaren bir yıllık 
süre içinde ruhsat sahibi madeni işletmeye almak zorundadır. 
Bu sürede işletmeye alınmayan ruhsat sahalarında, çalışılma-
yan her yıl için, projede belirtilen üretim miktarının % 10’u üze-
rinden Devlet hakkı alınır. Ancak kamu kurumlarınca işletilen 
bor tuzu ve Ereğli Kömür Havzası’ndaki taşkömürü ruhsatları 
için bu hüküm uygulanmaz, şekline getirilmiş iken,

5995 sayılı Yasa değişikliği sonucu; Bu Kanunun 7’nci maddesi-
ne göre gerekli izinlerin alınmasından itibaren işletme izni veri-
lir. Bu iznin verildiği tarihten itibaren bir yıllık süre içinde ruhsat 
sahibi madeni işletmeye almak zorundadır. Bu sürede işletme-
ye alınmayan ruhsat sahalarında, çalışılmayan her yıl için, pro-
jede belirtilen üretim miktarının % 10’u üzerinden Devlet hakkı 
alınır. Ruhsat sahibince, işletme ruhsatı yürürlük tarihinden iti-
baren üç yıl içinde bu Kanun’un 7’nci maddesine göre alınması 
gerekli olan çevresel etki değerlendirmesi kararı, mülkiyet izni, 
işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile Genel Müdürlüğün kayıtlarına 
işlenmiş alanlar ile ilgili diğer izinlerin alınarak Genel Müdürlü-
ğe verilmesini müteakip işletme izni düzenlenir. Yükümlülük-
leri yerine getirilmeyen ruhsatların teminatı irad kaydedilerek 
ruhsat iptal edilir. Ancak kamu kurumlarınca işletilen bor tuzu 
ve Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürü ruhsatları için bu hü-
küm uygulanmaz, şeklini almıştır. 
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Yukarıda aktarılan 24’üncü maddenin 11. fıkrası uyarınca, 
Yasa’nın 7’nci maddesine göre alınması gerekli izinler için işletme 
ruhsatı alınmasında itibaren üç ay içinde başvuru zorunluluğu, 
bu zorunluluğun yerine getirilmemesi halinde ise teminat iradı 
yaptırımı, 5995 sayılı Yasa ile Yasa’nın 7’nci maddesine göre alın-
ması gerekli olan izinlerin işletme ruhsatının yürürlük tarihinden 
itibaren 3 yıl içinde alınamamasını halinde teminatın irad kayde-
dilerek ruhsatın iptal edileceği cezasına dönüştürülmüştür.

Bu maddenin uygulanması hem ruhsat sahibi hem de idare açı-
sından çok büyük sorunlar doğuracak niteliktedir.

Yasa’nın 7’nci maddesi 11. fıkrasında, çevresel etki değerlendir-
mesi işlemleri Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, diğer izin-
lere ilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarınca çevresel etki değerlendirmesi sürecinde en 
geç üç ay içinde bitirilir. Bakanlık ve diğer bakanlıkların mevzu-
atının gerektirdiği maddi yükümlülükler ruhsat sahibi tarafın-
dan karşılanır, kuralı yer almaktadır. Bu kural 5177 sayılı Yasa ile 
getirilmiştir. 5177 sayılı Yasanın yürürlükte kaldığı süre içinde 
işletme ruhsatını alan ruhsat sahipleri, zorunlu izinler için üç ay 
içinde kamu kurumlarına başvuru yaptığı halde, bu başvurula-
rın üç ay içinde bitirildiği, çok istisnai olmuştur. Böylesi durum-
larda kamu kurumlarının izin verip vermeme konusunda takip 
yetkisi de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na düşmektedir. 
Bu güne kadar süresinde kamu kurumlarına başvuru yapıldığı 
halde izin alamayanlar hakkında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı hiçbir şekilde konuya müdahil olmamıştır. Ya da aksi bir 
durumu biz bilmiyoruz. 

Kamu kurumlarına başvuru yapıldığı halde izinlerin sürünce-
mede bırakılması ve bu izinlerin 3 yıl içinde alınamamasının 
anlaşılması halinde ruhsat iptalini önlemek için başvurulacak 
tek yol beklenmeyen hal nedeniyle geçici tatil isteminde bu-
lunmaktır. Bakanlık ise bu talepleri geri çevirmektedir. Oysa; Te-
nör, jeoloji, pazarlama, ulaştırma ve alt yapı şartlarında beklen-
meyen değişiklikler ile ilgili mevzuat gereğince diğer kurum-
lardan alınması gereken izinlerin alınmaması durumları, Maden 
Yasasında beklenmeyen hal olarak nitelenmiştir. Yasa’nın 37’nci 
maddesinde de, Mücbir sebep veya beklenmeyen haller dola-
yısıyla işletme ruhsat sahalarında faaliyetin geçici olarak tatili-
ne ruhsat sahibinin müracaatı üzerine Genel Müdürlükçe karar 
verilebilir, şeklindedir. Bu cümleden Genel Müdürlük ruhsat 
sahibinden kaynaklanmayan bu gibi durumlarda, ruhsat sahi-
binin yanında olmalı ve ona geçici tatil vermelidir. Ancak, uy-
gulama ne yazık ki tam tersidir.

Kamu kurumlarından alınması gerekli izinleri alamayan ruhsat 
sahiplerinin geçici tatil istemi Bakanlık tarafından reddedilmek-
te ve gerekçe olarak işletme izinli sahalara geçici tatil verilebil-
diği, işletme ruhsatına ise verilmediği yolunda olmaktadır. Bu 
konuda açılan davalarda ise mahkemeler geçici tatil isteminin 
reddi konusundaki Bakanlık işlemlerinin yürütmesinin durdu-
rulmasına hükmetmişlerdir (Kırıkkale İd. Mah. 22.11.2011 gün 
2011/669, Sakarya Bölge İd. Mah. 13.07.2012 gün 2012/636, 
Ankara 15. İd. Mah. 08.06.2012 gün 2012/773, Kocaeli 2. İd. 
Mah. 03.05.2012 gün 2012/200 sayılı kararlar). Karar gerekçeleri 
hemen hemen aynı olup, dava konusu işlemin uygulanması ha-
linde, davacının uhdesinde bulunan işletme ruhsatının hukuki 
varlığının olumsuz etkileneceği, şeklindedir. 

Yasa’nın 24’üncü maddesinin 11. fıkrası, 5995 sayılı Yasa ile de-
ğişmiştir. Bu nedenle, maddenin 5995 sayılı Yasanın yürürlük ta-
rihinden sonra alınmış, işletme ruhsatlarına uygulanacağı açık-
tır. Aksi bir tez Yasa’nın geçmişe yürütülmesi sonucunu doğurur. 
3213 sayılı Yasa’ya 5995 sayılı Yasa ile eklenen geçici 16’ncı mad-
de de konuyu çözmeye yetmez. Zira o maddede tanınan 1 yıllık 
sürenin bir bölümü Anayasa Mahkemesinin Maden Yasası’nın 
7’nci maddesinin izinlerle ilgili maddesini iptal etmesi ve bu 
maddenin yürürlüğünü sağlayan Madencilik Faaliyetleri İzin 
Yönetmeliği’nin konu ile ilgili maddelerinin de Danıştay tarafın-
dan yürürlüğünün durdurulduğu süreleri kapsamaktadır. Ayrı-
ca, sözü edilen madde Anayasa’ya da açıkça aykırıdır.

İşletme ruhsatını, 24.06.2010 tarihinden önce alan işletme 
ruhsatlarına, 3213 sayılı Maden Yasası’nın 5177 sayılı Yasa ile 
değişik 24/11’inci maddesi uygulanabilir. Söz konusu madde-
de, Yasa’nın 7’nci maddesine göre alınması gerekli izinler için 
ruhsat tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat edilmesi zo-
runludur. Aksi takdirde teminat irad kaydedilir, denilmiştir. Gö-
rüleceği üzere üç ay içinde gerekli izinler için başvuru yapılma-
masının yaptırımı teminat iradıdır. Ruhsat iptali yoktur. Şu anda 
yürürlükte olan 24/11’inci madde, 5995 sayılı Yasanın yürürlüğe 
girmesinden sonra verilen işletme ruhsatlarını ilgilendirdiğin-
den 24.06.2010 tarihinden önce alınmış işletme ruhsatlarına 
uygulanamaz. Aksi bir düşünce, tekrarlamak gerekirse, temel 
hukuk ilkelerine açık aykırılık teşkil eder. Zira, kimse sonradan 
yürürlüğe girecek yasa hükmünü öngörerek ona göre hareket 
edemez. Bu nedenle; Yasa’nın 24’üncü maddesi, 5995 sayılı 
Yasanın yürürlüğe girdiği 24.06.2010 gününden sonra işletme 
ruhsatı almış sahalara uygulanabilir.

Ayrıca, 24’üncü maddenin 11. fıkrasının, kamu kurumlarınca 
işletilen bor tuzu ve Ereğli Kömür Havzası’nda taşkömürü ruh-
satları için uygulanamayacağı, kuralı da Anayasa Mahkemesi-
nin, 24.05.2012 gün E:2011/110, K:2012/79 sayılı kararı ile iptal 
edilmiş ve karar 21.07.2012 gün 28360 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. Karar gerekçesinde, Anayasa’nın 5. ve 56. mad-
delerinde belirtilen ödevlerin somut tedbirlerle nasıl yerine ge-
tirileceği yasa koyucunun takdirinde ise de söz konusu ödevler 
yerine getirilirken Ereğli Kömür Havzasında taşkömürü için 
kamu tarafından yürütülecek faaliyetlere ayrıcalık tanınarak 
Maden Kanunu’nun 7. maddesinde belirtilen hükümlere tâbi 
olmaktan çıkarılması, Anayasa’nın hukuk devleti ilkesine uygun 
olmadığı gibi 5. ve 56. maddeleri ile de bağdaşmaz, denilmiştir.
d-Beş Yıllık Sürede Üç Yıldan Fazla Üretim Yapılmaması

24’üncü maddenin 12. fıkrası da; Beş yıllık sürede mücbir se-
bepler ve beklenmeyen haller dışında üç yıldan fazla üretim 
yapılmayan ruhsatların, teminatlarının irad kaydedilerek iptal 
edileceğini, bu üç yıllık süre içerisinde yapılan toplam üretimin 
projede beyan edilen bir yıllık üretim miktarının % 10’undan az 
olması halinde de ruhsat iptalini, öngörmektedir. 

Maden işletme ruhsat sahibi, piyasası olan bir madeni zaten 
üretir. Bu kadar yüklü harçların olduğu ve bir işletme ruhsatı ve 
izninin alınmasının bu denli zorlaştırıldığı bir ortamda, maden 
ruhsat sahibi üretim iradesi olmasa zaten ruhsatı terk edecektir. 
Kanımca bu maddede de ruhsat iptalinin kaldırılması uygun-
dur. Ruhsat sahibinin, Yasa’nın bu maddesine göre ruhsat iptali 
ile karşılaşmamak için geçici tatil istemesi yerinde olacaktır.  
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Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

TKİ

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/kg)

Ağu. 2012 Seyitömer+18 mm yıkanmış 135 Kütahya - Seyitömer (SLİ) 2.708

Ağu. 2012 Orhaneli 18-100 mm yıkanmış 160 BLİ 3.792

Ağu. 2012 Keles krible +40 mm 120 KLİ 2.766

Ağu. 2012 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 250 Kütahya - Tavşanlı (GLİ) 5.219

Ağu. 2012 Ilgın Parça 105 ILİ 2.970

Ağu. 2012 S.Kısrakd. yıkanmış+18mm 250 Manisa - Soma ( ELİ ) 4.790

Ağu. 2012 Kısrakdere krible+20mm 280 Manisa - Soma ( ELİ ) 5.021

Ağu. 2012 Soma Deniş yıkanmış+18 mm 190 Manisa - Soma ( ELİ ) 3.991

Ağu. 2012 Çan krible+30 mm (torbalı) 190 ÇLİ 4.529

Ağu. 2012 Yatağan krible + 30 mm 100 Muğla - Yatağan ( GELİ ) 2.701

Ağu. 2012 Milas Parça 95 Muğla - Yatağan ( GELİ ) 2.860

TÜRKİYE - TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat (TL/
Ton-KDV 

Hariç)
Yer

Kalori 
(kcal/kg)

Ağu. 2012 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6650

Ağu. 2012 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 KOZLU MÜ. LAVUARI 6650

Ağu. 2012 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 KA. MÜ.(ÇATALAĞZI) LAV. 6650

Ağu. 2012 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 ARMUTÇUK MÜ.LAVUARI 6650

Ağu. 2012 18/150 PARÇA (DÖKME) 340 AMASRA MÜ. LAVUARI 6000

TÜRKİYE KROM - MANGAN CEVHER FİYATLARI

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et.com

23.Ağu.12 Krom cevheri (CIF - Çin) 46 - 48% Konsantre 275-280 USD / dmt

23.Ağu.12 Krom cevheri (CIF - Çin) 40 - 42% parça 245-250 USD / dmt

23.Ağu.12 Krom cevheri (CIF - Çin) 38 - 40% parça 220-230 USD / dmt

23.Ağu.12 Krom cevheri (CIF - Çin) 36 - 38% parça 195-205 USD / dmt

23.Ağu.12 Krom cevheri (CIF - Çin) 34 - 36% parça 175-185 USD / dmt

23.Ağu.12 Krom cevheri (CIF - Çin) 32 - 34% parça 170-180 USD / dmt

23.Ağu.12 Manganez cev. (CIF - Çin) 42 - 44% parça 5,5-5,6 USD / dmtu

23.Ağu.12 Manganez cev. (CIF - Çin) 40 - 42% parça 5,3-5,4 USD / dmtu

23.Ağu.12 Demir cev. (CIF - Çin) 65% 110-112 USD / dmtu

23.Ağu.12 Demir cev. (CIF - Çin) 60% 90-92 USD / dmtu

23.Ağu.12 Demir cev. (CIF - Çin) 55% 71-73 USD / dmtu

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

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

Ekonomi
www.madencilik-turkiye.com

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiy. 
(31.Ara.11)

Birim

H
EFA

 Rare earth

05.Mar.12 Lantanyum Metal ≥ 99% 45,00 -27,42 62,00 USD / kg

05.Mar.12 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 19,00 -45,71 35,00 USD / kg

05.Mar.12 Seryum Metal ≥ 99% 45,00 -43,75 80,00 USD / kg

05.Mar.12 Seryum Oksit ≥ 99.5% 16,00 -46,67 30,00 USD / kg

05.Mar.12 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 160,00 -36,00 250,00 USD / kg

05.Mar.12 PraseodmiyumOksit ≥99.5% 99,00 -17,50 120,00 USD / kg

05.Mar.12 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 170,00 -39,29 280,00 USD / kg

05.Mar.12 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 120,00 -7,69 130,00 USD / kg

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

05.Mar.12 Europyum Oksit ≥ 99.5% 1950,00 -49,35 3850,00 USD / kg

05.Mar.12 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 210,00 -16,00 250,00 USD / kg

05.Mar.12 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 135,00 -3,57 140,00 USD / kg

05.Mar.12 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 3300,00 0,00 3300,00 USD / kg

05.Mar.12 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 2000,00 -28,57 2800,00 USD / kg

05.Mar.12 Disporsiyum Metal ≥ 99% 1200,00 -55,56 2700,00 USD / kg

05.Mar.12 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 800,00 -46,67 1500,00 USD / kg

05.Mar.12 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 275,00 -21,43 350,00 USD / kg

05.Mar.12 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 180,00 2,86 175,00 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

05.Mar.12 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 7200 2,86 7200,00 USD / kg

05.Mar.12 Mixed Metal ≥ 99% 29 -40,82 29,00 USD / kg

DEĞERLİ METALLER (PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2011)
Birim

CM
E G

roup

22.Ağu.12 Altın 1639,60 2,91 1593,30 USD / tr. oz

22.Ağu.12 Gümüş 29,43 2,08 28,83 USD / tr. oz

22.Ağu.12 Platinyum 1516,00 5,50 1437,00 USD / tr. oz

22.Ağu.12 Rodyum 1225,00 -15,52 1450,00 USD / tr. oz

22.Ağu.12 Palladyum 629,00 -5,56 666,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%   
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2011)
Birim

London M
etal Exchange

22.Ağu.12 Aluminyum 1820,50 -8,56 1991,00 USD / ton

22.Ağu.12 Bakır 7509,50 -1,05 7589,50 USD / ton

22.Ağu.12 Çinko 1799,00 -2,55 1846,00 USD / ton

22.Ağu.12 Kalay 18655,00 -3,84 19400,00 USD / ton

22.Ağu.12 Kurşun 1912,00 -3,70 1985,50 USD / ton

22.Ağu.12 Nikel 15605,00 -16,21 18625,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2011)
Birim

N
orthernM

iner

21.Ağu.12 Antimuan 12750,00 -7,27 13750,00 USD / ton

21.Ağu.12 Bizmut 10,15 -16,80 12,20 USD / lb.

21.Ağu.12 Civa 1850,00 0,00 1850,00 USD /şişe

21.Ağu.12 İridyum 1025,00 -2,38 1050,00 USD / tr. oz

21.Ağu.12 Kadmiyum 0,85 -33,59 1,28 USD / lb.

21.Ağu.12 Kobalt 12,50 -12,28 14,25 USD / lb.

21.Ağu.12 Magnezyum 3310,00 5,08 3150,00 USD / ton

21.Ağu.12 Manganez 2625,00 -19,85 3275,00 USD / ton

22.Ağu.12 Molibden 24500,00 -19,67 30500,00 USD / ton

LM
E

21.Ağu.12 Rutenyum 100,00 -4,76 105,00 USD / tr. oz

21.Ağu.12 Selenyum 41,00 -40,15 68,50 USD / lb.

21.Ağu.12 Tantal 103,00 160,76 39,50 USD / lb.

21.Ağu.12 Tungsten 390,00 -11,70 441,66 USD / ton

21.Ağu.12 Uranyum 49,50 -5,71 52,50 USD / lb.

U
XC

21.Ağu.12 Vanadyum 6,00 -4,00 6,25 USD / lb.



İMKB’de İşlem Gören Madencilikle İlişkili Şirketler

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

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31.12.2011 24.08.2012

HZNDR 4,06 3,26 -19,70 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ AŞ

IHLAS 1,05 1,09 3,81 İHLAS HOLDİNG AŞ

IHMAD 2,98 2,98 0,00 BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET AŞ

IPEKE 3,39 4,11 21,24 İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜR.AŞ

IZMDC 5,24 4,11 -21,56 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ

IZOCM 40,10 41,80 4,24 İZOCAM AŞ

KCHOL 6,02 7,06 17,28 KOÇ HOLDİNG AŞ

KONYA 322,00 317,00 -1,55 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

KOZAA 3,20 4,13 29,06 KOZA ANADOLU MET.MADEN.İŞLETM. AŞ

KOZAL 34,30 36,20 5,54 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AŞ

KRDMA 1,15 1,40 21,74 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMB 1,75 2,22 26,86 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMD 0,91 1,14 25,27 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KUTPO 2,28 2,28 0,00 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ AŞ

METRO 0,57 0,55 -3,51 METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIM.HOLD.AŞ

MRDIN 6,26 5,24 -16,29 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET AŞ

NUHCM 10,06 10,30 2,39 NUH ÇİMENTO SANAYİ AŞ

PRKME 5,44 6,16 13,24 PARK ELEKT.MADENC.TEKS.SAN. VE TİC.AŞ

SARKY 5,00 2,17 -56,60 SARKUYSAN ELEKTRO.BAK.SAN.VE TİC.AŞ

SISE 2,77 2,59 -6,50 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI AŞ

SODA 3,17 2,91 -8,20 SODA SANAYİİ AŞ

TRKCM 2,39 2,14 -10,46 TRAKYA CAM SANAYİİ AŞ

UNYEC 4,19 3,61 -13,84 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

USAK 1,44 1,28 -11,11 UŞAK SERAMİK SANAYİİ AŞ

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31.12.2011 24.08.2012

ADANA 3,81 3,44 -9,71 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADBGR 2,72 2,40 -11,76 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADNAC 0,71 0,68 -4,23 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

AFYON 84,00 79,25 -5,65 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.AŞ

AKCNS 7,56 8,06 6,61 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.AŞ

ALKIM 6,50 7,40 13,85 ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ

ANACM 2,77 2,34 -15,52 ANADOLU CAM SANAYİİ AŞ

ASLAN 53,25 47,20 -11,36 ASLAN ÇİMENTO AŞ

BOLUC 1,42 1,28 -9,86 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

BSOKE 1,43 1,39 -2,80 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

BTCIM 6,70 6,46 -3,58 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.AŞ

BUCIM 4,85 4,84 -0,21 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI AŞ

BURCE 7,28 7,10 -2,47 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.AŞ

CEMAS 1,31 1,20 -8,40 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ AŞ

CEMTS 1,20 1,11 -7,50 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.AŞ

CIMSA 7,76 8,34 7,47 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

CMBTN 53,75 50,50 -6,05 ÇİMBET.H.BT.VE PRE.Y.ELEM.SAN.VE TİC.AŞ

CMENT 8,10 8,26 1,98 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.AŞ

DENCM 9,58 8,90 -7,10 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET AŞ

EGSER 1,77 2,08 17,51 EGE SERAMİK AŞ

EREGL 2,11 2,03 -3,79 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.AŞ

GOLDS 0,56 0,55 -1,79 GOLDAŞ KUYUMCULUK SANAYİ İT.İH.AŞ

GOLTS 60,75 54,75 -9,88 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. VE TİC. AŞ
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Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

Yerli Etkinlikler

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

10 - 14 Eylül Elektra Mining Johannesburg, G. Afrika 
www.electramining.co.za

24 - 26 Eylül Minexpo International 2012 Las Vegas, Nevada, ABD 
www.minexpo.com

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/

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

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

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

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

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

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

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

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

28 - 30 Kasım  21. Uluslararası Maden Planlama ve Ekipman Seçimi 
Sempozyumu (21th International Symposium on Mine Planning and 
Equipment Selection) Yeni Delhi, Hindistan 
www.mpes-cami-swemp.com

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

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

2013
3 - 6 Mart PDAC ‘13 Toronto, Kanada 
www.pdac.ca/pdac/conv/index.aspx

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

15 - 21 Nisan  BAUMA 2013 - 30. Uluslararası İnşaat Makineleri, Araçları 
ve Madencilik  Makineleri İhtisas Fuarı Münih www.bauma.de

11-15 Ağustos 23. Dünya Madencilik Kongresi (23rd World Mining 
Congress), Kanada wmc-expo2013.org

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

17 - 18 Eylül  Akdeniz Taşkömürü Pazarı Konferansı (Mediterranean Steam 
Coal Markets Conference), İstanbul www.coal-forum.com

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 Ürün-
leri ve Teknolojileri Fuarı, İstanbul www.cnrnaturalstoneturkey.com

29 - 30 Kasım 8. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 
İstanbul www.ehms.maden.org.tr

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

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

2013
31 Ocak - 1 Şubat  Maden Planlama ve İşletme Mükemmeliyeti Konferansı 
(Mine Planning and Operational Excellence Conference), Ankara 
www.marcusevans.com/marcusevans-conferences-event-details.
asp?EventID=19467&SectorID=38

27 - 30 Mart MARBLE - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, İzmir 
marble.izfas.com.tr/

15 - 19 Nisan 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara 
www.jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/index.php?etkinlikkod=102

16 - 19 Nisan 23. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya 
www.imcet.org.tr

24 - 25 Nisan Avrasya Mena Madencilik Zirvesi (Eurasia – MENA Mining) 
Summit, İstanbul  www.ebysummits.com

23 - 24 Mayıs 4. Maden Makinaları Sempozyumu, İzmir  
www.maden.org.tr/etkinlikler/maden_makinalari/

23 - 24 Mayıs MİNEX 2013 - Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojile-
ri Fuarı, İzmir minex.izfas.com.tr/

23 - 25 Mayıs 4. Maden Makinaları Sempozyumu, İzmir 
www.maden.org.tr/etkinlikler/maden_makinalari/





www.imps2012.org
Tel : +90 312 4410700  
Fax: +90 312 4410701
www.arber.com.tr        
arber@arber.com.tr

Professional Tourism 
Congress  Services

Symposium Office
ARBER 

Paloma Yasmin Resort Hotel*****

Symposium Hotel:  

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:  Early Bird Registration Deadline:           01 August 2012
Late / Onsite Registration:               01 October 2012

Important Dates:            

Prof.Dr. Hüseyin ÖZDAĞ   

Chair : 

October 10-12, 2012      Bodrum, TURKEY
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Sayfa    Firma
17 Aksa Magnet / aksamagnet.com.tr

75 Als Global / alsglobal.com

15 Anadolu Flygt / anadoluflygt.com.tr

58, 59 Atalay Makine / atalaysondajmak.com.tr

67 Atlas Copco / atlascopco.com

93 Avrasya-Mena Zirvesi / ebysummits.com

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

43 Başarsoft / basarsoft.com.tr

77 Besson / besmuhendislik.com.tr

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

13 Doğanak Koll. Şti. / doganak.com

65 Ebro Armaturen / ebro.com.tr

49 Esc Kimya / esckimya.com

Sayfa    Firma
23 Esit Elektronik / esit.com.tr

63 Fe-Ni Madencilik / fenimining.com

29 Gates / gates.com

55 Gemcom / gemcomsoftware.com

79 Geobrugg / geobrugg.com

19 Günhan Ark / gunhanark.com

3 Idc Sondaj / idc-tr.com

94 IMPS / imps2012.org

73 Labris Madencilik / labrisltd.com.tr

95 Maden TR 2012 / madenturkiyefuari.com

A. Kapak Mapek / mapek.com

41 Metrans / metrans.com.tr

7 Metso / metso.com

Sayfa    Firma
47 Med. Coal Forum / coal-forum.com

57 MineRP / minerpsolitions.com

89 Netcad / netcad.com.tr

Ön Kapak İçi Ortadoğu Sondaj / ortadogusondaj.com

11 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

31 Reutech / reutechmining.com

81 Ridgid Emerson / ridgid.com

51 Sandvik / sandvik.com

85 Soneksan Sondaj / soneksan.com

21 Sonmak / son-mak.com.tr

1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr

25 Şen plastik / senplastik.com

37 Teksomak / teksomak.com

Reklam 
ezervasyon

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

Seri İlanlar
www.madencilik-turkiye.com

Canadian-based Turkish company looking for 
investment opportunities in Antimony and 
Chrome that are ready to mine or currently in 
production.

Kanada merkezli Türk firmamız, Türkiye’de 
işletilmeye hazır ya da işletilen Antimuan ve 
Krom yatakları konusunda yatırım olanaklarını 
değerlendirmek istemektedir.

Akdeniz Resources Madencilik AŞ
Boğaz Sokak 7/8 G.O.P. Ankara 
Tel: 0312 426 30 64
E-mail: info@akdenizresources.com
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YENİ ROLLER LATCH (BİLYA DİLLİ) 
KAROTİYER BAŞLIĞI     

AÇILI KUYULARDA DAHA GÜVENLİ 
WIRELINE OPERASYONLARI
Yeni Roller Latch karotiyer başlıkları, açılı kuyularda konvansiyonel 
başlıklara kıyasla düşme freni sayesinde daha fazla iş emniyeti, bilya 
şekilli dilleri sayesinde daha fazla sürat ve benzersiz su akış dizaynı 
sayesinde daha yüksek verim ve daha az aşınma sunar.
  
Roller Latch yeraltı karotiyer başlıkları, ağırlığı standart  tijlere göre %30 
daha az olan ve daha yüksek verim sağlayan “V-Wall” tijler ile uyumludur.

Roller Latch Yeraltı Karotiyer başlıkları, Orijinal Q Wireline Sistemi’nin 
bütünleyici bir parçasıdır.

Bizi bu adreste ziyaret edin :
www.boartlongyear.com/rollerlatch

www.BoartLongyear.com  • ASX: BLY
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U.S. Patent Numbers; 6,425,449; 7,967,085; D622,294; D624,564. AU Patent No. 783523; CA Patent No. 2,370,918; Patents Pending

Global Sondaj Ürünleri

www.BoartLongyear.com  • ASX: BLY
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




