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Bu  Ay
Türkiye’nin en büyük 2. 

işlenebilir bakır rezervi olan, 
Şirvan ilçesi sınırları içerisinde 

yer alan Madenköy bakır 
sahası Ciner Grubu tarafından 
işletilmektedir. Sahada toplam 

241 lokasyonda yapılan 
sondajlarla 39.821.000 ton 

bakır rezervi tespit edilmiştir.   
İşletmenin yıllık tüvenan cevher 

üretim kapasitesi şu anda yaklaşık 
1.000.000 ton olup, şu anki rezerv 

miktarı ve üretim kapasitesi 
ile bu sahada 20 yılın üzerinde 

çalışılması beklenmektedir.

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. 

Dergimiz Basın ve Meslek İlkelerine uymayı taahhüt eder.
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Madencilik sektörü, son üç ayda yaşanan gelişmeler doğrultusunda zorlu bir süreçten 
geçiyor. Sektörü yakından ilgilendiren 16 Haziran Başbakanlık Genelgesi ve sonrasında 
yaşanan diğer gelişmeler sektörü adeta bir kaosa doğru sürüklüyor. 

Yayınlanan Genelge’nin ardından alınması oldukça güçleşen izinler, Sayın Başbakan’ın 
bir televizyon kanalına verdiği söyleşide sektör hakkında aktardıkları, 107 ve 113. Grup 
ihalelerin iptali, işletme ruhsatlarının alınması aşamasında yaşandığı belirtilen problem-
ler hep bu üç ay içinde yaşandı. 

Bu gidişat sektörün büyük bir bölümünü olumsuz etkilerken, 5995 sayılı Maden Kanu-
nu sonrası sektöre girme cesareti gösteren yatırımcıların da sektörden uzaklaşmasına 
neden olacağa benziyor. Madenciliğin doğası gereği, yıllar sonra maden fiyatlarının ne 
olacağını bilmeden yatırım yaparak riske giren şirketler, böyle giderse yavaş yavaş sek-
törden kopma noktasına gelebilecek. Bu noktaya gelinirse, madenciliğin ülke ekonomi-
sine katkısı da büyük bir hızla azalacak.

Eylül ayı başlarında Park Elektrik - Siirt Madenköy Bakır İşletme Tesisine bir ziyarette bu-
lunduk. Madenköy’de gördük ki bir maden işletmesi, en yakınındaki köyden bağlı bulun-
duğu ilçe ve ile kadar yörenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Madende direkt ya da 
madene hizmet veren taşeron şirketlerde çalışan insanların, elde ettikleri kazançlardan 
dolayı yüzleri gülüyor. Bu insanların ve ailelerinin ekonomik seviyeleri, yörede madenin 
bulunmadığı yerlerdeki köylerde yaşayan pek çok aileden oldukça yüksek. 

Ayrıca ziyaretimiz sonrası Siirt’ten ayrılıp Batman Havaalanı’na doğru yola çıktığımızda, 
coğrafya bilgimizi tazeleyip Batman’ın geçmiş yıllarda Siirt’in bir ilçesi olduğunu, iler-
leyen yıllarda yaşadığı ekonomik gelişmeler ve buna bağlı nüfus artışı ile il yapıldığını 
hatırladık. Batman’a girdiğimizde şehrin genel gelişmişliği hemen gözümüze çarptı. Bu 
gelişmişliğe şehirdeki petrol kaynaklarının ve üretim tesislerinin neden olduğunu bili-
yoruz. Bu noktada da yine yer altı kaynaklarının yöre ve ülke ekonomisi için ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz.

Yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması bu kadar önemliyken, yapılan son bü-
rokratik düzenlemelerin ve uygulamaların sektörümüze büyük zarar vereceği düşünce-
sindeyim. Madencileri kendi sektörlerine küstürmeden, bir an önce gerekli çalışmaların 
yapılmasını ve en azından Haziran ayı öncesine dönülebilmesini ümit ediyorum.

Tünelin ucucnda ışığı görmeye ihtiyacımız var! 
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Kaltun Madenciliğin Kurucusu 
Mehmet Tuncer Hayatını Kaybetti 
Kaltun Madencilik San. Nakliye ve Akaryakıt Tic. AŞ’nin kurucusu 
Mehmet Tuncer 19 Eylül 2012 tarihinde hayatını kaybetti. 1932 
yılında Çine’nin Soğukoluk köyünde dünyaya gelen Tuncer, sa-
bunculuk yaparak başladığı iş hayatına, 1965 yılında madencilik 
sektörüne geçerek devam etti. Ülkemizde feldspat üretimini ilk 
gerçekleştiren kişi olarak bilinen iş adamı, feldspatın hammadde 
olarak seramik sektöründe kullanılmasını teşvik ederek öncülük 
etmiştir. Çine’de yaptırdığı hastane, okul ve cami ile hayırsever 
kimliği de ön plana çıkan iş adamı Mehmet Tuncer, bir süredir 
tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ülkemizin duayen 
madencilerinden birisi olan Tuncer’e Allah’tan rahmet, yakınla-
rına başsağlığı dileriz. 

Eylül 2012

Başbakan Erdoğan’dan Geçmişte 
Özel Sektöre Satılan Sahalar İle İlgili Önemli Açıklamalar 
Özel bir televizyon kanalına konuk olan Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan, ülkedeki gelişmelerle ilgili olarak gerçekleştirdiği 
söyleşide, madencilikle ilgili olarak da gündemde olmayan bir 
konuya dikkat çekti. 
TRT’in haberine göre Başbakan Erdoğan, özel sektöre yapılan 
maden sahası satışlarıyla ilgili olarak, “Şu anda bir süreç daha 
başlattım. Kamudan kamuya gayrimenkul satışları serbesttir 
ama kamudan özele gayrimenkul satışlarını bizzat kurduğum 
bir ekiple kontrol altına aldım. Örneğin özel sektöre madenler 
veriliyor. Baktım ki rakamlar çok çok ucuz, basit. Şimdi bu ekip 
buralarda ekspertiz çıkaracak. Ondan sonra da burada olması 
gereken rakam şu olmalı. Eğer öyle bir rakamı verebiliyorsa gir-
sinler ihaleye alsınlar, veremiyorsa kusura bakmasınlar.” dedi. 

Erdoğan “Bunlar bizim cari açık denilen olayımızda da çok cid-
di, olumlu, artı değerler katacak.” şeklinde konuşurken, süreçle 
ilgili olarak ise  “İncelemeler biraz zaman alıyor ama bu ekip 
belki artacak. Bunları yakın takibe almak suretiyle buralardan 
çok ciddi imkanların geleceğini görüyoruz.” açıklamasında bu-
lundu.
Özellikle altın, bakır, manganez gibi değerli madenlerin saha-
larının çok kolay şekilde elden çıkarıldığını düşündüğünü be-
lirten Başbakan Erdoğan, “Buralardan da çok farklı imkanları, 
ülkemizdeki farklı bildiğimiz yerlerde şu anda kullanıyorlar. 
Bunlar üzücü şeyler. İsim vermeye gerek yok ama işin üzerine 
kararlılıkla gideceğiz.” diyerek bu konuda çalışmalar yapılaca-
ğına işaret etti. 

Eylül 2012

Mediterranean Resources,
Ramsey Grubu İle Mutabakat Zaptı İmzaladı 
Kanadalı Mediterranean Resources Ltd. (MNR)’in Türkiye’deki işti-
raki Akdeniz Resources Madencilik AŞ, önemli bir Türk endüstri-
yel girişimci olan Remzi Gür (Ramsey Grup - Gurmen) ile altın ve 
baz metal madenciliği yapmak üzere stratejik ortaklık şartlarını 
düzenleyen bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu. Yapılan 
açıklamaya göre Akdeniz Resources, Artvin - Yusufeli’de yer alan 
Taç ve Çorak sahalarını kapsayan Kızıldağ Projesi’nin ‘Türkleştiril-
mesi’ ve kendi kaynaklarıyla fonlanabilecek duruma getirilmesi 
planına uygun olarak bu anlaşmayı imzaladı. Anlaşmaya göre 
Akdeniz Resources’in % 20 hissesi Ramsey Grup’a, % 5 hissesi ise 
bir diğer Türk stratejik hissedara satılarak bir ortaklık kurulacak. 
Yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Ramsey Grup, MNR’nin diğer 

yan kuruluşu olan Çeltik Madencilik’in % 49 hissesine ortak olma 
hakkını da elde edecek. Çeltik Madencilik de Çoruh nehrinin gü-
neyinde yer alan Çeltik cevher yatağını kapsayan iki lisansın sahibi 
olacaktır. Bu sahalarda şimdiye kadar iki etap halinde arama son-
dajları yapılmış ancak henüz kaynak hesaplaması yapılmamıştı.
MNR ayrıca önemli bir gelişme olarak, Akdeniz’in % 15’e kadarlık 
hissesini, Gelişen İşletmeler Piyasasında veya İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası İkincil Ulusal Piyasada halka arzını hedefledi-
ğini de açıkladı. Halka arzın gelecek aylarda bir ya da birden faz-
la bölüm halinde gerçekleşmesi düşünülürken, Şirket halka arzı 
gerçekleştirecek Proje Lideri Aracı Kuruluşun belirlenebilmesi 
için çeşitli Türk yatırım bankaları ile görüşmelere başladı. 

Eylül 2012
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Dedeman’dan, Kaniş-Karum 
Arkeolojik Çalışmalarına Destek 
Kayseri’nin 20 km kuzeydoğusunda yer alan ve 4 bin yıllık bir 
tarihi bünyesinde barındıran Kaniş Krallığı’nın merkezi ve 
Anadolu’daki Asur Ticaret Kolonileri sisteminin başşehri olan 
Kültepe’de gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar, Dedeman Ma-
dencilik tarafından desteklenmeye başlandı. Böylece Dedeman 
Topluluğu, Kültepe Kaniş -Karum Kazıları’na sponsor olarak bir 
ilke daha imza atmış oldu. 
1948 yılında Türk Tarih Kurumu adına Prof. Dr. Tahsin Özgüç ta-
rafından başlatılan ilk resmi kazılar, hiçbir özel destek alınmaksı-
zın, 60 yılı aşkın bir süredir kesintisiz bir şekilde devam ediyordu. 
Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, Kültepe Kaniş - Karum Kazıları Başka-
nı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü 
İsmet Taymuş ve Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Dedeman’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kazı 
alanıyla ilgili en güncel bilgiler paylaşıldı.
Yapılan bilimsel arkeolojik kazılarda, günümüzden 4 bin yıl ön-
cesine ait çok önemli anıtsal, idari ve özel yapı açığa çıkartıldı. 
Bu yapıların içlerinde bulunan 25.000’e yakın çivi yazılı tablet, 
Anadolu’nun ilk yazılı belgeleri olması itibariyle, Anadolu’da “ta-
rihi devirleri” başlatmakta. Söz konusu bulgulara göre Anadolu 
insanı ilk kez okuma-yazmayı Kültepe’de öğrenmiş.
Kültepe kazıları “Anadolu tarihine ışık tutan“ çok önemli ve özel 
bir proje. Anadolu tarihini başlatan bu kazılarda keşfedilen 
100.000’in üzerindeki arkeolojik ve filolojik eser, Kültepe’nin 
Anadolu ve Yakındoğu arkeolojisinin en önemli birkaç merke-

zinden biri olduğunu gösteriyor. Keşfedilen arkeolojik ve çivi 
yazılı belgelerden öğrenilen sistemli ticaret organizasyonu ve 
Anadolu insanının 4.000 yıl önceki yaşantısı gibi bilgilerin yanı 
sıra, Anadolu’nun ilk uluslararası antlaşmaları hakkındaki veriler, 
sadece Anadolu tarihini değil, tüm Ön Asya tarihini aydınlatma-
sıyla da önem kazanıyor.
Kültepe Kazıları, 2012 yılına kadar başta T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı olmak üzere, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, 
Ankara Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu tarafından desteklen-
mekteydi. Bir ilk olarak bu yıl Kültepe Kazıları Dedeman Maden-
cilik tarafından da destek gördü. 
Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman; 
“Dedeman Topluluğu olarak, doğanın verdiği güzelliklerden 
kopmayarak hem yer altı hem yeryüzünün zenginliklerini orta-
ya çıkarmak amacıyla turizm ve madencilik sektörlerinde faali-
yetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu sektörlerde yatırımlar gerçekleş-
tiren bir kurum olarak, dünya tarihi için büyük önem taşıyan Kül-
tepe kazılarına bu yıl destek vermekten büyük gurur duyuyoruz.  
Böylesine önemli bir değerin memleketim olan Kayseri’de bu-
lunması da benim için ayrı bir övünç kaynağı. Kayseri’ye ve ülke-
mize bir değer katmanın bizler için büyük bir mutluluk kaynağı 
olduğunu bilmenizi isterim. Sözlerimi rahmetli babam Mehmet 
Kemal Dedeman’ın, sözü ile sonlandırmak istiyorum; “Ecdada 
vefa, yarınlara hoş seda, Kayseri’ye ve Kayseriliye hizmet için, 
barış içinde yarış lazım” dedi. 

Eylül 2012

Gentor ve Besler, 
Hacımeter Projesinde Güçlü Sonuçlar Alıyor 
Gentor Resources, proje ortağı yerli şirket Besler Grup ile birlik-
te yürüttüğü Hacımeter Bakır - Altın Projesi’nde volkanojenik 
masif sülfit (VMS) tip cevherleşme tespit ettiğini duyurdu. Sa-
hada daha önce yapıldığı bilinen sondajlara ek olarak yapılan 
yeni sondajlar ışığında, en az iki ayrı sülfit cevherleşmesi daha 
ortaya çıkarıldığı belirtilirken, yapılan 2.156,7 metrelik 19 karot-
lu sondajdan 12’sinin sonucunu alan şirket aşağıdaki değerleri 
elde etmiş durumda:

 • GA-H1 - 4 metre derinlikten itibaren 10.00 metre boyunca 
% 2,35 Cu 

 • GA-H2 - yüzeyden itibaren 28,15 metre boyunca % 1,86 Cu 
 • GA-H3 - 7 metre derinlikten itibaren 7,46 metre boyunca % 

2,54 Cu 
 • GA-H7 - 156,6 metre derinlikten itibaren 6,58 metre boyun-

ca % 3,93 Cu ve 2,5 g/t Au 
 • GA-H8 - 153,7 metre derinlikten itibaren 5,30 metre boyun-

ca % 1,33 Cu, 0,42 g/t Au 
 • GA-H9 - 96,2 metre derinlikten itibaren 4,70 metre boyunca 

% 1,93 Cu, 0,24 g/t Au 

 • GA-H11 - 142,5 metre derinlikten itibaren 3,60 metre bo-
yunca % 1,80 Cu 

 • GA-H12 - 29,8 metre derinlikten itibaren 3,80 metre boyun-
ca % 4,24 Cu, % 3,20 Zn ve 2,67 g/t Au

 • GA-H15 - 147,9 metre derinlikten itibaren 2,90 metre bo-
yunca % 3,94 Zn, 0,32 g/t Au 

 • GA-H16 - 24,75 metre derinlikten itibaren 6,15 metre bo-
yunca % 1,22 Cu, 3,60 g/t Au 

Arama programının ilk fazı kapsamında gerçekleştirilen bu 
sondajlardan kalan 7’sinin sonuçlarının da ilerleyen haftalarda 
açıklanması bekleniyor. Hacımeter VMS Projesi, Erzurum’un 20 
km güney doğusunda yer alırken Besler Grup ile proje ortaklığı 
Nisan 2012’de başlamıştı. 

Eylül 2012
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Türkiye’nin İlk Molibden Konsantresi 
Özdoğu İnşaat Tarafından Üretildi 
Balıkesir - Havran’da Kasım 2010 tarihinde başlayan tesis ku-
rulum faaliyetlerini Nisan 2012’de tamamlayan Özdoğu İnşaat, 
Türkiye’nin ilk molibden konsantresini üretti. Geçtiğimiz Mayıs 
ayında değirmenleri döndürmeye başlayan şirket, madendeki 
ilk satılabilir bakır konsantresi üretiminin ardından, molibden 
konsantresi üretim çalışmalarına hız vermişti. Yapılan çalışmala-
rın ardından Ağustos ayı sonunda ülkemizde ilk kez satılabilir 
molibden konsantresi üretilmiş oldu. Bu üretim Türkiye maden-
ciliği adına önemli bir gelişme olarak görülüyor.  

Eylül 2012

“Cevizlidere’ye 1 Milyar USD Yatırım” 
Haberi İle İlgili Düzeltme!
1 Eylül 2012 tarihli Madencilik Türkiye Dergisi’nin 25. Sayısın-
da yayınlanan “Cevizlidere’ye 1 Milyar USD Yatırım” ve 1 Eylül 
2012 tarihli Mining Turkey Magazine’nın 3. Sayısında yayınlanan 
“Tunçpınar Madencilik will Invest 1 Billion to Cevizlidere” habe-
rinde bilgi yanlışlığı tespit edilmiş olup, Tunçpınar Madencilik 
adına Yusuf Ziya Yetkiner tarafından konu hakkında dergimize 
bir açıklama gönderilmiştir.
Habere konu edilen rakamlar, haber metni içinde telaffuz edilen 
kaynaktan alıntılanmış olup dergilerimizde kaynak gösterilerek 
yayınlanmıştır. Madencilik Türkiye Dergisi olarak, yapılan bu 
yanlışlığın bir parçası olduğumuz için Yusuf Ziya Yetkiner tara-
fından yapılan açıklamayı aynen yayınlıyoruz:

“Cevizlidere’deki bakır sahamızda henüz madenciliğin ilk aşama-
larındayız ve sondaj planları yapmaktayız. Bilindiği üzere yatırım 
ve istihdam konularının netlik kazanması için yıllar süren çalış-
maların yapılması gerekmektedir. Bu nedenle dergilerinizde bu 
sahayla ilgili yayınlanan  “1 milyar USD yatırım” ve ‘500-1000 kişi 
arasındaki istihdam’ söylemi için henüz çok erkendir ve bu rakam-
ları bugün bu kadar net bir şekilde telaffuz etmek mümkün değil-
dir. Gerekli çalışmalar tamamlandığında ümit ederiz ki yatırıma 
elverişli bir saha ortaya çıkar, istihdam olanakları oluşur. Ancak o 
zaman belli rakamlar verebilmek mümkün olabilir.
İlgili haberde telaffuz edilen kesin rakamların, haber hazırlanırken 
sehven yazıldığını düşündüğümüz için haberin düzeltilerek yeni-
den yayınlanmasını rica ederiz.“

Yapılan uyarının ardından yeniden hazırlanan haber metnini 
yanda okuyabilirsiniz:

Cevizlidere’de Arama Çalışmaları Sürdürülüyor
Türkiye’nin önemli bakır rezervlerinden birisi olduğu düşünü-
len Tunceli - Ovacık, Cevizlidere sahasını elinde bulunduran 
Tunçpınar Madencilik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada 
maden sahasında jeolojik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. 
Hport’un haberine göre bölgede sınırları belirlenmeye çalışı-
lan kaynağın işletilebilmesi için pek çok çalışmanın yapılma-
sı gerektiğini ifade eden şirketin Halkla İlişkiler Müdürü Hacı 
Karakuş, buranın maden sahasına dönüştürülmesi için birkaç 
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 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, Ceviz-
lidere sahasında Tunçpınar Madencilik ile çalışmalara başlanmış-
tı. Cevizlidere projesi kapsamında saha içerisinde 450 milyon ton 
bakır rezervi 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 ka-
dar yaklaşık olarak 5.000 metre sondaj yapılmış.  

Eylül 2012

107 ve 113. Grup İhaleler İptal Edildi 
MİGEM tarafından yapılan açıklamada 107. ve 113. ihale grup-
larının ihalelerinin iptal edildiği bildirildi. İptalin nedeni açık-
lanmazken yapılan açıklamada sadece “İhalesi 02.10.2012-
25.12.2012 tarihleri arasında yapılması planlanan 107. ihale 

grubunda bulunan sahaların ihaleleri ile ihalesi 08.10.2012-
28.11.2012 tarihleri arasında yapılması planlanan 113. ihale gru-
bunda bulunan sahaların ihaleleri iptal edilmiştir” denilmiştir. 

Ekim 2012





15 Ekim 201212

Çinli Firma Malatya’da
Bakır Üretmeyi Planlıyor 
Merkezi Mersin’de bulunan ve Çinli yatırımcılar tarafından ku-
rulan Cenhan Madencilik, Malatya’nın Arguvan ilçesinde bulu-
nan bir bakır yatağını işletmek için çalışmalara başladı. Anadolu 
Ajansı’nın haberine göre 30 yıl işletilecek bakır rezervine sahip 
olduğu belirtilen sahada çalışmalara başlanması için Akören 
köylülerine bilgi verilmeye başlandı. Arguvan Kaymakamı Zafer 
Oktay’ın katılımı ile gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında 
Cenhan Madencilik kurucularından Jiang Han, sahanın 10 yıllık 
işletme ruhsatının alındığını, başlatılacak madencilik faaliyetleri 
ile büyük bir çoğunluğu Akören köyünden olmak üzere yakla-
şık 150 kişiye istihdam sağlanmasının planlandığını bildirdi. 

Eylül 2012 Ariana, Kızılçukur için 
İşletme Ruhsatı Aldı
Ariana Resources, Balıkesir’de yer alan Kızılçukur Projesi’ni içine 
alan sahada işletme ruhsatı aldığını yatırımcılarına duyurdu. 10 
yıllık işletme ruhsatı alındığı belirtilen projede, önceki çalışma-
larda  gerçekleştirilen yüzey örneklemelerinde 152 g/t’a ulaşan 
Au ve 1320 g/t’a ulaşan Ag değerleri tespit edilen, 2 km’lik mi-
neralize kuvars damarları yer alıyor. Yapılan jeofizik çalışmalar-
da ise tespit edilen damar sistemlerinin derinlere doğru devam 
ettiği belirlenirken, bu tespitin doğruluğu yapılacak sondajlarla 
teyit edilecek. Şirket bu amaçla 2013’ün ikinci çeyreğinde 1500 
metre sondaj planlıyor.  

Eylül 2012

Alkim, Çayırhan 
Sodyum Sülfat Tesisini Tanıttı
Alkim Alkali Kimya, cam, kağıt, tekstil gibi sektörlerin önemli 
ham maddelerinden olan sodyum sülfat üretimi için Çayırhan’da 
yer alan maden ocağı ve yine burada kurduğu üretim tesisin-
den oluşan 50 milyon TL’lik yatırımını basına tanıttı. Anadolu 
Ajansı’nın haberine göre Alkim Kimya’nın Ankara Çayırhan’da 
yaklaşık 8 aydır faaliyette olan tesisi 65 milyon ton saf sodyum 
sülfata karşılık gelen 195 milyon ton ‘’glauberit’’ rezervinin işle-
tilebilmesi için kuruldu. Tesis yıllık 150 bin ton sodyum sülfat 
üretim kapasitesine sahip. 
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Reha Kora tarafından yapılan 
açıklamada, tesisin şu aşamada günlük üretim kapasitesinin 
400 ton olduğu, teknik özellikleriyle ve diğer birçok yönüyle 
dünyada ilkleri barındırdığı belirtildi. Kora, tesisin yeryüzü şekil-
lerine hiçbir zarar vermeden sodyum sülfatın ham maddesi olan 
‘’glauberit’’in yer altından çözelti madenciliği yöntemi ile üretil-
diği bildirdi. Tesisin çevreye duyarlılık esasına göre inşa edilip 
bu unsura göre çalıştığını da sözlerine ekleyen Kora, ‘’Elektriğini 
kendisi üreten, tam otomasyona sahip, modern entegre tesisi-

mizde, % 99 saflıkta sodyum sülfat üretiyoruz’’ dedi. 
Kora, farklı noktalarda da sodyum sülfat üretimi yaptıklarını 
anımsatarak şöyle devam etti: 
“Tüm tesislerimizde yılda toplam yaklaşık 410 bin ton sodyum 
sülfat üretimimiz var. Bu rakamın açılımı Çayırhan’da 150 bin 
ton, Acıgöl kıyısında 180 bin ton, Konya Bolluk Gölü kıyısında 
80 bin ton şeklinde. Bunun yanı sıra 190 bin ton ham tuz üreti-
mimiz de bulunuyor’’ 
Kora, tesisin Avrupa’da bulunan en büyük sodyum sülfat üre-
ticileri arasında ikinci, dünyada ise beşinci sırada yer aldığını 
belirterek Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Libya, Mısır, Tunus 
gibi ülkelerin önemli müşterilerinden olduğunu, Suriye’nin de 
yaşanan iç karışıklıklara kadar önemli müşterileri arasında yer al-
dığını aktardı. Şirketin yıllık toplam cirosunun içinde ihracatın % 
20’ye yakın bir orana sahip olduğu da edinilen bilgiler arasında.
Şirketin madencilik alanında Eskişehir’de 1300 hektarlık alanda 
krom sahaları bulunduğu ve bu sahalarda Ar-Ge çalışmalarının 
sürdüğü biliniyor. 

Eylül 2012
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30 Kişinin Öldüğü Grizu Faciasında 
Tartışılan Bilirkişi Raporu 
Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait Karadon 
Müessese Müdürlüğü maden ocağında, 17 Mayıs 2010 tarihin-
de meydana gelen ve 30 madencinin hayatını kaybettiği grizu 
patlamasıyla ilgili olarak mahkemenin talebi üzerine hazırlanan 
yeni bilirkişi raporunda, ölen 2 mühendis ile ocakta görevli çavuş 
ve nezaretçiler kusurlu bulundu. Ayrıca, tutuksuz yargılanan 28 
sanığın olayda kusurlarının bulunmadığı ifade edildi.
Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre, yerin 540 metre altında, 
galeri açma işlemi sırasında taşeron firma çalışanı 30 kişi, yaşa-
nan grizu patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Faciayla ilgili 
olarak Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma sonunda, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin hazırladığı bilirkişi raporu doğ-
rultusunda 28 kişi hakkında ‘Birden çok kişinin ölümüne ve ya-
ralanmasına neden olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası 
istemiyle dava açılmıştı.
Hepsi de tutuksuz olan sanıkların yargılanması devam ederken, 
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeni bir bilirkişi 
raporu düzenlenmesi için Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesine bir 
yazı gönderilmişti. Mahkemenin talebi üzerine hazırlanan ikinci 
bilirkişi raporunda ise şu ifadelerin yer aldığı öğrenildi:
“Grizulu yer altı kömür ocaklarında, saha etüdünün tam yapılma-
sı, iyi bir havalandırma sistemi tesis edilmesi, kontrol sondajları 
yapılarak ilerlenmesi gibi gerekli her tür önlem alınarak çalışma-
lar sürdürülmüş olsa dahi bazen kömürün yapısından veya jeolo-
jik ve tektonik yapıdan kaynaklı oluşmuş çatlak ve boşluklar veya 
eski imalat boşluklarında birikmiş olup etütlerde tespit edile-
meyen metan gazının, yine yapılan etütlerde tespit edilememiş 
gizli fay çatlakları veya kırıklı yapı gibi zonlarda ortama ani degaj 
sızması sonucu ortamdaki metan gazı oranı patlama konsantras-
yonuna ulaşabilmektedir. Yine bu tür ocaklarda elektrik tesisatı 
ve iş ekipmanları alev sızdırmaz özellikte kurulmuş olsa bile ba-
zen metalin metale veya taşın taşa veya metalin taşa sürtmesi 
sonucu kontrol dışı ani oluşabilen kıvılcım ve ısı kaynakları da 
ortamdaki bu türden grizunun patlamasına yol açabilir. Dava ko-
nusu patlamada da ortamdaki metan konsantrasyonunun olay 
saatlerinde 8 - 10 dakika içinde aniden yükselmiş olması, ortama 
ani gaz degajı olması, bu gazın da yine yukarıda belirtilen kıvıl-

cım ve ısı kaynakları ile patlamış olabilme ihtimalini ortaya koy-
maktadır. Bunun yanında grizu patlamaları, günümüzde ileri ve 
yüksek teknoloji uygulanan her tür önlemin alındığı ocaklarda 
dahi yüzde yüz önlenememekte, ancak olasılık çok aza indirge-
nebilmektedir. Tüm bu açıklamalar ışığında grizu patlamalarında 
‘kaçınılmazlık faktörü’ ortaya çıkmaktadır ki dava konusu grizu 
patlaması olayında da kaçınılmazlık faktörü etkili olmuştur.”
Yukarıda belirtilen ‘’Kaçınılmazlık Faktörüne’’ göre:
“Grizu patlamasının, olay anında ocakta görevli 2 mühendisin, 
ocak çavuş ve nezaretçilerinin kusurlarından, hizmet kusurların-
dan ve yer altı şartlarının jeolojik ve tektonik yapısının tam olarak 
bilinmezliği nedeniyle ‘kaçınılmazlık’ faktöründen ileri geldiği 
görüş ve kanaatinde bulunduğumuzu belirtiriz.”
İlk bilirkişi raporunda tutuksuz yargılanan 28 sanık suçlanırken,  
ikinci bilirkişi raporunda grizu faciasında hayatını kaybeden 2 
mühendis ile ocakta görevli çavuş ve nezaretçilerin kusurlu bu-
lunmuş olması dikkati çekerken, yeni raporlar ışığında mahke-
me sürecinin devam ettiği öğrenildi.
Bu arada hayatını kaybeden madencilerin aileleri son duruşma-
da, sürekli adliyeye gelip gittiklerini, suçluların cezalandırılmadı-
ğını öne sürerek sıkıntılarını dile getirirken bazı madenci yakınla-
rı fenalık geçirdi. Son duruşmada yoklama alan mahkeme heyeti, 
raporun bilirkişi incelemesinden dönmemesi üzerine Ulusal Yar-
gı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden inceledi. 45 sayfalık ra-
porun mahkemeye 41 sayfasının ulaşması üzerine eksik olduğu 
tespit edildi. Mahkeme, eksik gelen rapor için “Sonuç ve kanaat 
bölümünde sanıkların cezai sorumluluk açısından herhangi bir 
kusur izafe edilemeyeceği, olayın meydana gelmesinden TTK 
idaresi ile yüklenici firmanın hizmet kusurlarının bulunduğu, 
mevcut dosya kapsamına göre hizmet kusurlarının kişiselleştiril-
mesi mümkün olmayan kusurlardan olduğu, grizu patlamasının 
olay anında ocakta görevli iki mühendisinin, ocak çavuş ve ne-
zaretçilerinden kusurlarından, hizmet kusurlarından ve yer altı 
şartlarının jeolojik ve tektonik yapısının tanı olarak bilinmezliği 
nedeniyle kaçınılmazlık faktöründen ileri gelmiş olduğunun be-
lirtildiği görüldü” dedi. 

Eylül 2012

Hema Amasra’da İlk Kazmayı Vurdu 
Hattat Holding şirketlerinden birisi olan Hema Enerji AŞ’nin, Bar-
tın - Amasra’da yer alan taşkömürü madeninde, yerin 710 metre 
altında şirket yetkilileri ve devlet adamları tarafından ilk kazma 
vuruldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın iştirak ettiği, Hattat Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat ile Hema Endüstri 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hattat’ın da hazır bulunduğu 
törende, üretim kuyusu ve Hema Enerji Termik Santral Proje-
si hakkında, Hattat Holding Kurumsal İletişim Müdürü Tolga 
Tonguç’tan bilgi alan Yıldız ve Bayraktar, madende eksi 710 met-

rede ilk kazmayı vurarak madenin ilk taşkömürünü çıkardılar.
Törenle resmen üretime başlandığı belirtilen madenden Hema 
Enerji’nin Batı Karadeniz Mega Enerji Üssü Projesi’nde yer alan 
termik santral için kömür üretilecek. 573 milyon ton rezerv bu-
lunduğu bildirilen madenden çıkan kömürün yaklaşık 6000 ka-
lori civarında olduğunu belirtiliyor. Yer altında şu anda yaklaşık 
400 kişinin üzerinde çalışan bulunduğu ve bunların yarısının 
Çinli olduğu öğrenilirken, Çinli ekibin Amasra - Kazpınar mev-
kiinden girdikleri ve madende yer alan üç kuyuyu yer altında 
birleştirecekleri öğrenildi. 

Ağustos 2012
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Güney Afrika Ülkesi Botswana, 
Madenlerine Türk Yatırımcıları Bekliyor 
Resmi temaslarda bulunmak üzere ülkemize gelen Güney Af-
rika ülkesi Botswana’nın Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı 
Phandu Skelemani, maden ve özellikle elmas madenleri konu-
sunda ülkesinin önemli yer altı kaynaklarına sahip olduğunu 
söyleyerek, Türk iş adamlarının ülkesindeki bu maden projeleri-
ne ilgi göstermelerini ve yatırım yapmalarını talep etti.
Skelemani özellikle ülkesinde büyük elmas yatakları olduğunu 

vurgularken, elmasın çıkarılmasından işlenmesine hatta mü-
cevher yapılmasına kadarki süreçte iş birliği yapılması talebin-
de bulundu. Ülkelerinde yapılacak her türlü arama veya maden 
işletme çalışmalarında Türk firma ve iş adamlarına her türlü 
desteği vereceklerini belirten bakan, ülkelerinde bilinen elmas 
yataklarından başka uranyum yataklarının da kısa zaman önce 
keşfedildiğini hatırlattı. 

Eylül 2012

ÖİK Madencilik Komisyonu Çalışmalara Başladı
TC Kalkınma Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı (2014 - 2019), Maden-
cilik Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarının başladığı öğrenildi. 
Çalışmalar kapsamında oluşturulan sekiz adet alt komisyon şu 
şekilde belirlendi: Kıymetli Metaller, Metalik Madenler, Doğal-
taş, Endüstriyel Hammaddeler, Enerji Hammaddeleri, Arama 

Politikaları, Madencilikte Kurumsal Yapı, Mevzuat ve Çevre, Dış 
Ticaret, Lojistik, Altyapı, Vergi ve Teşvik. 
Petrol ve Doğalgaz’ın da ilk defa bu komisyonun çalışmalarında 
yer aldığı öğrenilenler arasında. 

Ekim 2012

Pozitif Madencilik 
Pınarbaşı’ndan Çin’e İhracat Yapıyor 
Adanalı Tosmur Grup şirketlerinden Pozitif Madencilik, 
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Altıparmak köyü yakınlarında yer 
alan sahasında ürettiği kromu zenginleştirerek Çin’e ihraç edi-
yor. Köşger Dağları’nın eteklerinde bulunan ocaktan yıllık 15 
bin ton krom üretimi gerçekleştiren Pozitif Madencilik, sahada 
kurduğu tesiste düşük tenörlü kromu zenginleştirilerek ülke 
ekonomisine kazandırıyor.
Pınarbaşı ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayan şirket, 2008 
yılında kurulan tesiste yıllık 15 bin ton madeni işleyerek yarı 
mamul halinde Çin’e ihraç ediyor. Şirket yıllık üretimini yeni ya-
tırımlarla yıl sonunda 18 bin tona ulaştırmayı hedeflerken, 2012 
yılında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan istihdamı, üretimi 
ve ihracatı arttırmaya yönelik olarak % 45 yatırım desteği aldı. 
Alınan destek sayesinde enerji maliyetini azaltan ve zamandan 

daha çok yararlandığı öğrenilen şirketin istihdamını 11 kişi, üre-
tim ve ihracatını da % 20 arttırdığı öğrenildi. Şu an 60 kişinin 
çalıştığı ocakta üretimin ve dolayısıyla istihdamın daha da artı-
rılması planlanıyor. 
Madencilik faaliyetlerine 2007 yılında Kayseri - Pınarbaşı’da baş-
layan Pozitif Madencilik halen 4 değirmenli, 40 masalı, günlük 
750 ton tüvenan cevher işleme ve 50 - 60 ton/gün konsantre 
(kuru baz) üretim kapasiteli tesisiyle faaliyet göstermektedir. 
Tosmur Grup bünyesinde faaliyetini sürdüren Pozitif Madenci-
lik Burdur Bölgesi’nde bulunan 750 ton tüvenan beslemeli 130 
ton/gün konsantre üretimi yapabilen ve 500 - 1000 ton/aylık 
parça üretimi kapasiteli ikinci krom tesisini 2012 yılında faaliye-
te geçirmeyi planlamakta.  

Eylül 2012

Çöllolar’da Üretim İçin 
EÜAŞ’tan Onay Bekleniyor 
Daha önce de haberlerine yer verdiğimiz Elbistan - Afşin Ter-
mik Santralleri B Ünitesi’ne kömür temin etmek için açılan ve 
özel şirket tarafından işletilirken oluşan büyük göçük sonucun-
da üretimine ara verilen Çöllolar kömür havzası ile ilgili olarak 
EÜAŞ’a sunulan yeni proje onay bekliyor.
Cihan Haber Ajansı’nın yayınladığı habere göre, Afşin - Elbistan 
Termik Santralleri B Ünitesi’ne kömür temin etmek için çalışma-
lar sürerken, 6 ve 10 Şubat 2011 tarihlerinde iki büyük göçük 
meydana gelmiş ve 11 maden çalışanı hayatını kaybetmişti. Bu 

olay üzerine yapılan soruşturma kapsamında sahadaki çalışma-
lar savcılık kararıyla durdurulmuştu. Çöllolar kömür havzasında 
çalışmaları yeniden başlaması için Park Teknik firması tarafın-
dan 2 yıldır üzerinde çalışılan proje 27 Temmuz 2012 tarihinde 
EÜAŞ’a sunuldu. EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün ise 2 aydan beri 
projeyi incelediği ve Çukurova Üniversitesi’ne incelettirdiği öğ-
renildi. Bölgede şimdilik üretim yapılmadığı, B Ünitesi için ge-
rekli kömürün ise Afşin - Elbistan Linyit İşletmeleri’nden (AEL) 
sağlandığı biliniyor.  

Eylül 2012
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Maden Kanunu İle İlgili İptal Davası ve İtirazlar, 
Anayasa Mahkemesi Tarafından Reddedildi 

5995 sayılı Ma-
den Kanunu’nda 
ve Bazı Kanun-
larda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun’un bazı 
m a d d e l e r i n i n 
iptali için Ana 
Muhalefet Parti-
si, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri tarafından, 
2010/85 Esas Sayısı ile açılan dava reddedildi.
TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Var-
lıkları Koruma Vakfı vekili Av. Ömer Aykul tarafından, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığına karşı, 6.11.2010 gün ve 27751 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Madencilik Fa-
aliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinin 1. fıkrasının 
(cc) bendi, 11. maddesinin 2. fıkrası, 24. maddesinin 1. ve 2. fık-
raları, 39. maddesinin 2. fıkrası, 111. maddesinin 2. fıkrası, 116. 
maddesinin 1., 2., 4. ve 6. fıkraları, 119. maddesinin 1. fıkrası, 
120. maddesinin 1. fıkrası, 123. maddesinin 1. fıkrası, 124. mad-
desinin 1. fıkrası, 125. maddesinin 1. fıkrası ve 126. maddesinin 
1. ve 2. fıkralarının iptali ile 24.6.2010 gün ve 27621 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu’nda ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 5995 sayılı Kanu-
nun 3., 11. ve 19. maddelerinin Anayasaya aykırılığı nedeniyle 
Anayasa Mahkemesine gönderilmesi istemi üzerine açılan dava 
dosyası incelenerek Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilen 
davaya ilişkin sonuç bölümü şu şekilde açıklandı:
Sonuç
10.6.2010 günlü, 5995 sayılı Maden Kanunu’nda ve Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un:
A- 2. maddesiyle 4.6.1985 günlü, 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 3. mad-
desine eklenen “Muhammen Bedel: I. Grup (a) bendi madenler için mülk 
sahibinin izni alınarak verilen ruhsatlarda veya ruhsat süre uzatım işlem-
lerinde madenin cinsi, rezervi ve yeri dikkate alınarak ilgili il özel idaresi 
tarafından belirlenen bedeli.” tanımının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve 
iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,
B- 3. maddesiyle 3213 sayılı Kanun’un 7. maddesinin yeniden düzen-
lenen birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin 
REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,
C- 3. maddesiyle 3213 sayılı Kanun’un 7. maddesine eklenen;
a- “Özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, yaban hayatı koruma ve 
geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı 
Kıyı Kanununa göre korunması gerekli alanlar, 1 inci derece askeri yasak 
bölgeler, 1/5000 ölçekli imar planı onaylanmış alanlar, 1 inci derece sit 
alanları ile madencilik amacı dışında tahsis edilen ve Genel Müdürlük 
tarafından uygun görüş verilen elektrik santralleri, organize sanayi böl-
geleri, petrol, doğalgaz ve jeotermal boru hatları gibi yatırım alanlarına 
ait koordinatlar ilgili kurumlar tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir.” bi-
çimindeki ikinci fıkranın Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin 
REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,
b- “Bu alanlara yapılan ruhsat müracaatlarının hak sağlaması halinde 
iki ay içinde harç ve teminatın yatırılmasından sonra bu alanlara ilişkin 
ilgili kurumlardan izin alınması için müracaat sahibine bir yıl süre veri-

lir. Bu süre içinde izin alınması durumunda Kanunun 16’ncı maddesine 
göre ruhsat düzenlenir, izin alınamaması halinde müracaat reddedilir. 
Müracaat alanının bir kısmının bahse konu alanlarla çakışması halinde, 
çakışan alan dışındaki serbest alana ilişkin olarak iki aylık süre içinde Ka-
nunun 16 ncı maddesine göre müracaatta bulunulması halinde ruhsat 
düzenlenir. Aksi halde tüm müracaat alanı bu süre sonunda müracaat-
lara açık hale gelir.” biçimindeki üçüncü fıkranın Anayasa’ya aykırı olma-
dığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,
c- “Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında maden arama ve iş-
letme faaliyetleri ile bu faaliyetler için gerekli geçici tesislere çevresel 
etki değerlendirme raporunda belirlenen esaslar dahilinde izin verilir. 
Alınan izinler, temditler dahil ruhsat hukuku sonuna kadar devam eder.” 
biçimindeki beşinci fıkranın Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal iste-
minin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,
d- “Uygulanan yöntem, teknoloji ve derinliğe bağlı olarak projesi Genel 
Müdürlükçe uygun bulunan yeraltı madencilik faaliyetlerinin tekabül 
ettiği yüzey alanı için herhangi bir izin alınmaz. Yeraltı madencilik faa-
liyetlerine bağlı olarak gerekli olan yerüstü tesisleri veya galeri ağzının 
isabet ettiği alan için gerekli izinlerin alınması zorunludur.” biçimindeki 
altıncı fıkranın Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 
Osman Alifeyyaz  Paksüt’ün  karşı oyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
D- 3. maddesiyle değiştirilen 3213 sayılı Kanun’un 7. maddesinin on 
ikinci fıkrasının “İmar alanları içinde kalan madencilik faaliyetleri, ilgi-
li yerel merciden izin alınarak yapılır.” biçimindeki birinci cümlesinin 
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,
E- 3. maddesiyle düzenlenen 3213 sayılı Kanun’un 7. maddesinin on 
yedinci fıkrasının “Kurul, Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu ba-
kanın başkanlığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, diğer yatırımcı ku-
rum ya da kuruluşun bağlı olduğu bakan/bakanlar ve yatırım kararına 
onay veren kurumun ilgili olduğu bakan olmak üzere asgari üç kişiden 
oluşur. Ancak, yatırımcı kuruluşun Devlet Planlama Teşkilatının bağlı 
olduğu Bakanlığa veya Bakanlığa bağlı ilgili veya ilişkili bir kurum ve 
katılımcı sayısının üçün altında olması halinde Sanayi ve Ticaret Baka-
nı Kurula katılır. Kurul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı veya ilgili taraf 
bakanlardan herhangi birinin daveti üzerine toplanır  …” bölümünün 
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,
F- 19. maddesiyle 31.8.1956 günlü, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16. 
maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına 
ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,
G- 19. maddesiyle 6831 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrasın-
dan sonra gelmek üzere eklenen,
a- “Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim 
edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanları rehabilite 
edilir. Rehabilite maksadı ile bu alanların orman yetiştirilmek üzere inşa-
at, yıkıntı ve hafriyat atıkları ile doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale 
getirilmesi için Büyükşehir mücavir alanlarında Büyükşehir belediyele-
rine, diğer yerlerde ise il ve ilçe belediyelerine bedeli karşılığında izin 
verilebilir.”  biçimindeki dördüncü fıkranın Anayasa’ya aykırı olmadığına 
ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,
b- “Maddenin uygulanması ile ilgili tanım, şekil, şart ve esaslar yönetme-
likle düzenlenir.” biçimindeki beşinci fıkranın Anayasa’ya aykırı olmadı-
ğına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, karar verildi.

Anayasa Mahkemesi Kararı’nın tam metnine www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2012/10/20121006-11.htm sayfasından ulaşılabilmektedir. 

Eylül 2012





15 Ekim 201220

Dünyadan Haberler
www.madencilik-turkiye.com

Anglo American Platinum, 
Grev Yapan 12.000 İşçinin Görevine Son Verdi 
Dünyanın en büyük platin üretici olan Anglo American Plati-
num (Amplats), kötü çalışma ve ödeme koşulları nedeniyle gre-
ve gitmiş olan 12.000 Güney Afrikalı işçisini işten çıkardı. Bu sert 
işten çıkarma eylemi, ülkenin genelinde yaşanan grevlere karşı 
bir önlem olarak değerlendiriliyor. Şirketten yapılan açıklamaya 
göre çalışanların Rustenburg bölgesinde bulunan 5 madende 
yaptıkları yasadışı grevler ve iş bırakmaları nedeniyle şirketin 
platin üretiminde 39.000 onsluk bir düşüş meydana gelmiş. 
Üretimdeki bu düşüşün şirkete verdiği zararın yaklaşık olarak 78 
milyon USD olduğu belirtiliyor.
Büyük ses getiren Lonmin Madeni Grevi nedeniyle Maden’de 
yaşanan 6 haftalık duraklamanın ardından Amplats’ın işlet-
melerinde de üretim duraksaması 3. haftasına girmişti. Lon-
min Madeni’ndeki grevde bilindiği üzere büyük olaylar çıkmış, 

olaylarda toplam 48 ölüm gerçekleşmiş ve iki ayrı sivil toplum 
örgütü arasında büyük çatışmalar yaşanmıştı. Amplats’ın yet-
kililerinden yapılan açıklamalara göre şirketin Rustenburg’daki 
işletmelerinin dördünde, yeterli sayıda eleman olmaması ne-
deniyle sadece çok önemli ve gerekli hizmetler sağlanabiliyor. 
İşten çıkarılan 12.000 işçinin hiçbir görüşmeyi kabul etmemesi 
ve çağrılara rağmen işlerine dönmemeleri gerekçe gösterilerek 
işten çıkarıldıkları belirtiliyor.
Şirket ayrıca Union ve Amandelbult işletmelerinde, grevin o 
bölgelere de sıçraması nedeniyle üretimi durdurma kararı al-
mak zorunda kalmıştı. Fakat söylenenlere göre bu işletmelerde 
en kısa zamanda, yerel yönetimin ve şirket hissedarlarının des-
tekleri ile faaliyete geçilecek.  

Ekim 2012

Vale, İki Pelet Tesisindeki Üretimleri 
Durdurma Kararı Aldığını Açıkladı 
Brezilya merkezli madencilik devi Vale, düşen çelik talebi ne-
deniyle São Luís ve Tubarão işletmelerindeki pelet tesislerini n 
faaliyetini geçici olarak durdurma kararı aldığını açıkladı. Şir-
ketin demir üretiminin büyük bir bölümü sinter beslemesinde 
kullanılarak, peletleme işlemi için gereken besleme azaltılacak. 
Dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi ve ithalatçısı konu-
mundaki Vale’nin bu kararı, çelik endüstrisindeki değişimin de 

sinyallerini veriyor olabilir. Bununla birlikte azalan pelet ihtiyacı 
nedeniyle sinter beslemenin arttırılması da firmanın diğer bir 
stratejisi.
Üretimi durdurulan pelet üretim tesislerinin 2012 ilk yarı üretim 
miktarı 4,93 milyon ton. Vale’nin toplam üretiminin % 18,3’lük 
kısmını karşılayan tesislerin kapanmasının ardından çalışanlar, 
diğer tesislere kaydırılacak.  

Ekim 2012

Anglo American ve Codelco, 
Şili’deki Gerginliği Tatlıya Bağladıklarını Açıkladı 
Yaklaşık bir yıldan bu yana devam eden Anglo American ve Şili 
hükümetine bağlı Codelco firmaları arasındaki, Şili’deki bakır 
sahaları nedeniyle ortaya çıkan ve mahkemelere taşınan ger-
ginlik, firmaların anlaşmaya vardıklarını duyurması ardından 
son buldu. Anlaşmaya göre Anglo American, Şili’deki bakır sa-
halarını elinde tutmaya devam edecek ve bu sahaların sahibi 
olan Anglo American Sur isimli şirketteki hisseleri % 75,5’ten % 
50,1’e düşecek. Anglo American’ın elinden çıkaracağı % 24,5’lik 
hisse, Codelco ve Japon merkezli Mitsui firması ortaklığı (JV) ta-
rafından 1,7 milyar USD karşılığı satın alınacak. JV ayrıca % 0,9’u 
Anglo American ve % 4,1’i Mitsubishi’den olacak şekilde, 1,1 
milyar USD nakit karşılığı, sahip olduğu hisse miktarını % 29,5’e 
çıkartacak.
Anlaşma sonrası JV ve Mitsubishi, Anglo American Sur yöneti-
minde bazı kararlarda söz sahibi de olabilecek. Anglo American 
ayrıca, Anglo American Sur’un sahip olduğu ve Codelco tarafın-
dan 400 milyon USD değer biçilen, henüz arama aşamasında-
ki sahayı da Codelco’ya verecek. Anlaşma kapsamındaki nakit 

transferinin gerçekleşmesinin ardından Anglo American’ın 
Şili’de ödemesi gereken verginin 280 milyon USD olacağı söy-
leniyor. Codelco CEO’su Thomas Keller anlaşma sonrası yaptığı 
açıklamada, sağlanan anlaşma ile bundan böyle hisse sahibi şir-
ketlerin değer kazanmış olacaklarını ve önümüzdeki dönemde 
de ortak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi.  

Eylül 2012
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Altın 6 Aylık Dönemde 
En Yüksek Seviyeye Ulaştı 
Altın fiyatları, geçtiğimiz yıl 6 Eylül tarihinde ulaştığı 1.921 USD 
rekor seviyesinden bu güne, en yüksek seviyelere ulaştı. Spot al-
tının satış fiyatı Eylül ayı ortalarında 1.780 USD sınırını aştı. Genel 
olarak 1.700 USD’nin üzerinde seyreden fiyatlardaki yükselişin 
sebepleri olarak Şubat’tan bu yana yumuşayan mali politikala-
rın etkisi ve uzun vadeli faizlerin düşük olması gösterilmekte. 
Analistler, bu sene sonu 1.800 USD seviyelerine ulaşacağını tah-
min ettikleri altın fiyatları için önümüzdeki yılda da 2.000 USD 
sınırının aşılacağını tahmin ediyorlar.
Konu ile ilgili olarak Newmont Mining Corp.’un CEO’su Richard 
O’Brien’ın Denver Gold Forum’da yaptığı açıklamada altın fiyat-
larının 2.000 USD sınırını aşmasının hiç de imkansız olmadığını 
vurguladı. Altın fiyatlarındaki artış ile birlikte şirketinin hisse de-
ğerlerinin de ciddi oranda arttığının üzerinde duran Newmont 
CEO’su yatırımcılara, altın almaktansa hisse seneti almanın daha 
karlı bir girişim olacağını aktardı. Amerika Birleşik Devletleri’nin 

düzelen ekonomisinin Çin, Hindistan ve Orta Doğu üzerinde 
pozitif bir etkisi olduğu ve en çok altın tüketen bu ülkelerin altın 
alımlarını arttırdığı söylenenler arasında.  

Eylül 2012 

Amerika, Artan Doğalgaz 
Fiyatları Nedeniyle Kömüre Dönüş Yapıyor 
Amerika Birleşik Devletleri, doğalgaz fiyatlarındaki artış ve kö-
mür fiyatlarındaki düşüş nedeniyle elektrik üretiminde kömür 
kullanımını arttırmayı planlıyor.
Kıtada hafif geçen kış mevsimi sonrası doğalgaz stoklarının art-
mış olması ve rekor seviyelerdeki doğalgaz üretimi, Nisan ayın-
da doğalgaz fiyatlarının son 10 yılın en düşük seviyesine gelme-
sine sebep olmuş, bu düşüş enerji üreten firmaları kömürden 
uzaklaştırıp, doğalgaza yöneltmişti. Fakat aradaki fiyat farklılığı 
da, doğalgaz fiyatlarında artış yaşanması nedeniyle kapanmaya 
başlamıştı. Aradaki fiyat farkı Eylül ayı sonlarında, Ağustos ayın-
dan bu yana en yüksek değer olan 1,25 USD / mmBtu  seviye-
lerine ulaşıp, elektrik üretiminde doğalgaz kullanımının önüne 
geçildi. Enerji üreticilerinin yaptığı açıklamaya göre Amerika Bir-
leşik Devletleri için 1 USD / mmBtu seviyesi, doğalgaz ve kömür 
kullanımını eşit şartlara getirmekte.

Bir çok enerji üretcisi tesislerini tekrar kömüre döndürmek için 
çalışmalara başlandığını belirtirken, kış mevsimine girilirken 
aradaki fiyat farkının artma eğiliminde olması bekleniyor.  

Eylül 2012 

Lonmin’in Madenindeki Grev, 
Maaş Artışının Kabul Edilmesiyle Son Buldu 
Lonmin şirketinin Güney Afrika’daki Marikana Madeni’nde 6 
haftadır süren grev, 18 Eylül’de grevcilerin yüksek bir maaş ar-
tışını kabul etmesinin ardından sona erdi. Grev süresince mey-
dana gelen olaylarda 45 kişi hayatını kaybetti ve Güney Afrika 
ekonomisinin en önemli gelir kaynağı ciddi şekilde sarsıldı. 
Johannesburg’un 100 km dışındaki bir futbol sahasında topla-
nan grev yapan işçiler, yetkililerin % 22’lik maaş artışı teklifini 
duyunca sevinç çığlıkları attılar.

Grev sözcüleri ve işçiler, bu büyük başarı sonrası şaşkınlık ve 
mutluluklarını gizlemediler. Bu % 22’lik artışın daha önce ben-
zerinin olmadığını ve bunun büyük bir gelişme olduğunu söy-
lediler. Bunun yanında bazı analistler de bu yüksek orandaki 
artışın ülkedeki diğer madenlerde dalgalanma yaratabileceğini 
düşünüyor. Metal fiyatlarının düşük seyretmesi, işçi maaşları ve 
elektrik giderlerindeki artış sonrası işçilerin daha yüksek ücret 
talepleri, üreticileri ciddi sıkıntılara sokabilir.  

Eylül 2012 
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Baz Metal Üreticilerinin 
Maliyet Kontrolü ve Verimliliğe Eğilmeleri Bekleniyor 
Uluslararası derecelendirme firmalarından Fitch Ratings’in ha-
zırladığı bir rapora göre, baz metal üreticisi şirketler önümüz-
deki 12 ila 18 ay boyunca hacim büyümesi ve genişleme yerine, 
verimlilik ve maliyet kontrolü üzerine eğilecekler. Bakır, alümin-
yum, nikel ve çinko pazarı ve üreticilerine odaklanmış olan ra-
pora göre Çin’in talebi pazarları domine etmeye devam etmekte 
ve bununla birlikte saha spekülasyonlarını ve enflasyonu engel-
leme çalışmaları endüstriyel üretim ve talebi yavaşlatmakta. Ve-
rilen bilgilere göre gelişmiş pazarlarda da talepler önceki bek-
lentilerin altında kaldı.
Analistlere göre kentleşmeye doğru yükselen eğilimler ve üre-
timlerdeki globalizasyon, metal talebinin artışına destek sağla-
yacak. Üreticiler gelecekteki talep azalmasına hazırlanmak için 
projelerini mümkün olan en düşük maliyetlerle ve sermayeyle 
yürütmeye çalışacak. Bu sebeple altyapı ve tesis yenilemeleri-
nin gerektiği projelerin, sağlam hukuki yapısı olan ve nitelikli 

işgücü yüksek bölgelere öncelik verilecek şekilde ele alınması 
bekleniyor. Bu altyapı yenilemelerinin kısa vadede sermayeye 
bir katkısı olması beklenmese de uzun vadede önemli kazançlar 
sağlayabileceği görüşünde birleşiliyor. 

Eylül 2012 

Glencore - Xstrata Birleşmesinde , 
Yeni Teklif Sonrası AB Antitröst Onay Süreci Devam Ediyor 
Gerçekleşirse gelmiş geçmiş en büyük birleşmelerden birisi ola-
cak olan Glencore - Xstrata birleşmesi süreci Glencore’un teklifi-
ni 33 milyar USD’ye çıkarması sonrası hareketlilik kazandı. Ekim 
başında duyurulan gelişmeye göre, Xstrata’nın ikinci en büyük 
hissedarı Qatar Holding’in önceki aylarda anlaşmayı kabul et-
meyeceğini ve Glencore’un teklifini iyileştirmesi gerektiğini söy-
lemesi üzerine Glencore yeni bir teklif ile Xstrata hissedarlarının 
karşısına çıktı.
Ekim ayı başında karara bağlanması gereken teklifin içeriğinde 
de değişiklikler bulunuyordu. CEO görevine Xstrata’nın CEO’su 
Güney Afrikalı Mick Davis’in gelmesi planlanırken Glencore’un 
yeni teklifi sonrası bu göreve Glencore’un en büyük tekil hisse 
sahibi olan Ivan Glasenberg’in getirilmesi gündemdeydi.
Tüm bu gelişmeler sonunda Xstrata’nın bu teklifi kabul etmesi 
bekleniyordu. Özellikle Qatar Holding’in Glencore’dan önceki 
teklifi yenilemesini istemesinin ardından istediğini almış olma-

sı, bazı küçük hisse sahiplerinin karşı çıkmasına rağmen, Xstrata 
tarafındaki son engelin ortadan kalkmış olduğu şeklinde değer-
lendiriliyordu. Gelişmelerin ardından iki firma 1 Ekim tarihinde 
yeni teklifi kabul ettiklerini açıkladılar. Rakamlarda tam bir onay 
sağlandı ve şirketin CEO’luk görevine ilk 6 ay Mick Davis’in, ardın-
dan Ivan Glasenberg’in getirilmesinde karara varıldı.
Bu gelişmenin ardından Avrupa Birliği antitröst otoritesi, dün-
yanın 4. büyük madencilik şirketine yol açacak olan birleşmenin 
uygunluğunu araştırmak için başvuruyu kabul ettiğini duyurdu. 
AB tarafından kurulmuş olan komisyon 25 günlük bir süreç so-
nunda başvuruyu kabul edecek, reddedecek veya daha derin 
bir araştırma yapmak üzere daha fazla süre isteyecek. Özellikle 
çinko pazarında çok büyük bir güç olacak olan birleşmenin, bu 
ticari mal için detaylıca değerlendirilmesi bekleniyor. Otorite ta-
rafından onay verilmesi halinde Glencore - Xstrata, Avrupa çin-
ko pazarının % 50’sinin kontrolünü ele geçirmiş olacak. 

Ekim 2012

Centerra Gold Asya’da Üretimlerini Arttıracak 
Centerra Gold, 20 Eylül tarihli iki duyuru ile Kırgızistan’daki Kum-
tor Madeni’ndeki değirmenlerini 7 haftalık duraklama sonrası 
tekrar çalıştırdığını ve Moğolistan’daki iki projesinden birinde 
yığın liçi tesisini yeniden kullanma iznini, diğerinde de işletme 
ruhsatını aldığını duyurdu.
Centerra, Kumtor Madeni’nde 23 Temmuz tarihinden bu yana 
değirmene beslenen düşük tenörlü yüzey stoklarının bitmiş ol-
ması sebebiyle üretim yapamıyordu. Üretimdeki duraklamanın 
birçok sebebe bağlı olduğu bildirilen madende, mevcut çalış-
maların tamamlandığı ve planlandığı gibi Eylül ayında yeniden 

üretime geçildiği açıklandı.
Centerra ayrıca Moğolistan’daki Boroo Madeni’ndeki yığın liçi 
tesisini tekrar kullanıma açabilmek için ruhsatlandırma çalışma-
larını başarıyla tamamladığını açıkladı. Bu ruhsatlandırma ile şir-
ket, Aralık ayından sonra altın üretimini 2.000 ons/ay arttırmayı 
planlıyor. Doğu Moğolistan’daki Altan Tsagaan Ovoo geliştirme 
projesi için de işletme ruhsatını aldığını duyuran şirket, bu ruh-
sat ile Moğolistan’daki varlıklarını sağlamlaştırdıklarını kamuo-
yu ile paylaştı. 

Eylül 2012
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Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanında ürettiği çözümler ve 
yer bilimleri alanında kullanılan ürünlerle adından söz ettiren 
Başarsoft, her yıl tekrarladığı MapInfo kullanıcı konferansları-
nın 7’ncisini 4 Ekim Perşembe günü Ankara - Sheraton Otel’de 
gerçekleştirdi. Başarsoft’un temsilciliğini yaptığı Pitney Bowes 
- MapInfo yazılımı kullanıcılarına yönelik olarak düzenlenen 
konferansa kamu ve özel sektördeki MapInfo kullanıcıları ilgi 
gösterdi. Konferans, çalışmalarında MapInfo kullanan çeşitli 
maden şirketleri tarafından da ilgiyle takip edilirken, progra-
mın kullanıcıları ve Başarsoft’un çözüm ortakları tarafından 
yapılan sunumlar ile CBS’nin günlük hayatımızın ve iş yaşantı-
mızın ayrılmaz bir parçası olduğu gözler önüne serildi. 
7. MapInfo kullanıcı konferansının öğleden sonraki bölümün-
de gerçekleştirilen “Yer Bilimleri” özel oturumu ise özellikle 
maden şirketleri tarafından ilgi gördü. Bu bölümde ilk sunuşu 
MTA Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordina-
törü Dr. Engin Öncü Sümer gerçekleştirdi. Sümer tarafından 
MTA’da yapılan Sayısallaştırma ve CBS Veri Tabanı çalışmaları 
ile ilgili bilgiler aktarıldı. Sümer’in ardından Encom Discover ve 
Discover 3D yetkilisi Chris Jenkins sunumunu yapmak için söz 

aldı. Jenkins sunumunda Encom Discover ve Discover 3D’nin 
güncellenmiş yeni versiyonları ile geçmiş versiyonları arasın-
daki farklar ile ilgili bilgilendirme yaparken, yeni versiyondaki 
farklar masaya yatırıldı. Yeni versiyondaki değişikliklerin görsel 
olarak karşılaştırıldığı sunum, katılımcılar tarafından ilgi gö-
rürken seminere katılanlar arasında Tüprag Metal Madencilik, 
Koza Altın İşletmeleri, Kenz Madencilik, Galata Madencilik, Yıl-
dızlar SSS Holding, Özdemir Antimuan İşletmeleri gibi özel şir-
ketlerden temsilciler, bazı üniversitelerden öğretim görevlileri 
ve kamu kurumlarından yetkililer yer aldı. 

7. MapInfo Kullanıcıları Konferansı

İlki geçtiğimiz yıl düzenlenmiş olan Business- Forum firmasının 
Mediterranean Steam Coal Markets Konferansı, İstanbul Ceylan 
Intercontinental Hotel’de gerçekleştirildi. İki gün süren etkinli-
ğe ağırlıklı olarak kömür, enerji, çimento ve taşımacılık sektör-
lerinden yetkililer katıldı.
Temel olarak “Bölgesel Pazar Kapasitesi ve Tüketim Durum-
ları”, “Akdeniz Bölgesinde Buhar Kömürü Yükleme - Boşaltma 
ve Tedariklerin Yapılarındaki Değişiklikler”, “Kömür Lojistiği ve 
Deniz Yolu Ticareti”, “Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğu 
(CIS)” konularına odaklanılan etkinliğe özellikle yurtdışından 
ilgi fazlaydı. İlk bölümde özellikle Avrupa’daki ekonomik kri-
zin yaklaşmasına dikkat çekilirken diğer yandan da kimsenin 
“kriz” kelimesini kullanmak istememesi dikkat çekti. Önümüz-
deki dönemde kömür fiyatları ve doğalgaz fiyatları arasındaki 
dalgalanmanın iyi takip edilmesi gerektiği ve birçok bölgede 
kömür santrallerinin doğalgaz santrallerine dönüştürülmesinin 
büyük avantajlar sağlayacağı üzerinde duruldu. Ayrıca ülkemiz-
de de çalışmaları olduğunu yerel basından takip ettiğimiz kaya 
gazının da önümüzdeki dönemde enerji hammaddesi olarak 
önemli bir yer elde edeceği konuşulanlar arasındaydı.
Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika kömür ihracatı ile Ak-
deniz Bölgesi’nin kömür ihracat rakamlarının karşılaştırıldığı 
ikinci bölüm dinleyiciler tarafından büyük ilgi toplarken önü-
müzdeki dönemde özellikle Akdeniz Bölgesi kömür ihtiyacı-
nın en uygun fiyatlarla karşılanması için düşünceler paylaşıldı. 

Etkinliğin ilk gününden, çimento sektöründe kömürün önemi 
ve taşımacılık sektörünün kömür taşımacılığında geldiği son 
nokta konuları, konusunda uzman konuşmacılar tarafından iz-
leyicilere aktarıldı.
Etkinliğin ikinci günü yapılan panellerde ise Türkiye’nin enerji 
sektöründe geldiği son nokta izleyicilerle paylaşıldı ve Avru-
pa’daki krizin ülkemiz üzerindeki etkileri üzerinde duruldu. Ülke-
mizdeki bazı özel sektör yatırımlarından ve TTK’nın güncel veri-
lerinden bahsedilen panellerde ayrıca Rusya’nın ve Ukrayna’nın 
kömür ihracatı hakkında bilgiler de verildi. Etkinliğin ikinci 
günü, gerçekleştirilen İstanbul gezisinin ardından sona erdi. 

Mediterranean Steam Coal Markets Konferansı 
İstanbul’da Gerçekleşti 
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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Kastamonu Yatırım Des-
tek Ofisi tarafından 04 Ekim 2012 tarihinde İstanbul, Kastamonu 
Sanayici İş Adamları Derneği (KASİAD)’nde gerçekleştirilen Ma-
den Sektörü Toplantısı, İstanbullu Madenciler tarafından ilgiyle 
karşılandı. Toplantıya, maden sektöründe faaliyet gösteren iş 
adamları ve Türkiye Madenciler Derneği ile Yurt Madenciliğini 
Geliştirme Vakfı katılım sağlarken, toplantıda Kastamonu’nun 
yatırım ortamı, demografik yapısı ve maden varlığı ile ilgili bilgi-

ler katılımcılara aktarıldı. Yeni teşvik sisteminde madenciliğin yeri 
ve KUZKA tarafından sağlanan teknik ve mali destekler hakkında 
bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirilirken, teşvik belgeli yatı-
rım tutarları ile istihdam sayıları, yıllık maden ruhsat müracaatları 
ve düzenlenen ruhsat sayıları ile Kastamonu’nun ilçeler bazında 
maden rezervleri hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Ayrıca ileriye 
dönük olarak KUZKA ile ortak yapılabilecek çalışmalar üzerine 
ikili görüşmeler gerçekleştirildi. 

KUZKA İstanbul’da Madencilerle Buluştu

13. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu, 10 - 12 Ekim 
2012 tarihleri arasında, Osmangazi Üniversitesi ev sahipliğin-
de gerçekleştirildi. İki yılda bir farklı bir üniversite tarafından 
farklı bir şehirde düzenlenen sempozyuma bu yıl da yurt içi ve 
dışından bilim insanları, özel sektör ve kamu temsilcileri katıl-
dı. Cevher hazırlama konusuyla ilgili tüm konularda bilimsel 
araştırma ve teknolojik gelişmelerin, akademi ve endüstri tem-
silcileri arasında tartışılmasının hedeflendiği sempozyumda 
bu yıl ilk kez sponsor firmaların yetkililerine de birer konuşma 
yapma fırsatı verildi. Bu tip sempozyumların en büyük destek-
çisi olan sponsorlara söz hakkı tanınması tüm katılımcılar tara-
fından memnuniyetle karşılandı. 
500’e yakın delegenin kayıt olduğu öğrenilen sempozyumda, 
tüm madenlerde fiziksel ayırma, kırma-eleme, flotasyon ve 
yüzey kimyası, hidrometalurji ve kimyasal işleme, malzeme 

karakterizasyonu, susuzlaştırma ve çevre, modelleme - simü-
lasyon, geri dönüşüm ve atık işleme gibi çeşitli konular ele 
alındı.  

13. Uluslararası 
Cevher Hazırlama Sempozyumu 
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Weir Minerals büyük bir yatırım 
programı açıklayarak, büyü-
yen Türkiye pazarı müşterilerini 
desteklemek adına Türkiye’ye 
bir satış ve servis merkezi açtı. 
Türkiye’de maden ve agrega 
sektöründe 20 yılı aşkın bir 
süredir faaliyet göstermekte 
olan Weir Minerals, Türkiye ça-
pındaki müşterilerinin operas-

yonlarını destekleyebilecek yeni ofisini stratejik bir noktada 
faaliyete geçirdiğini duyurdu. Şirketin İstanbul’da açılan yeni 
satış ve müşteri destek merkezi, 600 m2’lik kapalı alanda Weir 
Minerals’ın mühendis ekibine de ev sahipliği yapıyor. Stratejik 
bir lokasyonda açılan servis merkezi, 
ekipmanların hızlı bir şekilde tamir 
edilmesi ve müşteriye özel düzenli 
servis programlarının hayata geçiril-
mesi, arızalar arasında geçen sürenin 
artırılıp parça değişimi için ihtiyaç 
duyulan duruş sürelerinin de en aza 
indirgenmesi konusunda önemli rol 
oynayacak. Merkezde depolanacak 
olan yedek parça stokunda Weir Mi-
nerals müşterileri tarafından yoğun 
olarak sipariş edilen parçalar da bu-
lunacak ve müşteri tesislerine hızlıca 
sevk edilebilecek.
Weir Minerals, Türkiye’nin maden ve 
agrega sektöründeki büyük firmaları-
nı, yurt içinde ve yurt dışında her daim destekleyen bir firma 
konumunda yer almaktadır. Bu yılın başlarında Türkiye merkez-
li yüklenici firma Tekfen ile Fas’ta yer alan 200 km uzunluğun-
daki boru hattı işi için yaklaşık 10 milyon Sterlin’lik (12,5 milyon 
EUR) anlaşma imzalanmıştır. Fas’taki bu proje, 200 km’lik yeni 
ve büyük çaplı bir boru hattı için 30 adet pompanın kullanımı-
nı içermektedir. Bu uzun boru hattıyla Khouribga’da bulunan 

madenlerden, Jorf Lasfar’ın kıyı kesimlerine işleme ve sevkiyat 
işlemleri için fosfat kayası taşınacaktır.
Weir Minerals bu proje için, Türkiye merkezli üstlenici firma Tek-
fen tarafından seçilmiştir. Tekfen, Fas devleti tarafından işletilen 
OCP (Office Chérifien des Phosphates) için projeyi yürütmekte-
dir. OCP yılda 2,85 milyar Poundluk fosfat kayası ve türevi mal-
zeme ihraç etmektedir. Bu rakam Fas’ın yıllık ihracat miktarının 
dörtte birine karşılık gelmektedir.
Malzemeyi taşımak için kullanılacak olan 6 adet Warman® 500 
U-HTPP yüksek basınçlı pompa, rotanın başlangıcında seri ola-
rak bağlanacaklar ve boru hattı 2 adet güçlendirici istasyona 
ulaşacaktır. Bu güçlendirici istasyonların bir tanesinde seri bağlı 
5 adet, diğerinde ise seri bağlı 4 adet 12/10 T-AHPP pompa bu-
lunacaktır. Weir Minerals ayrıca bu 15 pompanın yedeklerini de 

sağlamaktadır.
Boru hattının 2013 yılında faaliyete 
geçmesi beklenirken, bu boru hat-
tı sayesinde OCP şu anda kullandığı 
demir yolu taşımacılığı yönteminden 
vazgeçecek ve ayrıca bu boru hattı, 
çıkan maden miktarının gözle görülür 
bir şekilde artmasını sağlayacak. OCP 
tarafından çıkartılan fosfat taşları tüm 
dünyada gübre üretilmesinde ve bir 
çok kimyasal projede kullanılmakta-
dır.
Weir Minerals Genel Müdürü Tony G 
Locke: “Türkiye, gelecekteki büyüme-
miz için çok büyük bir önem taşımak-
tadır. Türkiye merkezli müşterilerimi-

ze verdiğimiz desteğin seviyesini arttırabilmek için açtığımız 
servis merkezi üzerinden, müşterilerimiz için kritik olan tamir 
ve bakım işlerini daha hızlı ve verimli yapabileceğiz” şeklindeki 
açıklaması ile ülkemizin şirketi için önemini dile getirdi.
Weir Minerals Europe, tüm madencilik, taşıma, öğütme ve atık 
yönetimi gibi proseslere sahip endüstrilere, 30’u aşkın farklı 
bölgede, A’dan Z’ye destek vermektedir. 

Weir Minerals, 
Türkiye Yatırım Planını Açıkladı
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Çayeli Bakır İşletmeleri, iş ve işçi güvenliğine son de-
rece önem veren bir maden üretim şirketidir. İnsan 
hayatına verilen değerden dolayı şirket, yer altında 
tehlikeli olabilecek riskli noktalara operatörleri-
ni göndermek yerine, yüksek maliyetli bile olsalar 

uzaktan kumandalı makine ve ekipmanları göndermeyi tercih 
etmektedir. Çayeli’nde geçtiğimiz aylarda böyle bir ortamda 
kullanılan uzaktan kumandalı Sandvik TORO1400 model yük-
leyici, yer altı bakır madeninde bulunan katlar arasında, çıkarı-
lan cevheri kamyonlara taşırken, kat arasından düşen bir kaya 
parçası nedeniyle hasar görmüştür. Makinanın dizel motoru, 
tork konvertörü, aksları ve şase aksamı tamamen hasar görüp 
makina neredeyse çalışamaz hale gelmiştir. Ağır hasar görmüş 
olan yükleyici yer altından çıkarılarak işletmenin atölyesine 
getirilmiştir. Bu sırada, Çayeli Bakır İşletmeleri Bakım Müdürü 
Andrew Abbott, yükleyicideki hasar tespitinin yapılması ve 
onarım işleriyle ilgili olarak Sandvik ekibi ile irtibata geçmiştir.

Sandvik Madencilik Bölümünün uzman servis ekibinin makina 
üzerinde yapmış olduğu incelemeler ve Çayeli Bakır İşletme-
leri ile yapılan görüşmeler sonucunda yükleyicinin tamir edi-
lebileceğine karar verilmiş ve makine, yapılacak işlemler için 
Sandvik’in Trabzon şubesindeki atölyeye götürülmüştür.

Yer altı makinalarının bakım, onarım ve servisi konularında 30 
yıldan fazla tecrübeye sahip olan Nusret Uzunaksu liderliğin-
deki Sandvik Madencilik Bölümü servis ekibi makinayı teslim 
aldıktan sonra,  tüm çevre, sağlık ve güvenlik konularındaki so-
rumlulukları da yerine getirerek çalışmalarına başlamıştır. 

Konunun buradan sonrasını Nusret Bey ile görüşüyoruz. Nus-
ret Bey ilk önce makina üzerindeki ataşmanların sökülmesiyle 
yedek parça tespitinin yapıldığını belirtiyor. Sonrasında ise şase 
düzeltilmiş ve eğilip kırılan parçalar onarılmış. Ardından makina 
temizlenip boyası yapılmış. Hasarlı parçaların tümü ise orijinal 
Sandvik marka yedekleriyle değiştirilmiş. En son makinaya yeni 
bir dizel motor takılmış ve fabrika ayarları test edilmiş. Burada 

birkaç cümle ile bahsettiğimiz tüm bu işlemlerin yaklaşık üç ay 
süren yoğun bir çalışma ile gerçekleştirildiğini aktaran Uzunaksu, 
sonunda makinayı çalışır hale getirmeyi başardıklarını söylüyor. 

Uzunaksu ve ekibinin gayretleri ile yeniden çalıştırılan 
TORO1400 şu anda Çayeli Bakır İşletmeleri yetkililerine teslim 
edilmiş durumda. 

Neredeyse hurdaya çıkan bir makinanın yeninden çalışır hale 
getirilmesi işlemi, belki de pek çok maden makinası için uygu-
lanabilecek ve böylece bu makinalar maden şirketlerinin eko-
nomisine kazandırılabilecek. Sandvik TORO1400 revizyonunun 
mimarı Nusret Uzunaksu’dan konuyla ilgili diğer bazı detayları 
da öğrendik.

Madencilik Türkiye (MT): Yer altı maden makinala-
rı uzmanlık alanınız. Daha önce TORO1400 reviz-
yonuna benzer bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?

Nusret Uzunaksu (NU): 
Böyle bir revizyon 
işini ilk defa yaptık. 
Başarıyla sonlandır-
dığımız çalışmamızı 
da oldukça kısa bir 
sürede gerçekleştirdi-
ğimizi düşünüyorum. 
En önemlisi de bu iş 
sayesinde eksikleri-
mizi görüp, tecrübe 
sahibi olduk. Böylece 
bir sonraki revizyon 
işinde çok daha hızlı 
hareket edip, makina-
yı daha da kısa sürede 
çalışır hale getireceği-
mize inanıyorum.

TORO1400 Yer Altı 
Yükleyicisi Revizyonu

Röportaj
www.madencilik-turkiye.com

Madencilik, bilinen en zorlu iş kollarından birisidir. Özellikle yer altı ma-
denciliğinde şartlar, gerek çalışanları gerekse makina ve ekipmanları teh-
like altında bırakabilmektedir. İşletmelerde zaman zaman meydana gelen 
kazalarda yüzbinlerce hatta milyonlarca dolarlık makinalar kullanılamaz 
hale gelebilmektedir. Bu duruma en iyi örneklerden birisi olarak, Çayeli 
Bakır İşletmeleri’nin Rize - Çayeli, Madenköy Bakır Madeni’nde meydana 
gelen bir kaya düşmesi olayını göstermek mümkündür. 
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(MT): Makinanın çalışır hale getirilmesi sürecin-
de birlikte çalıştığınız ekip arkadaşlarınızdan da 
bahseder misiniz?

(NU): Hidrolik, elektrik, kaynak ve boya konularındaki uzman 
ekibimizle atölyemizin tüm imkanlarını kullanarak çalıştık. Za-
man zaman Çayeli Bakır İşletmelerinden makinayı kontrol etmek 
için gelen ekiple de güzel bir işbirliğimiz oldu. Bundan sonra bu 
tür revizyon işlerinde uzman ekibimiz ve donanımlı atölyemizle 
Çayeli Bakır İşletmeleri’ne ve diğer ihtiyacı olan tüm müşterileri-
mize destek vermek üzere her zaman hazırız. 

(MT): Makinanın revizyonu sürecindeki iş ve çevre 
güvenliği çalışmalarınıza da değinir misiniz?

(NU): Revizyon işine başlamadan önce ekip arkadaşlarımıza 
çevre, sağlık ve güvenlik konularında eğitim verilmiştir. İş sü-
resince de kişilerin güvenliği gözetilmiş, çevreye herhangi bir 
zarar vermekten kaçınılmıştır. Bu konudaki kurumsal duyarlılığı-
mızı yaptığımız işte de göstererek herhangi bir iş kazasına sebe-
biyet vermeden revizyon işini başarıyla tamamladık. 

Ağır hasarlı TORO1400’ün yeniden çalışır hale getirilmesi 
konusunda Sandvik Madencilik Türkiye Bölge Müdürü Er-
gun Sokulluoğlu, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Ayhan 
Akdere’den de görüşlerini aldık

Ergun Sokulluoğlu: TORO1400 revizyonu, Sandvik Ma-
dencilik Satış Sonrası Hizmetler ekibimizin gayretli ve titiz ça-
lışmasıyla başarı ile tamamlanmıştır. Bizim için başarı, müşte-
rilerimizi memnun edip ihtiyaçlarını karşılayabildiğimiz ölçüde 
oluşmaktadır. Çayeli Bakır İşletmeleri ile uzun yıllardır çalışmak-
tayız. İşbirliğimizin karşılıklı güven ve başarılı uygulamalarla 

daha uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum.

Ayhan Akdere: Çayeli Bakır İşletmeleri’nden tamir edilmek 
üzere neredeyse hurda halinde teslim aldığımız bu makina-
nın, üç ay gibi kısa bir sürede revizyonunu tamamlayarak ye-
nisinden farksız hale getirebilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 
Uzman teknik ekibimiz, arkamızdaki güçlü Sandvik desteği ve 
müşterimiz ile yapmış olduğumuz karşılıklı işbirliği başarılı ol-
mamızı sağlamıştır. Sandvik makinalarımızın her türlü bakım, 
onarım ve revizyon işlerinde tecrübeli ve uzman kadromuzla 
müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye hazırız.  

Nusret Uzunaksu Özgeçmişi 
28.12.1957 İstanbul doğumlu.
1975-1977 yıllarında Çiftçiler AŞ Wolkswagen servisinde çalıştı.
1977-1979 yıllarında tank tamircisi olarak askerliğini yaptı.
1979 ‘da Aymak Makina San. ve Tic. AŞ’de Tamrock delici maki-
nalar servis teknisyeni olarak işe başladı. 
1985 yılında Aymak Mak. AŞ’den  ayrılıp Uluslararası Dış Tic. Şir-
ketinde servis teknisyeni olarak başladı. 21 yıl bu firmada aynı 
görevde çalıştı.
2007 yılında Sandvik AŞ’ye katıldı. 

Uzmanlık Alanları: Yer altı maden delici jumboları - Sandvik 
DD420-40
Yer altı solomatik üretim delici makinaları
Yer altı robolt mekanize bulon çakma makinaları
TORO1400  - LH514 maden yükleyicileri
Sandvik SX30 maden kamyonları
Yer üstü delici makinalar : Tamrock Ranger 700, DX700, DX800, 
Sandvik DI550

Ağır Hasar Gören TORO1400

Gerçekleştirilen Revizyon Sonrasında TORO1400
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Madencilik Türkiye (MT): Kendiniz ve firmanız 
hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Ahmet Ayser (AA): ODTÜ Petrol Mühendisliği bölümün-
den 1983 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl Türkiye Pet-
rolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğü’nde 
sondaj mühendisi olarak kariyerime başladım. TPAO’da 2006 
yılına kadar sondaj mühendisliğinden sondaj müdürlüğüne 
kadar her kademede çalıştıktan sonra TPIC (Turkish Petroleum 
International Company)’e geçtim ve 2006 - 2011 yılları arasında 

TPIC bünyesinde operasyon 
müdürlüğü yaptım. Benim 
döneminde TPIC jeotermal 
sondajlarında da yer almaya 
başladı. Türkiye’nin yanı sıra 
Suriye, Gürcistan, Kolombiya 
ve Kazakistan gibi ülkelerde 
yürütülen tüm sondaj saha 
hizmetlerinin sorumluluğunu 
aldım. 2011 yılında sektöre 
yeni ve çok sağlam bir giriş 
yapmış olan BORDRILL Sondaj 
Müteahhitliği ve Ticaret AŞ’de 
Sondaj Operasyon Müdürü 
olarak görevime başladım.

Biraz da BORDRILL’den bahsedecek olursam; BORDRILL 2011 
yılında Mapek Makine’nin yan kuruluşu olarak petrol, gaz, je-
otermal sondajlarında hizmet vermek amacıyla kuruldu. 2012 
yılı ikinci çeyreğinde 125 kişilik ekibi ile 3 sondaj kulesini, 1 
çimentolama ünitesini, bütün yan ekipman ve aksesuarları ile 
devreye alarak aktif olarak sondaj yapmaya başladı. Bu kap-
samda imzalamış olduğu uzun süreli sondaj sözleşmeleri ve 
taahhütlerini yerine getiren firmamız şu anda 2 adet 2012 mo-
del, 4000 metre delme ve 200 ton çekme kapasiteli, Top Drive 

sistemine sahip İtalyan Drillmec üretimi MR8000 sondaj maki-
nesi ve 1 adet 2012 model, 2000 metre delme ve 100 ton çek-
me kapasiteli, Top Drive sistemine sahip, Türkiye’deki ilk tam 
hidrolik ve otomatik HH102 sondaj makinesi ile toplam 3 adet 
sondaj makinesi, GJT95-27 HD-400 çift pompa ve çift motorlu 
çimentolama ünitesi ve API standartlarındaki ekip ve ekipmanı 
ile hizmet sunmaktadır.

(MT): Kulelerin ve ekipmanların seçimini yapar-
ken ne gibi unsurlara dikkat ediyorsunuz?

(AA): Öncelikle petrol ve gaz sondajında standartları belirle-
yen API (Amerikan Petrol Enstitüsü) standartlarını takip etmek 
ve API standardına sahip ürünleri kullanmak şirketimizin ilk 
prensibidir. Gerek sondaj makinelerimiz gerekse bütün ta-
mamlayıcı ekipmanlarımız API sertifikasına sahiptir.

Röportaj
www.madencilik-turkiye.com

BORDRILL,Türkiye ve 
Ortadoğu’nun En 
Büyüklerinden Biri Olmaya Aday

     BORDRILL 
olarak bizim 
en önemli 
avantajımız, 
Mapek Makine 
gibi tecrübeli 
bir firmanın 
bünyesinde 
kurulmak

Mapek Makine şirketlerinden olan BORDRILL, petrol, gaz ve jeotermal 
alanlarda sondaj müteahhitliği hizmetleri vermek amacıyla 2011 yılında 
kurulan bir şirket. Mapek ailesinin en genç üyesi olan BORDRILL, kuru-
luşunun ardından hızlı ve profesyonel bir şekilde faaliyetlerine başladı. 
A’dan Z’ye sondaj müteahhitliği hizmeti veren şirketin Sondaj Operasyon 
Müdürü Ahmet Ayser ile BORDRILL’i konuştuk.
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Şirket politikası olarak sertifikasız, test raporsuz ve iş güvenliği-
ni gözetmeyen hiçbir ürünü satın almıyoruz ve kullanmıyoruz. 
Önceliğimiz iş ve çevre güvenliği ve standardı olan ürünler.

(MT): Bu kısa sürede 3 sondaj kulesini ve çimento-
lama ünitesini çalıştırmak ve işletmeye almak çok 
zor bir iş. Bunun sırrı nedir?

(AA): Evet gerçekten önemli bir konu bu. Sizlerin de bildiği 
gibi sondaj kulesini devreye almak, birçok ekipmanı eksiksiz 
ve doğru olarak tedarik etmek üstelik bunları kullanacak ekip 
kurmak uzun zaman almaktadır. Bordrill olarak bizim iki önemli 
sırrımız var. Bunlardan ilki Mapek Makine’nin yani 1992 yılın-
dan bu yana sondaj ekipmanı tedariği yapan, engin ve yetişmiş 
kadrosu ile sektörde hizmet sunan bir firmanın bünyesinde 
kurulmak. Bu sayede tabi ki malzemelerimizi hızlı ve doğru bir 
şekilde tedarik etmekteyiz. İkinci olarak, operasyon ve sondaj 
mühendislerimizin bu konuda yıllardır sahip oldukları tecrü-
belerini hızlı bir şekilde sahaya yansıtmaları, uzun süre birlikte 
çalışmış olmaları ve ekibin özel, yetişmiş ve tecrübeli olması 
sayesinde bu süreci çok hızlı tamamlamak. Bakın burada be-
nim söylemek istediğim sondaj kulesi işletmek, devreye almak, 
sahada çalışan sondaj işçisinden, kulenin başındaki sondörden 
ofiste çalışan ithalat - satın alma birimine, tedarik birimine, hat-
ta iş geliştirme birimine kadar ekip işidir. Bu ekiplerden birinde 
sorun yaşamanız doğrudan sahadaki sondajınızı etkiler, şirketin 
tamamında rahatsızlık meydana getirir. Bu kademelerin hep-
sini tamamlarsanız bizler gibi kısa sürede kulelerinizi devreye 
alır, hızlı ve en iyi şekilde sondaj hizmeti sunmaya başlarsınız. 

(MT): Personel konusundan bahsettiniz. Özellikle 
deneyimli personele sahip olmak sektörde ger-
çekten bir sıkıntı. Siz nasıl aşıyorsunuz bu sorunu?

(AA): Bahsettiğim gibi özel sektörün/firmaların petrol, gaz 
ve jeotermal sondaj sektöründe çalışmaya başlaması sektörü 
oldukça hareketlendirdi ve buna paralel olarak 
deneyimli personel bulmak oldukça zorlaştı. 
BORDRILL sektörde, 10’u petrol mühendisi olmak 
üzere 24 mühendis ve 101 kişilik teknik kadrosu 
ile toplamda 125 kişilik personeli ile hizmet ver-
mektedir. Operasyon ekibimizi seçerken kişilerin 
tecrübe ve ekip çalışmasına uygunluğuna dikkat 

ediyoruz. Yeni baş-
layan çalışanlarımızı 
da meslek yüksek 
okullarından, konu-
sunda öğrenim gör-
müş gençlerden se-
çiyoruz. Uzman eki-
bimizin tecrübeleri-
ni genç arkadaşlara 
iletmesi için belirli 
periyotlarda düzen-
lediğimiz kurslarla 
personelimizin eği-
timini gerçekleştiri-
yoruz. 2011 yılında 
BORDRILL’in de 
katılmasıyla hızla 
genişleyen MAPEK 
ailesi, 2012 yılı iti-
bariyle 150 kişilik 
bir kadroyu geçmiş 
durumdadır.

(MT): Sektördeki hedefleriniz konusunda bilgi ve-
rir misiniz?

(AA): BORDRILL olarak sektördeki ilk hedefimiz sondaj kule 
sayımızı ve kapasitemizi daha da artırarak Türkiye’nin hatta 
Ortadoğu’nun seçkin petrol sondaj firmaları arasında yerimizi 
almak. Bu hedef için çalışırken tabi ki şirket ana politikalarımız 
olan iş güvenliği ve yüksek standartlarda ürün kullanımımız-
dan ve yeni nesil ve üst düzey kule çalıştırmaktan asla vazgeç-
meyeceğiz. 2015 yılına kadar hedefimiz BORDRILL’i Türkiye’nin 
en büyük petrol sondaj firması yapmak. Bu konuda ben ve 
deneyimli ve dinamik ekibim, bu işi rahatlakla başaracağımıza 
inanıyoruz.  
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Madencilik Türkiye (MT): Öncelikle Soma Kö-
mür İşletmeleri’nin kurulmasından önceki de-
neyimlerinizi sormak istiyoruz. Soma Kömür 
İşletmeleri’nin kuruluşuna kadar ki yaşantınız-
dan bahsedebilir misiniz? İsviçre’de bir üniversi-
tede jeoloji mühendisliği eğitimi aldığınızı biliyo-
ruz, buradan başlayabiliriz.

Alp Gürkan (AG): Evet İsviçre’deki bir üniversitede jeoloji 
eğitimi aldığım doğrudur. Oradaki jeoloji eğitimi ile buradaki je-
oloji eğitimini kıyaslamak benim için zor çünkü Türkiye’de üni-
versitede uzun süreli bir eğitimim olmadı. Ama Türkiye’ye göre 
İsviçre’de şu avantaj var; İs-
viçre, Alp Orojenezi’nin tam 
merkezi. Dolayısıyla muaz-
zam büyük bir laboratuvarın 
içindesiniz. Yani üniversite-
nin penceresinden baktığı-
nız zaman bir tarafta Jurala-
rı, bir tarafta Alp Dağları’nı, 
vadilerin içinde dolaştığınız 
zaman inanılmaz büyük bir 
tektoniğin, nap tektoniğinin 
her türlü örneğini görebile-
ceğiniz jeolojik bir hazine. 
Türkiye’de o zamanlar ka-
ratahtaya çizerlerdi bunları 
büyük ihtimalle. Dolayısıyla 
böylesine bir hazineye sa-
hip olan bir ülkenin jeoloji 
fakültesi ile böyle imkanla-
rın bulunmadığı ülkemizde-
ki çoğu üniversiteyi kıyasla-

manız mümkün değil. Ona göre de oradaki eğitim kadrosu de-
vasa olmasa da, böyle bir hazineye sahip olan, jeolojiyi, dağı ve 
toprağı seven ve o hazinenin içinde yetişen kişilerden oluştuğu 
için iyi yetişen insanlara sahip. Disiplinli çalışıyorlar. Talebelerini 
de disiplinli yetiştiriyorlar. İsviçre’nin bundan daha büyük diğer 
bir avantajı da sınıfımda 6 kişi olmamızdı. Biz dört Türk’tük, ikisi 
gelmedi ve bıraktı. 4 de İsviçreli vardı sınıfımızda, toplam 6 kişiy-
dik. Şimdi 1. Sınıftan itibaren 6 kişinin fakülteden yararlandığı 
imkanları düşünün. Laboratuvar ve diğer her türlü detayıyla… 
Dolayısıyla bu iki durumu kıyaslayamazsınız. İsviçre’ye gitme-
den önce de tahsile İTÜ Maden Mühendisliği Bölümünde başla-
mıştım. Orada jeoloji dersimizde kullanmak üzere bir mikrosko-

Röportaj
www.madencilik-turkiye.com

Alp Gürkan ile 
Soma Kömür İşletmelerinin 
Dünü ve Bugünü 
Bu sayımızda, Soma Kömür İşletmeleri’nin kurucusu, Attepe Demir 
Madeni’nin bulucusu, madencilik sektörüne geçtiğimiz dönemde yön 
vermiş, günümüzde de yine büyük ve prestijli projelerle sektöre yön 
vermeye devam eden duayen jeolog Alp Gürkan ile, öncelikle kendi 
yaşantısı, sonrasında da Soma Kömür İşletmeleri AŞ ve kömür ma-
denciliği üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisi ve Soma 
Holding hakkında bilinmeyen, üstü kapalı kalmış konulara eğildiği-
miz söyleşimizi keyifle okuyacağınıza inanıyoruz.

Madencilik Türkiye Dergisi
bilgi@madencilik-turkiye.com

Soma Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Alp Gürkan ve Soma’da ürettiği ilk kömür
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bumuz vardı. Derste mikroskoba ince kesitleri koyuyorlardı, biz 
bütün talebeler sıraya giriyorduk. Bir tane asistan vardı. Sırayla, 
elimizi sürmeden -çünkü elimizi sürmemiz yasaktı-, gözümüzle 
bakıyorduk ve asistan çeviriyordu. Minerallerin özelliklerini söy-
lüyordu. Ama neyi neden yaptığını bilemiyorduk tabi. İsviçre’de 
üniversiteye başladım. Daha birinci sınıftayken bana getirdi-
ler mikroskobumu verdiler. Bundan sonra da 5 sene boyunca 
o mikroskop, benim mikroskobum olarak kaldı. Böyle büyük 
farklılıklar varken bunları kıyaslamak hiç mümkün değil tabi. 
Bir kere talebe sayısındaki fark çok büyük. Bizim burada 50 - 60 
talebe okurken orda hala durum aynı, 5 - 10 kişilik sınıflar. Dola-
yısıyla eğitim konusunda aramızda kesinlikle büyük fark var. Bir 
de yine dediğim gibi, İsviçre’de çıkıp bir tren seyahati yapsanız, 
ki İsviçre küçük bir yerdir, her yerinde Alp Orojenezi’nin özel-
likleriyle veya mineralojisiyle karşı karşıyasınızdır. Bu da ayrıca 
önemli ve büyük bir fark.

(MT): Maden jeoloğu olmaya nasıl karar verdiniz?

(AG): Ben jeolog olmaya kendim karar vermedim. Ben bir 
devlet memurunun oğluydum ve babam albaydı. 5 kardeştik. 
Hepimizin üniversite tahsili yapmamıza babamın yetişmesi 
mümkün değildi. Dolayısıyla herkesin kendi başının çaresine 
bakması gerekebilirdi. Ben başarılı bir talebeydim lisedeyken. 
O zamanlar yurtdışına çıkmak, okumak kolay yapılabilecek şey-
ler değildi. Ben burs için devlet imtihanlarını kazandım. Devlet 
ve MTA Enstitüsü beni jeoloji tahsili yapmam için oraya yolla-
dı. Dolayısıyla ben de kazandığım bursu bu şekilde kullanmayı 
tercih ettim. Yoksa aklımdan herhangi bir şekilde jeoloji tahsili 
yapmak geçmiyordu. Burs çok önemliydi. Maden fakültesine 
girmemin sebeplerinden biri de oydu. Çünkü maden fakülte-
sine girdiğiniz an, bahsettiğim sene 1957, MTA Enstitüsü veya 
Etibank’tan hemen burs alıyordunuz. Burs aldığınız zaman 
ikinci senede de maden işletmelerinde staj yapmak için yurtdı-
şına çıkıyordunuz. O zamanlar için yurtdışı hayaldi, düşünmek 
bile mümkün değildi. Almanya’ya gitmek demek, muazzam bir 
olaydı. Dolayısıyla bu burs insanları belirli yerlere çekiyordu. 
Jeoloji okumam da maden fakültesinde okurken bu bursu kul-
lanmak istememden dolayı oldu, özel bir tercihim yoktu yani. 
Tabi oraya gidince de mesleğimi çok sevdim. Oradaki arazi ve 
proje çalışmalarındaki sosyal içerik ile buradaki arazi şartlarını 
kıyaslamanın imkan ihtimali yok tabii ki ama araziyi, doğayı da 
sevdirir mesleğimiz. Güzel tarafı budur. Eğer mesleğinizi de 
severseniz büyük keyif alırsınız. Ben de bütün hayatım boyun-
ca bu işi büyük keyif alarak yaptım. En büyük mahrumiyetleri 
yaşadım ama hiçbir zaman sıkıntı çekmedim. Tamamen tersi 
oldu, çok da hoşlandım.  Anadolu’nun halkı ile çok kaynaştım. 
Onlarla beraber yattım kalktım, insanlarını tanıdım, Anadolu’yu 
tanıdım, her şeyini tanıdım. Büyük keyif aldığım bir meslek ha-
line geldi. Hala daha da bu yaşımda büyük keyif alarak devam 
ediyorum.

(MT): Mezun olduktan sonra MTA’da görev aldınız. 
O dönemden de bahseder misiniz?

(AG): Ben mezun olduktan sonra Türkiye’ye geldim. Geldiğim 
zaman da tam Eylül ayıydı. MTA’da arazi çalışmaları bitip dön-

me aşamasına gelinmişti. Ben arazi çalışmalarına gönderilmeyi 
istedim. Onun için de gittim Doğu Anadolu’da Arapkir diye bir 
yerde başladım çalışmaya. Orada üniversiteden bir yakın arka-
daşım da vardı. O safhadan itibaren, o sene sonuna kadar o böl-
gede kaldım. Zor şartlarda çalıştık ama keyifliydi. Dediğim gibi 
çok kötü sosyal şartlar içindeydi oralar o zamanlar. Ne otel var, 
ne yemek yenecek yer, hiçbir şey yok ama ben çok keyif aldım. 
Oradaki o zor ortamdan da keyif aldım. Onu müteakip sene 
Silifke’ye gittim, ekip halinde yollandık. Silifke’de demir araştır-
maları yapmaya başladık. Silifke bölgesinde demir araştırmaları 
yaparken belirli bir aşama sonra grup ikiye ayrılmak zorunda 
kaldı.  Ekip başkanımız Yener Arıkan isimli bir doktor jeologtu. 
Rahmetli oldu, benim çok yakın bir dostumdur. O bana “Sen şu 
ekibi al, Feke Bölgesi, Mansurlu Bölgesi’ne götür ve çalışmala-
ra orda devam et, ben burada kalayım” dedi. O sebepten ben 
Feke’ye geçtim ve o bölgedeki demir arama çalışmalarını yön-
lendirdim.

Feke‘de, Mansurlu köyü çevresine kamp kurdum. O bölgeye 
konsantre oldum ve o bölgede yoğun ve sistematik bir arama 
çalışması yaptım. Yani bizim klasik çalışmanın dışına çıktım. 
Dağ başında bir yere yerleştim, sosyal şartları olmayan bir yer-
di. Ekiple numune toplayarak çalışmalar yaptım. O vesileyle de 
o çalışmalar sırasında Mansurlu’daki Attepe Demir Madeni’nin 
bulucusu oldum. O çalışmaları yapıp, haritaları ve belgelerin 
hepsini verip askere gittim. Sadrettin Bey (Alpan) askere git-
memi istemedi. “Devam edin, bu kadar enteresan bir şey bul-
dunuz” dedi. Tabi o zaman Attepe Madeni’nin daha enteresan 
safhasının başlangıcıydı. Ben müsaade isteyip askerliğe gittim. 
Ondan sonra askerliğim sırasında bütün çalışmaları takip ettim. 
Yener bana, eksik olmasın, Allah rahmet eylesin, bütün çalışma-
ları yolladı ve Türkiye’de çok çok büyük bir demir yatağı o şekil-
de bulunmuş oldu. Hala da çalışıyor. Askerliğim iki sene sürdü. 
Şimdi altı ay yapıyorlar ama benimki iki sene sürdü, Erciş’te 
askerlik yapıyordum. Askerliğimin bitmesine tam iki ay kala 
Ankara’dan bir telefon geldi bana. “Mete Demirel sizi arıyor” 
dediler. Şimdi Mete Demirel denince, o zaman da başbakan 
Süleyman Demirel, neden aradığını bilemedim. Onun üzerine 
bizim alay komutanı Albay acele beni çağırdı. “Teğmenim, seni 
Mete Demirel çağırıyor, bu kim yahu?” dedi. Ben de “Vallahi ko-
mutanım bilmiyorum Mete Demirel kim, ben de tanımıyorum” 
dedim. “Neyse bana haber et sonucu” dedi. Mete Bey’le tele-
fonda görüştük. “Alp Bey, yapmış olduğunuz çalışmalardan si-
zin çok methinizi duyduk” dedi. “Biz bir proje aldık Devlet Plan-
lama Teşkilatından. Bir mühendislik firmasıyız. Bu proje asbest 
projesidir. Sizin de bu asbest projesinde çalışmanızı istiyoruz.” 
dedi. “İki sene geçti tabi aradan ama sizin mesleki çalışmalar-
da başarılı olduğunuzu ve Planlama’dan da arkadaşlar sizinle 
çalışmamız gerektiğini söylediler ve önerdiler” dedi. “Çalışırım 
da Mete Bey, iki sene geçti ve ben ne sizi tanıyorum ne de proje 
hakkında bilgim var, nasıl cevap vereyim ben size? İki ay da as-
kerliğim var daha” dedim. “Siz gelince bize bir uğrarsanız mem-
nun olurum” dedi. O vesileyle de ben askerliğimi bitirdikten 
sonra, İstanbul’da oturmama rağmen Ankara’ya geldim. Mete 
Demirel’in yanına gittim. Bana anlattı ama daha böyle teşkilatlı 
bir müessese değildi. Sonra, proje Planlama’nın projesi olduğu 
için Planlama’ya gittim. Projenin başındaki kişiyle görüş-  
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tüm. Tanıdığım biriydi. “Senin endişe etmene gerek yok, bu fir-
maya girip çalışabilirsin, merak etme” dedi. Ücretler o gün için 
çok çok yüksek ücretlerdi. O vesileyle orda çalışmaya başladım. 
Planlanan gibi MTA’ya dönmedim ama bu sefer de Sadrettin 
Bey’e gittim. “Sadrettin Bey ne diyorsunuz” dedim. Çok saygı 
duyduğum çok değerli bir insandır kendisi. O zaman da Attepe 
baya büyümüş ve gelişmiş bir proje. “Tamam” dedi “Müsaade 
ediyorum gidebilirsin. Zaten çok büyük bir çalışma yaptın, MTA 
çok büyük bir kazanım sağladı” dedi. Ama ekledi “Sana sadece 
bu proje için müsaade ediyorum, bu proje biter bitmez tekrar 
MTA’ya döneceksin tamam mı?” dedi. Dedim “Sadrettin Bey ta-
mam, merak etmeyin.”.

 (MT): Hangi bölgedeydi çalışmanız?

(AG): Bütün Türkiye’ydi. Her tarafta çalıştım hemen hemen 
ama projenin jeoloğu olarak başlayıp sonra projenin başrolü-
ne geçtim ve bütün işleri koordine ettim. Bana büyük prestij 
sağlayan bir proje oldu bu. Sonra da MTA’ya mı döneyim diye 
düşündüm ama vazgeçtim. Kendim bir jeoloji mühendisliği 
firması kurdum. 2 sene kadar da kendi mühendislik firmamda 
çalıştım. İyi de para kazanıyordum. Yaz aylarım hep doluydu. 
Herkes o zamanlar ne yapacağız derken benim her günüm do-
luydu. Kış da bana kalıyordu. Yazın projeleri bitirdikten sonra 
kışın da istediğim gibi yaşıyordum. Güzeldi ve keyifli bir hayat 
sürüyordum. Ama yavaş yavaş  iş hayatı dürtmeye başladı, kış 
aylarında da çalışalım, bir de maden işletmeciliği yapalım falan 
havalarına girdik. Bu asbest projesinin sahiplerinden bir grup 
geldi. “Siz flüorit madeni ile ilgilenir misiniz” dediler. Olayın 
öncesine dönersek, Kaman’da bir flüorit madeni var, çok güzel 
bir maden. Bu sahanın sahibi batmış. Muazzez Akdeniz ismin-
de bir hanımdı, Allah rahmet eylesin, çok saygı duyduğum bir 

insandı. Bana sahanın jeolojik etüdünü yaptırdılar. Sahayı ince-
ledim ve gayet ekonomik bir maden olduğu şeklinde bir rapor 
verdim. Sonra bu arkadaşlar gelip dediler ki, Fluorit Madencilik 
isminde bir şirket kuralım. Sen bu şirketin ortağı ol, sana bir his-
se verelim, para falan hiçbir şey verme, sen sadece yöneticisi 
ol, dediler. Tamam dedim ben de ve madenciliğe girdik. Fakat 
tabi Türkiye’nin madenciliği enteresan, o dönemlerde daha da 
enteresandı. Madencilik önemli bir anapara, yatırım ister, ara-
ma ister vs. Maalesef benimle beraber çalışacak bu arkadaşların 
bu mali güce sahip olmadıklarını daha sonra gördük. Tamamen 
bankadan alınmış kredi ile işi döndürmek istediler. Benim fizi-
bilite raporumda her şey çok güzel gözüktüğü için hemen nasıl 
döndürürüz düşüncesindeydiler ama tabi her şey öyle olmu-
yor. Nitekim biz bu işe girdikten bir süre sonra para bitti. Be-
nim burada bir taahhüttüm yoktu fakat tabi taahhüttüm yok 
diye ayrılmak olmaz. Bu sefer biriktirdiğimiz paraları bu işe ak-
tarmaya başladık. Sonra bu işe girdiğimiz arkadaşlar çekilmek 
istediler. Borçlar ve her şey benim üzerime takıldı kaldı. Gayet 
keyifle yaşarken birden bire flüorit madenciliği işine girdik ama 
madencilik tecrübem yok, iyi bir jeolog olabilirsin ama işletme-
cilik bambaşka bir şey. Maden mühendisi bir arkadaşım vardı, 
onunla beraber elimizdeki paraların hepsini batırdık. İkimiz 
de sıfırı tükettik. Neticede bu maden üzerimize kaldı ama işin 
içindeyseniz ve takip ediyorsanız, bir sürü bir şeyler geliyor. 
Tanıdığım bir Türk, bir Belçika firmasının Türkiye’de çinko kur-
şun aradığını söyledi, onlara yardımcı olur musun dedi. Olurum 
dedim, zaten benim işim bu. Adana’da Adana Madencilik var, 
çok güzel çinko madenleri vardı. Onun sahibi Allah rahmet 
eylesin Hasan Fedai çok yakın dostumdu ve benim de en bü-
yük destekçimdi. Fluorit madenini çalıştırıp, tüm param bitince 
“ne yapacağım ben” diye düşünürken her zaman bana “devam 
edeceksin” dedi. “Bir yere gideceksen ben seni hemen angaje 

ederim, gel bu büyük işletmenin 
başına geç ama ben seni angaje 
etmiyorum. Ben seni danışman 
olarak kullanacağım. Sana karnı-
nı doyuracak para da vereceğim. 
Devam edeceksin.” dedi. “Hiçbir 
şekilde ne bende çalışacaksın, 
ne başkasında çalışacaksın ne de 
MTA’ya döneceksin”.  Sonra bah-
settiğim Belçikalılar geldi. Ben 
danışman olarak madeni gezdir-
dim, madeni çok beğendiler ve 
aralarında bir ticari ilişki kuruldu. 

Bu arada benim düşündüğüm 
ve zihnimde geliştirdiğim bir 
projem vardı: Seyyar cevher 
zenginleştirme tesisi, seyyar flo-
tasyon tesisi. Belçikalı firmanın 
müdürüne bu projemi anlattım. 
“Türkiye’deki maden yataklarının 
çoğunu da biliyorum, çinko ve 
kurşun madenlerinin çoğunda 
çalıştım. Siz bana destek sağlar-
sanız, projeyi beğenirseniz   

Eynez İşletmesinden bir görüntü.
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ben bu işi götürürüm”, dedim. Müdürleri Paskalya tatili için 
döndü. Vieille Montagne ismindeki Avrupa’da en büyük çinko 
metal üreten şirket. Eskiden teleks vardı,  teleks aleti çalıştı ve “A 
l’attention de Monsieur Alp Gürkan..” ile başlayan bir yazı geldi. 
Bizim çocuklar yazı Fransızca olduğu için anlamadılar, beni ça-
ğırdılar. Oradaki müdür benim önerimi yönetim ile görüşmüş 
ve fikir çok enteresan bulunmuş. Çalışabileceğimiz söylenmiş 
ve beni Belçika’ya çağırdılar. Tam bir milli piyango! Hemen at-
ladım Belçika’ya gittim. Bütün yapmış olduğum çalışmayı gö-
türdüm ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bir sunum yaptım, 
çok beğendiler. Ben döndükten sonra arkamdan haberi geldi 
ki onaylanmış. Onlar bu çalışmayı yapmak için baş jeologlarını 
yolladılar. Beraber çalıştık ve sahalar içinden seçim yaptık. Sa-
haların sahibi ben değildim de seçime göre sahipleri ile iletişim 
kuracaktım. İzmir’de Bayındır diye bir yer vardır. Bayındır’da da 
çinko madenleri vardır. Tamamen yaşlı kayaçların içinde, MTA 
çalışma yapmış. Orayı çok beğendi. Onlar da zaten çinko isti-
yorlardı. Buraları halledersen, bu sahalar tamam dedi. Saha 
sahipleriyle uzun pazarlıklar, tartışmalar sonunda o sahalara 
anlaştık, üzerimize devraldık ve Belçika’ya bildirdik. Bu şekilde 
flüorit madenini bırakıp bu sefer çinko madenine girmiş ol-
dum, flüorit madenini de terk ettim. 

Bayındır’da çok güzel ve çok hızlı bir iş kurduk. Mükemmel bir 
organizasyonla bir maden işletmesi kurduk, takdirini kazandık 
herkesin. Türkiye’de ilk defa yer altı maden işletmesine meka-
nizasyonu ben getirdim. Yer altı kepçelerinin kullanılması ve 
diğer şeyler. Ondan önce vagon raylarda iterek yapılırdı bu işler.

(MT): Bu yıllar 1974 - 1975’e mi tekabül ediyor?

(AG): 76’da başladık, 77’de tesisin hepsini kurdum, çalışmaya 
başladım, üretmeye de başladım ama işte Türkiye’nin en kader-
siz dönemidir 77’den sonrası. Türkiye’nin ekonomik olarak dar-
boğaza girdiği dönemdir, siyasi çalkantıların en büyük olduğu 
dönemdir, sağ sol çatışmalarının feci bir noktada olduğu dö-
nemdir. Ben bu çalkantının içinde madenciliğe başladım, yani 
bu güzel işletmeyi de kurdum.  78’de kurulan yeni hükümet dö-
neminde ekonomi daha da sıkıştı. Metelik döviz yoktu 1979’da. 

Günde 6 saate varan elektrik 
kesintileri oluyordu. Mazot da 
yoktu. İşletmemdeki jeneratörle-
ri çalıştırabilmek için muhasebe 
müdürümle ikimiz cebimize pa-
raları doldurur, sokak aralarında 
mazot tankeri arardık. Hangimiz 
bulursak madene götürürdük. 
Mesela yedek parça ithal etmeye 
imkan yoktu. Döviz transferleri 
tamamen durmuştu.  İsveç ma-
lıydı getirdiğimiz malzemeler, 
yedek parçasının dışarıdan gel-
mesi lazımdı ama ne mümkün. 
İsveç’e gidip kendi parçalarımızı 
alıp gelirdik.

1979 senesinin sonunda firma 
olarak işe devam edemedik. İşletme kapandı. Ondan sonra-
ki safhada ne yapacağız diye düşünüyorduk. Koç grubunun 
sahibi olduğu Demir Export firmasının müdürleriyle iyi arka-
daştım. O dönemki müdürlerinden biri olan Nevzat Yaz dedi 
ki: Senin bu tesisin güzel bir tesis. Demir Export’un da Harşit 
Köprübaşı’nda kurşun madeni var ama hiçbir şey yapmıyorlar. 
Bir süre çalıştı ama şimdi öylece duruyor. Gel senin bu tesisini 
oraya monte edelim, çalıştır. Yer altı ekipmanların, tecrüben, 
her şeyin mükemmel. Tesisin de var. Kabul ettim fakat bir süre 
sonra Demir Export ile iş yürümemeye başladı. Bir türlü sonuç 
alamıyordum ve konu uzamaya başlamıştı. Konunun uzama-
ya başlaması üzerine Nevzat, Vehbi Bey’i (Vehbi Koç) ikna etti. 
Vehbi Bey, eksik olmasın, bir şekilde ikna oldu. Vehbi Bey onay 
verir vermez bizim iş oldu. Böylece işim Demir Export’a transfer 
olmuş oldu. Vehbi Bey bana o dönem çok büyük destek verdi. 
Allah gani gani rahmet eylesin. Eğer Vehbi Bey devreye girme-
seydi bizim oraya gitmemiz mümkün olmazdı çünkü yönetim 
bu konuda pek taraftar değildi. Etaş Madencilik ismindeki şir-
ketimiz ile Köprübaşı’ndaki kurşun-çinko madenini işletmeye 
başladık. Orada iyi işler yaptık. Piyasaya borçlarımızı ödedik. 
Vehbi Bey’e iyi paralar kazandırdık ve helal olsun, çünkü o her 
türlü kazanca değer bir insandı. 

Bu arada benim de o dönemde borcum o kadar çoktu ki do-
ğan ikinci çocuğumu 2 senede 10 defa ancak görmüşümdür. 
Ankara’ya her zaman gidemiyordum. Ankara’ya çocuğumun 
yanına gittiğimde beni dedesi veya yabancı biri falan sanıyordu.

Köprübaşı’ndan Çayeli Bakır İşletmelerine geçtik. Orada da mü-
teahhitlik hizmeti yani tünel işi yaptık. O dönem Çayeli Bakır’ı 
bir Amerikan firması işletiyordu. Ted Keller isminde bir müdür-
leri vardı. Çayeli’ne her gidiş gelişinde mutlaka benim işletme-
ye uğrar çayımı içerdi, her geldiğinde tesisi gezer bilgi alırdı. 
Sonradan öğrendik ki, Çayeli Bakır’da Amerikalı şirket sondajlar 
sonucunda işletmeye geçmeyi planlıyor ve cevherden numu-
ne alıp Kanada’ya gönderebilmek için cevhere kadar 800 metre 
uzunluğunda desandre açılması lazım. Bu iş için ihaleye çıkıldı. 
Ted Keller bu gidiş gelişlerde bizim makineleri, çalışmaları in-
celiyormuş. İhalede en yüksek teklifi vermeme rağmen ihaleyi 

Eynez işletmesinde tam mekanize ayak kullanılarak üretim yapılıyor.



bana verdiler. Gidiş gelişleri sırasında bizim çalışmaları incele-
dikleri için gerisine bakmadılar. Zaten işi bana vereceklermiş, 
ihaleye iş olsun diye çıktıklarını söylediler. İhaleyi aldığımız iş 
mükemmel bir iş oldu. Amerikalılar‘a taahhüt ettiğim süreden 
2 ay önce bitirdim işi. Hatta o dönem Çayeli’ni işleten Phelps-
Dodge firmasının başkanı geldi, onun da tebriklerini aldık. Har-
şit - Köprübaşı’ndaki çalışmamla bütün borçlarımı ödedim ama 
bu işten çok iyi para kazandım.

(MT): Soma’daki şirketinizin ve kömür madencili-
ğinin başlangıcı nasıl oldu?

(AG): Soma’da Mehmet Balcı adında uzaktan bir akrabam var-
dı. Onu da kaybettik Allah rahmet eylesin. Dayım dedi ki bir 
gün; Mehmet Balcı’nın Soma’da bir kömür madeni var, ilgilenir 
misin? Bende kömür madeniyse bir de Soma’da ise ilgilenirim 
dedim. Gittik oraya. Sondajlar yapılmış. Son derece güzel da-
marlar kesilmiş. Mehmet Balcı ile oturduk konuştuk, çok sevdi-
ğim biriydi. Bana dedi ki; eğer kurulacak şirketin yöneticisi, her 
şeyi sen olacaksan gözüm kapalı veririm sahayı. Başka biri ola-
caksa olmaz. Soma Kömür İşletmeleri AŞ diye bir şirket kurduk. 
O sahayı ondan devraldık. Çalışmalara başladık ve Soma Kömür 
İşletmeleri AŞ adı altında orada kömür üretmeye başladık. İlk 
kömürü çıkardığımız tarih de 17 Mayıs 1986’dır. İlk numune-
leri de hala odamda durmaktadır. Soma’da ilk numuneyi gece 
3’te patlatma sonrası ilk ben aldım, 86 senesinden itibaren de 
o numuneyi muhafaza ederim. Daha sonra, müteahhitlikler de 
bitince diğer işletmeleri bıraktık ve Soma’da tamamen kömür 
madenciliğine girdik. 

(MT): O zamanlardan bu zamanlara Türkiye ma-
denciliğinde değişenler neler?

(AG): İnanılmaz büyük farklılıklar var. O dönemde kazmayla 
kürekle üretim yapılırdı. İş o dönemden gelip aşama aşama ge-
lişti. Çinko madenciliğine başladığım zaman kepçelerle başla-
dım. O dönemde yer altında kepçe kullanan tek şirket benim 
şirketimdi. Diğer bütün işletmeler senelerce küreklerle üretime 
devam etti. Bizi de Belçikalılar zorunlu bırakmıştı. Tabi parayı 
da onlar ödüyordu ama ben zaten mekanize sisteme geçmeyi 
istiyordum.

1986 yılında Soma kömürünü üretiyorduk. 1986 - 96 hatta 
2000’lere kadar geldiğimizde çok hızlı gelişen bir firma olmamı-
za rağmen yer altından günlük kömür üretimimiz 1000 tondu. 
Aşağı yukarı 1000 kişi çalışıyordu. Yarı mekanize sistem ile üre-
tim yapılıyordu. O dönemde Türkiye’nin genelinde de çok bü-
yük üretim rakamları yoktu. Kömürde buna yakın rakamlar var-
dı ama diğer madenlerde yoktu. O dönemde yapılan madenci-
liğe bin tane şahit lazımdı. İlkel şartlarda madencilik faaliyetleri 
yürütülüyordu. 1986 yılında günde 100 ton üretilirken, 2000 
senesinde günlük üretim 1000 tona geldi. 2003 - 2004 senele-
rinde günde 2000 ton üretim yapılıyordu. Bugüne geldiğimizde 
günde 15.000 - 18.000 ton üretim yapılıyor. İşçi sayısı da bu ra-
kamlarla birlikte değişti. Benim eski sistemle günde 18.000 ton 
üretebilmem mümkün değildi. Dolayısıyla mekanizasyon ve 
teknoloji geliştikçe üretim rakamları da büyümeye başladı. Bu 
sadece bizim şirketle alakalı değil. Bütün şirketlere baktığınız 
zaman bu durum onlar için de geçerlidir. O eski bahsettiğim   
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madencilik felsefesi artık geride kaldı. Şimdi Türkiye’de önemli 
miktarda maden işletmesi, modern madenciliği işletmelerine 
adapte etmeye başlamıştır.

Burada devletçi, özel sektörcü ayrımına girmek istemiyorum 
ama daha geriden anlatmaya başlamam lazım: 1978 senesin-
de Türkiye’de tüm kömür ocakları, tüm demir ocakları ve bor 
üreten işletmelerin hepsi devletleştirildi. 1980 ihtilalinden 
sonra bakıldı ki, bu madenler devletleştirildi ama hepsini kim 
çalıştıracak? Devlet bu madenleri çalıştıramaz durumda. 1980 
ihtilalinden sonra bazı kömür ocakları sahiplerine iade edildi. 
Sahiplerine iade edilen ocaklar küçük boyutlu ocaklardı. Bütün 
büyük kömür işletmeleri devletin elindeydi. Devlet o dönem 
Soma’daki sahaları kendinde tuttu ve ben buraya termik santral 
kuracağım özel sektör yapamaz, dedi. Sonuçta ne oldu? Dev-
letin hantal yapısından kaynaklanan yatırım eksikleri meydana 
geldi.  2004 - 2005 yıllarına geldiğimizde ben Soma’da yer altı 
işletmesinde günde 2000 ton kömür üretiyordum. 2000 - 2500 
kişi çalışıyordu. Ürettiğim kömürün tümünü de yüksek fiyata 
satıyordum. Aynı dönemde yanımızda aynı şekilde işletilen bir 
devlet işletmesi vardı. Bu işletmede üretilen kömürün maliyeti 
130 USD’nin üzerindeydi. Bu 130 USD maliyetle üretilen kömü-
rün satış fiyatı da 40 USD civarındaydı. İşletme her sene 15 - 20 
milyon USD zarar edince TKİ baktı ki yer altı işletmesini yürü-
tebilmesi mümkün değil. Yapmakta olduğu açık işletmelerin 
de sonu geliyor. Onun üzerine bizimle bir anlamda konsensüs 
sağladı. Devletin elinde bulunan çalıştırması mümkün olmayan 
bir sahası var, bizim elimizde işletmesini yaptığımız, önemli bir 
bir saha var. Yapmış olduğumuz ve 2,5 milyon ton daha rezer-
vi olan o iki sahayı, üzerindeki tüm ekipmanlarla birlikte biz 
alalım ve bizim saha ile birleştirip tüm üretimi de size verelim 
dediler. Yapılan anlaşmaya göre de devlet bizden çıkardığımız 
kömürü ocak başı alacaktı. Sen bunu kaça mal ediyordun, 130 
USD’ye. Benden kaça alacaksın, 24 USD’ye. Maliyetler biranda 
130 USD’den 24 USD’ye düşünce Devlet kar etmeye başladı. 
Bizim avantajımız ise işletmeyi büyütmemiz, tamamen meka-
nize olmamız ve maliyetlerimizi tamamen onlara göre ayarla-
mamızdı. Günde 2000 ton üretirken hazırlıklardan sonra 10.000 
ton üretmeye başladık. Neticede tüm ruhsatlar TKİ’nin elinde 
atıl dururken bunların işletmeleri zamanla peyder pey özel şir-
ketlere geçmeye başladı.

(MT): Kendi geçmişinizden ve şirketinizin kuru-
luş hikayesinden bahsettiniz. Manisa - Soma’da 
üretimleriniz devam ediyor. Kısa bir tarihçenin 
ardından şirketin son durumu hakkında da bilgi 
verebilir misiniz? Bölgede yeni bir sahayı daha iş-
letmeye hazırlanıyorsunuz sanıyorum? 

(AG): Soma’daki bütün havza TKİ.’nindi 1976 yılında Mehmet 
Balcı’nın sahasının elinde kalmış olması ise tamamen tesadüf-
tür. Mehmet Balcı’nın elinde sahanın ruhsat harcı yatırılmış, 
ancak yatırılan harç banka tarafından maden işlerine intikal 
ettirilmediği için saha düşürülmüş. Düşürülen saha devlete 
geçmiş ve devlet de o sahada sondajlar yapmış. Halbuki saha 
mülke ait olduğu için 1980’den sonra Mehmet Balcı duruma 
itiraz edince saha mecburen kendisine iade edildi. Diğer tüm 

ruhsatlar devletin elindeydi. Tüm ruhsatların üzerinde 500 - 600 
milyon ton kömür var. Bu 500 - 600 milyon ton kömürün tama-
mını TKİ’nin üretmesinin imkanı yok. Eskiden Soma’daki yer altı 
işletmeleri devamlı zarar ediyordu. Bu sahadaki kömürler ne 
olacak? Türkiye’nin de kömüre, elektriğe ihtiyacı var. 1986 yılın-
da bu sahaların hepsi devlette değil yarısı bende olsaydı bugün 
20 milyon ton kömür üretiyor olacaktım. O bölgede sahaların 
ihale yoluyla özel sektör tarafından işletilmesi ile çok güzel bir 
iş yapıldı ve TKİ bu işten çok iyi para kazanıyor. 

Şu anda da yeni bir sahanın işletilmesi hazırlıklarına yoğun 
şekilde devam ediyoruz. 2013‘ten itibaren yılda 1 milyon ton 
üretim planladık.

Aynı şekilde geçiyoruz Zonguldak’a. Zonguldak’ta 1850’li yıllar-
dan beri kömür üretimi yapılmakta. Çok zor şartlarda çalışılmış 
tabi, neredeyse işçileri köylerden zorla alıp, köle gibi götürmüş-
ler vs. Cumhuriyet sonrası müessese kurulmuş ve sonunda bu-
güne kadar gelmiş. Zonguldak’ta devletin yani hazinenin her 
sene zararı 250 - 300 milyon USD. Peki Zonguldak kömür hav-
zası nasıl bir yapıya sahiptir? Zonguldak tamamen taşkömürü 
olan, geniş damarların tektonik nedeniyle parçalandığı bir sa-
hadır. Geçmişe bakarsak burada devlet kurumlarında çalışan 
sayısı 30.000 - 40.000 kişi gibi çok şişirilmiş bir rakam. 40.000 
kişilik kadronun 7.000 - 8.000 kişisi yer altındaki çalışan. Gerisi 
yer üstünde çalışıyor. Böyle bir işletmenin kar etmesi mümkün 
mü? Bu sayıyı tersine çevirsen yer altında 20.000 kişi, yer üs-
tünde 10.000 kişi çalışıyor desen müthiş üretim olur. Siyaset 
öyle bir işin içine girmiş ki tamamen yer üstü doldurulmuş. Bir 
genel müdür arkadaşım vardı, ismini vermek istemiyorum, ne 
yapıyorsun diyordum Geldiğimden beri 100 milyon USD kara 
geçtim dedi. Nasıl ya? Bravo, dedim. 350 milyon USD zarar vardı 
250 milyon USD’ye indirdim dedi. Genel Müdür olan arkada-
şa sordum nasıl oluyor diye? O da işletmede inanamayacağın 
derece bankamatik memuru var dedi. Eskiden bu insanları ku-
ruma maaşlarını almaya geldikleri zaman görüyorlarmış. Şimdi 
bankadan aldıkları için onları da göremiyoruz dedi. Bu adamla-
rın da artık ne geldiği ne de gittiği var. Burada her şey şişirilmiş, 
içinden çıkılmaz bir hale gelmiş. Emeklilikleri gelenleri emekli 
ettiğimiz için buradan zararımızda bir düşme oldu. Üretimde 
birazcık karımız oldu, dedi.

Türkiye’nin, 550 milyon tonu görünür halde toplam 1,3 milyar 
ton taşkömürü rezervi olduğu söyleniyor. Bu tamamen yüksek 
vasıflı bir kömür ve bu sahanın tamamı olduğu gibi devletin. 
Devlet olarak sen bu sahaları şişirilmiş kadrolar ile üretemi-
yorsun, her sene zarar ediyorsun. Peki ne olacak? Biliyorsunuz 
İshak Alaton zamanında çıktı dedi ki bu madenleri kapatalım, 
insanları da bu rezillikten kurtaralım. Hakikaten eziyet çekiyor-
lardı, canlarından da oluyorlardı. İş güvenliği ve emniyet yok, 
tam bir keşmekeşlik. Hiç olmazsa insanlara sadece maaşlarını 
verelim. Hesaplara göre daha az zarar olurdu ve en azından 
insanlar canından olmaz, eziyetten kurtulurdu. O gün için tabi 
haklıydı kendisi. Demir - çelik sanayinin her sene 8 milyon ton 
kömür ihtiyacı var. Ayrıca buradaki kömürle çalışacak termik 
santral kurulabilir. 2004 yılından itibaren, Zonguldak havza-
sı için bir elden geçirme işlemi başladı. Emeklilik süresi gelen 
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işten çıkartılıyor. Eskiden 30.000’lerde olan çalışan sayısı şimdi 
düştü 8000 - 9000’lere. Burada da bir yanlışlık oldu. Yer altında-
ki işçi daha erken emekli olduğu için yer altında işi bilen sayısı 
azaldı ve üretim miktarları düştü. Zarar hala aynı seviyelerde 
devam ediyor. O zaman yeni kararnamelere uygun olarak özel 
sektöre müteahhitlik hizmetleri verdirmek suretiyle, rödovans 
karşılığı saha vermek üzere çalışmalara başladılar. Tabi o bölge-
de büyük bir keşmekeş var. Müthiş kaçak çalışmalar var. Onların 
yaptığı üretimlerin dışında, yine devletin yasal olarak rödovans 
karşılığı özel sektöre verdiği işletmeler var. Bugün bakıldığında 
özel sektörün yaptığı üretimler devletin yaptığı üretim rakamla-
rının üstüne çıkmaya başladı. Orada devlet taşkömürü kurumu-
na eleman alımı yaptırmıyor. Kurum da eleman alamazsa nasıl 
üretim yapacağını soruyor. Devlet de haklı, kurum da haklı ama 
oradaki bu kaosun bir an önce çözülmesi lazım. 

Bu kaosu çözmek için TTK da orada, TKİ’nin gittiği yolu izliyor. 
Burada TTK, çalışamayacağı sahaları, İnağzı’nda olduğu gibi, 
rödovans karşılığı özel sektöre işletmek üzere bırakıyor. İnağ-
zı’ndaki durum da şöyle; -400 metreye inmen lazım, sahanın 
üstünde şehir var, tasman sorunu iyi dikkat edilirse yok ve o 
bölgede damar denizin altına doğru da devam ediyor. Sahayı 
inceledik. Biz burada taşkömürü olduğunu biliyoruz. Nasıl bir iş-
letme kurabiliriz onu bilmiyoruz. Burada daha önceden MTA’nın 
yaptığı sondajlar var ama onlarında ne kadar doğru olduğunu 
bilmiyoruz. Örneğin daha önceden sondaj yapılmış ve kömür 
bulunmuş bir noktanın 20 metre uzağına sondaj yaptık. Hiçbir 
şey çıkmadı. Şimdi başka birini daha deniyoruz. Oradan da çı-
kıp çıkmayacağını yakında göreceğiz. Biz ihaleye, belirtilen ra-
kam olan 130 milyon ton kömür yerine hiç olmazsa 80 milyon 
ton olsun diyerek girdik. Biz ileri teknoloji uygulayarak ne kadar 
kömür çıkartabilirsek çıkartalım diye girdik ihaleye. Biz ihaleye 
bu mantıkla girdik. Uçuk bir rakam verdik çünkü kömürün ne 
kadar olduğu belli değil. İhale bize kaldı. Arama yapmak için ve-
rilen 2,5 yıllık süreyi harcamamak adına, nasıl olsa burada üretim 
yapacağız o zaman direk üretim katı olan -400 metreye inelim 
dedik. Ondan sonra yer altı sondajı da yaparız, jeofizik de yapa-
rız, işletme hazırlıkları de yaparız -400 metrede, diye toplantıda 
arkadaşlara talimat verdim. Biz ihaleyi kazandıktan sonra bizim 
başka niyetlerle buraya geldiğimizi dillendirmeye başladılar. 
Sonra baktılar ki iki tane metro tüneli gibi tünel girmeye baş-
landı,  o zaman tüm muhalefet kesildi. Şu anda işletmenin altına 
doğru ruhsat sahasının dışından, 14 derece ile 700 metre inildi. 
Şimdiye kadar olan kısımda oradaki formasyonlar var. Girmeye 
başladığımızda tüneller boyunca damar kestik. Ruhsat sınırının 
da dışındayız tabi. 3 metrelik 2 metrelik gayet kaliteli damarlar 
var. Biz de sorduk, bu damarları biliyor muydunuz diye? Biliyor-
duk dediler. Peki dedik niye söylemediniz veya almadınız bunu 
da ihaleye. Dediler ki biz onu kok fabrikası için topuk olarak bı-
rakmıştık. Halbuki kok fabrikası çoktan iptal edildi. Burada bilin-
diği gibi büyük bir antiklinal var. Bu antiklinalin güney kanadın-
da Üzülmez ocağı var. Biz de Westefaliyen’i geçip Namuriyen’e 
girdik ve antiklinalin diğer tarafında da aynı kayaçlara ve aynı 
formasyonlara girmemiz gerekiyor, başka çaresi yok bunun. 
Dolayısıyla bu tarafta bu damarları kesince ben rahatladım. Son-
dajlar kesmeyince arkadaşlar üzüldüler fakat ben bunun önem-
li olmadığını söyledim. Westfaliyen serisini ve kömür damarını 

kestik ne de olsa. Antiklinalin öbür tarafında bilinen bir fay var 
ve o atımı yapmış bile olsa fark etmez. Hesapladığımız metrenin 
altında biz damarları yine keseceğiz. Siz moralinizi bozmayın, 
sondajlara da devam edin dedim. Biz şimdiye kadar 28 tane da-
mar kestik. 18 tanesi ekonomik olarak işletilebilir damarlar yani 
80 cm ile 3 metre arasında. Şimdi biz 1000 metre daha devam 
edip - 400 indiğimizde orada büyük bir yerleşim alanı meydana 
getireceğiz. Geçen günlerde ben de gittim baktım ve 700 metre 
aşağı indim. Buradaki arkadaşlar şaşırdılar, bu yaşta nasıl indin, 
yorulmadın mı diye sordular. Dedim neden yorulayım, 4 çekerli 
jip ile galerinin sonuna kadar indim ve yine aynen geri çıktım. 
Şaşırdılar. 20 m2 net kesit içinde jip de gider kamyon da gider 
dedim ben de. Bizdeki sistem bu. Oradakiler de şimdi 1000 met-
re kuyu iniyorlar (Burada bir gazetede çıkmış haberi bizlere gös-
teriyor.). Bu bizim Zonguldak’taki çalışmamız. Gördüğünüz gibi 
iki tane ağız, aralarında 50 metre vardır. Bu iki ağız bu şekilde 
paralel olarak aşağı inerler. Siz jeolog olduğunuz için söylediğim 
şeyi rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Başkalarına kolayca da anla-
tamıyorsun tabi (bölgenin haritasından planlanan desandre ve 

ruhsat alanı sınırlarını bizlere gösteriyor.). Buradan gördüğünüz 
gibi girdik ve denizin altına kadar ineceğiz. Çünkü Westfaliyen 
serisi antiklinalin öbür tarafında Karadeniz’e doğru gidiyor. 
Karadeniz’e baktığın zaman görüyorsun zaten, bu formasyonlar 
Karadeniz’in altında düzelerek devam ediyor. Antiklinal, senkli-
nal, antiklinal ve sonrasında düzeliyor. Bunun karşı tarafı da za-
ten Ukrayna ve orda da aynı yaşlı 80 milyar ton kömür var. Biz de 
yerin 400 metre altında oraya bir merkez kurmak istiyoruz. Park 
yeri de olacak, gerekirse eleme tesisine kadar her şey olacak. - 
400’den dışarı sadece temizlenmiş malzeme çıkacak.

Dolayısıyla Zonguldak’taki kömür işletme sistemine yepyeni 
bir teknoloji getiriyoruz. Bu şekilde Zonguldak’a bu sistemi 
oturtabilirsek, istediğimiz üretim rakamlarına ulaşabilirsek, 
Zonguldak’ta çok şey değişir. Tabi bu, bölgedeki mevcut kömür 
rezervlerine ve kömür damarlarının durumuna da bağlı. Yani 
yapılmış sondaj çalışmalarının doğruluğuna bağlı. Ben bu 28 
tane damarı gördüm. Bu 28 damarın 18 tanesi ekonomik olarak 
işletilebilir durumda. Bunlar maden yatağı olan granitik yatak-
lara bağlı değil, sedimanter. Bu burada varsa orada da var.                

Gaz kontrol merkezi
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Bu Ukrayna’da varsa burada da var. Zonguldak benim için önem-
li, prestijli bir proje. Parasal açıdan daha çok prestijli bir proje. 

Soma’da 600 milyon ton civarında kömür rezervi var. TKİ’nin o 
bölgede aldığı radikal kararlar var ve bu kararlara devam etmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Eminim ki Soma’da önümüzdeki za-
manlarda çok büyük değişiklikler olmaya devam edecek. T.K.İ. 
bu cesaretle, bu düşünceyle Soma’da çok büyük iş yapar.  Soma 
çok önemli bir havzadır. Soma’nın mutlaka çok iyi değerlendi-
rilmesi lazım. Zonguldak’ta aramaların baştan aşağı koordine 
edilmesi lazım. Devletin de burada bir karar vermesi lazım. Be-
nim gördüğüm kadarıyla bugünkü mevcut yapısı içinde işlerin 
Zonguldak’ta yürümesi mümkün değil. 

(MT): Yurt dışındaki çalışmalarınız hakkında bilgi 
alabilir miyiz? Arnavutluk’taki çalışmalarınız na-
sıl gidiyor? Hedeflerinizde başka ülkeler de var 
mı? Özel olarak ilgilendiğiniz bir maden türü var 
mı?

(AG): Bir arkadaşımın vasıtasıyla Arnavutluk’a gittik. Krom saha-
ları vardı. Hem arkadaşa yardımcı olmak hem de Arnavutluk’ta 
yatırımlar yapmak amacıyla oradaydık. Çokta büyük harcamalar 
yaptık. Zamanla işler ilerledikçe görüldü ki Arnavutluk, huku-
ki alt yapısıyla, madencilik alt yapısıyla bu tür yatırımlara hazır 
değil. Bu dönemde gördük ki Arnavutluk piyasasına girersek 
rahatsız ve huzursuz olacağız. Onun için şuan Arnavutluk’ta ki 
bütün çalışmalarımızı durdurduk. 

Arnavutluk’ta güzel ilişkilerimiz oldu. Üst düzeyde de böyle 
ilişkilere sahibiz. Onlar hala bize durumun düzeleceğini söylü-
yorlar ancak bir kere işin keyfi kaçtı. Ne olacağını ben de bil-
miyorum. Arkadaşlara daha fazla açılmayın dedim. Her şeyin 
netleşmesini bekliyoruz. Yetkili arkadaşlara, eğer her şey hu-
kuki alt yapısıyla birlikte yürüyorsa devam. Gitmiyorsa bıraktın 

gitsin, zarar kaydedin, dosyayı kapatın dedim. İnşallah düzelir 
ama ben zannetmiyorum. Çünkü düzletilmesi gereken çok şeye 
ihtiyaç var orada.

(MT): Yurt içinde kömür madenciliği dışındaki ça-
lışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Başka ma-
den türleri için de çalışmalarınız var mı?

(AG): Kömür madenciliği dışında Mersin’de krom tesisimiz var. 
Çok güzel, çok modern, dört dörtlük bir işletme haline geldi ya-
kın zamanda. Açık işletme ve yer altı üretim yöntemiyle üretim 
gerçekleştiriyoruz. Yeni düzenlemeler ile günde 800 - 1000 ton 
arası tüvenan cevher üretimi yapıyoruz. Sahadaki cevher tenö-
rü 8 - 10 arası değişmektedir. Tesisimizde günde 100  ton, ayda 
3000  ton konsantre üretimi yapılmakta. Mevcut tesisler dışında 
aramalarımız var ama şu anda yatırım yapacağımız başka bir 
proje yok. Geleceğe dönük olarak kurşun - çinko madenciliği 
üzerine çalışmalar yapıyoruz. 

Krom tesisimiz Soma’daki işletmemizin yanında çok ufak kalı-
yor. Mersin’deki tesisimiz ufak da olsa 120 kişilik istihdam sağlı-
yoruz. Kişisel olarak bu işletmeyi çok seviyorum. Tabi diğer işlet-
melerle ilgili arkadaşlar bana bu konuda serzenişte bulunuyor 
ama orası küçük bir işletme olduğu için en ince ayrıntısına ka-
dar meşgul olabiliyorum. Kömürde de ilk zamanlar öyleydim. 
Ancak işletme büyüdükçe her şeyine yetişemiyorsunuz. Onun 
için krom tesisine butik işletmem diyebiliriz. 

Son zamanlarda en büyük ilgiyi Zonguldak’a veriyorum. Soma 
ile çok az ilgileniyorum. Oradaki teşkilatımız mükemmel çalışı-
yor. Oğlum Can Gürkan aynı zamanda CEO’muz, her şeyi mü-
kemmel koordine ediyor.  Arkadaşlardan sadece bilgi alıyorum 
Soma ile ilgili olarak. Zonguldak ile bu kadar ilgili olmamın da 
sebebi, jeolojisi. Yapılan çalışmalar bana büyük haz veriyor. -400 
metreden sonra daha da heyecanlı olacak tabi.

Zonguldak Bağlık - İnağzı İşletmesi’nde 50 metre aralıklı desandre girişleri
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(MT): Maden makine ve ekipmanları üreten bir fir-
manız da var sanıyorum. Hangi ürün yelpazesinde 
hizmet veriyor? Bununla birlikte maden üreticisi 
firmaların makine ve ekipman üretiminde de boy 
göstermesinin, en doğru ve kullanışlı tasarımların 
yapılabilmesi için önemli bir avantaj olduğunu 
düşünüyoruz. Bu konudaki düşüncelerinizi alabi-
lir miyiz?

(AG): Maden makinesi ve ekipman üreten bir firmamız var, 
Gürmin Makine. Küçük boyutta kurulan bir şirketti bu. Bu fab-
rika tamamen kendi iç üretimlerimiz için kullanılıyor. Bantlar, 
konveyör bantlar üretiyoruz. Son olarak zincirli olanları da üre-
tilmiş. Şimdi bu fabrika çok büyümüş. Ben fabrikanın bu kadar 
büyüdüğünden haberdar değildim. O kadar büyütmüşler ki 
işletmeyi, kömür madenlerinde yarı mekanize sistemleri üretir 
hale gelmiş. 

Şu anda dışarı satış yapamıyoruz. Kendimize lazım olan maki-
neleri ancak üretebiliyoruz. Yakın zamanda fabrikayı daha da 
büyütmek için benden onay aldılar. Yeni yapılacak fabrika ile 
kapasitemiz artacak ve yer altı ekipmanları dışında yer üstü 
ekipmanlarını da üretir hale geleceğiz. Tabiatıyla yeni üretimle-
rimizi diğer şirketlere de pazarlamaya çalışacağız.

(MT): Türkiye’de yapılan son çalışmalarla kömür 
rezervleri büyük oranlarda artış gösterdi. Ancak 
tespit edilen bu yatakların büyük kısmında kalori 
oranları düşük seviyelerde. Bu düşük kalorili kö-
mürlerin üretimi ve kullanımı için teknolojik alt 
yapımız mevcuttu mu? Bu tarz kömürleri kazana-
bilmek için sizin firma olarak bir çalışmanız var mı?

(AG): Türkiye’nin toplam kömür rezervi 12,5 - 13 milyar tona 
ulaştı. Bunların % 80’inden fazlası düşük kalorili kömürler. Dü-
şük kalorili kömürleri kullanabileceğimiz bir tek yer vardır: O da 
termik santraller. Onun dışında hiçbir yerde kullanamazsınız. 
Bu % 20’nin içinde kalan kömürler ise yer altı işletmeleri olarak 
daha küçük birimle işletilmektedir. Bu küçük işletmelerde üre-
tilen kömürlerle sanayinin ve ısınmanın ihtiyacını kısmen karşı-
layabiliyorsunuz. Geri kalan kısmı ithal ediliyor. 2011 yılında 24 
milyon ton kömür ithal edilmiştir.

Bugün baktığınızda şu şartlarda yerin 500 m altında 2000 kalori 
ve altı kömür üretmek mümkün değil. İleri teknoloji kullanılarak 
ileride yapılabilir mi, henüz belli değil. Ancak bizim ülkemizde 
bulunan düşük kalorili bütün kömürlerin elektrik üretiminde 
kullanılması mümkündür ve ekonomiktir. Elbistan’da üretilen 
900 - 1000 kalorilik kömürlerin en kötü şartlara sahip olmasına 
rağmen elde edilen elektriğin kilovat/saat maliyeti çok ekono-
miktir. Dolayısıyla ülke olarak elimizdeki tüm kömür sahalarını 
elektrik enerjisi üretmek için değerlendirmemiz lazım. Bu konu 
ile ilgili yakın zamanda iki ihale yapıldı. Biri Adana Tufanbeyli’de 
diğeri ise Soma’da. Soma’daki saha için yapılan ihalede 450 
MW’lık termik santral kurulması zorunluluğu vardı. Bu ihaleye 
biz de girdik. Ancak bizim çok üzerimizde fiyat verdiler. Biz yer 

altı kömür üretiminde tecrübeli olmamıza rağmen Soma’daki 
saha için verilebilecek en iyi fiyatı vermiştik. İhaleyi kazanan 
arkadaşlar bunun üstesinden geleceklerdir. İhaleyi kazanan fir-
manın çok büyük bir firma olması bu konuda onlara yardımcı 
olacaktır. Onlar için hayırlı olsun demek istiyorum. Burada güzel 
olan taraf, böyle sahaların santral kurulmak suretiyle kullanıla-
cak olması.

Hem Tufanbeyli hem de Soma’da ki ihaleye çıkılan sahalar için 
ben şahsım adına TKİ’yi tebrik ediyorum. Elbistan’da B-C-D-E 
sektörlerinde de bunların mutlaka yapılması lazım. Burada dev-
letin desteği mutlaka gerekli. Bu sahalar haricinde Konya ve 
Eskişehir’de de önemli sahalar mevcut. 

Benim görebildiğim kadarıyla kömür sahaları ve santraller ko-
nusunda ülkemizde önemli hamleler mevcut. Bu hamleler so-
nucunda bu ihaleler, bu özelleştirmeler devam ederse, ülkenin 
önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 15.000 MW’lık yerli kömüre 
dayalı yeni kurulu elektrik santrali olabilir. 

Kömür aramalarına da devam edilmesi gerekiyor. Geçmişte, 
1990 ile 2005 yılları arasında aramalar çok ihmal edildi. 1990 yı-
lından itibaren devlet politikası olarak doğalgaz dönüşüm sant-
rallerine ağırlık verildi ve yeni santraller kuruldu. O dönemde 
doğalgaz santrallerinin neden kurulduğunu, o dönemdeki yet-
kililerle konuştuk. Kömürün olumsuz yanlarından bahsettiler. 
Kömürde doğru teknoloji kullanırsanız çevre kirlenmez. Çevre 
kirliliğinin önüne geçmek için pahalı da olsa bir teknoloji var. 
Bu yüksek maliyeti devlet olarak vermek zorunda değilsin, çık 
ihaleye özel sektör yapsın. Geçmişte yapılan bu santrallerin bir 
kısmı yanlış teknoloji ile yapılmasaydı bugün çok daha verim-
li çalışırlardı. Buna Soma termik santrali de dahil. Eğer kömüre 
zamanında, şu an verilen önemi verebilseydik belki de bugün 
10.000 MW kurulu enerji gücümüz daha olurdu. Bir o kadar da 
az doğalgaz ithalatımız olurdu. Böylece kurulu doğalgaz sant-
rallerinden enerji üretmek yerine daha çok konutu ısıtma im-
kanımız olabilirdi. Şahsım adına yeni yapılacak araştırmalarla 
kömür rezervlerinin daha da artacağını düşünüyorum.

Geçmişte büyük, sanayi devrimini gerçekleştirmiş devletlerin 
(Amerika, Avrupa) kirlettiği havaların bedeli Kyoto anlaşması ile 
bizlere ödetilmeye çalışılıyor. Sanayi devrimini gerçekleştiren 
bu devletler şimdilerde kurulu nükleer enerjileri ile gelişmekte 
olan ülkelerin önlerine Kyoto anlaşmasını getiriyorlar. Bu kabul 
edilemez. 

Şu andaki hükümetin madencilikle ilgili tutumunu destekliyo-
rum. Aramaları, çalışmalarını, kömüre dayalı termik santralleri 
destekliyorum. Enerjiye ihtiyacı olan bir ülke olarak nükleer sant-
ral kurulmasını ve işletilmesini de şahsım adına destekliyorum.

(MT): Soma Grubu olarak termik santral kurma 
planlarımız var mı?

(AG): Şirket olarak termik santral kurma planımız var. Özellik-
le Zonguldak’ta düşünüyoruz. Zonguldak olmasının sebebi   
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ise, bölgede üretmiş olduğu-
muz kömür, damarın kendisi 
alınırken yanındaki taşla bir-
likte gelmekte, tüvenan bazda 
geldiğinde 3.500 kalori civarı 
oluyor. Bu kömür yıkanıyor ve 
içinden kalorisi yüksek olan 
% 15’lik kısım alınıyor. Geriye 
kalan 3.500 kalorilik kısmı ise 
kuracağımız termik santralde 
değerlendirmeyi düşünüyo-
ruz. Daha önce de bahsetti-
ğim gibi, Soma’da ki termik 
santral projesini almak ister-
dik ama olmadı. Aynı bölgeye 
yeni santral kurulabilir ama 
bunu zaman gösterecek.

(MT): Kömür madenci-
liğinin mevcut durumu ve ülkemizde ve dünyada 
geleceği nedir? Kömür fiyatlarının çok dalgalı sey-
rettiğini ve düşüşte olduğunu biliyoruz. Düşünce-
lerinizi alabilir miyiz?

(AG): Kömür fiyatları konjonktürel. Fiyatların ne olabileceğini 
bilemiyorsunuz. Koklaşabilir kömürün fiyatı 210 USD’ye kadar 
çıktı bir ara. Şimdi 180 USD’de. Dışardaki büyük üreticilere bağlı 
fiyatlar, biz sadece izliyoruz. Ancak gelecekte fiyatların artaca-
ğını düşünüyorum. Çünkü dünyanın talebi kesinlikle artarak 
devam ediyor. Taleplerin artması ile birlikte de kömür fiyatları 
doğal olarak artacak. Bundan 20 sene önceki gibi kömürün 30 
USD’ye inmesi bence mümkün değil. Bugün inebileceği en dü-
şük seviyeye inmiştir. Bundan sonra da mutlaka artacaktır.

(MT): Bilindiği gibi dünyada deniz altı madencili-
ğinde büyük atılımlar yaşanıyor. Önce Papua Yeni 
Gine’deki çalışmaları ile sesini duyuran bir firma, 
ardından Çin ve Hindistan’ın araştırma gemilerini 
Hint Okyanusu’nda arama yapmak için yollama-
sı ile yeni maden ve enerji kaynakları arandığını 
biliyoruz. Zonguldak ve diğer bölgelerimizin bu 
konudaki potansiyelleri nedir sizce? Bu konuda 
çalışmalarınız var mı?

(AG): Şahsen en çok üzerinde durduğum konulardan biridir 
bu. Zonguldak havzası denizin 800 - 900 metre altına doğru 
devam ediyor. Kömür içeren serinin deniz altında düzelerek 
devam ederek Karadeniz Çukuru’na ulaşacağını düşünüyorum. 
2 - 3 kilometre devam edeceğini düşünüyorum. Aynı birimlerin 
Ukrayna’da aynı şekilde devam ettiğini de biliyorum. Burada 
önemli bir rezerv olduğuna inanıyorum. Bu iş için yakın zaman-
da Almanlara sismik çalışmalar yaptıracağız. Gelecekte bizim şir-
ketin Karadeniz’de deniz altı madenciliğine yatırım yapacağına 
eminim. Ancak benim yaşım buna müsaade eder mi bilemiyo-
rum. Zonguldak havzasında hesaplanan 1,3 milyar tonun üze-
rinde kömür rezervi olduğu inancındayım. Deniz altı madencilik 

çalışmaları yapıldığında bunlar ortaya çıkarılacak. Benim yaşım 
bunu görmeye müsaade etmez ama arkadaşlara takılıyorum. 
Diyorum ki 3 kilometre sonunda delmeye devam ederseniz o 
zaman başınız derde girer çünkü orada Karadeniz Çukuru başlı-
yor. Toparlamak gerekirse tüm dünyada yapıldığı gibi ülkemizde 
de deniz altı madenciliği yapılacaktır, yapılması gereklidir.

(MT): Türkiye’nin en büyük kömür üreticilerinden 
biri olarak kaya gazı çalışmaları hakkında ne dü-
şünüyorsunuz?

(AG): Kaya gazı konusunda bilgilerim eksik kaldı. Bu konu hak-
kında bir görüş belirtmek istemiyorum.

(MT): Son çıkarılan teşvikler ile ilgili düşünceleri-
niz nelerdir? Özellikle kömür madenciliği konu-
sunda teşviklerin beklentilerin altında kalması 
sizi ve kömür madenciliğini nasıl etkiledi?

(AG): Teşvikler boş değil kesinlikle bir şey sağlıyor. Ama eski-
den teşvik vergisi vardı. Madencilik yatırımları en ileri düzeyde-
ki teşvik vergilerini kapsardı, özellikle 70’li yıllarda. Yatırım indi-
rimi diye bir şey vardı. Topladığınız zaman mutlaka avantajları 
var. Belirli bölgelerde büyük avantajları var. 

Ben Zonguldak’ta yatırım yapıyorum ama teşviklerden fayda-
lanamıyorum. Sebebi ise, Avrupa Birliği ile yapılan kömür an-
laşmasına göre devlet, Zonguldak’ta kömüre teşvik veremiyor. 
Benim çıkardığım kömür 3500 kalori, 5000 - 7000 kalori kömür 
çıkarmıyorum ki. Yine de genel olarak bakıldığında, her şeye 
rağmen bu teşvikler faydalıdır. Maden sektöründe teşviklerin 
daha boyutlu olması lazımdır. Yine de teşekkür ederiz.

(MT): Yoğunluğunuz içinde bize vakit ayırıp soru-
larımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ederiz.

(AG): Ben teşekkür ederim.  
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Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Park Elektrik AŞ, 
Siirt Madenköy Bakır Madeni
Dönem dönem gerçekleştirdiğimiz maden işletmesi ziyaretlerine bir ye-
nisini daha eklemiş bulunuyoruz. Ülkemizin önemli bakır madenlerinden 
birisi olan ve Ciner Grubu tarafından işletilen Siirt - Şirvan’da yer alan Ma-
denköy Bakır Madeni’ni Eylül ayı içerisinde sizler için ziyaret ettik ve ma-
deni detaylıca inceledik.

Siirt, ağırlıklı olarak Arap kökenli Türklerin yaşadığı 
söylenen bir şehir olsa da, M.Ö 3000’lere dayanan 
uzun bir tarihi geçmişi olan, onlarca uygarlığa ve bir 
çok dine ev sahipliği yapmış bir ilimiz. Hititlerden 

Urartulara, Perslerden Emevilere kadar çeşitli uygarlıkların 
hüküm sürdüğü bu topraklar üzerinde, güneydeki verimli 
Mezopotamya’nın tarım kültürü ile kuzeyindeki dağlık böl-
gelerin hayvancılığı değişik bir harman oluşturmuş durumda. 
Siirt’ten Şirvan ilçesine bağlı Maden Köyü’ne doğru giderken 
karşımızda yüksek dağlar, Siirt’in ünlü büryan kebabının etini 
veren keçi sürüleri ile eşsiz tadı olan Siirt fıstığı ağaçları gözü-
müze çarpıyor. Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’daki 
derin ve genç vadilerin yerine Siirt ili merkezi daha yaşlı vadi-
lerin hakimiyeti altında ve bu bölge tarıma da hayvancılığa da 
müsaade edecek bir topoğrafyaya sahip.

Komşusu Batman kadar olmasa da, Siirt’in de en önemli yer 
altı kaynağı petrol. Burası, tüm arama ve üretim sondajları göz 
önüne alınırsa, Türkiye’nin petrol açısından en önemli 7’inci ili. 

Bununla birlikte bölgenin ekonomisine ve gelişimine ciddi katkı 
sağlayan bir diğer yer altı kaynağı da, Türkiye’nin en büyük 2. iş-
lenebilir bakır rezervi olan, Şirvan ilçesi sınırları içerisinde yer alan 
ve Ciner Grubu tarafından işletilen Madenköy bakır sahasıdır. 

Maden Köyü, Siirt merkezden yaklaşık 45 dakika süren karayolu 
yolculuğu ile ulaşılabilen, köyün altında bulunan maden var-
lığının bu köye vuran bir piyango olduğu düşünülen, yaklaşık 
300 nüfuslu bir Anadolu köyü. Maden Köyü’ne yaklaştığınızda 
yol kenarında yastık lav oluşumlarını görmeye başlıyor, önce-
den bilgi sahibi olduğumuz madenin jeolojisini içeren birimlere 
girdiğinizi anlıyorsunuz. 

İşletmenin kapısına geldiğimizde yoğun güvenlik önlemleri 
dikkatimizi çekiyor. Alınan bu güvenlik önlemleri gerek çalışan-
ların gerekse bizim gibi ziyaretçilerin güvende olmasını sağlı-
yor. İçeri girdiğimizde kendimizi adeta bir karınca yuvasında 
gibi hissediyoruz. Çünkü işletme içerisinde yoğun ve düzenli bir 
hareket söz konusu. Tüvenan cevher ya da pasa taşıyan kam-

Madencilik Türkiye Dergisi
bilgi@madencilik-turkiye.com

Fotoğraf 1: Madenköy’de açık ocak işletmesi hazırlıkları sürüyor.
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yonlar, iş makinaları, işçiler, güvenlik görevlileri sürekli hareket 
halinde. Öğreniyoruz ki işletme tam kapasiteyle çalışıyor, bu 
yoğunluk da bu yüzden.

Yönetim binasına ulaştığımızda bizi İşletme Müdürü İsmail Hak-
kı İçyüz ve ekibi karşılıyor. Kısa bir tanışmanın ardından İsmail 
Bey işletme hakkında A’dan Z’ye bir brifing veriyor ve soruları-
mızı yanıtlıyor: 

“Madende geçmişte 74 adet sondaj yapılmış olup, Park Elekt-
rik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sahayı 
devraldığında bu sondaj verilerinin üzerine çalışmalarını sür-
dürmüştür. Yapılan çalışmaların ardından Şirket Madenköy 
Bakır Madeni’ni 2006 yılında işletmeye açmıştır. Yapılan çalış-
maların ardından 1 milyon ton/yıl cevher işleme kapasitesine 
sahip tesis kurulması kararı alınmış, yeni kurulacak tesis için 
önem arz eden ekipmanlar, Karadeniz Bakır İşletmeleri’nin Art-
vin - Murgul’da bulunan Damar Konsantratörü satın alınarak te-
min edilmiş ve ekipmanlar sökülerek Madenköy’e getirilmiştir. 
Bu ekipmanlara ilave olarak, tam otomasyona sahip flotasyon 
ünitesi, proses garantili ve anahtar teslimi olarak Outokumpu 
firmasından tedarik edilerek devreye alınmıştır.

Bir yandan arama çalışmalarına da devam eden şirketimiz 
2006’dan bu yana yer altında 67, yer üstünde 100 lokasyonda 
sondaj yapmıştır. Toplam 241 lokasyonda yapılan sondajların 
ışığında 39.821.000 ton bakır rezervi tespit edilmiştir. Bu ra-
kamla burası Türkiye’nin en büyük rezerve sahip yer altı bakır 
işletmesi konumundadır. Bu rezerv, akredite şirketler tarafından 
JORC standartlarına göre tespit edilmiştir).

JORC Standartlarına Göre Hesaplanmış Rezerv 
Durumu
2006 yılından bu yana, tespit edilen rezervin 4.610.800 tonu yer 
altından çıkarılarak bakır konsantresi üretilmiştir. Geriye yakla-
şık 35 milyon ton rezerv kaldığı hesaplanmaktadır. Şirketimizin 

ruhsatları dahilinde olup mevcut üretim sahasının dışında ka-
lan çeşitli alanlarda ise halen araştırılmayı bekleyen bölümler 
vardır. Bu alanlarda sondajlı aramalar, jeofizik çalışmalar ve re-
zerv genişletme çalışmaları sürdürülmektedir. Şirketimiz, ruh-
sat alanı içinde sondaj yapılmamış her hangi bir alan bırakmayı 
düşünmüyor.

İşletmenin yıllık tüvenan cevher üretim kapasitesi şu anda yak-
laşık 1.000.000 tondur. Şu anki rezerv miktarı ve üretim kapasi-
tesi ile bu sahada 20 yılın üzerinde çalışılması beklenmektedir.
Madende, 2006 yılından bu yana yer altından üretim yapılırken, 
2013 yılının başlarından itibaren 5 yıl boyunca yer altı çalışma-
ları tamamen durdurularak açık ocak işletmesi ile üretim yapıl-
ması planlanmaktadır.  

Rezerv Kategorisi Ton (t) Cu (%) Özgül ağırlık (t/m3) 

Görünür (Measured) 31.182.000 2,26 

4,05
Muhtemel (Indicated) 6.433.000 2,79

Toplam (Görünür + Muhtemel) 37.615.000 2,34

Mümkün (Inferred) 2.206.000 3,38

Projenin Toplam Rezervi 39.821.000 2,40 

Fotoğraf 3:  İkinci sınıf düzenli depolama alanı, 
maden işletmesinin güneydoğusunda yer alıyor

Fotoğraf 2: İşletme Müdürü İsmail Hakkı İçyüz ve ekip arkadaşları Eyüp 
Oktar ile Cemal Kumru, Madencilik Türkiye Dergisi ekibine brifing verirken
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Açık ocak çalışmalarının şu anda başlamış olmasıyla birlikte 
madenin 2012 yılı üretim hedefi 1.250.000 ton olarak belirlen-
miştir. Üretilecek cevherin yaklaşık 1.000.000 tonunun yer al-
tından, 250.000 - 300.000 tonunun da açık ocak hazırlıklarında 
basamaklar arasından alınan cevherden elde edilmesi hedef-
lenmektedir.“

Yer Altı Bitiyor, Yer Üstünde Üretim Başlıyor 
İsmail Bey’den aldığımız bilgilere göre şirket 2006’dan bu yana 
yer altında sürdürdüğü üretim faaliyetlerini 2013 yılı başı itiba-
riyle yer üstüne taşımayı planlıyor. İlk etapta planlanan 5 yıllık 
açık ocak projesi için gerekli çalışmalar yapılmış ve müteahhit 
firmalar dekapaj çalışmasına başlamış durumda. Yer üstünde 
üretim başladığında ise yer altı üretimine son verilmesi plan-
lanıyor. O zamana kadar da yer altında yer alan ve açık ocaktan 
alınamayacak olan tüm cevher alınmaya çalışılacak. Açık ocak-
tan yıllık 1.500.000 - 1.800.000 ton arası üretim hedefleniyor. 

5 yıllık açık ocak projesinin genel detayları ise şu şekilde: Genel 
şev açısı 45 derece. Basamak yüksekliği 10 metre, basamak ge-
nişliği 7 ila 8 metre, basamak açısı ise yaklaşık 75 derece olarak 
planlanmış. Ocağın yapısına göre bu verilerde kısmi olarak deği-
şiklikler yapılabilecek. Ocağın şu anki taban kotu +1320 metre ve 
5 yılın sonunda yaklaşık +1115 kotuna kadar inilmesi planlanıyor. 

5 yıllık açık ocak projesinin bitiminde projenin genişletilmesi 
planlanıyor.  Yaklaşık 2025 yılına kadar sürdürülmesi planlanan 
açık ocak üretiminin ardından yeniden yer altına dönülmesi he-
defleniyor. Açık ocaktan sonra  +1000 kotunun altındaki cevhe-
rin +770 kotuna kadar yine yer altı ara katlı üretim yöntemi ile 
alınması öngörülüyor. 

Sahada cevherleşmenin bir bölümü, Maden köyünün bir ma-
hallesinin altında yer alıyor. Bu noktada mahallenin buradan 
kaldırılması söz konusu olmuş. Şirket Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına bu alanın kamulaştırılması için başvurmuş. Bakan-
lık kamu yararı kararı alarak kamulaştırmaya onay vermiş ancak 
şirket daha sonra kamulaştırma yapmadan köylülerle anlaşma 
yoluna gitmiş ve burada yer alan parsellerin tamamına yakını-

nı (86 parselde 140.000 m2) satın almış. Satın alınan alanların 
büyük bölümü açık arazi olduğundan ve sadece köyün bu ma-
hallesini yani sadece birkaç evi içinde barındırdığından, devlet 
tarafından köyün tamamen başka yere taşınması yerine sadece 
bu mahallenin kaldırılması uygun görüldü. 

Yer altı üretiminden yer üstüne geçişin en önemli nedenlerin-
den birisi olarak sahada yer altı üretim yöntemi ile alınamayacak 
olan cevherleşmenin bulunması gösteriliyor. Örneğin mahal-
lenin bulunduğu alanda çökme riski nedeniyle yer altı üretimi 
yapılamıyor. O alanda açık ocak yapılarak cevher alınabilecek. İş-
letme Müdürü İsmail Bey ilk olarak yer altı üretiminin tercih edil-
mesini de şöyle açıklıyor: “Batı tarafında cevher yer altında 400 
metrelerde yer almakta, bu bölgedeki cevher/dekapaj oranının 
yüksekliği sebebi ile üretimin yer altı yöntemi ile yapılması daha 
ekonomik bulunmuştur.  Öte yandan, doğu bloğundaki cevher/
dekapaj oranı açık ocak için elverişli ve ekonomik olması sebebi 
ile açık ocak planlaması yapılmıştır. Doğu bloğundaki cevheri 
açık ocakla almayı planladığımızda, +100 kotuna göre yapılan 
açık ocak planı temelindeki hesaplamalara göre cevher/ deka-
paj oranı 1:7, 1:7,5 mertebelerinde hesaplanmaktadır.”

Üretim Kapasitesi ve Satışlar
İsmail Bey sorularımızın ardından işletmenin üretim kapasitesi 
hakkında da çeşitli bilgiler verdi. Aktarılan bilgilere göre yer al-
tından yılda yaklaşık 1.000.000 ton cevher üretimi gerçekleşti-
rilmektedir. Bu kapasite ile Siirt Madenköy, Türkiye’nin en fazla 
üretim yapan metalik maden işletmesi konumunda.

Yer altı üretim maliyetleri şu aşamada şirketi tatmin eden bir 
durumda. Yan kayacın kil olduğu, tahkimatsız geçilemeyen çü-
rük bir zonda çalışılmasına rağmen, zaman zaman her bir met-
rede çelik tahkimat kurulduğu bir ortamda üretim maliyetinin 
şirketi memnun etmesi oldukça önemli. Zorlu koşullara rağmen 
üretim maliyetlerinin her geçen yıl azaldığı da verilen bilgiler 
arasında yer alıyor.

Madenköy’de yer alan konsantre tesisine beslenen % 1,8 - 
2,0’lik tüvenan cevher kırma, eleme, öğütme ve flotasyon iş-  

Madenköy Madeninde Cevherin 3B Görünümüorebody 1 orebody 2 orebody 3
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lemlerinden geçirilerek yaklaşık % 20 - 22 bakır içeren konsant-
re haline getiriliyor. Konsantre tesisi 2006’dan beri faaliyette. 
2006’dan Ağustos 2012’ye kadar konsantre tesisinde 368.851 
ton konsantre üretilmiş durumda.

2006 yılında bakır madenciliğine girmiş olan Park Elektrik Üre-
tim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2011 yılına 
kadar sadece konsantre bakır üretmiştir. 2011 yılından itibaren 
alınan kararla katot bakır üretimine başlanmıştır. Karadeniz Ba-
kır İşletmeleri ile şirket arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, 
ihtiyaç durumlarında Samsun’daki izabe tesisine katot bakır 
üretilmesi amacıyla konsantre bakır gönderilmektedir. Üreti-
len konsantrenin ve katot bakırın tamamı yurt dışına satılıyor. 
Ürünler İskenderun limanına gönderiliyor, oradan da yurt dışı-
na sevk ediliyor. Şirketin aylık konsantre üretimi 7000 ton civa-
rında bulunuyor. 

Yer Altı Üretim Yöntemi
İsmail Bey ile gerçekleştirdiğimiz detaylı görüşme sonrası, an-
latılanları yerinde görmek üzere yer altına doğru yola koyulu-
yoruz. Yer Altı İşletme Müdürü Eyüp Oktar bizi önce malzeme 
deposuna götürerek yer altına uygun kıyafetler giymemizi sağ-
lıyor. Kıyafetlerimizi giydikten sonra yer altına doğru yola çıkı-
yoruz. Yolda Eyüp Bey bizi bilgilendirmeye başlıyor. 

“Bu işletme, yan kayacın kil olmasından dolayı Türkiye’nin en zor-
lu yer altı maden işletmesi olarak görülüyor. Yerin altında gerekli 
işlemleri zamanında yapmazsanız çökmeler olabiliyor. 2 - 3 kat 
birden çökebiliyor. Patlatma için delik açıyorsunuz. Kayaç havayı 

ve suyu gördükten sonra kendini bırakıyor, delik kapanıyor. Do-
layısıyla dünyanın en gelişmiş shotcrete makinalarını burada kul-
lanıyoruz. Patlatma yaptık, çıkan malzemeyi temizledik, hemen 
galeriyi shotcrete ile sağlamlaştırmak zorundayız. Dolayısıyla bu-
rada ülkemizin en gelişmiş teknolojileri ve en gelişmiş iş makina-
ları kullanılıyor. Ocakta tam mekanize sistemle üretim yapılıyor.

Şu an çalışmaların devam ettiği yer altındaki faaliyetler genel-
likle işletmenin batı tarafında sürdürülüyor. Ana galeri boyunca 
ve formasyona bağlı olarak genelde 1 - 2 metre arası çelik tah-
kimat kullanıldığı gibi yine formasyona bağlı olarak çelik hasır, 
püskürtme beton ve kaya bulonu da kullanılabilmektedir. 

Üretimde ara katlı göçertme yöntemi uygulanmaktadır. Galeriler 
ortalama 25 m2 kesitlidir ve cevhere % 10 meyille yaklaşılmakta-
dır. Açılan tünel boyu yaklaşık 2000 m’dir. Yaklaşık 200 m rampa 
boyunda kat aralıkları 20 m olarak seçilmiştir. Kat aralıklarında 
üretim panolarında cevher içine simba vasıtasıyla yelpaze şeklin-
de 5 ile 12 adet delik açılır. Kat yüksekliğine göre bu deliklerin 
boyları 15 ile 20 metre arasında değişmektedir. Üretim panola-
rı bu deliklere konan patlayıcılarla patlatılarak tavan göçertme 
olarak üretim gerçekleştirilir. Galeri ilerlemelerinde formasyona 
bağlı olarak 3-4 metre ilerleme gerçekleştirilmektedir.

Patlatma sonucunda biriken cevher kütlesi, uzaktan kumandalı yer 
altı kepçeleriyle (yan kayaç kil olduğu için genelde üretim panosu-
na hiçbir operatör ya da işçi girmeden, uzaktan kumanda yönte-
miyle yükleme işlemleri yapılıyor) yine uzaktan kumandalı yer altı 
kamyonlarına yüklenerek çeneli kırıcı katına taşınmaktadır.   

Fotoğraf 4-a, 4-b, 4-c, 4-d: Ara katlı göçertme yöntemiyle üretilen cevher yer altı kamyonları yardımıyla yine yer altında kurulu olan çeneli kırıcıya beslenmektedir. Kırılan 
cevher bantlar yardımıyla yer üstünde bulunan stok sahasına aktarılmaktadır.

4-a

4-c

4-b

4-d
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Yer altı kamyonlarıyla 350 ton/saat kapasiteye sahip yine yer al-
tında bulunan çeneli kırıcıya beslenen cevher, kırıldıktan sonra 
bant konveyörler yardımıyla yer üstündeki fabrika stok sahası-
na gönderilmektedir. Yer altında kırma işlemi ve bantla iletim 
sistemi kurulmadan önce cevher, kamyonlarla stok sahasına 
gönderilmekteydi. Bantla iletim sisteminin kurulmasında, yer 
altı kamyonlarının yarattığı taşıma maliyetlerinin artması ve za-
manda yaşanan kayıplar büyük rol oynamıştır. Bugüne gelindi-
ğinde ise yeryüzünden 135 metre aşağıda kurulan çeneli kırıcı 

sistemi ve yaklaşık 650 metrelik bant konveyör sistemiyle sıkın-
tılar bertaraf edilmiş ve daha karlı bir üretim yoluna gidilmiştir.”
Öğrendiğimiz kadarıyla Madenköy Bakır İşletmesi’nde yer altın-
da 5 adet yer altı kamyonu, 5 adet yer altı kepçesi, 2 adet simba, 
3 adet jumbo, 5 adet yer altı beton mikseri, 4 adet shotcrete 
aracı ile çalışmalara devam edilmektedir.

Yaptığımız gözlemler ve yetkililerin aktardığına göre yer altı su 
seviyesinde mevsimsel olarak bir azalma söz konusu olsa da zi-
yaretimiz sırasında yer altı sularının biriktiği havuzları görmek 
ve biriken suyu atmak için çalışan pompaların seslerini duymak 
mümkündü. Bu noktada bütün madencilerin bildiği gibi yer 
altında madencinin en amansız takipçisinin su olduğunu yeni-
den hatırlıyoruz. 

Havalandırma
Eyüp Bey’den arazinin topografik yapısı nedeni ile Madenköy 
yer altı işletmesinin havalandırma planının kolaylıkla uygulan-
dığını öğreniyoruz. Maden havalandırmasının önemini bildiği-
mizden detayları öğrenmek istiyoruz ve Eyüp Bey devam ediyor: 
“Mevcut durumda ocağın yer üstü giriş kotu +1332 ve ocak ta-
ban kotu +1160 metre. Diğer bir deyişle taban ve tavan kotları 

Fotoğraf 5:  Madencilik Türkiye Dergisi ekibi, yer altı madencilik faaliyetleri ile ilgili 
olarak Eyüp Oktar ve ekibinden yerinde bilgi aldı.

Fotoğraf 6-a, 6-b, 6-c: Ara katlı göçertme yönteminde patlayıcıların beslenmesi için tavana delikler açılmaktadır

6-a

6-c

6-b
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arasında 172 metre kot farkı bulunmaktadır. Yer altına iki ocak 
girişi bulunmaktadır. Temiz hava, doğu bant galerisi girişinden 
yapılmaktadır. Bir tanesi yedek olmak üzere iki tane ana fan bu-
lunmaktadır. Ana fan, doğu ve batı üretim bloklarının kesişti-
ği bölgede +1215 katında +1218 kotunda yer almaktadır. Ana 

fan sayesinde hava 
doğu girişinden 
emici tip olarak yer 
altına verilmekte 
ve üretim katlarına, 
açılan kuyu vasıtası 
ile iletilmektedir. 
Üretim katları olan 

batı bloğundaki 1260 - 1240 - 1220 - 1200 - 1180 - 1160 ve 
doğu bloğundaki 1215 - 1200 - 1180 katlarına tali vantilatör-
ler ile hava verilmektedir. Kot farkından meydana gelecek hava 
akımı ocaklardaki kirli havayı minimuma indirecek düzeydedir. 

Katların havalandırma anayoluna uzaklığı 250 m civarında ol-
ması nedeni ile 37 kw kapasiteli vantilatörler, ortamda yeterli 
temiz havanın yer almasını sağlamaktadır.

2025 yılından sonra, gerekli güvenlik ve çevre önlemleri alına-
rak açık işletme üretimi tamamlanması öngörülüyor. +1000 ko-
tunun altındaki cevher yeniden yer altı ara katlı üretim yöntemi 
ile alınacaktır. Cevher taban kotunun ise +770 olduğundan o 
dönemde oluşturulacak yeni yer altı işletmesinde 1 rampa ve 
1 kuyu ile havalandırma sağlanabileceği düşünülmektedir. 
Planda +1330 kotunda rampa girişi yapılacak ve cevher taban 
kotu olan +770 kotuna kadar inilecektir. Rampa girişi mevcut 
flotasyon tesisi yakınından, kuyu girişi açık ocak işletmesinden 
yapılacaktır. 2025 yılından sonra planlanan yer altı işletmesinde 
yer üstü ile ocak taban kotu arası fark 560 m olacaktır. Bu du-
rumda elde bulunan havalandırma ekipmanlarının kapasiteleri 
de arttırılacaktır.”  

Jumbo 3 m3/sn 1 adet 3 m3/sn

ST Loder 9 m3/sn 1 adet 9 m3/sn

MT Kamyon 9 m3/sn 1 adet 9 m3/sn

İşçiler 3 m3/sn

Toplam 24 m3/sn

Ciner Grubu

Ciner Grubu, ülkemizin önde gelen maden üreticisi şirketleri bünye-
sinde barındıran ve madenden medyaya, ticaretten sanayiye pek çok 
alanda faaliyet gösteren dev bir sanayi topluluğudur. Grup şirketlerinde 
maden üreticileri aşağıdaki şekildedir;
 • Park Elektrik: Siirt - Şirvan’da yer alan Madenköy işletmesinde kon-

santre bakır üretimi ve Şırnak - Silopi’de asfaltit üretimi gerçekleş-
tirmektedir. Şirket aynı zamanda Adana-Ceyhan ve Edirne-Merkez 
ilçelerinde Doğal Gaz Çevirim Santralı kurulmasına ilişkin ön izin ve 
planlama faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 

 • Park Teknik: Kahramanmaraş - Çöllolar sahasında Elbistan B Santrali 
için kömür üretimi, Kütahya Tunçbilek’te 2 ayrı ocaktan 2 ayrı sözleş-
me ile TKİ’ye kömür üretimi ve Zonguldak’ta TTK Kurumu için kömür 
yıkama hizmeti gerçekleştirmektedir.

 • Park Termik: Şirket, imtiyaz sözleşmesi kapsamında Ankara - 
Nallıhan’da yer alan Çayırhan Termik Santrali için kömür üretimi ger-
çekleştirilmektedir. Üretilen kömür ile 620 MW’lık Çayırhan Termik 
Santrali’nde elektrik üretimi yapılmaktadır.

 • Eti Soda: Ankara - Beypazarı’nda bulunan tesiste trona (Doğal soda 
külü) üretimi,

 • Park Enerji: Geçmişte pek çok başarılı maden üretim ve tesis kuru-
lum çalışması gerçekleştiren şirket Park Holding ile birleşmiş olup, 
Konya Ilgın projesi de Park Holding iştiraki olan Konya Ilgın şirketi 
tarafından üstlenilmiş bulunmaktadır.

 • Park Maden Enerji: Sivas - Divriği’de yer alan ve Oyak Grubu uhde-
sinde bulunan toz demir cevheri stokunu zenginleştirerek ekonomi-
ye kazandırmaktadır.

 • Park Cam: Rio Tinto’nun ülkemizdeki iştiraki Riotur Madencilik ve 
uhdesindeki sahaları satın almıştır. Ankara - Kazan’da yer alan trona 
cevheri işletme çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca, Park Cam işti-
raki altındaki Rio Tur faaliyetlerine ilaveten Bilecik’te 180 Bin Ton/Yıl 
kapasiteli cam ambalaj fabrikası kurmaktadır.

 • Kazan Soda: Ankara - Kazan’da yer alan trona cevherini solüsyon 
madenciliği tekniği ile çıkarmak ve ağır soda külü ile rafine sodyum 
bi-karbonat üretmek üzere Kazan Soda Proses Tesisi ve Maden İşlet-
me Tesisi kurulum faaliyetlerini yürütmektedir. 

 • Kazan Elektrik: Ankara Kazan’da kurulacak olan soda proses tesisinin 
buhar ve elektrik ihtiyacını karşılayacak. Üretilen fazladan elektriği 
serbest piyasaya arz edecek olan şirket, an itibarı ile kojenerasyon 
tesisi kurulum faaliyetlerini yürütmektedir. 

 • Konya - Ilgın Elektrik: Konya - Ilgın’da kurulacak termik santrale yakıt 
üretecek linyit sahasında üretim hazırlıklarını sürdürmektedir.

 • Silopi Elektrik: Silopi’de 135 MW kapasiteli asfaltit yakıtlı santral iş-
letmekte ve aynı zamanda ilave 2 x 135 MW santral inşaatını yürüt-
mektedir.

 • TMC Enerji: Cengiz Grubu ile yaptığı eşit ortaklık ile, uzun yıllar atıl 
kalan Mardin - Mazıdağı Fosfat Tesisleri’ni ve işletme haklarını satın 
almışlardır. Tesiste fosfat üretimi için hazırlık çalışmaları sürmektedir.

Fotoğraf 7: Madenköy yer altı galerileri, araçların rahatlıkla geçebileceği 
genişlik ve yükseklikte olup galerilere, uygun ölçülerde havalandırma 
boruları ile temiz hava sağlanıyor.

Fotoğraf 8: 25 m2 kesitli ana galeride 1,5 m aralıklarla yerleştirilmiş çelik 
tahkimatlar gözükmekte
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Eyüp Bey, havalandırmada 250 kw/h - 300.000 m3/saat kapasi-
teli 2 adet ana fan ile 3 adet 20 kw/h,  3 adet 22 kw/h ve 6 adet 
37 kw/h olmak üzere 12 adet tali fan kullanılmakta olduğunu 
belirterek, her üretim katı için gerekli olan hava ihtiyacının aşa-
ğıdaki şekilde özetliyor:

Cevher Hazırlama Tesisi
Yer altından çıktıktan ve hazırlıkları başlatılan açık ocağı ha-
kim bir tepeden inceledikten sonra Eyüp Bey bizi Konsantre 
Fabrikası Üretim Müdürü Cemal Kumru’ya teslim ediyor. Ce-
mal Bey’den, üretilen tüvenan cevherin stoklandığı alandan 
başlayarak, elde edilen konsantrenin big-baglerle İskenderun 
Limanı’na yola çıkışına kadarki süreci detaylıca öğreniyoruz. 

Madencilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan cevherler, yer altın-
dan konveyör bantlar yardımıyla (bantlar yer altında yaklaşık 
600 - 650 metre, yer üstünde 170 metre olmak üzere malzeme 
taşıyor), açık ocaktan gelen cevherler ise kamyonlar vasıtasıyla 
stok sahasına ulaşmakta. Madencilik Türkiye Dergisi ekibi ola-
rak işletme sahasında bulunduğumuz Eylül ayı başı itibarıyla 
stok sahasında yaklaşık 450.000 ton işlenmeye hazır cevher ol-
duğu, Cemal Bey tarafından bize aktarılıyor. Cevher hazırlama 
tesisinin günlük üretim kapasitesinin 3.500 ton/gün olduğu, 
devam eden kapasite artırım çalışmaları sonucunda günlük 
üretim kapasitesinin 5.000 ton/gün olacağını öğreniyoruz. Bu 
kapasite artırımı kapsamında, yeni kırıcılar ve bantlar sisteme 
dahil edilmiş. Daha önce 80 cm’lik aktarım bantlarının kulla-
nıldığı tesiste şu anda 120 cm’lik yeni bantlar kullanılıyor. Yeni 
eklenecek selüller ve değirmenler ile tesisin kapasitesinin yakın 
bir zamanda 5.000 tona ulaşması sağlanacak.

Stok sahasındaki cevher ise kepçe yardımıyla çeneli kırıcıya 
beslenmekte, çeneli kırıcıda kırılan cevher, konik kırıcı ve kapalı 
elek devresiyle % 80’i 15 mm altında olacak şekilde öğütülmek-
te. Stok alanındaki konuşmalarımız sırasında Cemal Bey’den 
önemli bir konu hakkında da bilgi sahibi oluyoruz. Stok saha-
sından kırıcıya beslenen cevherin daima ortalama % 1,8 giriş 
tenörünü yakalaması gerekmekte. Bu durumun sağlanması için 
de besleyici, stok sahasının farklı alanlarında istiflenmiş olan ve 
farklı tenörlere sahip cevherleri harmanlayarak sisteme besle-
mekte. Bu şekilde % 1,8 giriş tenörü yakalandığını öğreniyoruz.
Prosesin bundan sonraki işleyişini ise Cemal Bey’in ağzından 
aktarıyoruz: 

“Stok sahasından kırıcıya beslenen cevherler 15 mm altına öğü-
tüldükten sonra iki adet ince cevher silosuna beslenmektedir. 
Cevherler, ince cevher silosundan, 9 x 12 feetlik çubuklu değir-
menlere beslenerek % 80’i 1 mm altında olacak şekilde yeni-
den öğütülmektedir. 1 mm altına öğütülen cevher pompalar 
vasıtasıyla siklon tankına basılmaktadır. Siklonlara basılan ürün, 
siklon altı (1 mm üstü) 2 adet 8 x 10 feetlik bilyalı değirmene, 
siklon üstü (1 mm altı) ise flotasyona gönderilmektedir. Tesis-
teki kapasite artırımına paralel olarak sisteme yeni değirmenler 
dahil edilecektir. Bu kapasite artışı için 100 m3’lük yeni bir de-
ğirmenin siparişi verilmiştir.

Çubuklu değirmenlerde serbestleşme tane boyutuna öğütülen 
cevher, flotasyon işlemine tabi tutulmaktadır. Cevher için  önce 

Fotoğraf 9-a, 9-b : Üretim panosunda patlatma sonrası elde edilen cevher

Fotoğraf 10: Yer Altı İşletme Müdürü Eyüp 
Oktar ve Madencilik Türkiye Dergisi Ekibi

Fotoğraf 11: Madenköy cevher zengişleştirme 
tesisine uzaktan bakış (bakış yönü kuzey batı)

9-a 9-b
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PH ayarlaması yapılmaktadır. PH’ı 12 seviyelerine yükseltmek 
için kireç, toplayıcı (kollektör) olarak ise 3418 kullanılmaktadır. 
Ortamın bazik yapılmasının sebebi, yüksek PH’a sahip ortam-
da gang minerali olan piritin bastırılması, bakır minerali olan 
kalkopiriti yüzdürmektir. Bu da kalkopiritin piritten ayrılmasını, 
uzaklaşmasını sağlar ve sonucunda bakır konsantresi elde edi-
lir. Tesiste ayrıca şlam dağıtıcı ve silikatları bastırmak için sod-
yum silikat kullanılmaktadır. Sodyum silikat, reaktif tanklarda % 
10’luk çözeltiler halinde hazırlanmaktadır.

Serbestleşme tane boyutuna gelmiş cevherler, siklon üst takı-
mında ürün kondisyonerine gelmektedir. Kondisyonerde cev-
here; kireç, toplayıcı, sodyum silikat ve köpürtücü ilavesi yapı-
larak 20 m3’lük 10 adet selülde flotasyona tabi tutulmaktadır. 
Flotasyon işlemi esnasında hava kabarcıklarına yapışan bakır 
taneleri yüzeye çıkar ve selüllerden taşarak diğer selüllerde de 
aynı işleme tabi tutulmak üzere gönderilirler. Yüzmesi istenme-
yen ürünler ise selüllerde kalır. Bu istenmeyen ürünler pompa-

lar vasıtasıyla düzenli depolama alanına basılarak uzaklaştırılır.

20 m3’lük selüllerde yüzen ürünler, 10 m3’lük selüllere yani 3 
aşamalı temizlik devresine gönderilir. Birinci temizlemede yü-
zen ürünler sırasıyla ikinci temizlemeye ve üçüncü temizleme-
ye tabi tutulur. Üçüncü temizleme devresinden sonra yüzen 
ürün, bakır konsantre tikinerine gönderilmektedir. Bu arada 10 
m3’lük selüllerin atıkları genelde kenetli taneler olmaktadır. Bu 
aşamada devreye regrinding süpürme devresi girmektedir. 10 
m3’lük selüllerin atıkları pompalar vasıtasıyla regrinding değir-
mene basılıp tekrar öğütülmektedir ve buradaki amaç, kenetli 
taneleri serbest hale getirerek tekrar sisteme dahil etmektir. 
Regrinding devresi sonucunda yüzdürülenler 3 aşamalı temiz-
leme devresine gönderilerek, yaşanacak kayıpların önüne ge-
çilmiş ve kenetli taneler sisteme tekrar kazandırılmış olacaktır.
Yüzen ürünler 3 aşamalı temizleme devresinden sonra 25 met-
re çaplı bakır konsantre tikinerine gönderilmektedir. Bu tikiner-
deki istenilen konsantre bakır oranı % 20 - 22’dir. Tikinerdeki   

Fotoğraf 12-a, 12-b, 12-c: Stok sahasından beslenen cevher çeneli ve konik kırıcılardan geçerek ince cevher silosuna gönderiliyor

12-a 12-b 12-c

Fotoğraf 13-a, 13-b: Cevher çubuklu değirmenlerde flotasyon  öncesinde öğütülme 
işlemine tabi tutuluyor

13-a

13-b

Madenköy’de 
Sandvik CH660 Konik 
Kırıcı Kullanılıyor

CH660 konik kırıcıdan önce tesiste çalışmakta olan CS440 çeneli 
kırıcı vardı. Bu makinanın performansından memnun kalındığı 
hem kapasite arttırmak hem de mevcut makinayı yedeklemek 
üzere ikinci bir Sandvik kırıcısı alındı. Şu anda tesis bu iki kırıcı 
ile yüksek kapasitede çalışıyor ve istenilen ebatlarda (-24 mm) 
malzeme en verimli şekilde alınıyor. Kırıcıya 500 mm malzeme 
besleniyor. Konik kırıcıdan çıkan malzeme boyutu da  -24 mm’ye 
kadar iniyor. Makinalara doğru ebatta malzeme beslendiği için 
istenilen kapasitede ve istenilen ürün ebadında nihai malzeme 
alınabiliyor. 
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ıslak konsantre bakır, son olarak pres filtrede süzdürülerek kuru 
halde konsantre bakır stok sahasında stoklanmaktadır. İhraç 
edilmek üzere İskenderun Limanına gönderilen bakır konsant-
resi 2 tonluk big-bag’lerle araçlara yüklenmektedir.

Selüllerde yüzmeyen atıklar ise atık tikinerine gönderilmekte-
dir. Burada biriktirilen malzeme 1 km uzaklıkta bulunan düzenli 
depolama alanına pompalar vasıtasıyla basılmaktadır. Düzenli 
depolama alanına gönderilen malzeme zamanla dibe çöker ve 
bünyesindeki su üstte kalır. Düzenli depolama alanında biriken 

su tekrar tekrar kullanılmak üzere tesise pompalanır. Tesis böy-
lece günlük 450 m3 su ihtiyacını düzenli depolama alanından 
tekrar temin edip arıttığı sudan sağlayabilmektedir.

Madenköy Bakır İşletmesi’nin en büyük özelliklerinden biri de 
tam mekanize üretim gerçekleştirmesidir. Üretim kısmı dışında 
cevher hazırlama tesisinde de her birimden alınan anlık veriler, 
otomasyon merkezindeki bilgisayarlardan anında takip edil-
mektedir. Tesiste kurulu Courier cihazı ile değişik noktalardan 
alınan örneklerle giriş numunesi, konsantre numunesi, atık   

Fotoğraf 14-a, 14-b, 14-c, 14-d : Selüllerde flotasyon işlemine tabi tutulan cevher

Fotoğraf 15 : Fabrika Müdürü Cemal Kumru, cevher hazırlama tesisi hakkında Madencilik Türkiye Dergisi ekibine bilgi verirken

14-a

14-c

14-b

14-d
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numunesi ile ilgili analizler ve reaktiflerin takibi de anında ek-
ranlara yansıtılmakta ve takibi yapılabilmektedir. Flotasyon te-
sisindeki her değişim, yapılan testler ile, bilgisayarlar aracılığıyla 
anlık takip edilmekte, gelen sonuçlara göre üretim yönlendiril-
mektedir. Sistem içindeki elektronik kantarlar aracılığıyla gün-
lük üretim miktarları hesaplanabilmekte ve otomatik olarak 
görülebilmektedir. 

Courier cihazı ile yaklaşık sonuçlar elde edilirken, tesis bünye-
sinde bulunan laboratuvarda daha hassas analizler yapılmak-
tadır. İşletme bünyesinde yer alan laboratuvarda hassas sonuç-
larla, bakır, demir, kurşun, civa, çinko ve kükürt analizleri yapı-
labilmektedir. Tüvenan cevherler için, istenilen boyutta kırma, 
öğütme, flotasyon deneyleri yapılabilmekte ve teknolojik test-
ler için deneyler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca elek analizleri, 
kireç kalite analizi de tesise ait laboratuvarda yapılabilmektedir.

Ziyaretimiz sırasında Düzenli Depolma Alanı, Çevre, Üretim Du-
rumu ve Yatırım Planları hakkında aldığımız bilgiler ise aşağıda-
ki şekildedir:

II. Sınıf Düzenli Depolama Alanı ve Çevre
Aldığımız bilgilere göre madenin düzenli depolama sahası 
2.500.000 m3 hacminde. Mevcut ikinci sınıf depolama tesisi 
için Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi  tarafından rehabilitasyon projesi hazırlatılmış olup, 
proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun bulunarak onay-
lanmıştır. Proje çerçevesince yapılacak rehabilitasyon işlemleri 

sonrasında Düzenli Depolama Alanı kapasitesinin 2.970.000 m3 
olması planlanmaktadır. 

Ayrıca şirket, gerçekleştirilmekte olan kapasite artışı yatırımları 
ile birlikte devreye alınacak olan 3.105.590 m3 depolama ha-
cimli yeni bir düzenli depolama sahası için ÇED olumlu belgesi 
almış ve hemen ardından hazırlanmış olan uygulama projeleri, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun bulunarak onaylanmış-
tır. Düzenli Depolama Alanının inşaatı için bir ihale de gerçek-
leştirilmiş olup, tekliflerin değerlendirilmesi süreci devam et-
mektedir. Yeni Düzenli Depolama Alanının inşaatının 2013 yılı 
içinde tamamlanması öngörülüyor.

Maden işletmesi genelinde çevre ile ilgili tüm izinler alınmış   

İşletmenin Tarihçesi 

Madenköy bakır yatağının antik çağlardan beri işletilen bir yatak oldu-
ğu bilinmektedir. Yatakta yeni yer altı galerileri açıldıkça ortaya çıkarılan 
tarihi madencilik ekipmanları ve köyün hemen kenarında bulunan cü-
ruflar buranın geçmişte işletildiğini kanıtlamaktadır. 

Sahada yapılan ilk prospeksiyon çalışmalarının 1947, 1958 ve 1962 yıl-
larında gerçekleştirildiği bilinmektedir. Daha detaylı olarak yapılan ilk 
çalışma ise 1970 yılında gerçekleştirilmiş, 66 lokasyonda 18.500 metre 
sondaj ile ilk rezerv miktarı ortaya çıkarılmıştır. 1981 yılında Outokum-
pu ile MTA ortak bir fizibilite çalışmasına imza atmış ve bu çalışmalar 

sonucunda sahada % 2,03 Cu tenörlü 24 milyon ton rezerv miktarı or-
taya çıkarmışlardır.

1985 yılında saha Etibank’a devredilmiş ve Preussag, Alarko ve Etibank 
tarafından kurulan bir konsorsiyumla işletme hazırlıklarına başlanmış-
tır. Ancak bu konsorsiyum 1989 yılında dağılmış ve daha sonraki za-
manlarda Etibank tarafından saha ihaleye çıkarılmıştır. Gerçekleştirilen 
ihaleye 7.929.000 TL ile en yüksek teklifi veren Park Elektrik Üretim Ma-
dencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, 28.01.2004 tarihinde sahayı devralmıştır. 
Sahanın işletme ruhsat süresi 2037 yılına kadar Park Elektrik AŞ’ye aittir.

Fotoğraf 16 : Cevher hazırlama tesisideki üretimin tüm aşamaları, proses 
kontrol odasından anlık olarak takip edilmektedir

Fotoğraf 17 : Atık ürün tikinerindeki malzeme pompalar vasıtasıyla ikinci sınıf 
düzenli depolama alanına gönderilmektedir Fotoğraf 18: Konsantre bakır tikinerinde konsantre bakır ürünü
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Yatırım Harcamaları Tutar (TL)

Kamulaştırma 7.964.453,45

İlk Yatırım 45.611.600,54

Makine-Ekipman 38.763.839,40

Diğer Yatırımlar 33.098.202,22

Toplam 125.438.095,61

Sosyal Harcamalar 2.825.597,89

Siirt Madenköy Bakır Maden’i 
için bugüne kadar gerçekleşti-
rilen harcamalar.

olup bugüne kadar izin konusunda herhangi bir sıkıntı yaşan-
mamış. Yapılan çalışmalarla kamu kuruluşlarından daima olum-
lu raporlar alındığı şirket yetkilileri tarafından bizlere verilen 
bilgiler arasında.

Mevcut Üretim Durumu ve Yatırım Planları
Şirket, rezerv artışı ve bakır piyasasındaki olumlu global kon-
jonktür paralelinde 2011 yılında kapasite artışına giderek kon-
santrasyon tesisinin yıllık tüvenan işleme kapasitesini 750.000 
ton tüvenandan 1.200.000 ton tüvenana çıkarmıştır. Ekim 2011 
itibariyle geçerli olan kapasite artışının da etkisiyle 2011 yılında 
üretim, 2010 yılına göre % 107 artmıştır.

Şirket, 2011 yılında ürettiği toplam 77.510 wmt konsantre bakı-
rın 17.268 wmt’lik kısmını katot bakır üretimi için kullanmış ve 
2.829 ton katot bakır elde etmiştir. 2011 yılında üretilen katot 

bakırın 1.210 tonluk kısmı satılmıştır.

Ekim 2011 itibariyle 3,5 milyon EUR yatırım ile konsantre tesi-
sinde 1.200.000 ton tüvenan cevher işleme kapasitesine ulaşan 
şirket, bu yatırımının ikinci fazını 2013 yılında tamamlayarak 
tüvenan işleme kapasitesini yıllık 1.800.000 tona çıkarmayı he-
deflemektedir. Şirket’in söz konusu kapasite artışları mevcut 
konsantrasyon tesisine yeni değirmen ve kırıcıların eklenmesi 
ile gerçekleştirilmektedir.

Şirketin borsaya yaptığı açıklamaya göre 2012 yılının ilk 6 ayın-
da yaklaşık 132.000.000 TL’lik bakır satışı gerçekleştirdi. Bu kap-
samda 2012 ilk yarı yılda 46.852 wmt bakır üretimi gerçekleşmiş 
olup, 38.488 dmt konsantre bakır satışı yapılmıştır. 

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirke-
ti projenin devralındığı günden 30.06.2012 tarihine kadar Ma-
denköy Projesi için toplam 125.500.000 TL yatırım gerçekleştir-
miştir. Bunun dışında sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 
ise yaklaşık 3.000.000 TL’lik harcama yapıldığı öğrenilmiştir.

Sosyal Sorumluluk
Şirketin sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında yürüttüğü 
çalışmalar hakkında da İsmail Bey bizlere şunları içtenlikle ak-
tardı:  

Madenin Jeolojik Özellikleri ve Cevher Oluşumu 

Siirt Madenköy Bakır Yatağı Güneydoğu Anadolu Kenar Kıvrımları tek-
tonik birimleri ve Bitlis Metamorfik Masifi arasında şaryaj zonu üzerinde 
yer almaktadır. 30-60 km genişliğindeki bu zon 500 km’lik bir mesafe 
boyunca batıdan doğuya doğru uzanır. Kuşak boyunca batıdan doğuya 
Sivrice (Helezür)-Elazığ, Maden-Ergani-Elazığ, Lice Mizak ve Karadere-
Diyarbakır ve Madenköy-Siirt bakır yatakları yer alır. 

Siirt-Madenköy bakır yatağı pirit ve kalkopirit saçınımlı killeşme ve klo-
ritleşmeyle başlar. Yukarıdan aşağıya doğru pirit, pirit + kalkopirit, pirit 
+ kalkopirit + sfalerit, pirit + kalkopirit + manyetit, manyetit şeklinde 
bir zonlanma izlenir. Cevherleşme pirit-kalkopirit-manyetit veya yalnız 
manyetit saçınımlı killeşme-kloritleşme ve yer yer çatlak dolgulu cev-
herleşme ile sona ermektedir. Cevher kütlesi 50o-60o kuzeye doğru 
eğimlidir. Cevherleşme tamamen yastık lavlar içerisinde gelişmiştir. Pirit 

ve kalkopirit saçınımları içeren ve ayrışmaya uğrayan kayaç örnekleri-
nin analizinde % 0,46 - 0,60 Cu tespit edilmiştir.

Siirt-Madenköy bakır yatağına ilişkin maden mikroskopisi çalışmaları 
ile incelenen örneklerde pirit, kalkopirit, manyetit, sfalerit, markazit, ga-
lenit, pirotin, bornit, kovellin, kalkosin, valerit, bravoit, linneit, fahlerz, 
altın ve gümüş başlıca cevher minerallerini; kuvars, klorit, barit, siderit, 
karbonat da gang minerallerini oluştururlar. 

Yatakta yer alan minerallerin oranları çinko % 0 - 2,75, kurşun % 0 - 0,3, 
bakır % 0,3 - 8,55 ve kadmiyum % 0,0005 - 0,014 arasında değişmek-
tedir. Ortalama tenörler % 0,67 Zn, % 0,059 Pb, % 2,33 Cu civarındadır. 
Güneydoğu Anadolu Ofiyolit Kuşağındaki cevherleşmeler üzerindeki 
son zamanlarda yapılan çalışmalarla Siirt-Madenköy Bakır Yatağı “Kıbrıs 
Tipi Masif Sülfit” yatağı olarak nitelendirilmiştir.

Fotoğraf 19-a, 19-b  : Üretilen konsantre bakır, stok sahasından bigbag’lere doldurularak kamyonlar vasıtasıyla İskenderun Limanı’na gönderiliyor

19-a 19-b

ÜRETİM MİKTARINIZI 
ARTTIRIRKEN 
AYNI ZAMANDA İŞ 
GÜVENLİĞİNİZİ NASIL 
ARTTIRABİLİRSİNİZ?
BİZİMLE! - THIS WAY!

Madencilik sektöründeyseniz iş güvenliğindeki başarılı uygulamalarınız hem çalışanlarınız hem de şirketiniz için önemlidir.
      Bizim için de iş güvenliği, araştırma ve ürün geliştirmeden sahadaki servis hizmetine kadar yaptığımız her işin 
vazgeçilmez bir parçasıdır.

www.mining.sandvik.com
info.mining@sandvik.com
Tel: +90 (312) 551 49 00

Madenciliğin Geleceğine doğru:
Bizimle! - This Way! :  sandvik.com/thisway
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“Tesis bünyesinde görevli olan iki doktor ve dört sağlık memu-
ru, tam donanımlı, son model ambulans ile Şirvan ilçesi dahil 
olmak üzere yöredeki tüm köylere ve telefonla şirkete ulaşan 
tüm yöre halkına sağlık hizmeti verilmektedir. Yöre halkı, gece-
nin bir yarısı bile olsa şirketin sağlık çalışanlarından sağlık hiz-
meti alabilmektedir. 

Tesisin bulunduğu bölge yüksek rakımlı olmasından dolayı kış 
aylarında tesis ve Şirvan ilçe yolları kapanabilmektedir. Bu nok-
tada karayolları ekiplerine ek olarak şirketin iş makinaları da ka-
palı yolların açılmasında çalışmaktadır. Çoğu zaman şirketin iş 
makinaları sayesinde yollar çok kısa sürede açılmaktadır. Şirket 
makinaları ayrıca her daim yolda kalan minibüs, dolmuş ve ben-
zeri araca en kısa sürede yardım etmektedir. Madenin civarında 
yer alan köylerin muhtarları, oluşan ihtiyaçları doğrultusunda 
çekinmeden şirketimizden yardım istemektedirler. Kısacası şir-
ket, çalıştığı bölgede yaşayan halkın oluşan mağduriyetlerini 
gidermek için elinden geleni yapmaktadır. Önce halkın mem-
nuniyeti diyerek faaliyetlerini sürdüren şirketimiz, ikinci planda 
madencilik faaliyetlerini sürdürmektedir.”

İsmail Bey’in aktardığı halka verilen doğrudan hizmetlerin dı-
şında Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi’nin Maden köyünde kurmuş olduğu tam teşekküllü Sağlık 
Ocağı, İlköğretim Okulu (Turgay Ciner İlköğretim Okulu), jandar-
ma karakolu lojmanlarını da bizzat yerinde gördük. Şirketin yakın 
gelecekteki çok önemli bir diğer sosyal sorumluluk projesinin ise 
Şirvan’a çok büyük bir meslek lisesi inşa etmek olduğunu öğren-
dik. Şirket atölyeleriyle, altyapısıyla, barınma olanaklarıyla, bölge-
nin en büyük endüstri meslek lisesini kurmak istediğini belirtiyor.

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şir-
keti, yöre halkının istihdamına büyük önem veren bir şirket. Bu 
kapsamda, Maden köyü halkının hemen hemen tamamı işletme 
bünyesinde istihdam edilmiştir. Ayrıca şirket, yöre halkının oluş-
turduğu Madenköy Limited Şirketini doğrudan destekleyerek 
yöre halkının kapasitesinin geliştirilmesinde önemli rol oyna-
maktadır. Şirket bünyesinde çalıştırılmakta olan 28 adet kiralık 
iş makinasının 22 adeti Madenköy Limited Şirketinden, 4 adeti 
yöre halkından ve sadece 2 adeti Siirt dışından kiralanmış. Ayrıca 
şirket, Madenköy Limited Şirketinin dekapaj alt yüklenicileri bün-
yesinde çalıştırılmasına da destek vermektedir.

Fotoğraf 20: Park Elektrik - Madenköy Bakır İşletme Tesisi ve Açık Ocak
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Sonuç
Türkiye’deki en büyük sanayi kuruluşları içerisinde ilk 500 içeri-
sinde 452. sırada yer alan, hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsasında işlem gören ve halka açıklık oranı % 30 olan Park 
Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 
Madenköy İşletmesi’nde 488 personel çalışıyor. Bunlardan 27’si 
mühendis, 5’i tekniker olmak üzere 32’si teknik personel. Tesis 
365 gün 24 saat prensibiyle çalışmakta. Bu tip fabrikalar genel-
likle yılda ortalama 300 gün çalışıp, kalan günleri bakım onarım 
için ayırmaktadır. Ancak bu tesiste bakım onarım çalışmaları 
yedek üniteler ile yapıldığı için faaliyet 365 gün durmaksızın 
devam edebilmektedir. Hiç durmadan çalışan tesisin çalışma 
randımanı % 96’ları bulmaktadır. Yetkililere göre yaşanan % 4 
lük kaybın, istenmeyen elektrik kesintileri ve yaşanan mevsim-
sel sıkıntılardan kaynaklandığı belirtilmektedir.

Maden köyü halkının madene bakışı oldukça olumlu. Şirkette 
sadece Maden köy halkından 120 kişi çalışıyor. Park Elektrik Üre-
tim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ayrıca ihtiyacı 
olan bazı iş makinalarını da köy halkından ve onların kurdukları 
şirketlerden kiralayarak yine onlara iş olanağı sağlamaya özen 

gösteriyor. Maden köyü halkından çalışanların dışında kalan 
işçiler çevre köyler, Şirvan ve Siirt’ten istihdam edilmektedir. 
Bu işçilerin maden gidiş gelişleri yani servis ihtiyaçları da şirket 
tarafından karşılanmakta, işçiler 8’er saatlik 3 vardiya halinde 24 
saat boyunca çalışmaktadır.

Siirt bölgesindeki tek sanayi kuruluşu Madenköy Bakır 
Madeni’dir. Yaklaşık 500 kişi şirket bünyesinde, 250 - 300 civa-
rı da taşeron firmalarda olmak üzere yaklaşık 750 - 800 kişilik 
istihdam sağlanıyor. Bölgenin yapısı itibariyle her evde 7 - 8 
nüfusun olduğu düşünülünce maden çevresinde 6500 - 7000 
kişiye katkı sağlandığı ortaya çıkıyor. İşin bir de Siirt boyutu var. 
Yedek parça, gıda, taşımacılık derken Siirt için vazgeçilmez bir 
kapasite ortaya çıkmaktadır. 

Tabii bölgenin bazı dezavantajları da bulunuyor. Örneğin Siirt mer-
kezde 1 birime yapılan bir işi Madenköy’de 2 birime yaptırabiliyor-
sunuz. Çünkü işletme merkeze uzak bir bölgede yer alıyor. Dolayı-
sıyla dışarıdan alacağınız işlerin birim maliyeti artıyor. İş yaptıracağı-
nız zaman hizmet alacağınız şirket sayısı da az olduğundan seçme 
şansınız çok düşük. Bu da otomatik olarak fiyatlara yansıyor.   
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Her an aradığınız yetişmiş elemana da ulaşamayabiliyorsunuz 
burada. Ancak ilerleyen dönemlere yönelik bazı çalışmalar baş-
latılmış durumda. Siirt valiliği ve Şirvan kaymakamlığının da 
teşviki ile yöre halkının meslek sahibi yapılması amacıyla Halk 
Eğitim Merkezlerinde çeşitli kurslar düzenlenmeye başlanmı-
Yöredeki tek sanayi tesisi olmasından dolayı Halk Eğitim Mer-
kezinde verilen eğitimler genellikle bu tesise yönelik olarak 
düzenleniyor. Bu kursları bitirmiş ve belge sahibi olmuş yöre 
halkına şirket tarafından öncelik veriliyor ve bu kişiler ihtiyaca 
göre hemen istihdam altına alınabiliyor.

Üretimde yaşanan zorluklara rağmen işletmede iş sağlığı ve 
güvenliği açısından azami özen gösterilmeye çalışılıyor. OHSAS 
18001 sertifikasını uluslararası akreditasyona sahip bir şirketten 
alan işletmede bugüne kadar ciddi bir iş kazası yaşanmadığı be-
lirtiliyor. Jeolojik olarak çalışılması bu derece zorlu olan bir işlet-
mede önemli bir iş kazasının yaşanmamış olması gerçekten dik-
kat çekici. Şirket, çalışanların can güvenliğine verdiği önemi yine 
çalışanların ücretlendirilmelerinde de gösteriyor. Öğrendiğimiz 
kadarıyla maden çalışanlarının ücretleri, oldukça tatminkar sevi-
yelerde seyrediyor. Bu sayede bölgede yaratılan katma değerin 
de oldukça büyük olduğu kolaylıkla tahmin edilebiliyor.

Şirket güvenli ve sürdürülebilir bir maden işletmeciliği için uz-
man ulusal ve uluslararası kuruluşlardan destek de almaktadır. 
Proses için Outokumpu, maden planı için SRK ve İstanbul Tek-
nik Üniversitesi, rezerv raporlama için Micromine, atık geri ka-
zanımı için Hacettepe Üniversitesi, şirketin danışmanlık hizmeti 
aldığı kuruluşlardan bazılarıdır. 

Hammaddesini kendisi üreten, hiçbir şekilde ithalat yapmadan 
konsantre maden üretimini gerçekleştiren ve ürettiği malı ta-
mamıyla ihraç eden bir tesis burası. Ziyaretimiz boyunca edin-
diğimiz bilgiler ışında Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bu madende tüm ekibiyle birlikte 
çok titiz bir şekilde ve bilimsel olarak çalışmakta olduğunu gör-
dük. Çalışanların uzmanlıkları ve uyumlu çalışmalarının, tesisin 
bugünkü konumuna ulaşmasını sağladığını düşünüyoruz. Za-

ten böyle zorlu şartlarda çalışmanın, sadece çok profesyonel ve 
özverili bir ekibin yapabileceği bir iş olduğu ortadadır. 

Teşekkür: Madenköy Bakır Madeni’ni ziyaretimiz için ge-
rekli iznin alınmasını sağlayıp madeni ziyaretimiz konusunda 
bizi teşvik eden Proje Müdürü Ramazan Yön’e, ziyaretimiz ön-
cesi ve sonrasında Ciner Grubu ile tüm iletişimimizi sağlayan 
Maden Mühendisi Mehtap Türkoğlu’na, ziyaretimiz esnasında 
göstermiş oldukları ilgi, alaka, ve sağladıkları imkanlar için İşlet-
me Müdürü İsmail Hakkı İçyüz’e, Yer Altı İşletme Müdürü Eyüp 
Oktar ve Konsantre Fabrikası Müdürü Cemal Kumru’ya, ayrıca 
samimiyeti ve misafirperverliği için şoförümüz Tillo’lu Mesut 
Erbek’e, Madencilik Türkiye Dergisi ekibi olarak teşekkür ederiz.

Madenköy Muhtarı Mehmet Ant 

Ziyaretimiz sırasında Maden Köyü Muhtarı Mehmet Ant ile de konuşma 
fırsatı bulduk. Ant “Burası bizim ekmek teknemiz. Çok şükür ki maden-
den memnunuz. Bizi istihdam etmenin yanı sıra pek çok derdimize de 
koşturuyorlar. Pek çok vasıfsız vatandaşımız maden sayesinde iş sahibi 
oldu, belge sahibi oldu. Biz de yöre halkı olarak onlara en iyi şekilde hiz-
met vermeye çalışıyoruz. Bu işletme daha uzun yıllar bize ekmek kapısı 
olacak. Bu yüzden şirket yetkilileri kadar biz de elimizden gelen özeni 
göstermeye çalışıyoruz. İnşallah maden daha da gelişir, halkımızdan 
daha fazla insan buradan ekmek yer. Benim muhtar olarak tek amacım 
bu.” şeklinde konuşarak memnuniyetini dile getirdi.

Fotoğraf 21 : Cevher Hazırlama Fabri-
kası Müdürü Cemal Kumru, Madencilik 
Türkiye Dergisi ekibi ile birlikte.

Fotoğraf 22: Maden Köyü Muhtarı Abdülmenaf Ant, Madencilik Türkiye 
Dergisi ekibine düşüncelerini aktardı.
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Başbakanlık 
Genelgesi’nin Ardından

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

      Madenciliğin 
ekonomiye 
katkısını 
arttırabilmemiz 
için bu sektöre 
büyük sermaye 
girişini arttıracak 
tedbirlere ihtiyaç 
vardır

16 Haziran 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete’de 
yayınlanan ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın imzasını taşıyan Başbakanlık Genelgesi’ne 
göre kamu kurum ve kuruluşları (Belediyeler ve il 

özel idareleri hariç) ile sermayesinin % 50’sinden fazlası kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait şirketlerin, kendi mülkiyetlerin-
de veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak; 
kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şir-
ketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, takas, 
tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa yönelik işlemleri için Baş-
bakanlıktan izin alınacaktır.

Madencilik başta olmak üzere enerji, telekom ve benzeri sek-
törleri önemli şekilde etkileyen bu genelgeden sonra sektörü-
müzde büyük bir belirsizlik yaşanmaya başlanmıştır.

Maden Kanunu gereği, maden arama ruhsatının verilmesi ile 
birlikte ruhsat sahibinin kanuni yükümlülükleri kum saati misali 
çalışmaya başlamaktadır. Ruhsat hukukunun devam edebilme-
si için madenci ruhsat alanında maden kanunun öngördüğü 
çalışmaları belirli sürelerde yapmak zorundadır. Aksi takdirde 
ruhsatı iptal edilir. Ne var ki 16 Haziran’dan beri madenciler, 

ruhsatını aldığı araziye gidip 
çalışmakta zorlanmaktadır-
lar. Çünkü orman ve hazine 
arazileri gibi alanlarda sahaya 
girebilmek için izin almakta 
güçlükler yaşanmaktadır.

Sektörden edindiğimiz bil-
gilere göre 16 Haziran 2012 
tarihinden sonra maden şir-
ketlerinin izin talepleri Başba-
kanlık onayından geçmekte, 
bazı izinlere olumlu bazılarına 
ise olumsuz görüş verilmek-
tedir. İzin taleplerine olumsuz 
görüş verilen madenciler hak-

lı olarak kendilerine neden olumsuz görüş verildiğinin, hangi 
kanun ve yönetmeliğe aykırılık söz konusu olduğunun kendi-
lerine yazılı olarak bildirilmediğini, bu nedenle sektörde haksız 
rekabetin önünün açıldığını ifade etmektedirler.

Zira izin alabilenler madencilik faaliyetlerine devam edebilmek-
te izin alamayanlar ise faaliyetlerini sürdürememektedirler. İzin-
lerdeki bu belirsizlik ve oluşan haksız rekabet algısı, sektördeki 
yatırım güvencesinin yavaş yavaş ortadan kalkmasına neden 
olabilecektir.

Madencilik sektöründe izinlerin nasıl verileceği Anayasa’mızın 
168. Maddesi gereği kanun ve yönetmeliklerle çok net bir şe-
kilde belirlenmiştir. Madencilik sektörü, yürürlükteki kanun ve 
yönetmeliklerin 16 Haziran genelgesi ile fiili olarak işlemez hale 
getirilmesinin nedenini merak etmeye başlamıştır.

Genelge’nin ardından, Eylül ayı sonunda bir televizyon konuş-
masında Başbakanımız tarafından; cari açığın kapatılmasında 
madencilik sektörünün önemli katkıları olabileceği, kamudan 
özel sektöre yapılan satışların incelemeye aldırıldığı, madenle-
rin çok ucuza satıldığının düşünüldüğü, bu nedenle Başbakan-
lıkta bir komisyon kurulduğu ve madencilik sektörünün deyim 
yerindeyse mercek altına alındığı, bu incelemelerin de zaman 
alacağı ifade edilmiştir.

Yapılan bu konuşmanın ardından MİGEM’de izinler ile ilgili ta-
lepler de durdurulmuştur. Sektör içinde, Başbakanlıktaki ko-
misyonun, maden işletme ruhsatı verilirken sahaya gideceği ve 
sahanın ekspertizini yapacağı, sahanın hangi baz fiyattan ihale 
edilmesi gerekeceği konusunda bir fiyat belirleneceği konuşul-
maya başlanmıştır. Eğer böyle bir yola gidilirse Türkiye’de ma-
dencilik sektöründe bir kaosun yaşanacağı açıktır. 

Aldığımız geri bildirimlere göre sektörümüz, maden arama 
ruhsatları, maden işletme ruhsatları, işletme izinleri ile devletin 
elinde olan ve ihale yoluyla özelleştirilen maden satışları konu-
sunda Sayın Başbakan’ın eksik ya da yanlış bilgilendirildiğini 
düşünmektedir. 

Başbakan’ımız madencilik sektörü hakkında doğru bilgilendiri-
liyor mu? Başbakan’ımız sektörümüzde neyi sorun olarak gör-
mektedir? Sorun varsa bunun nasıl çözülmesi düşünülmekte-
dir? Bunları bu noktada maalesef bilmiyoruz. 

Ancak madencilik sektöründe bugünkü belirsizlik devam eder 
ve sıradan bir yol veya sondaj izni, Başbakanlık onayından son-
ra verilecek veya verilmeyecek şeklinde bir uygulama sürdürü-
lürse, bundan sonra yerli/yabancı ciddi yatırımcıların ülkemizde 
madencilik sektörüne yatırım yapmaları düşünülemez.

Sermaye girişi olmayan hiçbir sektör gelişemez. Bir sektöre ser-
maye girişinin olabilmesi ve yatırım yapılabilmesi içinse yatırım 
ve üretim güvencesinin kanun ve yönetmeliklerle güvence altı-
na alınması gereklidir. Bu noktada;

 • İdareye olan güvenilirlik, 
 • Ruhsat güvenilirliği, 
 • Kazanılmış hakların korunması, 

Madencilik Türkiye Dergisi
bilgi@madencilik-turkiye.com
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 • Hukuki güvenilirlik, 
 • Haksız rekabetin önlenmesi, 
 • Hesap verebilirlik (sadece yatırımcı için değil aynı zamanda 

idarenin de hesap verebilirliği), 
 • Kanun ve yönetmeliklerin herkese eşit şekilde uygulanması 

konuları, 

güvenilir bir yatırım ortamı için olmazsa olmaz, uluslararası ge-
çerlilikteki kurallardır.

Bugünkü istatistiki verilere göre yüzlerce maden arama ruhsa-
tından bir veya iki tanesinde işletilebilir bir kömür veya metal 
madeni keşfedilebilmektedir. Aynı şekilde daha önce bir şekilde 
ruhsat iptali yapılmış ve MİGEM tarafından tekrar tekrar ihale 
edilen maden işletme ruhsatlarının % 1’i veya 2’si, yapılan yeni 
araştırmalar sonrası ekonomik olarak işletilebilir bir maden re-
zervine dönüşebilmektedir. 

Hal böyle iken, MİGEM tarafından yapılan ruhsat ihaleleri, ma-
denciliğin gerçekte ne olduğunu bilmeyen çevreler tarafından 
sanki ekonomik değeri olan, işletilmeye hazır bir maden sahası 
pazarlanıyormuş gibi algılanmakta ve bu yanlış bilgi üzerinden 
aslı astarı olmayan birçok haber ortaya atılarak insanların kafası 
karıştırılmaktadır.

Geçmişte Etibank’ın elinde bulunan bazı maden işletmelerinin, 
açık ihale yolu ile satışının yapılarak özelleştirilmesi konusu ise 
apayrı bir olgudur. Söz konusu ihaleler herkese açık olarak ya-
pılmış ve o tarihte en çok fiyatı verene satış gerçekleştirilmiştir.
Bilindiği gibi enerji ve maden fiyatları çok değişken bir yapı arz 
etmektedir. 2002 yılında bir varil petrolün fiyatı 23 USD, bir ton 
metalik bakır 1670 USD, bir ons altın 342 USD olarak fiyatlan-
dırılıyordu. Bugün dünyadaki arz talep dengesi içinde enerji 
ve metal fiyatları on sene öncesine göre 3-5 kat artmıştır. Gü-
nümüzde bir varil petrolün fiyatı yaklaşık 90-110 USD, bir ton 
bakır 8200 USD, bir ons altın ise 1750 USD’dir.

Ancak gelecekte bu fiyatların nasıl bir seyir izleyeceğini hiç 
kimse öngöremez. Bu nedenle sadece günümüzdeki maden 
fiyatları göz önüne alarak bir değerlendirme yapıp ona göre 
kararlar almaya kalkışılması yanıltıcı olacaktır. Bugünkü fiyat-
larda dün ekonomik olarak işletilmesi söz konusu olmayan % 
0,5 bakır, tonda 0,5 gram altın içeren cevherler ekonomik ola-
rak işletilebilmektedir. Ancak fiyatlar düşerse bugün ekonomik 
olarak işletilebilen pek çok maden işletilemeyecek ve kapana-
caktır. Bu, madencilikte hep yaşanan bir durumdur. 

Enerji ve metal madenciliği ancak 10-15 yıl sonra yatırımcısına 
geri dönen yatırımlardır. Bugün metal madenciliğine yatırım 
yapanlar, 10-15 sene sonra fiyatın ne olacağını bilmedikleri bir 
alana yatırım yapmakta ve riske girmektedirler. 

Ruhsat pazarlayarak madenciliğimizi geliştiremeyeceğimiz, 
geçmiş yıllarda tecrübe edilmiştir. Madenciliğin ekonomiye 
katkısını arttırabilmemiz için bu sektöre büyük sermaye girişi-
ni arttıracak tedbirlere ihtiyaç vardır. Bunların başında da ruh-
sat güvencesi, idareye güven, haksız rekabetin olmadığı, her-

kese eşit davranılan ve yatırım yapmayı zorlaştıran değil teşvik 
eden bir mevzuat ve yatırım ortamı sağlamaktan geçmektedir.
Sayın Başbakan’ımızın, bu ülkenin kanunlarına güvenerek pa-
rasını, zamanını ve umudunu bu ülkenin geleceğine yani ma-
dencilik sektörüne harcamış yatırımcılarımızı hayal kırıklığına 
uğratmayacağını temenni ediyoruz. 

Uygulamada yaşanan sıkıntının giderilmesi için Sayın Başba-
kan’ımızın ülkemizde madencilik sektörüne yatırım yapan ciddi 
yatırımcıları ve sektörel temsilcileri dinlemesi ve onlara kulak 
vermesi yeterli olacaktır. 

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir televizyon kana-
lında yapılan söyleşide, Başbakanımızın madencilik konusun-
daki görüşleri

“Türkiye’de değil dünyada sisli hava var. Ama Türkiye bu süre-
ci de yine en az zararla atlatacak bir ülkedir. Biz bir defa çok 
temkinli gidiyoruz kamu harcamalarındaki tasarrufa dikkat 
ediyoruz daha da artırıyoruz. Ben bir süreç daha başlattım ka-
mudan kamuya gayrimenkul satışları serbesttir ama kamudan 
özele satışları bizzat kurduğum bir ekiple kontrol altına aldım. 
Örneğin özele madenler veriliyor filan baktım rakamlar çok çok 
ucuz basit. Buralarda önce ekspertizi bu ekip çıkaracak ondan 
sonrada buradan olması gereken rakam şu olmalı. Eğer böyle 
bir rakamı verebiliyorlarsa girsinler ihaleye alsınlar ama veremi-
yorsa kusura bakmasınlar. Bunlar bir defa bizim cari açık deni-
len olayımızda da bize çok ciddi olumlu artı değerler katacak. 
İncelemeler biraz zaman alıyor ama bu ekip belki artacak bun-
ları yakın takibe almak suretiyle buralardan çok ciddi imkanla-
rın geleceğini görüyoruz. Maalesef geçmişte buralar çok rahat 
verilmiş ve hakikatten çok farklı imkanları ülkemizdeki farklı 
bildiğiniz yerlerde şu anda kullanıyor. İsim vermeye gerek yok 
ama işin üzerine ciddi kararlı bir şekilde gideceğiz. Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığımızın bu noktada çok önemli bir işlevi var o da 
bütün performansıyla bu gayreti ortaya koyacak çünkü Türkiye 
özellikle yeni plan süreci içinde de inşallah kalkınmış bir ülke 
olarak güzellikleri de yakalamak durumunda.”
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Yabancı Maden Şirketlerini, 
Türk Borsası’nda 
Halka Arz ile ‘Türkleştirmek’ 

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

Christopher Ecclestone
CEO
Mediterranean Resources Ltd. - 
Canada
info@medresources.ca

Yeni Yükselen Piyasalar’ veya ‘Gelişmekte olan Piyasalar’ 
ifadelerine katılınsın ya da katılınmasın, bu terimlerin 
Türk Borsası İMKB‘nin şu anki durumunu en uygun şe-
kilde tanımladığı yadsınamaz. Ancak on yıllardan beri 

yabancı yatırımcılar için cazip durumda olan ve yerel, bireysel 
yatırımcı tabanını da oluşturmuş bulunan Türk piyasası, ulusla-
rarası portföy yatırımcıları için yeni bir piyasa değil.

Türk borsasında işlem gören şirketlerinin hisselerine bakıldı-
ğında sadece bir kaç maden şirketinin hisselerinin borsada iş-
lem gördüğü anlaşılmakta olup bu konuda büyük bir  potan-
siyel bulunmaktadır. İnanıyorum ki gelecek beş yıl içerisinde 
İMKB’de 20’den fazla madencilik şirketinin hisseleri işlem göre-
cektir. Bu yeni kotasyonların ilk dalgası, Londra AIM’de, Toronto 
Stock Exchange veya  Australian Stock Exchange’de kayıtlı olan 
yabancı maden şirketlerinin Türk iştiraklerinden gelecek olup; 
ikinci dalga ise yabancı menşeli madencilerin izini takip et-
mek isteyen  yerli sermayenin sahip olduğu Türk maden şirketi  
gruplarından gelecektir.

Türk borsasının yabancılar için çekiciliğinin nedenleri gayet açık 
ve sayıca çok fazla. İlk avantajı Türkiye’de hali hazırda mevcut bu-
lunan yabancı ve yerli büyük bir sermaye birikimine erişim im-
kanının halka arz ile gerçekleşecek olması. İlaveten, dünyadaki 
başlıca maden borsaları çok kalabalık olup, maden şirketlerinin 
hisse senetlerinin böyle büyük bir kalabalık içerisinde ilgi çek-
mesi oldukça zor bulunmaktadır. Sadece Toronto Stock Exchan-
ge ve TSX-Venture’da 1.400 civarında madencilik hisse senedi 
kote edilmiş bulunmaktadır. Bu kalabalığın içinde herhangi bir 
madencilik hisse senedinin ilgi çekmesi oldukça zor olacağı için 
yeni yükselen piyasa olarak Türk borsasının cazibesinin görül-
mesi ve anlatılması çok zor olmasa gerek. Türk borsasını, yaban-

cı yatırımcıların ilgi alanlarına çekmek, aşılması gereken sadece 
küçük bir engel olabilir. Ne yazık ki şimdilik Kanadalı yatırımcılar 
sadece Batı Afrika borsalarındaki hisseleri ile ilgilenirken Orta-
doğu-Kuzey Afrika (MENA), eski Sovyetler Birliği ülkeleri (ex-CIS) 
ve Asya’daki madencilik hisseleri ile pek ilgilenmiyorlar. Özellikle 
Kanada’daki yatırımcıların, batı yarımkürede operasyonu bulun-
mayan madencilik projelerine olan sınırlı ilgisini, çekiciliği yük-
sek Türk borsasında listelenmiş hisselere yönlendirmek hiç de 
zor olmayacak gibi görünüyor. Özellikle, yabancı maden şirket-
lerinin Türkiye’ye artarak devam eden ilgilerinin ne kadar bariz 
olduğu ve Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı maden şirketleri-
nin sayısının artışı artık herkesçe biliniyor.  

Türk borsasında halka arzı cazip kılan ikinci önemli faktör ise ya-
bancı menşeli maden şirketlerinin ‘yabancılıklarını’ yerel bir or-
tak almaya gerek duymadan halka arz ile üzerlerinden atıp pro-
je ve şirketlerini ‘Türkleştirme’ imkanına sahip olmaları. Kısacası, 
Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı maden şirketleri projelerini 
halka arz ederek Türk halkı ile paylaşıp ‘Türkleştirebilirler’.

Burada sözü edilmesi gereken bir başka konu da, Türk ekono-
misinin kayda değer ilginç bir yanı olan ve halen devam ettiğini 
düşündüğüm ‘holding modeli’ hakimiyeti. Benzer bir şekilde, 
Latin Amerika’da da ekonomik piramidin üst kısmındaki hol-
dingler arasında bu model uygulanmakta iken, son yirmi yılda 
başarılı özelleştirmeler ve ekonomik toparlanmanın sağlanması 
ile hükmünü yitirmiştir. Ancak Türkiye’de ‘tüm seti (otel, enerji, 
tekstil, inşaat, bankacılık vb.)  toplama’ felsefesi ile özetlenebile-
cek olan bu holding modeli halen cazibesini koruyor. Bu uygula-
ma kaynağını muhtemelen esnek olma isteği ve gelişen piyasa 
dalgalarını klasik ve düşük işçilik maliyetli ekonomi faaliyetleri 
olan tekstil ve inşaat ile yönetmek ve sonra daha yüksek tekno-

‘
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loji ve sermaye isteyen telekomünikasyon ve enerji yatırımlarına 
yöneltme isteğinden alıyor. Gerçek şu ki muhtemelen pek çok 
holdingin uzun ömürlü olmasının bir nedeni de diğer birçok 
alanla etkileşim içinde olan inşaat sektöründe faaliyet göste-
riyor olmaları. 1990’lı  yıllarda Latin Amerika’da holdinglerde 
tekstil gibi o dönemde çöküşte olan ve bankacılık gibi nakit fon-
ların sınırlı oluşundan olumsuz etkilenen klasik ve düşük işçilik 
maliyetli sektörlerden çıkışlar yaşandı. Bu çıkış süreci holdingleri 
gelecek vadeden sektörlere odaklanmaya yöneltti. 

Türkiye’de ‘holding modeli’ ve ‘tüm seti toplama’ isteği hala iş ha-
yatının bir gerçeği. Görünen o ki, Türkiye’de pek çok holdingin 
‘setlerindeki eksik’ madencilik ve bu nedenle madenciliğe olan 
rağbet gün geçtikçe artmakta. Ancak gerçek şu ki madencilik, 
inşaat sektörü gibi bir holdingdeki diğer ekonomik sektörlerin 
toparlanmasına yardım eden bir sektör de değil. Temel metal-
lerde ve çelik kompleksini besleyen metallerde (demir cevheri, 
nikel, çinko, manganez ve krom gibi) izabe ve cevher zenginleş-
tirme dikey ilişkisi için kesin bir mantık yürütülebilse bile altın ve 
gümüş madenlerinin bir holdingin bünyesinde bulunan diğer 
çeşitli ekonomik gruplarla etkileşimli etkisi, bir holdingin setin-
de banka bulunması halinde bile pek belirgin olmayacaktır. 

Ayrıca, madenciliğin özel bir dikkat ve öneme ihtiyacı olan bir 
sektör olduğu da, setlerine madenciliği de eklemek isteyen hol-
dingler tarafından düşünülmesi gereken bir konudur. Bir ma-
dencilik şirketinin yapması gereken ilk iş cevher yatağını bul-
mak, büyüklüğünü ve tenörünü, böylelikle ekonomik değerini 
ve madencilik yapılıp yapılamayacağını belirlemek olduğuna 
göre, madenciliği setlerine eklemek isteyen ‘yeni madencilere’ 
cevher yataklarını bulmak işin en kolay kısmı olarak görülebilir. 
Kanada ve Avustralyalı madencilik şirketlerinin uzmanlık ala-
nı olan zahmetli ve pahalı sondajların, testlerin maliyetlerine 
maden ve tesisi kurmak için yapılacak yüzlerce milyon dola-
rın eklenmesi ile  madenciliğin ne kadar masraflı ve pahalı bir 
sektör olduğu unutulmamalıdır. Cevher yataklarını yeterince 
belirlemeden yanlış bir şekilde inşaata başlamak, bu maliyetle-
rin ‘yeni madenciler’ tarafından katlanılması güç boyutlara ulaş-
ması gibi sonuçlara yol açabilir.  Madencilik sektörünün doğal 
parçası olan ilk aşamalardaki cevher belirleme çalışmaları her 
ne kadar birkaç yıl sonra önemsiz numune ve karot yığınları ile 
danışmanlardan gelen cilt cilt jeolojik raporlar haline gelse bile, 

maden projesinin başarılı olabilmesi için hayati önem ve değe-
re sahiptir. Tüm bu zahmetli ve masraflı çalışmalar, setlerindeki 
diğer sektörlerde ‘tuttukları altın olan’ holdingler için korkunç 
görünebilir. Ne yazık ki madencilikte, en azından yıllarca süren 
ilk aşamalar başarı ile tamamlanmadan, ‘tutulan her şey altın’ 
olmuyor!

Aşağıdaki çizelgede de görülen döngü, geleneksel madencilik 
piyasalarının başlangıçtan üretim safhasına kadar olan aşama-
larında maden hisselerinin batı borsalarında nasıl değerlendiği 
hakkında bilgiler içeriyor. Görüleceği üzere en yüksek değerler 
arama ve üretim başlangıcında görülüyor.

Bu madencilik döngüsünün farklı aşamalarındaki arama ve ke-
şif yapan birçok madencilik şirketinin yeni gelişen piyasalarda 
halka arzı sürecinde, özellikle maden şirketi yöneticileri ile ya-
tırım bankacılarının yeni gelişen piyasalar için bilinmeyen bir 
konu olan maden şirketi hisse değerlemesi gibi konularda ya-
tırımcıları ve halkı bilgilendirmesi gerekecektir. 

Tüm bunların ötesinde, Türkiye için madencilik alanında dünya 
çapında madencilik faaliyeti gösteren ulusal şampiyonlar yarat-
manın da en ideal yolu, salt madencilik yapan şirket hisseleri-
nin halka arz ile borsalarda işlem görmesidir. Türkiye, büyüyen 
holdinglerin arka bahçesinde anlaşılmayan ve kimsesiz kalmış 
bir madencilik sektörüne sahip olmak yerine, Brezilya’nın dev 
madencilik şirketi Vale örneğinde olduğu gibi ulusal ‘madenci 
şampiyonlar’ yaratabilir.  

Bu yazı Legisterra Consulting tarafından Türkçeleştirilmiştir.
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Madencilik sektörünün de yakından takip ettiğini 
düşündüğüm, Avrupa Birliğinin (AB) Katılım Ön-
cesi Mali Destek Aracı (IPA)’nın 1. Bileşeni 2008 
programlamasında desteklenen, ülkemizdeki 

Maden Atıklarının yönetimine dair yönetmelik düzenlemesi 
ve idari ve teknik kapasitenin artırılması (Eşleştirme Projesi) 

ile terk edilmiş, kapatılmış ve 
aktif maden atık tesislerinin 
risk temelli envanteri ve terk 
edilmiş iki sahanın örnek 
rehabilitasyon planının ha-
zırlanmasını (Teknik Yardım 
Projesi) kapsayan “Mining 
Waste Management” Proje-
si çalışmaları Aralık 2010’da 
sözleşmesi imzalanan Eşleş-
tirme Projesi faaliyetleri ile 
başlamıştır. Eşleştirme pro-
jesi kapsamında yürütülen 
aktivitelerden biri de projeye 
konu yönetmelik ile ilgili uy-
gulamaları yerinde görmek, 
bilgi ve tecrübe paylaşımın-
da bulunmak üzere AB ülke-
lerine yapılan teknik çalışma 
ziyaretleridir. Bu kapsamda 

2012 yılında da İtalya Sardunya adasına teknik çalışma ziya-
reti gerçekleştirilmiştir. Bu teknik çalışma ziyaretine katılan-

lardan biri olarak edindiğim izlenimleri Madencilik Türkiye 
Dergisi aracılığı ile sizlerle paylaşmak istedim.

İtalya izlenimlerime geçmeden önce projenin teknik yardım 
bileşeninin ihale sürecinin tamamlandığını ve ihaleyi kazanan 
İNFOBİZ- Finlandiya (GTK) ve Macaristan (MAFI) Jeolojik Araş-
tırma Kurumlarından oluşan konsorsiyumla 30 Mart 2012 ta-
rihinde sözleşmenin imzalandığını ve çalışmaların başladığını 
duyurmak isterim.

İtalya - Sardunya adası teknik çalışma ziyareti iz-
lenimleri
Teknik çalışma ziyareti, proje yararlanıcı kurumlarından olan 
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü (MİGEM) temsilcileri, Yerleşik Eşleştirme Da-
nışmanı (RTA) ve asistanının yer aldığı 6 kişilik ekiple 13 - 26 
Haziran tarihleri arasında İtalya Sardunya adasına gerçekleşti-
rilmiştir. Projenin kısa süreli uzmanları arasında yer alan Giorgio 
Palluci ve Tiziano Tirelli ekibe ziyaret süresince eşlik etmiştir. Bu 
ziyarette madencilik faaliyetlerinin daha yoğun olarak yer aldı-
ğı Ada’nın güney batısında bulunan Sulcis - Iglesiente - Guspi-
ne bölgesinde incelemelerde bulunulmuştur. 

Saha ziyaretlerine başlamadan önce Maden Otoritesi (Direzi-
one Generale dell’Industria) ve Çevre Otoritesi (Direzione Ge-
nerale della Difesa dell’Ambiente) ziyaretleri gerçekleştirilmiş, 
yürütülen çalışmalar ve yönetmeliğin uygulanması hakkında 
bilgi alınmıştır.

Maden Atıkları Yönetimi Projesi 
Kapsamında İtalya’ya Yapılan 
Ziyarete Dair İzlenimler

     AB maden 
atıkları direktifinin 
önleyicilik ve 
orantılılık prensibi 
temelinde proje 
bazlı ve alana 
özgü yönetim 
çözümlerini 
destekleyen 
esnek bir yaklaşım 
sergilediği 
görülmektedir 

Doç. Dr. Nuray Karapınar
Maden Atıkları Projesi MTA 
Koordinatörü
MTA Genel Müdürlüğü
karapinar@mta.gov.tr
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2006/21/AT sayılı Maden Atıkları Direktifi 30 Mayıs 2008 tarihli 
117 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İtalya ulusal mev-
zuatına aktarılmıştır. Bu düzenleme maden atıklarının madenin 
çıkarıldığı saha ve atık tesislerinde yönetimini kapsamaktadır. 
Atıkların maden işletme sahası dışında yani yetkili otorite tara-
fından sınırlandırılan ve tanımlanan ve maden operatörünün 
yönetiminde olan saha dışında bertaraf edilmesi durumunda 
genel atık mevzuatına tabi olarak yönetildiği belirtilmiştir. Ma-
den işletme sahası minerallerin çıkarılması ve zenginleştirilmesi 
ile ilgili tesisleri de kapsamaktadır.

Yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu yetkili kurum, “mine-
ral kaynaklarının aranması ve çıkartılması için izin verme yetkisi 
olan” kurumdur, yani “Maden Otoritesi”dir. Yönetmeliğin temel 
özelliklerinden biri olan ve maden atıklarının insan sağlığını 
tehlikeye atmadan veya çevreye zarar vermeden kontrollü bir 
şekilde yönetilmesini sağlamayı amaçlayan Atık Yönetim Planı 
(AYP), maden işletme faaliyetine ilişkin hazırlanan genel planın 
bir bölümü olarak kabul edilmekte ve madencilik faaliyeti izni 
almak için hazırlanan madencilik faaliyeti planı ile birlikte yetkili 
kuruma ibraz edilmektedir. Maden atık bertaraf tesislerine iliş-
kin başvuru, izin ve lisanslama yine madencilik izni süreci içeri-
sinde Maden Otoritesi tarafından değerlendirilmektedir.

Endüstri ve maden faaliyetlerinden sorumlu Başkan (L’assessare, 
Assessorato dell’Industria) Bayan Alessandra Zedda, Sardinya 
adasının mineral kaynakları bakımından zengin ve buna bağ-
lı madencilik tarihinin oldukça eski olduğunu, geçmişte çok 
daha fazla maden çalışırken 1990’lı yıllardan itibaren ekonomik 
nedenlerden dolayı özellikle metalik madenlerin kapandığını 
ifade etmiştir. Madenlerin iyileştirilmesi ve güvenliği ile ilgili 
ciddi yasaların olduğu ve bunların maliyetleri artırdığı ancak 
madencilik ile ilgili bazı yasa ve düzenlemelerin gözden geçi-
rildiğini, özel sektörün de kaynak ayırması ile sorunun üstesin-
den gelinebileceğini umut ettiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca, 

bölgenin maden zenginliğini bir avantaj olarak gördüklerini ve 
bölge politikası olarak bu zenginliğin devam ettirilmesi kararını 
aldıklarını” ifade etmişlerdir.

Çevre otoritesi ziyaretinde Çevre Ajansı ve Çevre Otorite tem-
silcilerinden eski maden sahaları ile ilgili yürütülen çalışma-
lar hakkında bilgi alınmıştır. Çevre otoritesine Maden atıkları 
yönetimi direktifinin uygulanmasındaki rolü sorulduğunda, 
kirlenmiş sahalarda rehabilite edilecek öncelikli alanların belir-
lenmesi, iyileştirme/rehabilitasyon plan ve programlamasının 
yapılmasından sorumlu olduklarını ifade etmişlerdir. 

Adanın Sulcis-Iglesiente-Guspine bölgesinde yer alan eski 
maden sahalarının rehabilitasyonu ile ilgili 2008 yılında, Çevre 
Ajansı (ARPAS) ve Çevre Otoritesi yetkililerinden oluşan bir ko-
misyonun (Commissario Delegato per L’emergenza Ambienta-
le Relativamente alle Aree Minerarie dell Sulcis İglesiente e del 
Guspinase in Sardegna) kurulduğu öğrenilmiştir. Komisyonun 
temel görevi, öncelikli rehabilite edilecek alanları belirleyip, 
2013’e kadar rehabilitasyonlarını gerçekleştirmektir. Ayrıca, ko-
misyonun görevleri arasında

 • Eski maden sahalarının karakterizasyonu ve rehabilitasyonu 
projelerini ve bütçelerini onaylamak

 • Rehber doküman hazırlamak ve 
 • Yeni rehabilitasyon teknolojilerini desteklemek

gibi görevler yer almaktadır.

Toplantıda bu komisyon üyesi ve aynı zamanda Çevre Ajan-
sı yetkilisi Bay Roberto Dessi, komisyon tarafından hazırlanan 
rehber doküman (Guidelines for Characterization and Remedi-
ation of Former Mines) ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi ver-
miştir. Eski maden sahalarıyla ilgili olarak öncelikle karakterizas-
yon çalışmalarının, daha sonra ise risk analizi ve kabul edilemez 
risk varsa rehabilitasyon çalışmalarının yürütüldüğü ifade edil-

miştir. Çalışmanın 
başında madenci-
lik faaliyetlerinden 
etkilenen kirlen-
miş alanlar topla-
mı 154 km2 olarak 
tahmin edilirken, 
yürütülen karak-
terizasyon çalış-
ması sonrasında 
kirlenmiş alanın 
93 km2 olarak tes-
pit edildiği de be-
lirtilmiştir. Yapılan 
bu çalışmalarda 
amacın tüm sa-
haları rehabilite 
etmek olmadığını, 
maden atıklarının 
çevre ve insan 
sağlığı açısından 
olumsuz etki-  

Maden otoritesi ziyareti
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lerini azaltmak olduğunu ve bunu yaparken en iyi teknik ve 
maliyet-fayda analizi yaptıklarını belirtmişlerdir. 

Bu bölgede,
 • 113 eski maden sahası
 • 444 maden atık yığını (28,6 milyon m3)
 • 2 atık barajı (28,3 milyon m3)
 • Çevreye yayılmış atıklar (9 milyon m3)ve
 • Sediman kirliliğinin mevcut olduğu belirtilmiştir.

Atık mı? Yan ürün mü?
Ziyaretlerimizden biri de Carbosulcis firması tarafından işletilen 
Monte Sinni Yer Altı Kömür Madeni işletmesi ve lavvar tesisi zi-
yaretidir. Burada çıkarılan kömürün kalori değeri yaklaşık 5100 
kcal/kg olup, % 6,3 kükürt ve % 16,75 kül içermektedir. Kömür 
boyut küçültme işlemi sonrası sınıflandırılıp yıkama işlemine 
tabi tutulmakta ve yaklaşık 5500 kcal/kg, % 5-6 kükürt ve % 10-
14 kül içerikli temiz kömür elde edilmektedir. 100 ton kömür-
den 40 ton temiz kömür elde edilirken, 50 ton iri boyutta ve 
10 ton 100 mikron altı malzeme olmak üzere 60 ton atık ortaya 
çıktığı belirtilmiştir. 

Çıkarılan kömürün işletmeye yaklaşık 4 km mesafedeki ter-
mik santralde kullanıldığı ifade edilmiştir. Santralde kullanılan 
kömürün kükürt değerinin yüksekliğine dikkat çektiğimizde; 
kömürdeki kükürdün yaklaşık % 4’ünün moleküler kükürtten 
geldiği ve bu nedenle fiziksel yöntemlerle uzaklaştırılamadığı, 
kükürt değeri % 1’den düşük olan ithal kömürle karıştırılarak 
santrale verildiği, ayrıca, termik santralde desülfirizasyon üni-
tesi olduğu ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra, termik santralde 
kullanabilecekleri alternatif kömür yatağının adada olmadığı 

dolayısıyla bu doğal kaynağı kullanmak durumunda olduklarını 
ifade etmişlerdir. 

Burada atıklarla ilgili dikkatimi çeken bir konu geri kullanım ve 
geri kazanım yoluyla atık miktarının azaltılması dolayısıyla do-
ğal kaynakların optimum kullanımının sağlanması ve yan ürün 
(by-product) tanımlamasıdır. 

Atık yönetim planı hazırlanırken ilk önce tüm atık tipleri için 
karakterizasyon çalışmasının gerçekleştirildiği ve dokümante 
edildiğini görülmüştür. Yapılan karakterizasyon çalışması so-
nucunda tehlikeli sınıfa giren bir atık türü tespit edilmediği   

Lavvar atıkları- yan ürün (Monte Sinni kömür madeni )

Rehabilite edilen eski açık ocak alanı- Funtane Piori kil madeni
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ifade edilmiştir. Atığın kendi 
kendine yanma özelliği var-
sa inert kabul edilmediğin-
den, atık barajına giden -100 
mikron fraksiyonu (siklon ve 
spiral incesi) inert olmayan-
tehlikeli olmayan sınıfında 
karakterize edilmiş, iri boyut-
taki diğer lavvar atıkları inert 
sınıfında karakterize edilmiş-
tir. Bu işletmede iri boyuttaki 
lavvar atıklarının yol yapımın-
da ve düzenli depolama alan-
larının inşasında kullanıldığı 
ve bu nedenle bunların Atık 
Yönetim Planında atık ola-

rak değil yan ürün olarak tanımlandığı ifade edilmiştir. Maden 
otorite temsilcisi olan Bay Giorgio Paoluci, bu tesisteki geri kul-
lanım ve geri kazanım yoluyla kullanılan inert lavvar atıkların 
atık yönetim planında yan ürün olarak tanımlandığını belirtmiş 
saha ziyareti sırasında bu malzemenin atık olarak ifade edilme-
sinden imtina etmiştir. Bay Paolucci ayrıca sahada depolanan 
bu inert malzemenin yönetmelikte inert atıklar için belirtilen 
depolama süresini aşması durumunda (atıkların geri kullanım 
ve geri kazanım yoluyla kullanım süresinin) atık sınıfında de-
ğerlendirileceğini ifade etmiştir. Bay Tiziano yan ürünün AB’nin 
Atık Çerçeve Direktifinin 5. Maddesi 1. Fıkrasına istinaden ta-
nımlandığı belirtmiştir. Direktifin 5. Maddesi 1. Fıkrasında belir-
tilen şartların sağlanması durumunda atıkların yan ürün olarak 
tanımlanacağı, ancak başlangıçta yan ürün olarak tanımlanan 
malzemenin şartların değişmesi durumunda atık olarak yöne-
tilmesi gerektiği ve dolayısıyla atık yönetim planının revize edil-
mesi gerektiği bilgisi de verilmiştir.

Atık barajına giden 100 mikron altı malzeme için flotasyon 
akım şeması geliştirildiği (henüz uygulamaya geçmemiş) ve bu 
sayede bu fraksiyonun % 60’ının satılabilir ürüne dönüştürüle-
rek atık oranını başlangıç kömür oranına göre % 10 oranından 
% 4 oranına düşüreceklerini ifade etmişlerdir. İnert olmayan- 
tehlikeli olmayan özellikteki bu atıkların depolandığı alanda 
jeomembran uygulaması görülmemiştir. Doğal killi bir zeminin 
düzenlenerek depolama alanı inşası gerçekleştirildiği belirtil-
miştir. 

Mali Teminat
Sardunya adasına gerçekleştirilen teknik gezi kapsamında ça-
lışmakta olan Kil (Funtana Piori Madeni) ve Feldispat (Orani Ma-
deni) açık ocak maden işletme alanları ziyaret edilmiş, üretim ve 
rehabilitasyon çalışmaları hakkında yerinde inceleme ve bilgi 
alışverişi gerçekleştirilmiştir.   

Açık ocakta rehabilite edilen pasa döküm alanı -Orani feldspat madeni

-100 µm lavvar atığı atık barajı görünümü (herhangi bir jeomembran uygulaması görülmedi)

     AB maden 
atıkları direktifinin 
geri kullanım 
ve geri kazanım 
yoluyla atık 
miktarının 
azaltılmasını 
teşvik ettiği dikkat 
çekmektedir
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Her iki maden işletmesinde madencilik faaliyetleri ile bozulan 
alanların rehabilitasyonu için belirlenen mali teminatın sağlan-
masında sigorta sisteminin kullanıldığı öğrenilmiştir. Rehabili-
tasyon çalışmalarında yapılması gereken işlere göre (doldurul-
ması gereken hacim, kaplanması gereken alan, bitkilendirme 
gibi) hesaplanan mali teminat sigorta şirketleri tarafından sağ-
lanmakta ve operatör sigorta şirketine mali teminatın miktarına 
göre yıllık pirim ödemektedir. Aşamalı rehabilitasyon gerçekleş-
tirildikçe teminat miktarının düşürülmesi ve dolayısıyla maden 
firmasının ödeyeceği pirim miktarının azalması söz konusudur. 
Feldispat madeninde planlanan rehabilitasyon çalışmasının 
alanın kapatılması ve bitkilendirme şeklinde olduğu, 20 yıl için 
belirlenen mali teminatın 1 milyon EUR ve maden operatörü ta-
rafından sigorta şirketine yıllık ödenen miktarın ise teminatın % 
0,4’ü olduğu firma yetkilisi tarafından ifade edilmiştir. 

Genel Değerlendirme
AB’nin maden atıkları direktifi ve AB ülkelerindeki uygulamaları 

incelendiğinde, düzenlemenin kilit unsurunun maden işletme-
lerinin atık yönetim planlarını hazırlaması zorunluluğu olduğu 
görülmektedir. Atık yönetim planının başlangıç noktasının da 
maden işletme süresince ortaya çıkacak olan tüm atık tiplerinin 
detaylı karakterizasyonu olduğu görülmektedir. Direktifin geri 
kullanım ve geri kazanım yoluyla atık miktarının azaltılmasını 
teşvik ettiği dikkat çekmektedir.

Direktifin getirdiği düzenleme iki temel prensip üzerine otur-
maktadır: önleyicilik prensibi ve orantılılık prensibi. Önleyicilik 
prensibi, problemlerin sonuçlarına değil sebeplerine odakla-
narak problem ortaya çıkmadan önlenmesi temeline dayan-
maktadır. Orantılılık prensibi ise; alınması gerekli tedbir ve 
önlemlerin problemin çevre ve insan sağlığı açısından yarattığı 
risk temelinde belirlenmesine dayanmaktadır. Yeni düzenleme 
bu iki prensip temelinde proje bazlı ve alana  özgü yönetim 
çözümlerini destekleyen esnek bir yaklaşım sergilemektedir. 
Ancak alana özgü yönetim çözümleri uygulamaları için cevher 

yatağı (jeoloji ve mineraloji), cev-
herin zenginleştirilmesi, madenin 
ömrü süresince oluşan atık tiple-
rinin karakteristikleri ve davranımı 
ve sahaya ait mevcut durum (jeo-
lojik arka plan) gibi konularda daha 
fazla bilgi ve tecrübeye ihtiyaç du-
yulacaktır. Bu durum da, proje te-
melli görüş ve izin verebilecek tek-
nik bilgi ve tecrübeye sahip yetkili 
bir otorite ile faaliyete başlamadan 
önce detay çalışmalar (jeolojik arka 
plan, detaylı atık karakterizasyonu, 
ÇED, risk değerlendirme gibi) yürü-
tecek maden operatörleri ihtiyacını 
ortaya çıkarmaktadır.  

Pasa döküm alanı- Orani feldspat madeni

Açık ocak- Funtane Piori kil madeni
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Metal Piyasalarında 
Son Durum

Londra Metal Borsası’nda (LME) üç aylık vadeli bakır 
fiyatları Çin’den gelen haberlerle Eylül ayına yükseliş-
le başladı. Çin’in Ağustos ayı imalat verilerinin dokuz 
ayda ilk kez gerilediğinin açıklanmasının ardından, 

Çin Hükümetinin şirketleri daha fazla teşvike yönlendireceği 
spekülasyonu ile bakır fiyatlarında artış görüldü (% 0,8 artış 
ile 7.679 USD/ton). Bu küçük ölçekli artışın ardından Avrupa 
Merkez Bankası’nın borç krizi ile mücadele için sınırsız tahvil 

alımı yapacağını duyurması, 
metallere olan talebin arta-
cağı beklentisi ile bakır fiyat-
larında ki yükselişi körükledi 
(7.725 USD/ton). Bu artışlara 
ek olarak, dünyanın en bü-
yük metal kullanıcısı Çin’in 
sanayi üretimi büyümesinin 
yavaşlaması ve ABD istihdam 
verilerinin hayal kırıklığı ya-
ratması sonrası, hükümetle-
rin ekonomiyi destekleyici 
adımlar atacağı beklentisi 
ile bakır fiyatları 14 Mayıs 
2012’den beri en yüksek ra-

kam olan 8.400 USD/ton seviyelerini gördü. Bu artışta aynı 
dönem içinde, Çin’in yeni altyapı projelerini onaylamasının da 
büyük etkisi oldu. 

Eylül ayı ortalarında Çin’in para politikasını beklenen aksine 

gevşetmeyebileceği ve İspanya’nın yükselen tahvil faizleri ne-
deniyle Avrupa Merkez Bankası’ndan yardım isteyebileceği 
beklentileriyle fiyatlar düşüş eğilimine girdi (8.200 USD/ton). 
Aynı dönemde gerileyen Japon ihracat rakamlarının da küresel 
ekonomik yavaşlamayı tehdit etmesi, bakır fiyatları üzerindeki 
baskıyı arttırdı. Özellikle Japonya’da geçen yılın Ağustos ayına 
göre yaşanan ihracattaki % 5,8’lik düşüş küresel ekonomide ya-
vaşlamayı tetiklemiş gözüküyor.

Eylül ayının sonlarına doğru Avrupalı liderlerin borç krizine yö-
nelik çözümler konusunda fikir ayrılığına düşmesi ve Çin eko-
nomisinden iyileşme işaretlerinin gelmemesinin küresel eko-
nomiyi olumsuz etkileyeceği ve bunun da metale olan talebi 
düşüreceği endişesiyle bakır fiyatları, son üç haftada gösterdiği 
artışın ardından kaybını genişletti (8.180 USD/ton). Bu dönem-
de dalgalı bir seyir izleyen bakır fiyatları Çin’den gelen haberler 
nedeniyle günlük artış ve azalışlar gerçekleştirdi.

Yaşanan her hızlı düşüşün ardından yapılan tepki alımları ile 
bakır fiyatları belli bir aralıkta (8.150 - 8.300) seyrederken, tepki 
alımlarına da, Çin’in büyümeyi destekleyici tedbirlere gideceği 
beklentisinin yol açtığı belirtiliyor.

Bakır fiyatları Ekim ayına, alınan olumsuz haberlere rağmen, ar-
tışla başladı. Çin ve Japonya ekonomilerinden gelen olumsuz 
haberler, İspanya bankalarının sermaye açığı ile ilgili haberler 
ve bakır stoklarının son bir ayın en yüksek seviyelerine ulaşma-
sı ile düşmesi beklenen bakır fiyatları, Eylül ayının sonlarında 
ki verilere göre artış gösterdi. LME tarafından izlenen stoklar-

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

Bakır Fiyatları Üzerindeki Baskı Devam Ediyor

      8.100 - 8.400 
USD/ton fiyat 
aralığında gezen 
bakır fiyatları 
Ekim ayını 
üzerindeki baskı 
ile geçireceğe 
benziyor



daki % 1,9 artış ile 223.500 ton olan bakır stokları, 3 Eylül’den 
bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış bulunuyor. Bu olumsuz 
verilere karşı bakır fiyatları, Eylül ayı sonundaki 8.200 USD/ton 
seviyelerinden, Ekim ayına artışla girdi (8.300 USD/ton).

Ekim ayında Dünya Bankası’nın yaptığı açıklama ile Japonya 
hariç Doğu Asya büyüme tahminleri % 8,3’ten % 7,2’ ye gerile-
di. Bundan hareketle bakır fiyatları üzerindeki baskı da artmış 
gözüküyor. 8.100 – 8.400 USD/ton fiyat aralığında gezen bakır 
fiyatları Ekim ayını üzerindeki baskı ile geçireceğe benziyor.

Alüminyum’da Yıl Sonu Hedefi 2.200 - 2.300 USD/
Ton
Eylül ayına yaklaşık 1.800 USD/ton (LME) seviyelerinde giren 
alüminyum fiyatları, Ağustos ayında yaşanan % 7’lik talep artışı-
na geç cevap vermiş gibi gözüküyor. Ekim ayı ortalarında 2.200 
USD/ton (LME) seviyelerine kadar yükselen alüminyum fiyatları 
ile üreticiler biraz olsun rahat nefes almış durumda. 

Dünya’nın en büyük alüminyum üreticilerinden biri olan Uni-
ted Rusal CO’nun CFO’su Evgeny Kornilov’un yaptığı kısa vadeli 
öngörüye göre yılsonuna kadar alüminyum fiyatlarının 2.200 - 
2.300 USD/ton değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Kornilov, 
Eylül ayında yaşanan artışlarla 1.800 USD/ton seviyelerinde sey-
reden bakır fiyatlarının rüzgarı biraz da olsa tersine çevirdiğini 
düşündüklerini aktarıyor.

Nikelde Arz Fazlası Tahmin Ediliyor
Ağustos ayı sonlarında 16.000 USD/ton seviyesinde olan nikel 
fiyatları Eylül ayına hızlı bir giriş yaptı. Devamlı yukarı yönlü 
bir seyir izleyen fiyatların bugün 19.000 USD/ton seviyelerine 
yaklaştığını görüyoruz. Ancak Uluslararası Nikel Çalışma Grubu 
(INSG)’na göre, küresel nikel piyasasında 50.000 tonluk arz faz-
lası yaşanabilir. INSG, nikel üretiminin 2012 yılında 1,69 milyon 
ton ve tüketimin 1,64 milyon ton olmasını bekliyor. Bu arz faz-
lası tahminin nikel fiyatlarına nasıl yansıyacağını önümüzdeki 
günlerde daha iyi göreceğiz.

Gümüş Fiyatlarının Yükselişi Altını Geride Bıraka-
bilir
Eylül başından (Eylül ayı başı gümüş fiyatı yaklaşık 31,5 USD/
ons) beri yükselişine devam eden gümüş fiyatları altınla, bera-
ber hareket etmeye devam ediyor. Son zamanlarda da altından 
sonra en çok başvurulan yatırım seçeneklerinden biri olarak 
gümüş göze çarpıyor (Ekim ayı başı gümüş fiyatı; yaklaşık 34,5 
USD/ons). Bu artıştaki en büyük sebepler Çin ve Çin gibi G7 
ülkelerindeki ekonomik durgunluk, Avrupa Birliği’ndeki finan-
sal, ekonomik ve siyasal kriz, mal fiyatlarındaki yükseklik olarak 
gösteriliyor. Bu sebeplerin hepsi altın fiyatlarındaki artış için de 
geçerli. Ancak Amerikan Finans Kuruluşu Morgan Stanley’in 
yaptığı son tahminlere göre gümüş önümüzdeki dönemde altı-
nın performansını geride bırakacak. Morgan Stanley, gümüş fi-
yatlarında eylül ayının başlarında alınan üçüncü niceliksel gev-
şeme kararının ardından yaşanan yükselişin altın fiyatlarında 
yaşanan yükselişi geride bıraktığını hatırlatarak, önümüzdeki 
bir kaç çeyrek boyunca gümüşün bu performansını sürdürmesi 
beklendiği belirtildi.  
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Oryantasyon, kuruma yeni katılan personele, işe 
alım sürecinin bir parçası olarak, kuruma katıldığı 
ilk günlerde verilen eğitimdir. Personelin şirkete 
ve görevlerine daha çabuk adaptasyonunu sağla-

mak; işletmeyi, çalışanları, icra edeceği işi tanıtmak; personelin 
verimliliğini artırmak için önemli bir fonksiyondur. Bu eğitim, 
bir program dahilinde çalışana aktarılmaktadır. Oryantasyon 
programında kurum kültürünün işletmeye yeni katılan kişile-
re benimsetilmesi, iş tatmininin ve performansının artırılması 
amaçlanmaktadır. Bu sebeple üst kademe, orta kademe ve alt 
kademe yöneticiler ile toplantılar yapılarak etkin bir oryantas-
yon programı hazırlanmalı, kurum çalışanlarına bu programın 
içerik ve önemi aktarılmalıdır.

Oryantasyon sürecinde belirlenmesi ve netleşmesi gereken ko-
nular aşağıda belirtilmiştir.

a. Oryantasyonda kullanılacak yöntem ve araçların 
belirlenmesi
Oryantasyon programında kullanılacak yöntem ve araçlar; 
programı alacak personel sayısına, programın içeriğine, ku-
rumun yapısına, görev yapılacak bölüme göre değişkenlik 
göstermektedir. Bunlar işletmeyi tanıtıcı yayınlar, açıklamalar, 
işletme içi geziler ve görsel teknikler olabilir. İşletmeyi tanıtıcı 
yayınlar olarak yıllık faaliyet raporları, broşürler, el kitapları kul-

lanılır. En çok kullanılan araç oryantasyon el kitabıdır. Oryantas-
yon el kitabı içerisinde; hoş geldin mesajı, kurumun tarihçesi, 
genel personel profili, kullanılan/kullanılacak olan yönetmelik-
ler, organizasyonel yapı, genel kurallar, krokiler ve sosyal haklar 
yer almalıdır. İşletmeyi tanıtıcı bilgiler yeni personele görsel 
teknikler kullanılarak da verilir. Ayrıca yeni personel, işletme 
içerisinde belirlenecek bir kişinin ya da insan kaynakları yetki-
lisinin rehberliğinde gezdirilerek işletmeyi tanıması amaçlanır. 
Firmanın katalogları da kendisine verilir.

b. Oryantasyon sürecinde sorumluların belirlenmesi
Oryantasyonu yürütecek sorumlu kişi ya da kişiler belirlenme-
lidir. Oryantasyon içindeki hususların yürütülmesi, programın 
hazırlanması ve revize edilmesinden insan kaynakları depart-
manı ya da personel bölümü sorumludur. 

Oryantasyon sürecinde yeni personelin karşılanması, işletme 
ile ilgili genel bilgi verilmesi,  eğitim programının oluşturul-
ması, departman yöneticisinin çalışacağı bölümün işlevlerinin 
aktarılması, iş arkadaşları ile tanıştırılması ve oryantasyon el 
kitabının verilmesi insan kaynakları bölümü tarafından yapılır. 
Personele ulaşım, avans gibi bilgilerin verilmesi, kurumdaki ça-
lışma koşullarının bildirilmesi ise personel bölümü tarafından 
gerçekleştirilebilir.

OryantasyonEbru Şimşek
İnsan Kaynakları Yöneticisi
ebrusimsek@outlook.com 



c. Oryantasyonun gerçekleştirileceği mekanın belir-
lenmesi
Oryantasyon programında teorik ya da uygulama gerektirme-
yen eğitimler ve görsellik gerektiren eğitimler firma toplantı 
salonlarında gerçekleştirilebilir.

d. Oryantasyonda kullanılan araç gereçlerin belirlen-
mesi
Oryantasyon eğitiminde teorik bilgi gerektiren ya da uygulama 
gerektirmeyen aktarımlar için projeksiyon, yazılı doküman ve 
benzeri materyaller; uygulamalı olarak gerçekleştirilecek or-
yantasyon eğitimleri için de uygulamanın yapılacağı makine/
teçhizat kullanılabilir. 

e. Oryantasyon programının oluşturulması
Oryantasyon programı aşağıdaki aşamalardan oluşmalıdır.

 • Yeni personelin karşılanmasına dair gerekli hazırlıkların ya-
pılması (iş ortamının düzenlenmesi; gerekli araç, gereç ve 
malzemelerin hazırlanması; kurum çalışanlarına yeni gelen 
personelle ilgili hoş geldin yazısı gönderilmesi vb.)

 • Yeni personelin karşılanması, hoş geldin toplantısı yapılması
 • İşletmenin genel tanıtımının yapılması, şirket ile ilgili bilgiler 

verilmesi (firmanın misyon ve vizyonu, politikaları, faaliyet 
alanı, üretmiş olduğu mal ve hizmetler, organizasyon yapısı, 
firmada yer alan birimlerin amaç ve işlevleri)

 • Departman işlevlerinin aktarılması
 • İşletme içi kurallar ve prosedürler hakkında bilgi verilmesi 

(şirket içinde uyması gereken kurallar; işe geliş gidiş saatleri, 
izin hakları ve izin alma durumu, firmada işleyen yönetmelik 
ve prosedürler ile işleyişleri)

 • Kurumla ilgili broşür, tanıtıcı yazılar, faaliyet raporu, kurum 
dergisi, oryantasyon el kitabı yada benzeri broşür ya da ma-
teryallerin kendisine verilmesi

 • Yeni personelin çalışacağı işyerinin fiziki olarak kendisine ta-
nıtılması ve personelin yöneticisi ve çalışma arkadaşları ile 
tanıştırılması 

 • Yöneticisinin görevlendirdiği ya da kendi bölümünden gö-

nüllülük esasına göre yönlendirilen bir personel ile yemeğe 
gitmesinin sağlanması (daha sonrasında bu personel belli 
bir süre daha yeni personele eşlik edebilir)

 • İş tanımı ile ilgili bilgilendirilmesi, iş tanımının imza karşılı-
ğında kendisine verilmesi

f. Oryantasyon programının kontrol edilmesi-etkinli-
ğinin ölçülmesi
Oryantasyon programının etkinliği ve bu süreçte verilmesi ge-
reken oryantasyon bilgileri İnsan Kaynakları Bölümü tarafından 
kontrol edilir. Programa katılanlara oryantasyon eğitim değerle-
me formu doldurtulur. Formda yer alan bilgiler ışığında ve gelen 
geri bildirimler üzerine program gözden geçirilir ve ihtiyaçlar 
doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılır. Ayrıca oryantasyon 
programın da personel soru sormaya teşvik edilmelidir. 
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İnovasyon
www.madencilik-turkiye.com

MinExpo 2012 ve 
Geleceğin Madenleri

1996’dan beri, olimpiyatların düzenlendiği her yıl, ma-
denciler için oldukça önemli bir etkinlik olan “MinEx-
po” Maden Fuarı, bu yıl da büyüklük açısından yeni 
rekorlar kırarak sona erdi. ABD’de bir maden lobi ku-

ruluşu olan NMA (Ulusal Maden Birliği) tarafından Las Vegas, 
Nevada’da düzenlenmekte olan bu fuar, daha önce hiç olma-
dığı kadar büyük bir alanda (80 bin metrekare), rekor seviye-
de stant ve 50 binden fazla katılımcıyla gerçekleşti. Maden 
sektöründeki en yeni ürünleri, hizmetleri ve teknolojileri gör-
mek açısından güzel bir fırsat olan fuara neredeyse dünyanın 
her yerinden katılım vardı. Fuar alanında aklınıza gelebilecek 
tüm maden ekipmanları sergilendi. Bu ürünlerin fuar alanın-
da montajı Temmuz ayı sonu gibi başladı ve yaklaşık iki ay 
içerisinde tamamlandı. Bazı makineler 10 binlerce kilometre 
uzaktan getirildi. Bu aletlerin tekrardan parçalara ayrılması ve 
kullanılacakları madenlere gönderilmesinin, fuar bitiminden 
beş hafta sonrasına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Yoğunluğumuza rağmen, işlerimizi üç gün geciktirmek paha-
sına, fuara biz de katıldık. Tahmin ettiğimizden çok daha fazla 
olan 1800 firma ve 50 bin katılımcı rakamları, maden sektörü-
nün yeniliklere ve teknolojiye olan ilgisini göstermesi açısından 
önemliydi. Katılımcı kitlesi küresel firmaların CEO’larından halen 
üniversitede öğrenim görmekte olan öğrencilere; Kanada’dan 
Çin’e kadar geniş bir yelpazedeydi. Açılış oturumunda; kömür 
sektörünü temsilen Peabody Energy’nin CEO’su Greg Boyce, 
kıymetli metaller sektörünü temsilen Newmont Gold’un CEO’su 
Richard O’Brian, temel metaller sektörünü temsilen Freeport 
McMoran America’nın Başkanı Red Conger ve maden makina-

ları sektörünü temsilen Joy Global’in CEO’su Mike Sutherlin gibi 
sektörün önde gelen isimleri birer konuşma yaptılar ve mode-
ratörün ve katılımcıların sorularını cevapladılar. 

Bu konuşmalarda özellikle Newmont Gold’un CEO’su Richard 
O’Brian’ın altın hakkında yaptığı konuşma ilgi çekiciydi. Altı-
nın hammadde mi yoksa para birimi mi olduğunu sorgulayan 
O’Brian, sonuç olarak altının temelde güvenli yatırım amacıyla 
kullanıldığından yola çıkarak aslında bir para birimi gibi değer-
lendirilebileceğini söyledi. Altına son dönemde eskisine göre 
daha fazla talep olduğunu ve bu sebeple fiyatlarının da yük-
seldiğine dikkat çekti. Dünyada altının temel tüketim alanları-
na bakıldığında öncelikli olarak takı, yatırım aracı ve teknolojik 
ürünlerde kullanımı gelmektedir. Hindistan, Çin, Türkiye gibi 
gelişmekte olan bir çok ülkede takı amaçlı alınan altınlar yatı-
rım amaçlı da kullanılmaktadır. Özellikle ekonomilerin ve para 
birimlerinin riskli görüldüğü dönemlerde insanlar altını güvenli 
yatırım aracı olarak görmektedirler. Altına yatırım amacıyla ya-
pılan yatırım miktarı son yıllarda oldukça yükselmiştir. 

Benzer şekilde Peabody Energy CEO’su Greg Boyce’un kömür 
üzerine yaptığı değerlendirme de çarpıcı rakamlar mevcuttu. 
Ülkelerin gelişmişlikleri ile elektrik tüketimleri arasındaki bağ-
lantıya değinen Boyce, konuşmasında 2011 yılında 7,6 milyar 
ton olan kömür talebinin 5 yıl içerisinde 1,3 milyar ton artaca-
ğına ve bu artışın büyük çoğunluğunun Çin ve Hindistan’dan 
kaynaklanacağını aktardı. Özellikle dünya nüfusunun 3,6 milya-
rının elektriğe kısmen veya tamamen erişiminin bulunmama-
sı bu konuşmadaki en çarpıcı bilgilerden biriydi. Bugün halen 

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

Doç. Dr. Sean Dessureault 
Arizona Üniversitesi
sdessure@email.arizona.edu
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dünya nüfusunun bu kadar ciddi bir kısmının elektriğe ulaşımı-
nın bulunmadığı 21. Yüzyılda, en ucuz ve güvenli enerji kaynağı 
olan kömürün öneminin ve kullanımının, yükselen ekonomi-
lerde artacağını söylemek yanlış olmaz. Bu sebeple zaman za-
man medya da veya spekülatörlerden aktarılan altının suni bir 
yatırım aracı olduğu veya kömürün gelecekte kullanılmayaca-

ğı gibi madencilik karşıtı görüşler bir müddet daha gerçekten 
uzak kalacaklardır.

Fuarda bir çok maden makine firması da yeni ekipmanlarını ta-
nıttı. Çin, Almanya, Şili, Rusya, Kanada, Avustralya gibi pek çok 
ülkeden çeşitli maden firmaları gelmiş olsa da, fuarın Kuzey   



15 Ekim 201288

Amerika’da düzenleniyor olması sebebiyle ilgi büyük ölçüde 
Amerikan firmalarınaydı. Dikkatimi çeken temel noktalardan 
biri maden ekipmanlarının boyutlarını ve iş gücünü büyüten 
çok fazla firma olmamasıydı. Yalnızca Joy Global 400 tonluk 
kamyonları yükleyebilmesi amacıyla 40 m3 lük kepçeye sahip 
ve daha yükseğe erişebilen yeni bir yükleyiciyi tanıtması dışın-
da ekipman boyutlarında çok da göze çarpan bir yenilik yoktu. 

Ancak buna karşın bir çok makine firması, ürünlerinin daha ve-
rimli çalışmalarını sağlayacak, dayanıklılıklarını artıracak, enerji 
tasarrufu sağlayacak ve sonuçta üretim maliyetlerini düşürme-
ye yarayacak sistemlere ve alt yapıya yapılan yatırımları öne çı-
kardı. Örneğin bir çok firma (Cat, Liebherr, Hitachi) önceki kam-
yon modellerinin elektrik motorlusunu da fuarda tanıtmış oldu. 
Bir diğer yenilik ise ekipman gözetleme sistemlerine yapılan ya-
tırımlardı. Endüstrinin son dönemlerde üzerinde durduğu bir 
alan olan maden ekipmanlarının üretim ve fiziksel durumunu 
takip eden sistemlere de önemli bir ilgi vardı. Danışmanlığını 
yaptığımız bazı şirket yöneticileri de fuar alanında ekipman 
gözetleme sistemiyle ilgili bizlerin tavsiyelerini aldılar. Ekipman 
gözetleme alanında çok fazla firma olmaması ve maden şirket-
lerinin ise bu alandaki yüksek beklentileri, bu tür hizmetlerin 
fiyatlarını oldukça yukarı çekmektedir.

Katılımcıların en çok rağbet gösterdikleri konulardan bir diğeri 
de otomasyon uygulamalarıydı. Hali hazırda son 5 sene içeri-
sinde küresel çaptaki bir kaç firma, materyallerin gevşetilmesi 
için yapılan patlatma öncesi sondajlama işlemlerini neredeyse 
insansız olacak şekilde otomatik hale getirdi. Ancak son bir kaç 
yıl içerisinde maden kamyonlarının, dozerlerinin ve trenlerinin 
de insansız kullanılması için makine tedarikçileriyle anlaşmalar 
yapan Pilbara (Batı Avustralya) madenleri de bu fuardaki tek-
nik oturumlarda tecrübelerini paylaştılar. Çok yoğun katılı-  
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mın gerçekleştiği bu oturumda açıkçası yer bulamadığımız için 
oturumu ayakta dinlemek zorunda kaldık. Bu firmalardan Rio 
Tinto ilk kez paylaştığı sonuçlara göre son 2,5 yılda 57 milyon 
ton malzemeyi taşıyan tam otomasyonu sağlanmış (sürücüsüz) 
kamyonlarla 190 bin sefer gerçekleştirmiş. İşin kilit noktası ise 
bu seferlerin “sıfır” kaza ile gerçekleştirilmiş olmasıdır. Açıkçası 
Pilbara Bölgesi’nde bu uygulamanın gerçekleşmesinin temel 
sebebi hali hazırdaki iş gücü açığıdır. Ancak bu açık, 80’li yılların 
başındaki maden kamyonlarının dağıtımının otomasyonundan 
sonra madencilikte dönüşüm sayılabilecek bir atılımdır. Oto-
masyonu sağlanmış ekipmanlarla vardiya değişimi süresinin 
ortadan kalkacağı, bakım onarım masraflarının düşeceği ve 
emniyet konusunda insan faktörünü ortadan kalkması sonu-
cunda daha emniyetli madenlere kavuşulması, üretkenliğin ve 
karlılığın arttırılması hedeflenmektedir. Rio Tinto 2015 yılına 
kadar Komatsu’dan toplam 150 adet tam otomasyonu sağlan-
mış (sürücüsüz) 930E kamyonu teslim alacaktır. Benzer şekilde 
Fortescue Metal firması da 2015 yılına kadar Caterpillar firma-
sından 45 adet sürücüsüz kullanılacak 793F kamyonu teslim 
alacaktır. 

Açılış oturumunda katılımcılardan gelen bir soru; Amerikan 
maden yasalarının yaptırım gücünün diğer ülkelere göre ma-

denciler için bir dezavantaj sağlayıp sağlamamasıydı. CEO’ların 
ortak cevabı emniyetli çalışan personellerin daha verimli ve 
başarılı olduklarıydı. Maden sektörü yeni olan ülkelerde temel 
konu üretimin gerçekleşmesidir. Ancak gelişen ülkelere gidildi-
ğinde; üretimin yanı sıra, emniyet, çevre, maliyet gelmektedir. 
Yaklaşık 20 yıl kadar önce, bugün madencilikte ileri sayılan ül-
kelerin neredeyse hepsinde yaygın biçimde iş kazaları gerçek-
leşmekteydi. Ancak bugün bu ülkelerde kazalar alınan doğru 
tedbirler ve yatırımlar neticesinde oldukça azalmış, sektör dı-
şındaki bir çok endüstri ile yarışabilecek kadar iyi noktalara var-
mıştır. Halen gelişmiş maden ülkelerindeki maden şirketlerinin 
odak noktasında öncelikle emniyet, sonra maliyetleri düşürmek 
ve verimliliği arttırmak yer almaktadır. Bu sebeple hata oranını 
en aza indirecek ve maliyetleri düşürecek teknolojilere olan ilgi 
artmaktadır. 

Ocaklardaki cevherlerin tenörlerinin günden güne düştüğü 
ortadadır ve bir çok maden ekipmanı bugün için ekonomik sı-
nırlarına ulaşmıştır. Bu sebeple madencilikteki yeni akım daha 
sıkı veya fazla değil, aynı işi daha akıllıca yapmak olmuştur. İş-
letmelerin başarısı ve karlılığı açısından verimlilik ve üretkenlik 
gün geçtikçe daha fazla gündeme gelecek konular olacaktır.  



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

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

yüksek basınç, sıcaklık ve zor akışkanlarda dahi eksiksiz kontrol

güvenliğiniz için

w  

Türkiyedeki tüm altın madenlerininin seçimi!

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

EBRO ARMATUREN Vana ve Otomasyon Sistemleri
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Ruhsat İptalleri  IV
Av. Cemal Yeşilyurt
hukuk@madencilik-turkiye.com

Ruhsat iptallerine bu yazımızda da değinip genel bir değerlen-
dirme yaparak bitireceğiz.

Madde 29
İşletme Faaliyeti ile ilgili Maden Yasası’nın 29’uncu maddesi-
nin 3. fıkrasında; İşletme açısından tehlikeli durumların tespiti 
halinde, bu halleri gidermek için ruhsat sahibine altı aya kadar 
süre verileceği, mücbir sebepler dışında bu sürenin uzatılama-
yacağı, süre sonunda projeye uygun faaliyette bulunulmaması 
veya tehlikeli durumun ortadan kaldırılması halinde teminatın 
irad kaydedilerek işletme faaliyetinin durdurulacağı,

Aynı maddenin 4. fıkrasında, Ruhsat sahibinin, her yıl nisan ayı 
sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faa-
liyeti ile ilgili teknik belgeleri, satış bilgi formunu, faaliyet bilgi 
formunu ve işletme sahasında arama yapmış ise arama ile ilgili 
bilgileri Maden İşleri Genel Müdürlüğüne vermekle yükümlü 
olduğu, yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde teminatın 
irad kaydedileceği, 

5. fıkrasında da; I. Grup (a) bendi madenlerin her yıl nisan ayı 
sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme fa-
aliyeti ile ilgili satış bilgi formunu, faaliyet bilgi formunu il özel 
idaresine vermekle yükümlü olduğu, yükümlülüğün yerine ge-
tirilmemesi halinde teminatın il özel idaresi hesabına irad kay-
dedileceği, kural altına alınmıştır.

İrad kaydedilen teminatların, Yasa’nın 13’üncü maddesi uyarınca 
dolaylı yoldan ruhsat iptaline neden olacağı unutulmamalıdır.

Madde 31
31’inci maddenin son fıkrasında; Maden mühendisi istihdamı 
veya nezareti gerçekleşmeden üretim yapılması halinde ruhsat 
teminatının irad kaydedilerek faaliyetin durdurulacağı, öngö-
rülmüştür.

Madde 36
Madencilik ve müteakip safhalardaki faaliyetler sırasında; cev-
her, metal veya ekonomik değer ihtiva eden, günün şartlarında 
teknik veya ekonomik değerlendirmesi mümkün olmayan pasa, 
zenginleştirme bakiye yığını ve cürufların, çevre kirliliği açısın-
dan mahzur teşkil etmiyorsa geçirildikleri son işlemden çıktıkla-

rı şekliyle ayrı ayrı muhafaza edileceği, bu bakiye ve pasa yığın-
larının miktarları, fiziki özellikleri, usulüne göre alınmış numu-
nelerin analiz raporları ve döküm alanlarının, faaliyet raporları, 
plan ve haritalarda gösterileceği, buna aykırı hareket edenlerin 
teminatlarının irad kaydedileceği, hüküm altına alınmıştır.  

Madde 37
Geçici tatil gerektiren durumun ortadan kalkmasından itibaren 
üç ay içinde ruhsat sahibi faaliyete geçmediği takdirde, temina-
tı irad kaydedilecektir.

5995 sayılı Yasa ile Maden Yasası’na eklenen mad-
delerle getirilen ruhsat iptalleri

5995 sayılı Yasa’nın 17’nci maddesiyle 3213 sayılı Yasa’ya ekle-
nen,

Ek Madde 8’de; Ruhsat sahası ile ilgili bir önceki yıla ait 
teknik nezaretçilik ücretinin ödendiğine dair belgelerin her yıl 
nisan ayı sonuna kadar Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ve-
rilmemesi halinde, bu fiil Yasa’nın 10’uncu madde kapsamında 
yer alan hata ve noksanlık kapsamında değerlendirilecektir. 
Maddenin atıfta bulunduğu 10’uncu maddenin 4. fıkrasıdır ve 
bu fıkrada, beyanlardaki hata ve noksanlıkların, idarenin tespiti 
ve sorumluların uyarılmasından itibaren iki ay içerisinde düzel-
tileceği, bu sürede gerekli düzeltmenin yapılmaması halinde 
teminatın irad kayde-
dileceğini, kural altına 
almıştır. 

Geçici Madde 16

5995 sayılı Yasa’nın 
18’inci maddesiyle 
3213 sayılı Yasa’ya 
eklenen geçici 16’ncı 
madde özel bir öneme 
sahip olup, binlerce iş-
letme ruhsat sahasını 
ilgilendirmektedir.

Bu Kanunun yayım 

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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tarihinden önce işletme ruhsatı yürürlüğe girdiği halde işletme 
izni düzenlenmeyen ruhsatlar için yürürlük tarihinden itibaren 3 
yıl içinde Kanunun 7’nci maddesine göre gerekli izinlerin alınarak 
Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Ancak bu Kanunun yayı-
mı tarihinde 3 yıllık süresi dolmuş veya 3 yıllık sürenin dolmasına 
1 yıldan az kalmış ruhsatlar için söz konusu izinlerin 1 yıl içinde 
alınarak Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Aksi takdirde bu 
ruhsatlar feshedilir.

Yukarıya aktarılan maddenin, işletme ruhsatını almış fakat 
daha sonra hareketsiz kalarak bir türlü işletme izni alıp faaliye-
te geçmemiş ruhsatlar için getirildiğini düşünüyoruz. Ancak, 
hükmün bu şekliyle uygulanması halinde gerçekten izin almak 
için çırpınan ruhsat sahiplerinin müktesep haklarını da ortadan 
kaldırdığını ve Anayasa’ya da aykırı olduğunu düşünüyoruz.

26.05.2004 günlü Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılmasına ilişkin 5177 sayılı Yasa 05.06.2004 günlü ve 
25483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Anılan Yasa ile 3213 sayılı Yasa’da köklü değişiklikler yapılmıştır.

5177 sayılı Yasa ile değişik 3213 sayılı Maden Yasası’nın 24’üncü 
maddesi; “Kanunun 7’nci maddesine göre alınması gerekli izin-
ler için ruhsat tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat edil-
mesi zorunludur. Aksi takdirde teminat irad kaydedilir. İzinlerin 
alınmasından itibaren işletme izni verilir. Bu iznin verildiği ta-
rihten itibaren bir yıllık süre içinde ruhsat sahibi madeni işlet-
meye almak zorundadır. Bu sürede işletmeye alınmayan ruhsat 
sahalarında, çalışılmayan her yıl için, projede belirtilen üretim 
miktarının % 10’u üzerinden Devlet hakkı alınır. Ancak kamu 
kurumlarınca işletilen bor tuzu ve Ereğli Kömür Havzasındaki 
taşkömürü ruhsatları için bu hüküm uygulanmaz.”, şeklindedir.

24.06.2010 gün 27621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3213 
sayılı Maden Yasası’na 5995 sayılı Yasa’nın 18’inci maddesiyle 
eklenen Geçici 16’ncı madde ile maden işletme ruhsat sahiple-
rinin 3213 sayılı Maden Yasası’nın 5177 sayılı Yasa ile kazanılmış 
hakları yok sayılmakta ve ruhsatları iptal edilmektedir. 

Anayasa’nın 2’nci maddesinde düzenlenen Hukuk Devleti; in-
san haklarına dayanan bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlen-
diren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda ada-
letli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, hukuk 
güvenliği sağlayan, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan 
kaçınan, hukuku tüm Devlet organlarına egemen kılan, Anaya-
sa ve yasalarla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan 
Devlet, olarak tanımlanmıştır.

Anayasa’nın 2. maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri arasında 
sayılan hukuk devleti, faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı 
olan, vatandaşlarına hukuki güvenlik sağlayan, devlet demek-
tir. Vatandaşlarına hukuki güvenlik sağlaması gereken hukuk 
devleti ilkesinin gereklerinden birisi devlet faaliyetlerinin belirli 
olmasıdır. Yani, devlet faaliyetlerinin idare edilenlerce önceden 
belli ölçüde görülebilir olması gerekmektedir. Devlet faaliyet-
lerinin belirli olmasının yasama organını bağlayan yönleri ise; 
‘yasaların geriye yürümezliği’, ‘kazanılmış haklara saygı’ ve ‘suç 
ve cezaların kanuniliği’ ilkesidir.

Geçici 16’ncı madde ile yasalar geriye yürür hale 
getirilmiştir

Hukuk devletinde vatandaşlar hukuki güvenlik içinde yaşarlar. 
Bunun için, hangi kurallara tabi olduklarını önceden bilmeleri 
ve davranışlarını da ona göre ayarlamaları esastır. 5177 sayılı 
Yasa döneminde işletme ruhsatı almış ruhsat sahibi, Yasa’nın 
zorunlu kıldığı izinleri almak için üç ay içinde başvuru yapacak-
tır. Bu izinler; Mülkiyet, ÇED ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 
için başvurudur. Başvuru sonucu izinleri verecek olan ise kamu 
kurumlarıdır. Süresinde başvuru yapılmaması da yaptırıma 
bağlanmış ve teminatın irad kaydedilmesi şeklinde Yasa’da ye-
rini almıştır.

Hukuk devletinin korumakla yükümlü olduğu evrensel ilke-
lerden birisi hukuk güvenliği ilkesidir. Hukuk güvenliği ilkesi, 
hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm ey-
lem ve işlemlerinde Devlete güven duyabilmesini, Devletin de 
yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yön-
temlerden kaçınmasını gerekli kılan ortak değerdir. Kural ola-
rak hukuk güvenliği yasaların geriye yürütülmemesini zorunlu 
kılar. Yasaların geriye yürümezliği ilkesi uyarınca kamu yararı 
ve kamu düzeni, kazanılmış hakların korunması, mali haklarda 
iyileştirme gibi kimi ayrıksı durumlar dışında yasalar, ilke olarak 
yürürlük tarihlerinden sonraki olay, işlem ve eylemlere uygu-
lanmak üzere çıkarılırlar.

Yasalar, yürürlükte bulundukları sıradaki olayların hukuki so-
nuçlarını belirler. Sonra çıkarılan yasaların, önceki yasalarla 
belirlenen hukuki sonuçları hükümsüz saymaları, hukuki gü-
ven ilkesine olduğu kadar, mantığa da aykırılık oluşturur. Zira, 
kimseden, gelecekte yürürlüğe girecek, bu günden bilinmeyen 
kurallara göre uygun davranış göstermesi beklenemez. Geriye 
yürümezlik hukukun genel ilkesidir. Bu kabul, bireyin hukuka 
duyduğu güveni sarsmama biçimindeki idari ahlak anlayışının 
da bir sonucudur.

Getirilen kuralda ise başvurunun ne zaman ve nasıl yapıldığı-
na bakılmamakta izinlerin işletme ruhsatını aldıktan sonra 3 
yıl içinde tamamlanması istenmektedir. İzinlerin bu kadar süre 
içinde verilip verilmeyeceği konusunda ruhsat sahibinin yapa-
cağı hiçbir şey yoktur. Nihayetinde izin verecek irade maden 
işletme ruhsatı sahibi değildir. Konulan kural ile Yasa geriye yü-
rür hale getirilmiş, yasaların belirlilik şartı ortadan kaldırılmış, 
işletme ruhsat sahiplerine Maden Yasasının en ağır cezası olan 
ruhsat iptali getirilmiştir.

Kazanılmış haklara saygı ilkesi yok sayılmıştır

Maden işletme ruhsatı alabilmenin ilk şartı, o maden sahasında 
görünür rezervin bulunması ile mümkündür. Eni, boyu, derinli-
ği ve tenörü belli olan rezerv, görünür rezervdir. Maden işletme 
ruhsatı almak için verilen işletme projesinde belirtilen görünür 
rezervin idare tarafından da yerinde incelenmesi gereklidir. İda-
re, görünür rezervi yerinde tetkik ile tespit edip onaylamadık-
ça maden ruhsat sahibine işletme ruhsatı vermemektedir. Bu 
cümleden her maden işletme sahasında işletilebilecek maden 
olduğu gerek maden ruhsat sahibinin beyanı gerekse idarenin 
yerinde tespitiyle somut olarak ortaya konulmuş demektir.

Madencilik risk taşıyan bir sektördür. Sarf edilen emek ve harca-
nan bedeli ruhsat sahibi üstlenmek durumunda olduğunu bil-
mektedir. Bununla beraber kamunun kendi yanında, destekçisi 
ve teşvikçisi olduğunu beklemek ve istemek hakkına da sa-  
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hiptir. Maden Yasasının açık hükmüne dayanarak, maden işlet-
me ruhsatı alan kişi, işletme ruhsatına 3 yıl içinde izin alınması 
gerektiğini önceden bilse zaten riskli bir sektöre yatırım yapma 
hevesinde belki de olmayacaktır. 

O Yasa’nın kendisine tanıdığı hakka dayalı olarak işletme ruh-
satı almıştır. Nihayetinde madeni işletebilmek için kamu ku-
rumlarından izin alacak ve faaliyetine başlayabilecektir. Gerek 
Yasa’nın zorunlu kıldığı izinleri ilgilendiren 7’nci maddenin 
Anayasa Mahkemesince iptali, gerekse 7’nci maddenin uygu-
lanması ile ilgili Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin Da-
nıştay tarafından yürürlüğünün durdurulması ile izinleri zaten 
alamaz hale gelmiştir. Yaşanan bu süreçten sorumlu da değildir. 

Geçici 16’ncı madde ile ruhsat sahibi bir yıllık ek süre de veril-
miş değildir

Geçici 16’ncı madde ile Maden Yasası’nın, işletme ruhsatı alındı-
ğı sırada yürürlükte olan kuralı değiştirilip, “bu Kanunun yayımı 
tarihinde 3 yıllık süresi dolmuş veya 3 yıllık sürenin dolmasına 
1 yıldan az kalmış ruhsatlar için söz konusu izinlerin 1 yıl içinde 
alınarak Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Aksi takdirde 
bu ruhsatlar feshedilir.”, denilmiştir.

Sözüm ona Yasa kuralı ile maden işletme ruhsatı sahibine bir 
yıl süre tanınmış gibi gözükmektedir. Ancak, üç yıllık sürenin 
iki yılı Yasa’nın 7’nci maddesinin Anayasa Mahkemesinin iptali 
ve 7’nci maddenin uygulanması ile ilgili Madencilik Faaliyetle-
ri İzin Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin Danıştay tarafından 
yürürlüğünün durdurulduğu zaman dilimine girmektedir. Bu 
zaman diliminde maden işletme ruhsat sahibine Yasa’nın 7’nci 
maddesinin zorunlu kıldığı izinleri verecek kamu kurumu orta-
da yoktur.
 
Böylece kazanılmış haklar, konulan Yasa kuralı ile ortadan kal-
dırılmıştır.

Kaldı ki, 3213 sayılı Maden Yasası’nın 7/14’üncü maddesinde; 
Maden arama faaliyetleri, bu Yasa’da sayılanlar dışında herhan-
gi bir izne tabi değildir. İşletme faaliyetleri ise, bu Yasa’ya göre 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe göre yürütülür, denilmek-
tedir. Geçici 16’ncı madde arama ruhsatlarını ilgilendirmediğin-
den, işletme faaliyetlerinde izinlerin çıkarılacak yönetmeliğe 
göre yürütüleceği açıktır.

5995 sayılı Yasa 24.06.2010 gün 27621 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdiği halde, Madencilik Faaliyetle-
ri Uygulama Yönetmeliği, 06.11.2010 gün 27751 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa’nın 7’nci 
maddesi uyarınca gerek işletme ruhsat sahipleri gerekse kamu 
kurumları izinlerle ilgili uygulamayı bu yönetmeliğe göre ya-
pacağından, 24.06.2010 tarihinden 06.11.2010 tarihine kadar 
geçen 4.5 aylık sürede izinlerle ilgili işlemlerin nasıl uygulama 
alanı bulacağı belirsizdir. Bu cümleden, işletme ruhsat sahibine 
bir yıllık süre verildiği ifadesi havada kalmaktadır. En azından, 
Uygulama Yönetmeliği yürürlüğe girdikten itibaren bir yıl süre 
verilse idi, geçici 16’ncı maddenin Maden Yasası ile çelişkisi or-
tadan kalkardı. 

Suç ve cezaların kanuniliği ilkesi

5177 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik sonucu, 3213 sayılı Yasa’nın 

24’üncü maddesinde, Yasa’nın 7’nci maddesine göre alınması 
gerekli izinler için ruhsat tarihinden itibaren üç ay içinde işlet-
me izni almak için başvuru zorunluluğu getirilmiş, başvuruyu 
bu sürede yapmayanlara da teminat iradı cezası konulmuştur.
Geçici 16’ncı madde ile hangi kurala tabi olduklarını önceden 
bilen ve ona göre hareket eden ruhsat sahiplerinin hukuki gü-
venliği ortadan kaldırılmaktadır.

Yasa’nın 7’nci maddesine göre alınması zorunlu izinler, maden 
ruhsat sahiplerinin istemi ile kamu kurumlarınca yerine getiril-
mektedir. Maden ruhsat sahibinin iradesi dışında olan nedenler 
ve kuralın geriye yürütülmesi sonucu maden işletme ruhsatla-
rının iptali yapılmaktadır. Kısaca muhataplarına yükümlülük 
getiren yasalar ile mevcut olan hakları ortadan kaldıran yasala-
rın geriye yürümeyeceği tartışma götürmez.

İşletme ruhsatının verildiği tarihte yürürlükte olan Maden Ya-
sası; maden işletme ruhsatının veriliş tarihinden belli bir süre 
sonra izinlere başvuruyu ruhsat sahiplerinin yapmasını zorunlu 
tutmuş ve yaptırıma bağlamıştır. 
Geçici 16’ncı maddeyle; İzinler için süresinde başvuru yapması-
na karşın, kamu kurumlarının hareketsiz kalması sorumluluğu 
maden işletme ruhsat sahibine yüklenmiştir.
 
3213 sayılı Maden Yasası’nın 7/11’inci maddesi; Çevresel etki 
değerlendirmesi işlemleri Çevre ve Orman Bakanlığı tarafın-
dan, diğer izinlere ilişkin işlemler ilgili bakanlıklar ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarınca çevresel etki değerlendirmesi 
sürecinde en geç üç ay içinde bitirilir. Bakanlık ve diğer bakan-
lıkların mevzuatının gerektirdiği maddi yükümlülükler ruhsat 
sahibi tarafından karşılanır, hükmü uyarınca, ruhsat sahibi izin-
ler için süresinde başvuru yapacak ve gereken maddi yükümlü-
lükleri karşılayacaktır. Başkaca bir sorumluluğu yoktur. 

Uygulamada ise ÇED süreci tamamlanmadan, diğer izinlerin 
çoklukla verilmediği görülmektedir. Öyleyse bu durumun takip 
yetkisi ve görevi kime aittir? Maden Yasası’nın 11’inci madde-
sinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, maden hakları ile 
ilgili bütün faaliyetlerin yürütülmesinin ve vecibelerinin yerine 
getirilmesinin kontrol ve denetimini yapmak ve yönlendirmek, 
konusunda yetkili ve görevli olduğu tartışma götürmez şekilde 
bellidir. 
  
Geçici 16’ncı madde ile gerek izin vermeye yetkili kamu kurum-
larının gerekse idarenin Yasa’dan kaynaklanan sorumlulukları 
ortadan kaldırılmakta, tüm sorumluluk maden işletme ruhsat 
sahibine yüklenerek, işletme ruhsatı iptal edilmektedir. Maden 
işletme ruhsat sahibi süresinde başvuru yaptığı halde izinler 
konusunda kamu kurumları hareketsiz kaldıysa ve bu duruma 
bir ceza verilecek ise bu cezanın ya izni verecek kamu kurumla-
rına ya da idareye verilmesi gerektiği tartışmasızdır. 

Böylesi bir durumun suç ve cezaların kanuniliğine ilkesine uy-
gun olduğunu söylemek zordur. Başkasının fiilinden maden 
işletme ruhsat sahibi sorumlu tutulmaktadır.

Yasa önünde eşitlik ilkesini düzenleyen Anayasa’nın 10’uncu 
maddesi; Devlet organları ve idare makamlarının bütün işlem-
lerinde yasalar önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket 
etmek zorunda olduğunu buna göre Devlet’in aynı işi yapan 
kişiler arasında eşitsizliğe yol açacak düzenleme yapamayaca-
ğını, öngörür.  
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İşletme ruhsatını alıp, süresinde zorunlu izinler için başvuru ya-
pıp, kamu kurumlarından bu izinleri alanlar ile başvuruyu süre-
sinde yaptığı halde, kamu kurumlarının gecikmesinden dolayı 
izin alamayan ruhsat sahiplerine farklı kurallar uygulanması, 
Yasa önünde eşitlik ilkesine açık aykırılık oluşturur. Zira, ruhsat 
sahibi tarafından süresinde başvuru yapıldığı halde ihmali olan 
kamu kurumlarıdır.  

Geçici 16’ncı madde, Anayasa’nın “Devlet, özel teşebbüslerin 
milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürü-
mesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak ted-
birleri alır”, kuralına açıkça aykırıdır.

Maden İşletme ruhsat sahasında üretime elverişli maden oldu-
ğu somutlaştıktan sonra, bu madenin ekonomiye katkısının ön-
lenmesi, üretiminin engellenmesi düşünülemez. Kural, maden 
ruhsatlarının iptali değil, yürürlükte kalarak üretime yönelik 
madencilik çalışmalarının sürdürülmesi, Yasa koyucu tarafından 
da bunun desteklenmesidir.

5995 sayılı Yasa’nın Genel Gerekçesinde; Madenlerin üretilme-
sinde yer seçme şansının olmadığı ve oluştukları yerde üretil-
melerinin zorunluluğuna uzun uzun vurgu yapılmış, Anayasa 
Mahkemesinin Maden Yasası’nın 7’nci maddesini iptal etmesi 
ve Danıştay’ın da Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin 
ilgili maddelerinin yürürlüğünü durdurduğuna değinilmiştir. 
Anayasa Mahkemesinin, 7’nci maddeyi iptal etmesi üzerine 
yapılan düzenleme ile Geçici 16’ncı maddenin bir ilgisi bulun-
mamaktadır.  

Genel gerekçede Anayasa Mahkemesinin kararı sonucu 7’nci 
madde konusunda düzenleme yapıldığı ifade edilse de Yasa’ya 
eklenen Geçici 16’ncı madde konusunda ne genel ne de madde 
gerekçelerinde hiçbir açıklamaya yer verilmemiştir. Az yukarıda 
ifade ettiğimiz üzere araya sokulan bu madde ile özellikle idare-
nin ihmalinin kamufle edilmesi düşünülmüş olsa gerektir. Zira, 
idareye; Yasa’nın 24’üncü maddesi uyarınca zorunlu izinler konu-
sunda maden ruhsat sahibini, 7/3’üncü madde uyarınca da kamu 
kurumlarının çevresel etki değerlendirmesi sürecinde en geç üç 
ay içinde izin konusunu bitirmelerini izleme görevi verilmiştir.

Madencilik; sanayinin, ekonominin ve diğer sektörlerin ihtiyaç 
duyduğu temel girdileri sağlayan, yerinde istihdam olanakları 
yaratan bir faaliyettir. Gelişmiş ülkelerin hepsinde madencilik, 
ekonomik kalkınmayı başlatan öncü görevini üstlenmiştir. Bu 
alanda meydana gelen bir aksaklığının diğer sektörlerde he-
men hissedileceği de tartışma götürmez.

Geçici 16’ncı madde ile binlerce maden işletme ruhsatı iptal du-
rumuna düşürülmüştür.

1985 yılında yürürlüğe giren 3213 sayılı Yasa ile maden başvu-
ruları ücretsiz olarak kabul edilmiştir. Düşence ise madencilik 
sektörüne daha fazla katılımın sağlanmasıdır. Zamanla bu dü-
şünce değişmiştir. Özellikle 5177 ve 5995 sayılı Yasalar ile yapı-
lan değişikliklerden bu durum kolayca anlaşılmaktadır.    

Son söz olarak; Geçici 16’ncı madde, hakkın özünü ortadan kal-
dırır surette düzenlenmiştir ve müktesep hakları yok eder şekil-
dedir. Başka kurumların sorumluluğu ruhsat sahibine yüklen-
mekte, görünür rezervi belirlenen maden işletme ruhsatlı saha-
lar atıl durumda bırakılmakta, kamu zararı göz ardı edilmekte, 
müteşebbis madencilikten soğutulmaktadır. 

İzinlerle ilgili Yasa hükmünün Anayasa Mahkemesi, Yönetmelik 
düzenlemelerinin de Danıştay tarafından iptal edildiği ve yıllar-
ca maden ruhsat sahibinin izin alamadığı konusu tartışmasızdır. 
Bunlar biline biline ve 5995 sayılı Yasa ile Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilen Maden Yasası’nın 7’nci maddesi hakkın-
da düzenleme yapılacağı, 5995 sayılı Yasa gerekçesinde yer alır-
ken, hangi gerekçeye dayalı olduğu anlaşılamayan Geçici 16’ncı 
madde düzenlemesiyle maden ruhsat sahiplerini mağdur edeci 
kural ihdas edilmesinin, hakkaniyet ve adalet ilkeleri ile bağda-
şan bir durum olmadığı kanaatindeyim.

Maden ruhsatlarının doğrudan ve teminat iratları ile dolaylı yol-
dan iptalleri hakkındaki yazılarımızda, Maden Yasası’nın; 2, 5, 6, 
7, 10, 12, 13, 17, 24, 29, 31, 36, 37, Ek Madde 8 ve Geçici 16’ncı 
maddeleri inceleme konusu yapılmıştır.  
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Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

TKİ

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/kg)

Eyl.2012 Seyitömer+18 mm yıkanmış 135 Kütahya - Seyitömer (SLİ) 2.723

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

Eyl.2012 Keles krible +40 mm 120 KLİ 2.766

Eyl.2012 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 250 Kütahya - Tavşanlı (GLİ) 4.931

Eyl.2012 Ilgın Parça 105 ILİ 2.970

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

Eyl.2012 Kısrakdere krible+20mm 280 Manisa - Soma ( ELİ ) 5.046

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

Eyl.2012 Çan krible+30 mm (torbalı) 190 ÇLİ 4.537

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

Eyl.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)

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

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

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

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

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

TÜRKİYE KROM - MANGAN CEVHER FİYATLARI

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et.com

05.Eki.12 Krom cevheri (CIF - Çin) 46 - 48% Konsantre 260-270 USD / dmt

05.Eki.12 Krom cevheri (CIF - Çin) 40 - 42% parça 240-245 USD / dmt

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

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

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

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

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

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

05.Eki.12 Demir cev. (CIF - Çin) 65% 108-110 USD / dmtu

05.Eki.12 Demir cev. (CIF - Çin) 60% 88-90 USD / dmtu

05.Eki.12 Demir cev. (CIF - Çin) 55% 69-71 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 -27,42 62,00 USD / kg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.Mar.12 İtriyum Metal ≥ 99.9% 160 -5,88 170,00 USD / kg

05.Mar.12 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 95 0,00 95,00 USD / kg

05.Mar.12 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 15000 -16,67 18000,00 USD / kg

05.Mar.12 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 7200 0,00 7200,00 USD / kg

05.Mar.12 Mixed Metal ≥ 99% 23 -20,69 29,00 USD / kg

DEĞERLİ METALLER (PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2011)
Birim

CM
E G

roup

05.Eki.12 Altın 1777,40 11,55 1593,30 USD / tr. oz

05.Eki.12 Gümüş 34,76 20,57 28,83 USD / tr. oz

05.Eki.12 Platinyum 1689,00 17,54 1437,00 USD / tr. oz

05.Eki.12 Rodyum 1300,00 -10,34 1450,00 USD / tr. oz

05.Eki.12 Palladyum 655,00 -1,65 666,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%   
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2011)
Birim

London M
etal Exchange

05.Eki.12 Aluminyum 2103,50 5,65 1991,00 USD / ton

05.Eki.12 Bakır 8338,00 9,86 7589,50 USD / ton

05.Eki.12 Çinko 2097,00 13,60 1846,00 USD / ton

05.Eki.12 Kalay 22105,00 13,94 19400,00 USD / ton

05.Eki.12 Kurşun 2314,00 16,54 1985,50 USD / ton

05.Eki.12 Nikel 18830,00 1,10 18625,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2011)
Birim

N
orthernM

iner

02.Eki.12 Antimuan 12750,00 -7,27 13750,00 USD / ton

02.Eki.12 Bizmut 9,38 -23,11 12,20 USD / lb.

02.Eki.12 Civa 1850,00 0,00 1850,00 USD /şişe

02.Eki.12 İridyum 1095,00 4,29 1050,00 USD / tr. oz

02.Eki.12 Kadmiyum 0,83 -35,16 1,28 USD / lb.

02.Eki.12 Kobalt 13,70 -3,86 14,25 USD / lb.

02.Eki.12 Magnezyum 3300,00 4,76 3150,00 USD / ton

02.Eki.12 Manganez 2625,00 -19,85 3275,00 USD / ton

02.Eki.12 Molibden 24000,00 -21,31 30500,00 USD / ton

LM
E

02.Eki.12 Rutenyum 95,00 -9,52 105,00 USD / tr. oz

02.Eki.12 Selenyum 45,00 -34,31 68,50 USD / lb.

02.Eki.12 Tantal 125,00 216,46 39,50 USD / lb.

02.Eki.12 Tungsten 390,00 -11,70 441,66 USD / ton

02.Eki.12 Uranyum 51,00 -2,86 52,50 USD / lb.

U
XC

02.Eki.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 05.10.2012

HZNDR 4,06 3,07 -24,38 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ AŞ

IHLAS 1,05 1,33 26,67 İHLAS HOLDİNG AŞ

IHMAD 2,98 4,45 49,33 BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET AŞ

IPEKE 3,39 4,15 22,42 İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜR.AŞ

IZMDC 5,24 4,14 -20,99 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ

IZOCM 40,10 40,6 1,25 İZOCAM AŞ

KCHOL 6,02 7,24 20,27 KOÇ HOLDİNG AŞ

KONYA 322,00 309 -4,04 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

KOZAA 3,20 4,36 36,25 KOZA ANADOLU MET.MADEN.İŞLETM. AŞ

KOZAL 34,30 38,5 12,24 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AŞ

KRDMA 1,15 1,36 18,26 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMB 1,75 2,11 20,57 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMD 0,91 1,17 28,57 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KUTPO 2,28 2,25 -1,32 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ AŞ

METRO 0,57 0,5 -12,28 METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIM.HOLD.AŞ

MRDIN 6,26 5,08 -18,85 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET AŞ

NUHCM 10,06 9,86 -1,99 NUH ÇİMENTO SANAYİ AŞ

PRKME 5,44 6,66 22,43 PARK ELEKT.MADENC.TEKS.SAN. VE TİC.AŞ

SARKY 5,00 2,23 -55,40 SARKUYSAN ELEKTRO.BAK.SAN.VE TİC.AŞ

SISE 2,77 2,55 -7,94 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI AŞ

SODA 3,17 2,87 -9,46 SODA SANAYİİ AŞ

TRKCM 2,39 2,09 -12,55 TRAKYA CAM SANAYİİ AŞ

UNYEC 4,19 3,77 -10,02 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

USAK 1,44 1,44 0,00 UŞAK SERAMİK SANAYİİ AŞ

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31.12.2011 05.10.2012

ADANA 3,81 3,34 -12,34 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADBGR 2,72 2,34 -13,97 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADNAC 0,71 0,69 -2,82 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

AFYON 84,00 70,75 -15,77 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.AŞ

AKCNS 7,56 8,08 6,88 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.AŞ

ALKIM 6,50 7,74 19,08 ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ

ANACM 2,77 2,44 -11,91 ANADOLU CAM SANAYİİ AŞ

ASLAN 53,25 37,3 -29,95 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 6,48 -3,28 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.AŞ

BUCIM 4,85 4,7 -3,09 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI AŞ

BURCE 7,28 7,06 -3,02 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.AŞ

CEMAS 1,31 1,15 -12,21 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ AŞ

CEMTS 1,20 1,1 -8,33 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.AŞ

CIMSA 7,76 7,98 2,84 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

CMBTN 53,75 46,1 -14,23 ÇİMBET.H.BT.VE PRE.Y.ELEM.SAN.VE TİC.AŞ

CMENT 8,10 7,9 -2,47 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.AŞ

DENCM 9,58 8,52 -11,06 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET AŞ

EGSER 1,77 2,19 23,73 EGE SERAMİK AŞ

EREGL 2,11 2,21 4,74 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.AŞ

GOLDS 0,56 0,5 -10,71 GOLDAŞ KUYUMCULUK SANAYİ İT.İH.AŞ

GOLTS 60,75 54,5 -10,29 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. VE TİC. AŞ



15 Ekim 2012100

Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler
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 Dünya Madencilik Kongresi 2013 (WMC 2013) Que-
bec, Kanada www.wmc-expo2013.org

18 - 21 Kasım Flotasyon 2013 (Flotation 2013) Cape Town, Güney Af-
rika www.min-eng.com/flotation13/index.html

18 Ekim Uluslararası Netcad Kullanıcıları Konferansı, Ankara 
www.netcad.com.tr/default.aspx?_Args=Dynamic,929&pid=929

18 - 20 Ekim 1. Yerbilimleri Sempozyumu, Isparta yerbilimleri.sdu.edu.tr

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

14 -16 Kasım Çevre ve Madencilik Sempozyumu, Trabzon www.tucev.org

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/

18 - 22 Eylül Komatek 2013 İş Makinaları Fuarı Ankara 
www.sada.com.tr/komatek-2013/temel-bilgiler

1 - 6 Ekim 17. Uluslararası Kömür Hazırlama Kongresi İstanbul 
www.icpc2013.com

7 - 8 Kasım VII. Delme - Patlatma Sempozyumu Eskişehir 
www.maden.org.tr/etkinlikler/delpat/
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Sayfa    Firma
19 Aksa Magnet / aksamagnet.com.tr

17 Anadolu Flygt / anadoluflygt.com.tr

68, 69 Atalay Makine / atalaysondajmak.com.tr

102 Avrasya-Mena Zirvesi / ebysummits.com

5, 9, 46, 47 Barkom / barkomltd.com

97 Başarsoft / basarsoft.com.tr

25 Besson / besmuhendislik.com.tr

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

13 Doğanak Koll. Şti. / doganak.com

91 Ebro Armaturen / ebro.com.tr

95 Esit Elektronik / esit.com.tr

81 Fe-Ni Madencilik / fenimining.com

Sayfa    Firma
67 Gates / gates.com

39 Gemcom / gemcomsoftware.com

21 Günhan Ark / gunhanark.com

3 Idc Sondaj / idc-tr.com

79 Inment Mining /inmentminin.com

77 Ketmak / ketmak.com

45 Labris Madencilik / labrisltd.com.tr

89 Laszırh / laszirh.com

103 Maden TR 2012 / madenturkiyefuari.com

A. Kapak Bordrill / bordrill.com

7 Metso / metso.com

53 MineRP / minerpsolitions.com

Sayfa    Firma
15 Minova / minovainternational.com

29 Netcad / netcad.com.tr

Ön Kapak İçi Ortadoğu Sondaj / ortadogusondaj.com

Ön Kapak Park Elektrik / parkelektrik.com.tr

11 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

37 Ridgid Emerson / ridgid.com

57, 63 Sandvik / sandvik.com

59 Soneksan Sondaj / soneksan.com

23 Sonmak / son-mak.com.tr

1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr

101 Şen plastik / senplastik.com

61 Teksomak / teksomak.com

Reklam 
ezervasyon

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



www.tsurumipompa.com 
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