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Madencilik Türkiye Dergisi’nde yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına; reklam ve
ilanların sorumluluğu da reklam ve ilan sahiplerine aittir. Dergide yayınlanan yazılar için
yazarlara ücret ödenmez. Madencilik ile ilişkili tüm alanlarda (maden arama, işletme, jeoloji
jeofizik, harita, çevre, sondaj, makine, ekipman, iş güvenliği ve işçi sağlığı, teknoloji, yazılım,
donanım, danışmanlık, finans, sigorta vb.) yazılan yazılar dergide yayınlanabilir. Yazılar özgün
veya derleme popüler bilim makalesi şeklinde olabilir. Ancak daha önce başka bir yayın
organında (dergi, kitap, internet vs) yayınlanan yazılar Madencilik Türkiye’de yayınlanmaz.
Dergide yayınlanan yazılar, Madencilik Türkiye Dergisi’nden yazılı izin alınmak şartıyla, kaynak
gösterilerek kullanılabilir. İzinsiz kullanılan yazılar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
Yazılar word formatında, ilgili resimler ve çizimler yazıdan ayrı bir şekilde, yüksek çözünürlükte (minimum 300 dpi) jpg, bmp, tiff resim formatlarında gönderilecektir. Yazılar e-posta
aracılığı ile info@madencilik-turkiye.com adresine veya CD ile yayın idare merkezi adresine
gönderilebilir. Gerekli görüldüğü takdirde yazılarda düzeltme istenebilir. Bu durumda yazar
ile iletişime geçilecektir. Posta ile gönderilen yazılar dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın
yazarına iade edilmez.
Dergimiz Basın ve Meslek İlkelerine uymayı taahhüt eder.

Editörden
www.madencilik-turkiye.com

Genelge’nin Etkileri Sürüyor...
Onur Aydın | onur@madencilik-turkiye.com
16 Haziran 2012 tarihli Başbakanlık Genelge’si ile birlikte sektörümüzde başlayan sıkıntılardan önceki sayımızda kısaca bahsetmiştik. Kamu harcama kalemlerine çeki düzen vermek
amacıyla Başbakanlığın yayınladığı Genelge, özel sektörün bazı yatırımlarının yavaşlamasına neden olmuştu. Genelge’nin ardından yeni maden ruhsatı ve orman izni alımları konusunda büyük sıkıntı yaşanıyordu. Daha önce hiç ruhsatlandırılmamış ve ilk kez ruhsatlandırılacak olan maden sahaları için yapılan yeni ruhsat başvuruları Başbakanlığa gönderiliyor,
orada onay için bekliyordu. Maden arama sondajlarından ve üretimden önce ilgili kurumdan alınan Orman İzinleri de Başbakanlık’tan onay alınabildiği taktirde veriliyordu.
Sektörden aldığımız duyumlarda, özellikle Orman İzinleri konusunda yapılan başvurularda,
olumsuz yanıt alınan başvuru sayısının oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Genelge yayınlandığından beri beş ay geçmesine rağmen halen yaşanan bu sıkıntıların sürdüğü yönünde
bildirimler alıyor, çaresiz kalan madenciler tarafından aranmaya devam ediliyoruz.
Bir metal maden üreticisi şirketin yetkilisi “Üretim sahamızı genişletip üretim miktarımızı
arttıracağız. Orman iznine başvurduk. Reddetmişler... Nedenini sorduk, yanıt alamadık. Yol
gösterin, yeniden başvuralım dedik, gösteremediler. Biz şimdi bu izni nasıl alacağız?” diyerek konuyla ilgili çaresizliğini dile getiriyor.
Bir değerli maden ve metal arama şirketinin yetkilisi; “Arama sahamızda yer alan rezervimizi
geliştirme çalışmalarımız kapsamında yapacağımız sondajlar için orman iznine başvurmuştuk. Talebimiz reddedilmiş. Reddin sebebine dair bir belge de alamadık. Yabancı müdürlerimize durumu izah etmemiz gerekiyor. Nasıl bir açıklama yapacağımızı bilemiyoruz?” şeklinde konuşarak bizim bir bilgimiz olup olmadığını öğrenmek istiyor.
Benzer şekilde bize yaşadıkları hakkında bilgi aktaran birkaç şirket daha bulunuyor. Tümünün soruları aynı; “Biz bu izin ve ruhsatları nasıl alacağız? Çalışmalarımıza nasıl devam edeceğiz? Ne kadar bekleyeceğiz?”
Ülkemizde madencilik faaliyetleri
bu Genelge’den önce de zaten yeterince bürokrasi ve çeşitli zorluklara uğraşmak durumundayken,
bir de bazı izinlerin ve ruhsatların
alımının zorlaştırılması işleri neredeyse durma noktasına getiriyor.
Madencimiz, aldığı ret yanıtlarına
rağmen yine de yetkililerden nasıl
bir yol izlemeleri gerektiğine dair
bilgi istiyor, ne kadar zor olursa
olsun madencilik yapmak için uğraş veriyorlar. Acı ama gerçek Türk
madencisi, geçmişte olduğu gibi,
yeni karşılaşılan bu sıkıntıya da bir
şekilde adapte olmayı göze almış
durumda.

4 Aralık
Dünya
Madenciler
Gününüz Kutlu
Olsun!

Bilindiği gibi Genelge’nin ardından bir bocalama dönemi geçiren
sektörde bir süre de arama ruhsatından işletme ruhsatına geçişlerde, Genelge’den kaynaklanan
aksaklıklar yaşanmış ancak bu
aksaklıklar geçtiğimiz günlerde
giderilmişti. Umuyorum yetkililer
yeni yıldan önce madencinin diğer dertlerine de bir çare bulabilir. Genel beklenti ise madencilik
sektörünün, Genelge’nin kapsamı
dışında tutulması!
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Soma Kömür İşletmeleri,

Kasım 2012

Bağlık - İnağzı’nda Desandri Çalışmalarına Ara Verdi
Madencilik Türkiye Dergisi olarak 15 Ekim 2012 tarihli 26. sayımızda, Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Alp Gürkan ile bir röportaj gerçekleştirmiştik. Gürkan röportajda TTK’dan ihale ile aldıkları Zonguldak Bağlık - İnağzı Kömür
Sahası ile ilgili gelinen son noktayı aktarmış ve burada yapılan
geliştirme çalışmalarından umutlu olduklarından bahsetmişti.
Ancak bugün gelinen noktada, sahadaki çalışmalar kapsamında bazı sıkıntılarla karşılaşıldığı belirtilerek Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından hafta başında bir basın açıklaması yayınlandı. Yapılan açıklamada; gerçekleştirilen sondaj çalışmaları
sırasında, Soma Grup’a ihaleden önce sunulan rezerv ve sondaj
verilerinin gerçeği yansıtmadığının ortaya çıktığı ve bu yüzden
‘’geçici olarak desandri çalışmalarına ara verme zorunluluğu
doğduğu’’ belirtildi.
Yapılan ihale sonrası, iki adet desandri açma işlemi ile başlayan
süreçte, bugün itibarıyla doğu desandrisi 819 metre, batı desandrisi 787 metreye ulaşmış durumda. Desandrinin istikameti
ve uzunluğunun, TTK tarafından verilen sondaj verilerine göre
tespit edildiği, bu sondaj verileri resmi bir devlet kuruluşu tarafından sağlandığı için şirket tarafından kesin kanıt olarak değerlendirilerek çalışmalara başlandığı belirtiliyor.
Soma Grup tarafından açıklamada: “Yapılan desandri çalışmaları sırasında, ilave sondajlara geçilmeden önce, geçmiş sondajların teyidi için, seçilen bir lokasyonda yeni bir sondaj çalışması
gerçekleştirilmiştir. Bu yapılan sondajda beyan edilen kalın
damarların mevcut olmadığı görülmüştür. Bu durum üzerine,
yine geçmişte yapılmış bir sondaj lokasyonunda, teyid için başka bir sondaj yapılmıştır. Burada da beyan edilen kalın damar-

lara rastlanamamıştır ve verilen sondaj verilerinin tamamen
yanıltıcı olduğu ortaya çıkarılmıştır.
Bu durum karşısında, ihale aşamasında Soma Kömür
İşletmeleri’ne sunulan rezerv ve sondaj verilerinin gerçekçi olmaması sebebiyle, şirket tarafından geçici olarak desandri çalışmalarına ara verilmiştir.
Şirket, işletmesini yapacağı bölgede yeni bir sondaj programı
hazırlamakta, arama programında beraber çalıştıkları DMT firması ile projenin deniz kısmını da içeren detaylı bir jeofizik çalışması planlamaktadır.” denilmiştir.
Bu arada yapılan açıklama sonrası bazı yayın organlarında
“İnağzı sahasında sondaj çalışmalarına ara verildiği” şeklinde
yazılan haberlerin bilgi kirliği olduğu tespit edilirken şirketin
sadece desandri açma çalışmalarına ara verdiği, yapılan haberlerin aksine yeni bir sondaj programının hazırlandığı özellikle
vurgulandı.
Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan,
dergimize verdiği röportajında da bu konuya şu şekilde değinmişti: ‘’Sahayı inceledik. Biz burada taşkömürü olduğunu biliyoruz... Burada daha önceden MTA’nın yaptığı sondajlar var ama
onların da 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 çıkıp çıkmayacağını yakında
göreceğiz.’’
Konu ile ilgili daha detaylı bilgileri 26. sayımızdaki Alp Gürkan
röportajında bulabilirsiniz.

Krom Cevheri İhracatı Azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre,
geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye’nin toplam krom cevheri
ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre % 52,5, Temmuz ayına
göre ise % 59 düşüşle 291.449 mt seviyesinde gerçekleşti. Bu
ihracatın sağladığı gelir ise önceki aya göre % 56,3, bir önceki
yılın aynı ayına göre ise % 52,8 düşüşle 24,15 milyon USD olarak
kaydedildi.
Türkiye’nin krom cevheri konusunda en büyük ihracat bölgesi

Ekim 2012

olan Çin’e yaptığı ihracatı yıllık % 48 düşüşle 109.681 mt olurken bu rakam, toplam krom cevheri ihracatının % 92’sini oluşturdu.
Bununla birlikte, 2012’nin ilk sekiz aylık döneminde Türkiye’nin
krom cevheri ihracatı, 2011 yılının aynı dönemine göre % 0,3
oranında bir artışla 1,48 milyon mt seviyesine ulaştı. Bu ihracattan elde edilen gelir ise, bir önceki yıla göre % 9,2 düşerek 294
milyon USD olarak kayıtlara geçti.

Eurasian Minerals Akarca Projesi’nde

Bundan Sonra Tek Başına
Ülkemizde Akarca altın - gümüş projesini yürüten Eurasian Minerals, 2012 yılının başlarında Akarca Projesi için Centerra Gold
ile sondaj, jeolojik haritalama, jeokimyasal örnekleme ve jeofizik çalışmaları için projenin % 50’si Centerra Gold’a devredilmek üzere 5 milyon USD’lik bir ortaklık sözleşmesi imzalamıştı.
İmzalanan sözleşme kapsamında, Centerra Gold şirketinin or-
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taklıktaki payını % 70’e çıkarma opsiyonu da mevcuttu. Ancak
gelinen noktada Eurasian Minerals yaptığı açıklamayla, projenin tüm mülkiyetini kendi bünyesine geçirdiğini belirtti.
Eurasian Minerals Akarca Projesi kapsamında 6 ayrı merkezde altın - gümüş arama ve geliştirme çalışmalarına devam
etmektedir.

SKEGA Değirmen Astarlama Çözümleri
Sala Serisi Dikey Sump, Tank Ve Köpük Pompaları

Orion Serisi Ağır Hizmet Tipi Yatay
Çamur Pompaları

Metso Türkiye
Değirmen astarlama ve çamur pompası ürünleri ile cevher
hazırlama tesislerinizde siz değerli müşterilerimize çözüm ve
hizmet üretmektedir.
e-mail: sbl.turkey@metso.com
Metso Türkiye
Macun Mah. Anadolu Bulvarı 179 Sokak No: 4 Y. Mahalle - Ankara
Telefon: 0312 387 36 00, Fax: 0312 387 36 05, www.metso.com

Madencilik Özel İhtisas Komisyonu
Toplantılara Devam Ediyor
Kasım 2012

10. Kalkınma Planı (2014 - 2018) Madencilik Özel İhtisas Komisyonu, çalışmalarına MTA Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim
Yörükoğlu başkanlığında devam ediyor. Başkan yardımcılığını
Vedat Oygür, raportörlüğünü Ergun Yiğit’in yaptığı çalışmaları
DPT’den Anıl Altunay, A. Baki Kaya, Tülay Yıldırım koordine ediyor. Komisyonun ilk toplantısı Eylül ayının son haftası yapılırken,
bu toplantıda verilen öneriler ile biçimlenen ÖİK alt grupları, 14
Kasım’da gerçekleştirilen son toplantıda nihai halini aldı. Yapılan
son toplantıda alt guruplar çalışmaları hakkında birer sunum
yaparak raporlarını komisyona teslim ettiler. Bu aşamadan sonra
Madencilik ÖİK raporu hazırlanması bekleniyor.
Oluşturulan 8 adet Alt Komisyonun başkanları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Kıymetli Metaller: Muhterem Köse
Metalik Madenler: Sabri Karahan
Doğaltaş: Metin Balıbey

Endüstriyel Hammaddeler: Mesut Şahiner
Enerji Hammaddeleri: Nejat Tamzok
Arama Politikaları: Mustafa Kırıkoğlu
Madencilikte Kurumsal Yapı, Mevzuat ve Çevre: Selahattin
Erdoğan
Dış Ticaret, Lojistik, Altyapı, Vergi ve Teşvik: Mehmet Yunus Şahin
Hazırlanacak raporların kapsamının tamamen grupların kendi
kararları doğrultusunda belirleneceği ancak Alt Komisyonların;
Dünyada ve Türkiye’de Mevcut Durum, Sektördeki Gelişmelerin
ve Değişimlerin Analizi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Politikalar,
Stratejiler ve Hedefler ana başlıkları altında kendi konularını detaylıca irdeleyip, her çalışmanın sonunda önerilen özet tabloyu
oluşturacakları öğrenildi.
Petrol ve doğalgaz konuları da ilk kez bu komisyon çalışmalarında
yer aldı. Bulunduğu Alt Komisyon içerisinde petrol ve doğalgazın
ayrı başlık altında, münhasır olarak değerlendirilmesi yapılacak.

Bor Tuzlarının Üçüncü Şahıslarca

Üretilebilmesi Tasarısı Komisyondan Geçti
Daha önce de haberlerini yayınladığımız, bor cevherinin hizmet alımı yoluyla üçüncü şahıslar tarafından üretilebilmesi
hakkındaki kanun tasarısının Meclis Sanayi Komisyonundan
geçtiği öğrenildi. Bilindiği gibi yürürlükteki 2840 sayılı Kanun
“Bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi Devlet eliyle yapılır. Bu madenler için 6309 sayılı Maden
Kanunu gereğince gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine verilmiş
olan ruhsatlar iptal edilmiştir.” şeklinde düzenlenmişti. Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından imzalanarak 5 Mart 2012 tarihinde Başbakanlığa iletilen “Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji
Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı” Başbakan‘ın imzasıyla, 20 Mart 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmişti.
31 Ekim 2012 tarihinde tasarının Enerji-Sanayi-Ticaret komisyo-
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nunda kabul edildiği öğrenilirken, konunun artık TBMM Genel
Kurulunda görüşülmesi bekleniyor.
Söz konusu tasarıya göre, bor tuzları, trona gibi madenlerin
ruhsat sahaları ve rezervleri devletin mülkiyetinde kalmak ve
elde edilecek ürün ve atıkların satışı devlet eliyle yapılmak
kaydıyla, dekapaj, cevher çıkarma, kırma - eleme, ayıklama yıkama, paketleme, tahmil - tahliye, nakliye ile güvenlik, temizlik ve benzeri diğer işler, ihale yoluyla üçüncü şahıslara
gördürülebilecek.
Daha önce çeşitli kurum ve kuruluşlarca yapılan açıklamalarda,
bu tasarının kabul edilmesiyle bor madenlerinin özelleştirilmesinin de yolunun açılacağı iddia ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise, tasarıyla bor madenlerinin özelleştirilmediğini belirterek “Bor, şahsi arazinizde bile olsa kamulaştırılır” demişti. Ancak Yıldız, özelleştirme olmamasının, hizmet
alımı yapılmayacağı anlamına da gelmediğini dile getiriyor.

Pomza Export,
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Yeni Yatırımlar İçin Teşviklerden Faydalanıyor
Altın, perlit, kuvars, pomza, silis, agrega, kil, ağır mineral konsantresi, hazır beton üretimiyle madencilik sektörünün köklü
firmalarından olan Pomza Export Madencilik, açıklanan teşvik
paketiyle yeni yatırımlara hazırlanıyor.
Dünya Gazetesi’nin haberine göre 6 milyon USD’lik yatırım
yapmayı planlayan şirket, işlettiği tesislerde yenileme ve verim
arttırmaya yönelik çalışmalar yapmayı amaçlıyor.
Pomza Export İkinci Başkanı ve Murahhas Üyesi Hakan Ürün,

yeni teşvik paketiyle yatırımlara hız verdiklerini belirtti. Teşvik
kanunu ile 3 yılda yapacakları yatırımları 1 yılda yapabildiklerini, yeni teşvik uygulamalarıyla şirketlerinin yatırım konusunda
hızlandığını söyledi.
Sektörde 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Pomza Export,
ülkemizde altın üreten ilk yerli şirket ünvanının da sahibi konumunda. Firma, Manisa’nın Salihli ilçesindeki 2500 yıl geçmişi
olan Sart altın sahasını işletiyor.

Çaldağ Nikel’de Hazırlıklar Devam Ediyor
2011 yılında VTG Holding bünyesine geçtikten sonra çalışmaları ivme kazanan Çaldağ Nikel Projesi’nde, mühendislik
ve jeoteknik saha çalışmalarının hızla sürdürüldüğü öğrenildi. Çaldağ Nikel Madencilik Genel Müdür Yardımcısı Köksal
İbrahimoğlu’ndan edindiğimiz bilgiye göre; Türkiye’nin uluslararası standartlara göre ispatlanmış tek ve en büyük nikel yatağına sahip olan projenin, 2013 yılı içerisinde inşaata başlaması
hedefleniyor. İnşaat ve üretim hazırlıkları devam ederken bir
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yandan da Çaldağ Nikel Madencilik AŞ ekibinin, projenin daha
verimli hale getirilmesi üzerinde çalıştığını belirten İbrahimoğlu, yapılacak yatırımın bölgeye önemli bir sosyal ve ekonomik
katkı sağlayacağını, aynı zamanda bu projenin ülke madenciliğinde yer alan önemli bir proje niteliği taşıyacağını dile getirdi.
İşletme devreye alındığında, Çaldağ’da yıllık yaklaşık 20 bin ton
nikel üretilmesi hedefleniyor.

Kayseri’de Zengin Leonardit
Rezervi Tespit Edildi

Kasım 2012

Kayserili Buhara Madencilik tarafından, Kayseri - Develi’ye bağlı
Çataloluk köyünde 120 milyon tonluk leonardit rezervi tespit
edildiği bildirildi. Manganez ve demir madenciliği üzerine faaliyet gösteren şirketin bir süredir süren leonardit arama çalışmaları sonucunda, 880 hektarlık bir sahada keşfedilen rezervin
özellikle bölge tarımına katkısının büyük olacağı belirtiliyor.
Yüzde yüz doğal gübre olarak da bilinen leonardit, toprağın ıslah edilmesinde, organik tarımda yetiştirilen tüm meyve ağaçları, tarla ve bahçe bitkilerinde, peyzaj ve sebzelerde gübre olarak
kullanılabildiğinden dolayı tercih ediliyor.

Koza, Himmetdede’de Cerattepe’de
Çalışmalar Başladı
İnşaata Başladı

Ekim 2012

Kasım 2012

Koza Altın İşletmeleri, İMKB’ye yaptığı açıklamada, Kayseri Himmetdede Projesi’nde 5 Kasım itibarıyla inşaat faaliyetlerine
başlandığını duyurdu. Keşfi Koza tarafından gerçekleştirilen
Himmetdede Projesi’nde Temmuz 2012 ayı hesaplanan rezerv
miktarı, ortalama 0,71 g/t Au tenörü ile yaklaşık 25 milyon ton,
yaklaşık altın miktarının ise 567.000 ons olduğu belirtiliyor. Açık
ocak yöntemi ile işletilmesi planlanan yatakta, inşaatın bitimiyle birlikte 2013 yılının ikinci yarısında üretime başlanması hedefleniyor.
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Şubat ayında gerçekleştirilen ihale ile işletme hakları Özaltın
Holding tarafından alınan Cerattepe sahasında, şirket tarafından sondaj çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi. Artvin’in Kafkasör bölgesinde bulunan Cerrattepe bakır sahasının ekonomik
olarak işletilebilir 7 milyon 700 bin ton bakır rezervine sahip olduğu bilinirken, bu sahanın ülkemizdeki dördüncü büyük rezerve sahip olduğu belirtiliyor. Yer altı işletmeciliği şeklinde üretim
yapılacak sahada bakırla birlikte bulunan altının kazanılması ise
düşünülmüyor. Sahada geçmişte de üretim hazırlıkları yapılmış
ancak çeşitli nedenlerle çalışmalar sürdürülememişti.

Bentaş Bentonit,

Ekim 2012

Ordu’dan Dünyaya İhracat Yapıyor
Ordu’nun Fatsa ilçesinde faaliyetini sürdüren Bentaş Bentonit,
bölgenin sahip olduğu yüksek kaliteli beyaz bentonit rezervlerini işleyerek 27 ülkeye ihraç ediyor. Dünya Gazetesi’nin haberine göre bundan 4 yıl önce 5 milyon TL sermaye ile kurulan
şirket, bugün gelinen noktada % 90’ı ihraç olmak üzere 27 ülkeye kedi kumu pazarlıyor. Şirket 3 bin hektarlık 2 ayrı üretim
sahasından beyaz bentonit üretimi gerçekleştiriyor.
Vancat markası adı altında yurtiçi ve yurtdışında satışlar yapan
şirket, fason üretim şekliyle yurt içinde farklı 8 firmaya, yurt dışında ise 17 firmaya üretim gerçekleştiriyor.
Bentaş Bentonit’in Genel Direktörü Turgay Ömür, ‘’Dünyada ka-

liteli bentonit rezervleri çok olmakla beraber, beyaz renkli olana
az rastlanıyor. Beyaz renkli bentonit rezervleri konusunda Ünye
- Fatsa yöresi tüm dünyada ön plana çıkıyor. Doğu Karadeniz
Bölgesi’nde beyaz bentonit işleyen 3 büyük yabancı sermayeli
firmanın arasında kendine yer bulan şirketimiz, ürettiği kaliteli
kedi kumu sayesinde kendini yurt dışı pazarlara açabildi.’’ şeklinde konuştu.
Şirket yetkilileri gelecek ile ilgili hedeflerini, 200 milyon USD’lik
pet ürünleri ithalatından daha büyük pay alabilmek, 5 milyon
USD olan ihracat rakamlarını daha yukarılara taşıyarak ülke
ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak olarak belirtti.

Ariana Resources,

Ekim 2012

Salınbaş Projesi’nde Yeni Sondajlara Başladı
Ariana Resoruces, Artvin’de yer alan ve Eldorado Gold ile ortaklaşa yürüttüğü Salınbaş Projesi’nde 4000 metrelik yeni sondaj
programına başladığını duyurdu. Program, 1.770.000 USD ile
Eldorado Gold tarafından finanse ediliyor.
Program kapsamında yapılacak sondajlar ile daha önce tespit edilen cevherleşmelerin derinlere doğru olan uzantısı test
edilecek. Daha önce yapılan sondajlardan elden edilen en iyi
sonuçlar ise şu şekilde:
9,5 m @ 6,48 g/t Au + 39,4 g/t Ag
11,3 m @ 4,98 g/t Au + 42,8 g/t Ag
25,0 m @ 3,34 g/t Au + 7,9 g/t Ag
21,5 m @ 6,63 g/t Au + 19,8 g/t Ag
42,7 m @ 2,78 g/t Au + 13,4 g/t Ag
Şirket aynı dönem içinde ayrıca, Red Rabbit Altın Projesi içinde yer alan ve Kızıltepe Sektörünü de içeren Sındırgı Altın
Koridoru’nda elde ettiği yeni sonuçları da yatırımcılarıyla paylaştı. Koridor’da yer alan Batı Kepez ve Karakavak sahalarında
elde edilen sonuçlara göre;
Batı Kepez’de yüzeyde tespit edilen değerler 9,60 m @ 3.02 g/t
Au + 118,89 Ag g/t şeklinde. Bu sahada bulunan sülfitçe zengin
kuvars damarları içeren kayaç örneklerinden elde edilen altın
değerleri de 9,77 g/t’a kadar çıkıyor. Haritalaması tamamlanan
arjillik alterasyonun ve ağsal damar sisteminin görüldüğü 1800
x 200 metrelik bir alandaki altın anomalisinin 0,2 ppm’in üzerinde olduğu tespit edildi.
Karakavak Projesi’ndeki haritalama ve örnekleme çalışmalarının ise sahadaki geniş bir damar sisteminin varlığını işaret ettiği bildirildi. Bu alanda yapılan geçmiş sondajlarda elde edilen
sonuçlar 53 metre boyunca 0,4 g/t altın değerini içeriyordu.
Her iki sahada da tamamlanan IP ve Rezistivite çalışmaları da
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cevherleşmenin derinlere doğru devam ettiğini işaret ediyor.
Şirketin Genel Müdürü Dr. Kerim Şener, erken aşamalarda elde
edilen tüm bu sonuçların Kızıltepe Sektörü için önemli bir potansiyele işaret ettiğini ancak daha tamamlanması gereken pek
çok çalışma olduğunu söyledi. Yapılacak yeni çalışmalarla Sındırgı Altın Koridoru’nda ek kaynakların tespitinin yapılabileceği
belirtilenler arasında.

Red Rabbit Projesi Ara Fizibilite Çalışması Sonuçları

Ariana, Red Rabbit Projesi’nde ara fizibilite çalışmasını tamamladı. Balıkesir - Sındırgı’da faaliyetlerine devam eden şirket,
sahada yapılan çalışmalar neticesinde çok iyi ekonomik veriler
elde edilebileceğini açıkladı.
Kızıltepe sektöründe yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda rezerv miktarı 1,1 milyon ton, ortalama 3,1 gr/ton altın, 39,8 gr/
ton gümüş olarak revize edildi. Üretim geçmek için planların yapıldığı sahada, ilk beş yılda altın değeri 21.000 ons/yıla karşılık
yıllık 150.000 ton cevher üretimi hesaplanmaktadır. Kurulacak
tesis için hesaplanan maliyet, işleme tesisi ve mühendislik, tedarik, inşaat vb. dahil 29,5 milyon USD olarak ön görülmektedir.
Ariana Resources Genel Müdürü Dr. Kerim Şener, Kızıltepe
Projesi’nin işletme ömrü 8 yıl olarak gözükse de bölgede daha
fazla kaynak bulmak için bir potansiyelin mevcut olduğunu
belirtti. Kızıltepe İşletmesi’nin yakınlarında bulunacak yeni
kaynakların bu tesise beslenmesi ihtimaline örnek olarak da
Kızılçukur Projesi için 10 yıllık işletme ruhsatını temin ettiklerini
sözlerine ekledi.
Şirket şu anda atık depolama tesisi için yapılacak jeoteknik ve
hidrojeolojik çalışmalar için gerekli izinlerin alınmasını beklemekte, tamamlanacak fizibilite çalışmaları ve ÇED onayından
sonra üretim için gerekli inşaat çalışmalarına başlamayı planlamaktadır.

NTF, İnlice Projesi’nden Çekiliyor
Stratex’in İnlice Projesi’ndeki ortağı NTF İnşaat tarafından, projenin bağımsız bir şirket tarafından incelenmesi ve proje hakkında hazırlanan olumlu raporun ardından projenin üçüncü
bir şirkete satılması konusunda Stratex’e öneri sunulduğu ve
Stratex’in bu öneriyi kabul ettiği bildirildi. NTF’nin önerisinde,
her iki şirketin proje için kurulan NS Madencilik şirketi üzerindeki haklarının devri isteniyor.
Stratex yetkilileri tarafından, NTF’nin satış önerisinin sürpriz olmadığı, mühendislik ve inşaat alanında başarılı bir şirket olan
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NTF’nin iş stratejisinde gerçekleşen değişikliklerin ardından bu
öneriyi yaptığı ve bu yüzden de önerinin kabul edildiği bildirildi. NTF bu kararın ardından altın üreticisi olma planından da
şu aşamada vazgeçmiş gibi gözüküyor. Stratex’in kabulünün
ardından İnlice Projesi için yerli ve yabancı çeşitli kuruluşlardan
teklifler aldığı öğrenildi.
Stratex, bir diğer projesi olan Altıntepe Projesi’nde ise ortağı olan Bahar Madencilik ile 2013 yılında üretime geçmeyi
planlıyor.

First Quantum, Empire Mining’in Karapınar
Projesi’nde Sondaj Çalışmalarını Finanse Edecek
Ekim 2012

Empire Mining, Karapınar Bakır Porfiri Projesi’nde 10 karotlu
kuyuda toplam 3000 metrelik sondaj yapacağını duyurdu. Bu
ilk aşama sondajları First Quantum Minerals Ltd. finanse edecek ve gerçekleştirilecek toplam 8,5 milyon USD’lik arama çalışmaları harcamalarının ardından projenin % 51’ine sahip olabilecek. İki firma, yaptıkları ortaklık hakkında 20 Ağustos 2012
tarihinde kamuoyunu bilgilendirmişti.
Karapınar Projesi’nde 2011 yılında yapılan sondaj çalışmasında
bir kuyunun 79,6 ile 139,6 metreleri arasında gözlenen 60 metrelik kalkosit zonunda % 0,93 bakır, 0,11 g/t altın ve % 0,017
molibden değerleri elde edilmişti. Bu pozitif sonuçların, sahanın en doğusundaki kuyulardan birinden gelmiş olması saha-

nın genişleme ihtimalini de arttırıyor. Devam eden çalışmalarda yapılan jeolojik haritalamanın verilerine göre sahanın 1.500
metreye 450 metrelik bölümünde porfiri izlerine rastlanmakta.
Haritalama ardından yapılan IP / Rezistivite çalışması sonucunda ise bölgesel olarak yüzeylenmiş 800 x 800’lük yüklenebilirliği (chargeability) yüksek, daire şeklinde bir alan belirlendi. Elde
edilen tüm bu veriler ışığında batı bölgedeki cevherleşmenin,
doğuda da devam edeceği düşünülüyor.
Yeni sondajların da genel olarak, 60 metre kalkosit kesilen kuyunun doğu ve kuzeydoğu bölgesinde yapılacağı belirtildi. Diğer sondajlar, yapılan yüzey çalışmaları sonunda cevherleşme
potansiyeli yüksek bölgeleri test etmek amacıyla yapılacak.

Maden Jeologları Derneği & Acme Analitik Lab’dan

Jeokimya Semineri
Maden Jeologları Derneği (MJD), Acme Analitik Laboratuvar
Hizmetleri (Acme) ile birlikte “A General Discourse On Geochemisty and Acme Packages & Advances in Geochemistry and
QA/QC” konulu 6 saatlik bir seminer düzenledi. MJD üyelerine
özel olarak gerçekleştirilen ve MJD’nin kuruluşundan bu yana
ilk olma özelliği taşıyan etkinliğe, ülkemiz madencilik sektörünün önde gelen firmalarının yöneticileri
ile jeologları
katıldı. Acme
Avrasya
ve
Afrika Bölge
Müdürü
Dr.
George Siasios, Şirket Jeokimyageri ve
Araştırmalar
Koordinatörü
Bill MacFarlane’in sunumları tüm katılımcılar tarafından ilgi ile
dinlendi. Seminer salonunu doldurmuş olan sektör mensupları, jeokimya ve numune analizi öncesi ile sonrası prosedür-
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lerkonularında merak ettikleri soruları yetkililere sorma şansı
yakaladılar. 19 Kasım tarihinde düzenlenen etkinlik sonrası verilen kokteylde ise dernek üyeleri ve Acme yetkilileri arasındaki
bilgi alışverişi devam etti. Başarılı geçen etkinlik sonunda MJD
üyeleri ve yöneticiler, bu tür eğitici ve sektörü bir araya toplayan etkinliklerin devam edeceğinin sinyallerini verdiler.

Minova’yı Keşfedin !
Yer Altındaki Ortağınız

Minova’yı ziyaret edin
MADEN TÜRKİYE FUARI
29 Kasım – 2 Aralık 2012 İstanbul

12.Hol 1229C No’lu Stand
Problem : Konsolidasyon, Su geçirmezlik, Gaz sızdırmazlık ve Boşluk doldurma
Çözüm : Yüksek performanslı reçineler, enjeksiyonlar, kapsüller ve ankraj sistemlerimiz
Yüksek performanslı enjeksiyon reçine ve kapsülleri (poliüretan, silikat, akrilik, fenolik)
Ankraj sistemleri (SDA, GRP, One/Two Step Bolt, Split Set, Forged Head Bolt, ve diğerleri)
Yeni geliştirilmiş sistemler (Novobolt Q2, Tekflex-Püskürtme Beton, Capcem, özelleştirilmiş
GRP (cam elyaf takviyeli plastik) çözümleri)
Tecrübeli mühendislerden profesyonel danışmanlık

The Ground Support Company
Minova CarboTech GmbH Merkezi Almanya Türkiye Ístanbul Subesi | www.minovainternational.com
Cep Tel. : 0541 321 19 10 | info.tr@minovaint.com

Dünyadan Haberler
www.madencilik-turkiye.com

Glencore, Nyrstar’daki Hisselerini Bırakarak
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Xstrata Alımını Hızlandırmayı Amaçlıyor
Glencore International, gerçekleştiğinde madencilik sektöründeki gelmiş geçmiş en büyük birleşmelerden biri olması beklenen Xstrata alımı için, Avrupa Komisyonu’nun raporunu bekliyor.
Komisyon’un en büyük endişesi birleşme sonunda oluşacak dev
şirketin, çinko pazarında tekel oluşturması. Emtia ticareti firması
Glencore, Avrupa Komisyonu’nun endişelerini biraz olsun gidermek ve süreci hızlandırmak için çinko ve kurşun talebini karşılayan Nyrstar’daki % 7,8’lik hisselerinin tümünü bırakmak için teklifte bulundu. 2008 yılında başlayan ortaklık boyunca Nyrstar’ın
çinko üretimi ve emtia satımı iş hacmi Glencore sayesinde genişletmişti.

Vale’nin 2012

Sürecin 22 Kasım’da tamamlanması ve Xstrata hisse sahiplerinin oylaması ile sonlanması beklenen muhtemel birleşmenin
gerçekleşmesi halinde oluşacak Glencore-Xstrata, Avrupa çinko pazarının % 50’sinin sahibi olacak ve dünyanın en büyük
çinko madencisi konumuna yerleşecek. Xstrata’nın İspanya’daki San Juan de Nieva çinko madeni yılda 511.000 ton üretim
yaparken, firmanın Almanya - Nordenham’da da bir çinko izabe tesisi bulunuyor. Glencore’un İtalya Sardunya’daki kurşun
ve çinko tesisinde ise yıllık 120.000 ton üretim yapılmakta.
Avrupa’da Glencore ve Xstrata’dan başka Boliden ve Nyrstar firmaları çinko üretiyor.

Ekim 2012

3. Çeyrek Net Karlılığı % 66 Düştü
Brezilyalı demir madenciliği devi Vale, 2012 3. çeyrek net karlılık
oranında, geçen seneye oranla % 66 düşüş yaşadıklarını duyurdu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 4,94 milyar USD kar eden
şirketin, bu yıl 3. çeyrek karlılık oranı 1,67 milyar USD seviyelerinde kaldı. Vale’nin işletme gelirleri, geçen yılın ilk yarısı 12,2 milyar
USD iken, bu yıl bu rakam ilk yarıda % 9,8’lik azalma ile ancak 11
milyar USD seviyesine ulaşabildi. Bu önemli azalmayı demir fiyatlarındaki düşüşe bağlayan şirket yetkilileri bu düşüşün, şirketi
bazı varlıklarını satmaya ve büyük madencilik yatırımlarını ertelemeye ittiğini duyurdular. Bahsedilen kemer sıkma programı
çerçevesinde şirket, Gine Simandou’daki 5 milyar USD’lik demir
cevheri projesini durdurdu. Şirket ayrıca uzun ömürlü ve üretim
maliyeti düşük olan Carajás ve Moatize projelerine yatırım yaparak bu sıkıntılı dönemden çıkmayı planlıyor.
Demir fiyatları 2012’nin Temmuz - Eylül aylarında 112,12 USD/

Kolombiya

ton seviyesinde kalırken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla
% 36 düşük seyretmiş oldu. Düşük fiyatlarla birlikte şirketin demir üretiminde de bir azalma yaşandı. 2012’nin ikinci çeyreğine
oranla üçüncü çeyrekte şirketin demir üretimi % 4,5 azaldı. Bu
dönemde ortalama karlılık da önceki çeyreğe göre % 37 geriledi.
Vale, Kasım ayında demir fiyatlarında önceki aylara göre bir yükseliş bekliyor. Arzın artmasına bağlı olarak yaşanan fiyat düşüşleri, Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaşanan talep azalmalarıyla destekleniyor. Vale’nin Strateji Müdürü José Carlos Martins’e göre
fiyatlardaki düşüş nedeniyle üretimlerin yavaşlaması sonucunda
stoklardaki azalma sonrasında demir fiyatlarındaki bir yükselme
bekleniyor. Bu yükselmenin Kasım ayı içerisinde mi yoksa sonraki dönemde mi yaşanacağı bilinmediğinden, Vale’nin müdürüne
göre yakın dönemde demir fiyatları 140 USD/ton’a da çıkabilir
100 USD/ton seviyesine de düşebilir.

Ekim 2012

Yıllık Kömür Üretim Hedefini % 4 Düşürdü
Tüm dünyada özellikle bu yıl yaşanan grevler ve üretim durması rüzgarı Kolombiya’yı da vurmuş durumda. Ülkenin ana tren
yolunda yaşanan ve haftalarca süren grevlerle düşük seyreden
metalürjik kömür fiyatları nedeniyle Kolombiya, bu yılki kömür
üretimi hedefini % 4 düşürdüğünü açıkladı. Dünyanın dördüncü büyük metalürjik kömür üreticisi olan Güney Amerika ülkesi
geçtiğimiz yıllarda yatırım ve üretimde tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmıştı. Geçtiğimiz yıl 85,8 milyon ton kömür üreten
ülke bu yıla 97 milyon tonluk üretim hedefiyle başlamıştı. Bu yıl
özellikle iş gücünde yaşanan anlaşmazlık ve sıkıntılar ülkenin
2012 üretim hedefinin 93 milyon tona çekilmesine neden oldu.
Ülkenin Maden Bakanlığı Vekili Henry Medina bir konferansta
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yaptığı açıklamada, Drummond, Prodeco ve Fenoco’da yaşanan üretim durmalar nedeniyle üretimde azalma yaşanacağını
fakat bu düşüşe rağmen ülkenin 2011’e göre yine de büyük bir
atılım gerçekleştirdiğini söyledi. Fenoco tarafından işletilen ülkenin ana demiryolu hattında yaşanan yaklaşık 25 günlük grev
Kolombiya’nın kömür ihracatını kilitlemişti. Üretimin azalmasındaki diğer bir etki de metalürjik kömür ihtiyacındaki azalma
nedeniyle metalürjik kömür fiyatlarının düşmesi olarak gösteriliyor. Küresel çapta yaşanan çelik ihtiyacının düşmesi, temel
kullanımı çelik üretimi olan metalürjik kömürün de ihtiyacının
azalmasına neden olmakta.

ICMM İş Güvenliği Zirvesi Düzenledi
Uluslararası Madencilik ve Metal Konseyi’nin (International Council on Mining & Metals - ICMM) organize ettiği ICMM 2012 İş
Güvenliği Konferansı, Şili’nin başkenti Santiago’da, 15 Kasım tarihinde tamamlandı. Toplantıya dünyanın en önemli madencilik
firmalarından 300’ün üzerinde yönetici ve iş güvenliği uzmanı
katıldı. 60 konuşmacının sunumlarını dinleyen katılımcılar, 3 gün
süren konferans boyunca yöneticilik, işçi sağlığı programları,
toplum sağlık yönetimi, işletmelerde iş güvenliği ve kazaların
önüne geçmek konularına odaklandılar.

Kanada Ekonomisine

Kasım 2012

ICMM Başkanı Anthony Hodfe konferanstan son derece fayda
sağlandığı ve firmalar arasındaki tecrübe paylaşımlarıyla fikir
alışverişlerinin, sektör üzerinde çok iyi etkiler yaratacağını söyledi. Şili Maden Bakanı Hernán De Solminihac’ın da hazır bulunduğu etkinlikte, Codelco CEO’su Thomas Keller ve Anglo American
CEO’su Cynthia Carroll konuşmalarında, Newmont Mining Corp.
CEO’su Richard O’Brien ise gönderdiği video mesajında önemli
açıklamalarda bulundular. Konferansın detaylı bir raporu ICMM
tarafından yıl bitmeden kamuoyuna sunulacak.
Kasım 2012

Kömür İhracatından 5,2 Milyar USD Gelir
Kanada’nın kömür sektörü, PricewaterhouseCoopers’ın raporuna göre 2011’de ülkenin gayri safi milli hasılasına (GSMH)
5,2 milyar USD’lik bir girdi sağladı. Kanada Kömür Birliği (Coal
Association of Canada - CAC) tarafından hazırlanması istenen
rapora göre kömür madenciliği ülkeye, sosyal ve ekonomik olarak tahmin edilenin çok üstünde bir katkı sağlamış. 3,2 milyar
USD’lik direk katkısının yanında 2 milyar USD’lik yan katkıları
da olduğu söylenen rapora göre Kanada’nın ihracat dengeleri,
buradan doğan toplum faydaları da, olumlu etkinin bir diğer
yüzünü oluşturuyor.
Kanada kömür sektörü geçtiğimiz yıllar içinde güçlü bir büyüme

başlatmış, Asya ülkelerinin metalürjik kömür talebindeki artış
ve yükselen enerji hammadde fiyatlarıyla birlikte bu büyüme,
2001 yılından 2010 yılına kadar sektörün ekonomiye girdisinin
% 15 artmasına neden oldu. Rapora göre sektörün ekonomiye
direk katkısı yanında, büyük bir istihdam alanı yarattığı da gözler
önüne seriliyor. 42,000’in üzerinde kişi, direk ve dolaylı olarak bu
sektörün sayesinde işlerine devam etmekteler. Bu rakam ayrıca
2004 yılından bu yana da sürekli artış içinde toplam madencilik
sektörünün yarattığı istihdamın % 14 seviyelerinde olduğu verilen bilgiler arasında.

Avrupa Bankası

Ekim 2012

Moğolistan’daki Bakır Madeni’ne

Sermaye Sağlayacak

Moğolistan Hükümeti’ne bağlı firma Mongolyn Alt, Tsagaan
Suvarga Bakır Madeni için Avrupa Kalkınma ve Gelişme Bankası (European Bank for Reconstruction and Development
- EBRD)’den 250 milyon USD’lik sermaye alacağını açıkladı.
Verilen bu kredi, Moğolistan’ın güneydoğusundaki Dornogobi ili sınırları içerisinde yer alan, açık bakır ve molibden
işletmesinin geliştirilmesi ile Mongolyn Alt’ın iş geliştirmesi
için kullanılacak. Bu yatırım EBRD’nin Moğolistan’da yaptığı
en büyük yatırım olacak. Banka, uluslararası pazarda bir 100
milyon USD’lik yatırım yapmayı düşündüğünü de açıkladı.
Moğolistan’a yatırım yapmaya 2006 yılında başlayan EBRD
bugüne kadar değişik sektörlerdeki 46 projeye toplamda 840
milyon USD fon sağlamış durumda.

© European Bank for Reconstruction and Development / BulkInside

Çin’de Kömür Madenlerinde
Ekim Ayında 36 Kişi Hayatını Kaybetti
Ekim 2012

Çin’in kuzeybatısında bulunan Gansu ili sınırlarındaki açık işletmeyle üretim gerçekleştirilen bir kömür madeninde yaşanan
kazada 20 kömür işçisi hayatını kaybetti, 14 işçi de yaralandı.
Kaza, 34 işçiyi taşımakta olan vagonu çeken çelik kablolarının
kopması ve sonrasında vagonun ters dönmesi ile birlikte işçilerin madene yuvarlanması şeklinde meydana geldi. 12 işçi sınırı
olan vagonların aşırı yükleme nedeniyle devrildiğini belirten
yetkililer, soruşturmaya devam ediyorlar. Baiyin ilçesinde yer
alan ve Qusheng firmasına ait olan bu madenin bulunduğu
bölgedeki tüm madenlerin daha önce, uygun olmayan şartlar
nedeniyle kapatılmış olması da, bölgedeki iş emniyeti konusundaki açıkları gözler önüne seriyor. China Daily’nin verdiği habe-

re göre 4m2’lik vagonlar, açık işletmenin basamağına sadece 20
cm uzaklıkta işliyorlar. Şehirdeki idari bir yetkiliden yapılan bir
açıklamaya göre Baiyin ihmal mağdurlarının ailelerine toplamda 967.000 USD’lik bir yardım yapacak.
Ekim ayı ortalarında Defeng Kömür Madeni’nde de bir maden
kazası yaşanmıştı. 5 maden işçisinin ölümüyle sonuçlanan kazanın sebebi madendeki oksijen yetersizliğine bağlanmıştı. 23
Ekim’de Heilongjiang iline bağlı bir kömür madeninde yangın
çıkmış, 11 işçi hayatını kaybetmişti. Hükümetin tahminlerine
göre, dünyanın en büyük kömür tüketicisi olan Çin’de 2011 yılında toplam 1973 maden işçisi hayatını kaybetti. Bu yıl da ne
yazık ki geçen yılın pek altında kalacakmış gibi gözükmüyor.

Rusya “Milyar Karat”lık

Eylül 2012

Elmas Havzası Bulduğunu Açıkladı
The Christian Science Monitor’ün haberine göre Rusya, 35 milyon yıl yaşındaki ve 62 mil çapındaki Popigai Astroblem olarak bilinen Doğu Sibirya’da yer alan asteroit kraterinde, “Milyar
Karat”lık bir değerli taş havzası bulduğunu açıkladı. Rekor boyutlardaki bu elmas sahasının ileriki dönemlerde elmas piyasasını
derinden sallayacağı konuşuluyor. Verilen bilgiye göre sadece
bu havzadan elde edilecek elmas, dünyanın 3000 yıl daha elmas
ihtiyacını karşılayabilecek nicelikte.
Bulunuşu 1970’lere dayandığı söylenen bölgenin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve sonrasında da Rusya Hükümetle-

ri döneminde gizli tutulduğu öğrenildi. Novosibirsk Jeoloji ve
Mineraloji Enstitüsü yöneticisi Nikolai Pokhilenko’nun yaptığı
açıklamaya göre Popigai elmasları, normal elmaslardan iki kat
daha sert çünkü bölgedeki grafit yataklarında meteor çarpması sırasında “darbe elmasları” oluşumu söz konusu. Bu özellikleri Popigai elmaslarını endüstriyel ve bilimsel açıdan çok uygun
yapmakta. Ülkeden verilen bilgilerde bu bölgenin dünyada tek
olduğu ve ileriki dönemde elmas endüstrisi ve pazarını tersdüz
edeceği söyleniyor.

Nautilus, Papua Yeni Gine’deki Projesi İçin

Ekipman Yapım İşini Feshetti
Deniz altı madenciliğinin en ileri seviyedeki
adayı olarak bilinen Nautilus Minerals, Papua
Yeni Gine (PYG) hükümeti ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonunda deniz altı ekipmanları üretim programını iptal ettiğini duyurdu. PYG
kıta sahanlığı içinde bakır ve altın madenciliği yapmayı hedefleyen Nautilus ile PYG
hükümeti arasındaki kontrat yükümlülükleri
konusundaki anlaşmazlık, üretim planlarının
durdurulması ile doruk noktasına ulaştı. Yapılan açıklamanın ardından firmanın Toronto Borsası’ndaki hisselerinde % 40,28’lik
bir düşüş oldu. 2012’ye 2,5 CAD seviyelerinde başlayan Nautilus hisseleri, bu son düşüş sonrası 0,4 CAD seviyelerine geriledi.
Nautilus Minerals 1 Haziran tarihinde yaptığı açıklamada, PYG
hükümetinin 1 Mart 2011 tarihli anlaşma yükümlülüklerini ye-
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rine getirmesini istemişti. Firmaya göre PYG’nin,
Solwara 1 projesinin masrafları için 1 Haziran
2011 tarihine kadar 23,5 milyon USD ve bu yılın
Eylül ayı sonuna kadar da toplamda 51,5 milyon
USD’yi bulan ara ödemeler ve geliştirme ücretleri
yapması gerekiyordu. PYG hükümeti ise firmayı
bu ödemeleri kendileri adına yapması için ayak
diretiyordu.
Gelinen noktada anlaşma şartlarına uyan Nautilus firması, PYG ile ticari anlaşmayı sağlayabilmek için ellerinden gelen her yolu denediklerini fakat bir sonuca ulaşamadıklarını duyurarak, ekipman yapımını durdurduklarını açıkladı. Bu
haberin ardından şirket kadrosu 60 kişi azaltıldı. Bu gelişmeler
dünyanın ilk deniz altı madenciliği rüyasını geciktirecek ve projenin maliyetinin artmasına sebep olacak.

Anglo American’ın CEO’su İstifa Ederken,

Ekim 2012

Platin Pazarının Eksikliklerine Dem Vurdu
İngiltere merkezli dünyanın en büyük madencilik gruplarından
olan Anglo American firmasının CEO’su Cynthia Carroll, Ekim ayı
sonunda istifa ettiğini fakat yerine biri gelene kadar görevine
devam edeceğini açıkladı. Mart 2007’den bu yana görevine devam eden Carroll, 7 yıldır sürdürdüğü görevini bırakmanın zor
bir karar olduğunu fakat artık başkasına devretme vakti geldiğini düşündüğünü açıkladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sir
John Parker yeni CEO’nun seçilme sürecinde liderlik yapacak ve
şirket en kısa zamanda yeni CEO’suna kavuşmasını sağlamaya
çalışacak. Carroll aynı zamanda Anglo American Platinum ve De
Beers’taki başkanlık görevlerinden de istifa etmiş olacak.
İstifa etmeyi düşündüğünü söyleyen Cynthia Carroll’ın görevinden ayrılacağı hakkında açıklama yaptığı Mining Weekly
Online’a ayrıca platin sektörü hakkındaki düşüncelerini de aktardı. Özellikle Afrika kıtasında yapılmakta olan platin madenciliğinin bir endüstri olarak bir araya gelmesi ve mevcut uygulama-

ların değişmesi ile dünya
standartlarında madencilik yapılması gerektiğini
söyleyen Carroll, bunların
başarılması için şüpheleri olduğunu da sözlerine
ekledi. Carroll’ın özellikle
Güney Afrika’daki çalışmaları, Solidarity işçi sendikası tarafından ülkede
madenciliği geliştirmeye
çalışması ve işçi sağlığına
verdiği önem nedeniyle
desteklenmişti.

Güney Afrika’da Yaşanan Grevler
Altın ve Platin Üretimini Vurdu
Güney Afrika’da geçtiğimiz ay sonlanan ve çıkan olaylarda 45 kişinin hayatını kaybettiği, 6 hafta süren Marikana Madeni grevinin
etkileri diğer madenlerde de yaşandı. 1 Aralık 2011 tarihli 19. sayımıza konu ettiğimiz, dünyadaki en zor şartlarda üretilen altının
çıkarıldığı AngloGold’un TauTona ve Mponeng Madenleri’nde
de işçiler greve gitmişler ve 5 hafta boyunca üretimde durmalar
yaşanmıştı. TauTona’dan 200 işçinin ve Mponeng’den de 100 işçinin katıldığı yasadışı olarak değerlendirilen grev, Kasım ayının
ilk haftası içinde son buldu ve madenler normal üretimlerini yapmaya başladıklarını duyurdular.
AngloGold, yaşanan grevler ve iş bırakmalar nedeniyle 2012 3.
çeyrek üretimlerinde düşüş yaşadıklarını duyurdu. 1,07 Moz ile
1,10 Moz arasında bir üretim bekledikleri dönemde firmanın
üretimleri 1,03 Moz seviyesinde kaldı ve bu da üretim maliyetlerinin beklenen seviyelerin üstüne çıkmasına neden oldu.
Güney Amerika’da çalışmalarını sürdüren bir diğer önemli madencilik firması Gold Fields da, Ekim ayı sonunda yasadışı eylemlerinden vazgeçmeyen 8.500 işçisini işten çıkardığını duyurdu.
Dünyanın en büyük 4. altın üreticisi olan KDC East Madeni’nde
çalışan işçiler Ağustos ayından bu yana daha iyi ücretlerle çalışabilmek için grevdeydiler ve bu grevler de Lonmin’in Marikana
Madeni grevlerinden etkilenmişti. Lonmin firması, iş bırakma
eylemleri dolayısıyla 110.000 onz platin üretim kaybı olduğunu
açıklamıştı.
Kasım ayı başında Xstrata’nın Kroondal Krom Madeni’ne giden
yolu kesen protestocu işçilere polis plastik mermilerle karşılık
verdi. Protestolara sebep olarak Xstrata’nın yasadışı eylem yaptıkları gerekçesiyle işten çıkardığı 400 işçi gösteriliyordu.
Güney Afrika’da Ağustos ayından Kasım ayı başına kadar toplam-
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da 100.000 kadar maden işçisinin greve gittiği söylenenler arasında. Özellikle altın ve platin üreticisi şirketler bu süre zarfında
ciddi bir şekilde işten çıkarmaya başvuracaklarının sinyallerini
veriyorlardı. Anglo American Platinum CEO’su Chris Griggith,
platin endüstrisinin ciddi bir finans sıkıntısı yaşadığını ve kanun
dışı iş bırakma eylemlerinin devam etmesi çok ciddi boyutlarda
işten çıkarmalara neden olacağı açıklamasını yapmıştı. Anglo
Platinum’un Rustenburg yakınlarındaki madenlerde de grevler
halen devam ediyor. Kasım ayı başında sekizinci haftaya giren
eylemler nedeniyle platin üretiminde 167.000 onsdan fazla bir
kayıp yaşandı. Ülkedeki işsizlik oranının % 25’lerde gezdiği düşünülürse, işten çıkarılan işçilerin yerlerinin yenileri ile doldurulması, önemli bir sıkıntı yaratmayacak gibi gözüküyor.

Şirket Haberleri
www.madencilik-turkiye.com

İMKB’den Haberler

IMKB’ye kote maden şirketleri, yılın üçüncü çeyreğine ait faaliyet
raporlarını borsaya sundular. Biz de bu şirketlerden bir kaçının
yürüttükleri madencilik faaliyetleri hakkında derlediğimiz bilgileri sizlere sunuyoruz.

Koza Altın İşletmeleri AŞ

Koza Altın İşletmeleri AŞ, 30 Eylül 2012 itibariyle Türkiye genelinde 48 işletme ve 408 arama ruhsatına sahip. Bugün itibariyle
ülke çapında dört adet üretim yapan madeni bulunmaktadır.
Ovacık’ta yer altı işletmeciliği, Çukuralan’da açık ocak ve yer
altı işletmeciliği, Mastra’da açık ocak ve yer altı işletmeciliği,
Kaymaz’da da açık ocak işletmeciliği devam etmektedir.
Şirketin 2012 yılı 9 aylık dönemde gerçekleştirdiği toplam altın
üretim 261.355 ons (6,29 g/t altın tenörlü) olup, 2011 yılı 9 aylık
dönemde üretilen 209.836 onsluk (6,77 g/t altın tenörlü) üretimle karşılaştırıldığında % 24,6’lık artış meydana gelmiştir. 2012
yılında altın üretimindeki artış, Kaymaz tesisinin ve Çukuralan
yer altı işletmesinin üretime başlamasından kaynaklanmıştır.
2012 Ocak - Eylül

2011 Ocak - Eylül

261 koz altın (6,29 g/t)

210 koz altın (6,77 g/t)

117 koz gümüş (4,31 g/t)

58 koz gümüş (4,06 g/t)

Nakit Maliyetler

353 USD/ons

361 USD/ons

GELİR

780,8 milyon TL

496,8 milyon TL

FAVÖK

601,2 milyon TL

369,5 milyon TL

FVÖK

551,4 milyon TL

328,6 milyon TL

Üretim

Bölgesel yataklardan çıkan cevherleri işlemek için proses tesislerini merkezi olarak kullanma stratejisi izleyen şirketin üç
proses tesisi bulunuyor. 2001 yılından bu yana çalışmakta olan
ilk tesis Ovacık’ta, halen 900.000 ton/yıl üretim yapılmakta. Madende açık ocak çalışmaları 2007 yılında sona ermiş, üretim yer
altından devam etmektedir. İşletmeye 2018’in sonlarına kadar
ömür biçmektedir. Ancak yapılmakta olan sondaj çalışmaları
ile derinlerde tespit edilecek yeni rezervler ile maden ömrünün
uzama imkanı bulunuyor. 2012 - 9 aylık dönemde Ovacık Tesisinde 4,76 g/t altın tenörlü 95.181 ons altın ve 3,04 g/t gümüş
tenörlü 40.353 ons gümüş üretimi gerçekleştirildi.
Ovacık’ta gerçekleştirilen yer
altı madencilik çalışmalarında
2011 Ocak - Eylül döneminde
161.694 ton (ortalama Au tenörü 5,26) cevher çıkartılırken
bu rakam 2012 Ocak - Eylül döneminde 115.197 ton olmuştur (ortalama Au tenörü 4,82).
Proses tesisinde ise 2011 Ocak
- Eylül döneminde 614.452 ton
(Au tenörü 4,60) cevher işlenirken, 2012 Ocak - Eylül döneminde 656.007 ton cevher
işlenmiştir (Au tenörü 4,76). Bu
rakamlara Çukuralan’dan gelen proses cevheri dahildir.
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Ovacık proses tesisi, Küçükdere açık ocak işletmesinde bulunan
stoktan, Çukuralan açık ocak ve yer altı işletmelerinden çıkan
cevherden ve Ovacık yer altı işletmesinden çıkan cevher ile beslenmektedir. Çukuralan, Ovacık bölgesindeki gelişim safhasındaki proje olup Ovacık altın madeninin takriben 40 km kuzey
doğusundadır. Cevher, kamyonlarla Ovacık proses tesisine taşınmaktadır.
Çukuralan projesinde açık işletme cevher üretimine 2010 yılı son
çeyreğinde, yer altı cevher üretimine de 2011 yılı Ağustos ayında
başlanmıştır. Çukuralan’da gerçekleştirilen madencilik çalışmalarında, ağırlıklı olarak açık ocaktan olmak üzere, 2011 Ocak - Eylül
döneminde 443.921 ton (ortalama Au tenörü 4,87) cevher çıkartılırken, bu rakam 2012 Ocak - Eylül döneminde 583.854 ton olarak gerçekleşmiştir (ortalama Au tenörü 4,85).
Şirketin ikinci tesisi Mastra’da Mart 2009’dan bu yana üretim
yapılmaktadır. Mastra ana açık ocaktaki madencilik faaliyetleri
Aralık 2011’de tamamlanmıştır. Yeni açık ocak 2012 içerisinde
faaliyete başlamıştır. Ayrıca yer altından da üretim gerçekleştirilmektedir. Madende halen 480.000 - 540.000 ton/yıllık üretim
yapılmaktadır. Mastra tesisinde, 2012 - 9 aylık dönemde 7,39 g/t
altın tenörlü 86.206 ons altın ve 4,32 g/t gümüş tenörlü 20.602
ons gümüş üretimi gerçekleşmiştir. Mastra’da gerçekleştirilen
madencilik çalışmalarında, açık ocak ve yer altından olmak üzere, 2011 Ocak - Eylül döneminde 315.323 ton (ortalama Au tenörü 10,52) cevher çıkartılırken bu rakam 2012 Ocak - Eylül döneminde 196.168 ton olmuştur (ortalama Au tenörü 6,86). Mastra
proses tesisinde ise 2011 Ocak - Eylül döneminde 406.108 ton
(Au tenörü 10,06) cevher işlenirken bu rakam 2012 Ocak - Eylül
döneminde 389.687 ton olmuştur (Au tenörü 7,39). Bu rakamlara
Çukuralan’dan gelen proses cevheri dahildir.
Üçüncü proses tesisi olan Kaymaz’da Eylül 2011’de altın üretimine başlanmıştır. 2012 - 9 aylık dönemde 7,88 g/t altın tenörlü
79.968 ons altın, 6,61 g/t gümüş tenörlü 55.802 ons gümüş üretimi gerçekleştirilmiştir. Kaymaz’da gerçekleştirilen madencilik çalışmalarında açık ocaktan 2011 Ocak - Eylül döneminde 173.081
ton (ortalama Au tenörü 7,27) cevher çıkartılırken, bu rakam
2012 Ocak - Eylül döneminde 359.671 ton olmuştur (ortalama
Au tenörü 8,20).

BİLİMSEL TEKNİK KALİTELİ VE UZUN ÖMÜRLÜ ÇÖZÜMLER ÜRETİR.

Metal Yatak ve Makina İmalat
San. Tic. Ltd. Şti.

Başlıca Ürünler Ve Hizmetler
- Bilyalı, Çubuklu ve Otojen Değirmen Boyun Yatakları
- Çimento, Farin ve Kömür Değirmenleri Redüktör, Pinyon,
Dişli ve Tahrik Mili Yatakları
- Konkasör Yatakları
- Wülfel Tipi Küresel Yataklar
- Elektrik Motor Yatakları
- Hadde Yatakları
- Hidroelektrik ve Termik Santral Türbin ve Alın Yatakları
- Çelik ve Pik Gövdesi ile Komple Yatak Üretimi
- Horomill Değirmenleri Yatakları
- Alpine Değirmenleri Yatakları
- Çin Değirmenleri Yatakları
- Dik Değirmen Alın Yatakları
- Gemi ve Tekne Şaft Yatakları
- Alüminyum Alaşımlı Döner Fırın Gale Yatakları
- 4000*1500mm. Dik Torna İşleme
- 6000 mm. çapa kadar her türlü babbit yatağın üretimi,
dökülmesi ve işlenmesi

Bilimsel Teknik söz konusu ürünlerin hem yenilenmesi
hem de komple üretimi konusunda hizmet vermektedir.
BİLİMSEL TEKNİK METAL YATAK VE MAKİNA İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
1182.Sokak (Eski 12.Sokak) No:62-64 OSTİM / ANKARA TEL: 0 312 354 06 20 – 354 19 90 FAKS: 0 312 354 45 29

www.bilimselteknik.com

info@bilimselteknik.com

Şirketin arama maliyetleri ise 2012’in ilk dokuz aylık döneminde 2,3 milyon TL yani % 13,3’lük bir artış kaydederek 17,0 milyon TL’den 19,3 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu artış, aramalardaki
artan kapsam ve yürütülen muhtelif araştırma ve geliştirme
projelerinden kaynaklanmaktadır.
Şirketin fizibilite projesi olarak Kayseri Bölgesinde Himmetdede
projesi, ön fizibilite projesi olarak Ağrı yakınlarındaki Mollakara projesi bulunmaktadır. Buna ilaveten, ülke genelinde erken
aşamadan gelişmiş arama aşamalarına kadar uzanan ve 2010
yılında kaynak hesaplamalarının tamamlanmış olduğu 14 arama
projesi mevcuttur. Hali hazırda, arama faaliyetleri, Ovacık, Mastra, Kaymaz, Çukuralan, Söğüt, Diyadin ve Himmetdede arama
alanlarındaki kaynakların genişletilmesine odaklanmıştır.
Himmetdede projesi Koza tarafından bulunmuş bir projedir.
Koza tarafından hazırlanan ve bağımsız özel bir kuruluş tarafından onaylanan detaylı ön fizibilite çalışmasıyla Himmetdede
projesinin rezerv çalışması Temmuz 2012 ayı itibariyle tamamlanmıştır. Hesaplanan rezerv miktarı yaklaşık 25 milyon ton cevher, ortalama 0,71 g/t Au tenörü ve yaklaşık altın miktarı 567.000
onstur. Yatağın açık ocak yöntemi ile işletilmesi planlanmaktadır.
Mollakara projesinde ise potansiyelin genişlemeye müsait olması nedeniyle arama çalışmaları sürmektedir. Şirket, Mollakara ve
civar yataklar için merkezi proses tesisi olarak hizmet verecek yığın liçi tesisini Mollakara’ya kurmayı planlamakta. Ön fizibilitenin
2012 sonunda bitirilmesi planlanıyor.
Şirket, madencilik faaliyetlerine başladığı Mart 2005’den 31 Aralık 2011 tarihine kadar, toplam altın kaynaklarını yaklaşık 8,5 kat
arttırarak 1,3 milyon onstan 11 milyon onsa çıkartmıştır. Aynı dönemde altın fiyatlarındaki artıştan faydalanmanın yanı sıra toplam rezervlerini 0,4 milyon onstan 2,3 milyon onsa çıkarmıştır.

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ

Park Elektrik 2012 yılı geneli için 90.000 - 95.000 ton arasında
bakır üretimi hedeflemektedir. Asfaltit üretimininse 300.000 ton
olması beklenmektedir. Şirketin konsantre bakır kapasite artırım
yatırımları devam etmektedir. 2013 ve sonrasında yeni üretim
alanlarının kullanılmasına ve kapasite artırım yatırımının bitmesine bağlı olarak konsantre bakır üretiminde 150.000 WMT’ye
ulaşılması hedeflenmektedir.

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ

2008 yılında Koza Altın İşletmeleri AŞ’den devir alınan 6 arama
ruhsatı ve şahıstan alınan 1 işletme ruhsatı olmak üzere toplam
7 maden ruhsatı ile Türkiye’de baz metal araştırma çalışmalarına başlamış olan Koza Anadolu Metal Madencilik AŞ, 2012 Eylül
ayı itibariyle 27 arama ve 4 adet işletme olmak üzere toplam 31
ruhsata sahiptir.
2012 Ocak - Eylül aylarında Sağırlar, Türkoğlu, Kozan ve Cüngüş
projelerinde, Konak Projesi’nde ve diğer şahıslara ait sahalarda
jeokimyasal örnekleme yapılmış ve Çiftehan ve Sason projelerinde detaylı haritalama, jeokimyasal örnekleme ve sondaj çalışmalarına devam edilmiştir.

Çiftehan Projesi: Niğde ili Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan bel-

desi sınırlarında yer alan 6 adet ruhsat sahasında yürütülmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda, Esendemir Tepe - Koçak demir
yatakları, Esendemir Tepe’nin güneyinden itibaren dört ayrı noktada yüzeye çıkmaktadır. 2012 yılı ilk 9 ayında Esendemir, Koçak
ve Elmalı bölgelerinde 5750,5 m sondaj yapılmış olup, kalkopirit
cevherleşmesi de içeren manyetit damarları kesilmiştir. Esendemirtepe ve Koçak sahalarında toprak örnekleme çalışması yapılmış olup toplamda 213 numune laboratuvara gönderilmiştir.

Sason Bakır Projesi: Ruhsat alanı, Batman iline bağlı Sason

ilçesinin yaklaşık 12 km kuzeydoğusunda yer alan Altıdere, Taşlıca, Örenağıl ve Kayadibi köyleri çevresinde yer almaktadır. Daha
önce yapılan sondaj çalışmalarına ek olarak yeniden sondaj
planlanmış olup 2 adet sondaj tamamlanmış ve 3. sondaj devam
etmektedir.

Konaklı Projesi: Konak Projesi, Koza Anadolu ile Teck Madencilik ortaklığında kurulmuş olan Konaklı Metal Madencilik
Şirketi’ne ait olup, Giresun - Alucra’ya bağlı Tohumluk köyünde
yer almaktadır. Ocak - Eylül aylarında toplamda 5394,20 m sondaj yapılmıştır. Halen bu bölgede sondaj çalışmaları 3 makina ile
devam etmekte olup cevherli (Cu-Au) zonlar kesilmektedir.

Şirketin bağımsız bir şirkete yaptırdığı rezerv çalışmasına göre
Siirt - Madenköy’deki bakır yataklarının kanıtlanmış rezervi yaklaşık 31 Milyon ton tüvenan. Olası rezervler ise yaklaşık 39 milyon ton tüvenan olarak belirlenmiştir. 01.07.2012 - 30.09.2012
tarihleri arasında 54.601.331 TL net satış gerçekleştiren şirket bu
satış hasılatının yaklaşık % 80’ini bakır ürününden elde etmiştir.
Geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 60.520.698 TL tutarındaki satışa göre yaklaşık % 11 oranındaki hasılat düşüşü, bakır
fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre düşük seviyede seyretmesine bağlanmaktadır.
Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 20.334 WMT olarak gerçekleştirilen konsantre bakır üretimi bu yıl aynı dönemde 21.208 WMT
olarak gerçekleşmiştir. Asfaltit madeninde ise bir önceki yılın
aynı döneminde 114.108 ton olarak gerçeklesen üretim ve satış
bu yıl üçüncü çeyrekte 103.662 ton olmuştur.

26

01 Aralık 2012

Diğer Projeler: Şirketin Diyarbakır / Çüngüş Cu, Balıkesir / Sa-

ğırlar Pb-Zn, Adana / Kozan, Kahramanmaraş / Türkoğlu, Elazığ
/ Maden’de projeleri yer almakta. Ayrıca çeşitli ihalelik ve şahıs
sahaları için gerekli arazi çalışmaları yapılmıştır.

Etkinlik
www.madencilik-turkiye.com

Maden Sektörü İstanbul’da Toplandı
Türkiye Madenciler Derneği’nin öncülüğünde ve Sandvik
Madencilik’in ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye’de Madencilik
Yatırımları konulu akşam yemeği buluşması, 20 Kasım 2012 günü
Taksim The Marmara Otel’de gerçekleştirildi. 24-25 Nisan 2013’te
İstanbul’da gerçekleştirilecek olan “Avrasya Mena Madencilik
Zirvesi”nin hazırlıklarını sürdüren EBY Summit tarafından organize edilen akşam yemeği, madencilik sektörünün önde gelen
isimlerini bir araya getirdi. Ağırlıklı olarak Türkiye Madenciler
Derneği üye şirketlerinin yönetici ve yetkililerinin katıldığı yemeğe, Avustralya ve Kanada Konsolosları ve Ticari Ataşeleri ile yerli
ve yabancı diğer bazı sektör ve şirket temsilcileri iştirak etti.
Madencilik Türkiye Dergisi‘nin de bir temsilci ile yer aldığı etkinlikte, ziyaretçiler bir açılış kokteyli ile karşılanırken, katılımcıların
yemek öncesinde sohbet edebilmesine imkan sağlandı. Ardından EBY Summit CEO’su Yaşar Şuşek tarafından gerçekleştirilen
açılış konuşmasında bu toplantının amaçları aktarılırken, gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan yine madencilik sektörünü
ilgilendiren diğer etkinlikler hakkında da bilgiler verildi. 2013’te
düzenlenecek yeni yemekli toplantılar ve Eylül ayında Londra’da
gerçekleştirilmesi planlanan, uluslararası yatırımcılar ve Türk madencileri buluşturmayı amaçlayan “Turkey Mining Investment &
Finance” toplantısının da müjdesi verildi.

Katılımcılar tarafından büyük ilgi ve beğeni ile karşılanan akşam
yemeğinin geleneksel hale getirilmesi ve çeşitli dönemlerde tekrarlanması planlanıyor.

Netcad Kullanıcıları
Konferansı 2012
Netcad, aralarında madenciliğe özel modülü NETPRO/Mine’ın
da bulunduğu ürünlerini kullanan kullanıcılarını, Uluslararası
Netcad Kullanıcıları Konferansı’nda bir araya getirdi. 18 Ekim
2012’de Ankara’da gerçekleştirilen konferansa yerli ve yabancı
Netcad ürünleri kullanıcıları yoğun ilgi gösterdi. Kamu kurumları, belediyeler, özel sektör ve üniversitelerden 600’e yakın katılımcının yanı sıra, dünya genelinde 16 ülkeden 70’in üzerinde
yabancı delege konferansı takip ederken açılış konuşmaları;
Netcad Genel Müdürü Serdar Ak, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel
Müdürü Okan Erkan Oflaz, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can ve Azerbaycan Emlak Meseleleri Devlet Komitesi Başkan
Yardımcısı İlgar Habiyev tarafından gerçekleştirildi.

Daha sonra söz alan Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mustafa Sönmez, derneğin kuruluşu ve faaliyetlerini aktardıktan sonra
ülkemizin maden potansiyeli hakkında kısa bilgi notları verdi.
Maden aramacılığı konusunda ülkemizin eksiklerinin altını çizerek konuşmasına son veren Sönmez kürsüyü Sandvik Madencilik
Güney Avrupa Başkanı Ulf Johansson’a bıraktı. Johansson, düzenlenen buluşmadan ve katılımcılarla tanışmaktan duyduğu
memnuniyetini dile getirdiği kısa konuşmasının ardından yemeğe geçildi.
Yemek arasında gerçekleştirilen bir diğer konuşmada ise Sandvik Madencilik Türkiye Bölge Müdürü Ergun Sokulluoğlu tarafından Sandvik Madencilik hakkında genel bilgiler verildi.
Sokulluoğlu’nun; Sandvik’in İsveç’te başlayan yolculuğu, ülkemizdeki faaliyetleri ve organizasyon yapısı, şirketin 2012’de yaşadığı önemli gelişmeler, 2013 yılı hedeflerinden bahsettiği konuşmasının ardından yemeğe devam edildi.
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Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Ödüllü Poster Sunu Yarışması ise
konferansa renk kattı. ‘Netcad ile Hazırlanmış Projeler’ temalı
serbest tasarımlı posterler içinde yer alan Tuğçe Leblebici’ye ait
“Atık Depolama Projesi” konulu poster birinci olurken, Maden
Ocaklarında Dekapaj Hesabı ve Çizim Uygulamaları, Jeofiziksel
Verilerin NETPRO/Mine ile Yorumlanması posterleri de madenciler tarafından ilgiyle karşılandı.

MENA Mining Summit 2012
Özel bir etkinlik ve konferans organizasyon şirketi tarafından düzenlenen Uluslararası MENA Madencilik Zirvesi, 22 - 23 Ekim tarihlerinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin Dubai şehrinde bulunan Dubai International Convention and Exhibition Center’da
gerçekleştirildi. Madencilik Türkiye Dergisi’nden de bir yetkilinin
bizzat katıldığı ve İngilizce yayınımız olan Mining Turkey’in katılımcı ve ziyaretçilere tanıtıldığı etkinlik özellikle Arap Yarımadası
ve yakın çevresinden gelen maden endüstrisi mensuplarının yoğun ilgisi ile karşılandı.

ye çalıştıkları görüldü. Açılış konuşmalarında hazır bulunan BAE
Enerji Bakanlığı Müsteşarı Matar Hamed Al Neyadi de bu doğrultuda bir konuşma gerçekleştirirken, MENA bölgesi ve BAE’nin
neden dinamik bir madencilik bölgesi olduğu ve BAE’nin gelişmekte olan MENA madenciliğine koyabileceği katkılar üzerinde
durdu. Suudi Arabistan Jeolojik Araştırmalar Teknik İşler Başkan
Yardımcısı Abdullah Alattas da sunumunda ülkesinin madencilik

Petrol kaynaklarının bolluğu nedeniyle ekonomik gücü yüksek
olan bu bölgede madencilik, özellikle petrol kaynakları azalmış
olan bölge ülkeleri için yeni bir gelir kaynağı olarak görülürken,
bu ülkelerin etkinlik aracılığı ile kendi ülkelerine yatırımcı çekme-

Atlas Copco,

Üniversite Seminerlerine

Devam Ediyor

Atlas Copco, daha önce İTÜ, ODTÜ, Dokuz Eylül, Hacettepe ve
Okan Üniversitesinde düzenlediği Kaya Delme Teknolojileri seminerlerinin bir yenisini, 14 Kasım 2012 tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirdi. Öğrenci, öğretim görevlisi ve bölge firmalarının geniş
katılımı ile gerçekleştirilen seminer, Cumhuriyet Üniversitesi
Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yakup Cebeci ve
Atlas Copco Makinaları İmalat AŞ Madencilik ve Kaya Kazıları
Tekniği RDT/GDE Bölüm Müdürü Bahadır Ergener’in yaptığı
açılış konuşmaları ile başlarken, Bahadır Ergener tarafından
ayrıca Atlas Copco ile ilgili genel bir bilgilendirme sunumu da
yapıldı. Sonrasında Atlas Copco İnsan Kaynakları Yönetmeni
Aslı Taç tarafından, Atlas Copco firmasının İnsan Kaynakları
bölümü hakkında bir sunum
yapılarak öğrencilere kariyer
imkanları konusunda bilgiler
aktarıldı. Seminer sırasıyla;
RDT Satış Mühendisi Tunay
Tolungüç’ün “Kaya Delici Sarf
Malzemelerin Seçim Kriterleri
ve teknolojideki gelişmeler”,
RDT/GDE Bölüm Müdürü Bahadır Ergener’in “Yeraltı Delici ve Yükleyici Makinaların seçimi
ve teknolojideki son gelişmeler”, SDE/ADS Satış Mühendisi
Akay Hökelek’in “Yerüstü Delici Makinaların seçim kriteleri” sunumları ile devam etti. Seminer son olarak Çiftay İnşaat Ticaret
ve Taahüt AŞ firmasının Divriği Yeraltı Demir Madeni Üretim
Şefi Ali Kemal Çulha tarafından Çiftay’ın bölgedeki faaliyetleri
ve Divriği Yeraltı İşletmesi konusundaki detaylı sunumu ve soru-cevap bölümü ile son buldu.
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mevzuatlarında yaptıkları değişikliklerle madencilik sektörünün
dikkatini nasıl çekmeye çalıştıklarından ve çöl ile sedimanter birimler tarafından kaplı Arap Plakası’nda ciddi bir baz metal ve
sülfit yatağı potansiyeli olduğundan bahsetti. Bölgenin diğer
ülke yetkilileri de yaptıkları sunumlarda ziyaretçi ve katılımcıların
ilgilerini ülkelerine çekmeye çalıştılar.
Zirvenin oturum başkanlığı bir ABD firması olan Behre Dolbear
Group Inc’in CEO’su Karr McCurdy tarafından yürütülürken, ilk
günün öğlen arasına kadar tek salonda devam eden etkinlik,
devamında iki salonda ortak yürütülen sunumlarla sürdü. Etkinliğin iki gününde de salonlardan biri arama konulu sunumlara
ayrılırken diğer salonda ilk gün üretim, ikinci gün ise sermaye
artırımı üzerine sunumlara yer verildi. Programlı bir şekilde devam eden iki ana salondaki sunumların yanında bu sene ilk kez,
sergi alanındaki
iki ayrı bölümde
katılımcı firmalar tarafından
tanıtımlar da yapıldı. Yaklaşık 40
kişinin oturarak
dinleyebildiği
bu tanıtımlar,
stant stant gezmekten yorulan
ziyaretçiler için
olduğu kadar,
tek seferde birçok kişiye ulaşma imkanı bulan katılımcılar
için de oldukça
avantajlıydı.

Çevre ve Madencilik Sempozyumu, Trabzon
Madencilik ile ilgili uygulamaların güçlendirilmesi, geliştirilmesi,
ilgili paydaş gruplarla (Üniversiteler, özel sektör, çevresel STK’lar,
oda ve birlikler, enstitüler, belediyeler) bilgi alışverişinde bulunulması ve madencilik alanındaki yeniliklerin değerlendirilmesi
amacı ile düzenlenen Çevre ve Madencilik Sempozyumu, 14 - 16
Kasım tarihlerinde Trabzon’da gerçekleştirildi. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğünün öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya
çeşitli bakanlıklardan ve kuruluşlardan üst düzey katılım sağlanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile sektör
temsilcileri arasında bir de toplantı gerçekleştirildi. Sempozyum
açılışında konuşan bazı yetkililerin altını çizdiği önemli konular
ise şu şekilde oldu:
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet Balta, ülkemizin
2002 yılında 570 milyon USD maden ihracatı olduğunu, bugün
rakamın 4 milyar USD’ye ulaştığını ifade ederek, “Bu bizler adına sevindirici ama yine de yeterli değil” diye konuştu. Yerli ve
yabancı yatırımcıların Türkiye’de madencilik faaliyetleri göstermesinin kendilerini memnun ettiğini dile getiren Balta, “Bakanlığımız eskiden madencilerin açıklarını arardı ama artık hiçbir
müteşebbisimizi potansiyel suçlu olarak görmüyoruz.” dedi.
Balta, madenciliğin yer alternatifi olmayan bir sektör olduğuna
dikkat çekerek “Bizler arkadaşlarımızla planlı, programlı şekilde,
özellikle Türkiye’de madenciliğin gelişmesine katkıda bulunmak
için çalıştık. Afyon’da, Antalya’da sektör temsilcileri ile toplantı yaptık ve herkes görüşlerini söyledi. Bakanlık olarak zeytinle,
kromla alakalı yönetmelik ve genelgelerimizi yayınladık ve sizleri
rahatlattık. Bunun yanında sondaj atıkları ve diğer maden atıkları
ile ilgili yönetmeliğimiz de hazır, görüşlerinize sunulacak. Müteşebbisin hangi sıkıntıları çektiğini çok iyi biliyoruz. Bir gün bile
gecikmenin, müteşebbisin o anda işinin durma noktasına getireceğini, taahhütlerini yerine getiremeyeceğini biliyor ve onlarla
aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Biz sürekli başarılı olmanız için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz size ne kadar iyi niyetle yaklaşıyorsak sizin de kazancınızın bir miktarını çevresel sorunlara
harcamanız lazım.” şeklinde konuştu.
İşletme ruhsatı sayısının 2002’de 4.100 olduğunu, 2012’de bu
rakamın 13.500’e yükseldiğini belirten Balta, “ÇED kararlarımızda
bir yıl içinde 70 milyarlık yatırıma imza atılmış, bunların % 55’i
madencilikle alakalı. Bu bizi sevindiren bir rakam ve inşallah bu,
ihracat rakamına da yansır” dedi.
MTA Genel Müdürü Mehmet Üzer ise “1980’li yıllara kadar devlet
çok güzel kaynak ayırdı, MTA da çalıştı. Daha sonra MTA ihmal
edildi ve gerçekten Türkiye ikinci etap madenciliğe geçemedi.
İkinci etap madenciliğe son 10 yıldır başladık diyebilirim. 1990
sonunda MTA’nın yaptığı toplam sondaj miktarı 150 bin metre
iken şu anda 1,5 milyon metreyi geçtik. Özel sektör ve MTA sondajını artırdı ama yeterli değil. Bizim neyimiz var, neyimiz yok öğrenmemiz lazım. Onun için de çok sondaj yapmamız lazım” diye
konuştu. Türkiye’nin mermerde de hızlı şekilde ilerlediğini vurgulayan Üzer, “Neredeyse İtalya’yı geçmek üzereyiz. Hem çıkarmayı hem işlemeyi hem de pazarlamayı iyi biliyoruz. Bizim doğal
şartlardan etkilenmeyen tek kaynağımız olan kömürü çevreye
zarar vermeden yatırıma dönüştürmek lazım” dedi.
ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürü Mustafa Satılmış, gerek ekonomik gerekse çevresel açıdan madenciliğin önemli sektörlerden biri olduğunu kaydederek, “ÇED süreleri uzun deniyor, as-
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lında hiç uzun değil. Bir ÇED raporu için suyu, toprağı, havayı, yer
altı suyu, florayı çalışacaksınız. Tabii ki bu bir süreç alacak. Bunun
faturası da hep bakanlığa kesiliyor. Aslında bizim bakanlığımızdan kaynaklanan bir süreç uzatımını gerçekten göremezsiniz.
ÇED süreciyle ilgili taslak yönetmeliğimiz hazır.Bunu 10 gün içerisinde görüşe açacağız. ÇED’i de artık elektronik ortama aktaracağız. Arkadaşlarımızın yaptığı hesaplamalara göre 150-180 iş
günü olan süreç, takriben 60 - 70 iş gününe düşüyor” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar; “Madencilik, ülkelerin kalkınmasında stratejik öneme sahiptir. Madencilik, bir yandan oluşturduğu yüksek katma değer ile toplumların refah düzeyini doğrudan etkilemekte, diğer yandan sağladığı hammadde,
ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler ile de sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmesini temin etmektedir. Gelişmiş sanayi ülkelerinin hemen hepsinde madencilik sektörü, ekonomik kalkınmayı
başlatan öncü sektör görevini üstlenmektedir. Günümüzde madenciliğin gayrisafi milli hasıladaki payı ABD’de % 4,2, Kanada’da
% 7,5, Avustralya’da % 8,7’dir. Ülkemizde ise bu oran yüzde 1,5
gibi son derece düşük bir seviyededir. Bu durum, sahip olduğumuz yer altı servetiyle kıyaslandığında üretimimizin iç açıcı
olmadığını göstermektedir. Bu nedenle maden kaynaklarımızın
sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda değerlendirilmesi önem
arz etmektedir.” diyerek madenciliğin önemine vurgu yaptı.
Madenlerin bulundukları alanda çıkarılma zorunluluğu olduğundan dolayı madencilik faaliyetlerinin jeolojik yapıyı, yer altı
ve yer üstü suyunu, toprak ve bitki örtüsünü doğrudan etkilediğini kaydeden Bayraktar, şöyle devam etti: “Toz, gürültü, vibrasyon, atık gibi faktörler çevreye yönelik, dolaylı etkiler oluşturmaktadır. Bakanlık olarak madencilik sektörümüze her türlü
desteği ve kolaylığı sağlıyoruz. Ama bunun yanı sıra çevre duyarlılığımız açısından da sektörü gerektiği gibi denetleyeceğiz.
Çünkü çevre politikalarımızın ana unsuru kirlenmeyi engelleyerek çevrenin korunmasını sağlayacak tedbirleri önceden almaktır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevre politikasının
uygulanmasını sağlayacak en önemli argüman “çevresel etki
değerlendirmesi”dir. Madencilik sektörü çevrenin en önemli
aktörlerinden biridir. ÇED kararlarına baktığımızda madencilik
sektörü % 55 ile birinci sıradadır. Tüm sektörlerde olduğu gibi
madencilik sektöründe de para kazanmak, değer üretmek elbette önemli ama aynı zamanda çevreyi ve insanı korumak ondan
daha önemlidir.”
Çeşitli vesileler ile dile getirilen sorunların çoğunu çözdüklerini
ve çözülmesi noktasında destek olduklarını belirten Bayraktar,
şöyle konuştu: “Çevre için şeffaf bir yaklaşım benimsedik ve daima sektöre açık olduk. Madencilik sektörünün sorunlarının çözümü noktasında sektörle ilgili gerekli mevzuat güncellemeleri
sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak yapıldı. Sondaj ve krom
atıkları ile ilgili sorunlar Çevre Yönetimi kanalıyla bir genelge
yayımlanarak çözüldü. Zeytin ağaçları ile ilgili sıkıntılar vardı. Bir
tane bile olsa zeytin ağacı, maden işletmecisi için engeldi. Bakanlığımızın desteği ile yapılan yönetmelik değişikliği sayesinde
bu sorun da çözüldü. Taşra teşkilatı ile uygulamada birlikteliği
sağlamak için eğitim çalışmaları yürütüldü. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülen madencilik
ilgili tüm izinlerin ÇED içine alınması planlamasına destek olundu. Bu uygulamalar madencilik sektörü açısından bir devrim niteliğinde görülmektedir.”
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Anagold Madencilik
Anagold Madencilik AŞ,
Çukurdere
Madencilik
San. ve Tic. Ltd. Şti. adıyla 2000 yılıda Ankara’da
kurulmuştur.
Şirket ilk olarak merkezi ABD’nin Denver şehrinde bulunan ve
Kanada borsasında işlem gören Anatolia Minerals Development
Limited’in Türkiye’de faaliyet gösteren bir alt şirketi olarak madencilik alanında çalışmaya başlamıştır. 18 Şubat 2011’de Anatolia
Minerals Development ile Avustralya Menkul Kıymetler Borsasına kayıtlı ve Avustralya’nın en büyük üçüncü altın üreticisi konumunda olan Avoca Resources Limited’in birleşmesi sonucu Alacer
Gold Corp. kurulmuştur. Böylece Alacer Gold, Türkiye ve Avustralya başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde sahip olduğu
varlık portföyü ile orta ölçekli lider bir uluslararası altın üreticisi ve
arama şirketi olmuştur.
Anagold Madencilik, Alacer Gold ve Lidya Madenciliğin ortak bir
kuruluşu olarak Türkiye’deki maden faaliyetlerini yürütmektedir.
Çöpler Maden İşletmesi
Çöpler
Maden
Sahası,
Orta
Anadolu’da, Ankara’nın yaklaşık 630
kilometre doğusu ve Erzincan ili İliç
ilçesine 8 kilometre mesafede konuşlanmış bir açık işletme alanıdır. Proje
az miktarda gümüşün yanında, yıllık
ortalama 6.400 kilogram altın üretecek şekilde tasarlanmıştır. Projelendirilmiş yıllık cevher üretimi 7.000.000

ton, maden ömrü ise yaklaşık 8 yıldır.

Çöpler Projesine 1999 yılında başlanmış, tüm jeolojik ve ekonomik çalışmalar 2007 yılında tamamlanarak yatırım kararı alınmış ve gerekli
yasal izinlerin alınması süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda 2008 yılında ÇED, GSM ve orman izinleri alınmış, inşaat faaliyetleri 25 Ekim
2009 tarihinde yapılan açılışla başlamıştır. İşletme kapsamında ilk
altın dökümü ise 22 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Çöpler Maden İşletmesinin Önemi
Anagold Madencilik, çalıştığı yörenin ve Türkiye’nin ekonomisine kalıcı katkıda bulunma ilkesi çerçevesinde, gerek istihdam gerekse satın
alma konularında yerel imkanların kullanılmasına ve yerel kapasitenin geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Erzincan’ın en büyük
sanayi tesislerinden biri haline gelen Çöpler Altın Madeni, müteahhit
firmalar ile birlikte öncelikle yöre halkına iş olanağı sağlamaktadır.
Anagold Madencilik, 2007 yılından Ocak 2012 tarihine kadar
İliç’te 28.208.014,58 USD ve Erzincan’da 10.939.422,81 USD olmak
üzere; Türkiye ekonomisine toplamda 335.947.938,13 USD’ye varan miktarda katkı sağlamıştır. Anagold Madencilik’in Türkiye ekonomisine katkısı devam etmektedir.
Salon 12, Stant 1210

www.alacergold.com

Üretim, İthalat ve İhracat Lideri…
ERKOM, kurulduğu 1976 yılından günümüze, gün geçtikçe
artan bilgi birikimiyle, maden,
inşaat ve tünel sektörlerine makine ve ekipman satışı yapmakta ve satılan her ürün için satış
sonrası servis hizmeti vermektedir.
ERKOM, konularında uzman,
kalite ve güvenilirliğini ispatlamış pek çok firmanın Türkiye
temsilciliğini yapmaktadır. Yer altı delici ve yükleyiciler, yüzey
delici makineler, kompresör grupları, TBM’ler, cevher hazırlama
tesisi ekipmanları, havalandırma fanları gibi makine gruplarının
yanı sıra, madenci baş lambaları, helezon burgu ve bitler, hortum
bağlantı elemanları gibi yardımcı ekipmanları da kapsayan ve bir
projenin tüm aşamalarına hitap edecek geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Bunun yanı sıra, kendi üretim tesislerinde üretilmekte
olan ekipmanlar ile Türkiye’de sektör lideri, dünyada da 17 farklı
ülkeye ihracat yapmaktadır.
ERKOM, her biri kendi konusunda deneyimli, 100 kişilik personel
kadrosu, Ankara-Merkez ofisi, İstanbul ve Trabzon şubeleri ile sektörde hizmet vermektedir. 2010 yılından itibaren de HEBEI ERKOM
Machinery and Equipment Co. Ltd. şirketini, Çin Halk Cumhuriye-

ti’ndeki faaliyetlerini yönetmek üzere kurmuştur.
ERKOM, gelişen teknolojiyi ve yenilikleri takip ederek, hizmet verdiği tüm sektörler için, verimi yüksek, ekonomik ve uzun vadeli
çözümler sunmayı ilke edinmiştir. Hizmet verdiği sektörlerin yaşamakta olduğu zorlukların ve üretimde devamlılığın öneminin
bilinciyle, sunmuş olduğu tüm çözümlerin arkasında durarak, güvenilir bir çözüm ortağı olma özelliğini kazanmış ve sektörün lider
firmaları arasındaki yerini almıştır.
ERKOM, gelecekte de aynı anlayışla, sektördeki liderliğini sürdürmeyi ve çalışmakta olduğu sektörler ile uzun soluklu işbirliklerini
hedeflemektedir.
Salon 12, Stant 1225

www.erkom.com.tr

Madenciliğin Geleceğine... BİZİMLE !
Sandvik Madencilik, kayaç ve
minerallerin kazılması ve boyutlandırılması konularında
ekipman, servis ve teknik çözümler üreten, dünyanın önde gelen tedarikçisi konumundadır.
Şirket ayrıca madencilik sektörü kapsamında tünel, yıkım, geri dönüşüm ve arama gibi alanlarda da birçok uygulama için çözümler
sunmaktadır.
Sandvik Madencilik’in ürün yelpazesi sondaj makinaları, yükleyiciler, kamyonlar, kırma ve eleme makinaları ile bunların yedek ve
aşınma parçalarını, delici takımlar ve malzeme taşıma sistemlerini
içerir. Sandvik’in her ürünü, kapsamlı bir Ar-Ge ve öncesinde edi-

nilen uygulama uzmanlığına dayanarak üretilmektedir. Şirket’in
en önemli özelliği ise dünya çapında bir servis ağına sahip olmasıdır. Bu ağ gece-gündüz süren yerinde servis ve eğitim ile desteklenmektedir.
Global Sandvik Grubu içerisinde yer alan Sandvik Madencilik, ülkemizde daha önceleri Sandvik Madencilik ve İnşaat olarak faaliyet göstermekteyken Ocak 2012’de bu bölümlerin ayrı ayrı hizmet
vermeye başlamasıyla Sandvik Madencilik ve Sandvik İnşaat olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Şirketin profesyonel satış ve servis ekibi, tam donanımlı servis
araçları ile İstanbul, Ankara ve Trabzon ofislerinde güçlü ve dinamik kadrosuyla müşterilerinin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap
verip, işletmelerdeki karlılığın arttırılmasına katkıda bulunmayı
esas alan hizmet anlayışı ile çalışmalarına devam etmektedir.
Salon 12, Stant 1220 B

www.mining.sandvik.com

Katı - Sıvı Ayrımında Bir Lider…
Ant Group Ltd. Şti. 1976’dan
beri katı sıvı ayırımı konusunda faaliyet gösteren, bu konuda yıllarını Ar-Ge çalışmalarına harcamış ve halen de çalışmalarına devam etmekte olan üretici bir
firmadır. İmalatlarımızı, Sakarya 2. OSB’de yer alan, yeni tamamladığımız, 20.000 m2 alan üzerine kurulu olan toplam 12.700 m2’lik
fabrikamızda gerçekleştirmekteyiz.
Ant Group, madencilik
sektöründe çok çeşitli
ürünler, özellikle konsantre cevherin ve atığının
susuzlaştırılması ve filtrasyonu konularında 36 yıllık
bir deneyim ve bilgi birikimine sahiptir. Kum, kil,
kuvars, feldispat, kurşun,
çinko, bakır ve bunların
atıkları, krom ve krom atıkları, kömür, altın, gümüş,
demir, karbon, waelz-oksit, demir oksit gibi çok çeşitli madencilik ürünü için
ekipman üretmiş ve halen
üretmekte olan firmamız,
çeşitli özelliklerde tikiner-

ler, pres filtreler, vakum
tambur ve vakum disk
filtreler, belt pres filtreler, vakum belt filtreler, polish filtreler gibi
çok çeşitli filtre imalatı
yapmanın avantajı ile
malzemeye yönelik en
uygun filtre ve koyulaştırıcı tipini ve boyutlarını laboratuvar
ortamında belirleyip
imal etme avantajına
da sahiptir.
Ant Group hem çok
hızlı servis, bakım ve
yedek parça temini konusunda çok hassastır
hem de 6 ayda 1 olmak
üzere yılda 2 defa, bir kontrol ekibi ile Türkiye’de çalışan tüm ekipmanlarının bakımlarının yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Böylece şirketimiz, satışını gerçekleştirdiği tüm ekipmanların ücretsiz
periyodik kontrollerini yaparak müşterilerine sürekli olarak destek
verir müşteri memnuniyetini üst seviyelerde tutar.
Salon 12, Stant 1230 E

www.antgroup.com.tr

Maden İşletmelerinde Gizli Kahramanlar:
Tsurumi Profesyonel Tip Dalgıç Pompalar
Japon menşeili Tsurumi marka ağır hizmet tipi drenaj ve
çamur pompalarının Türkiye
genel dağıtıcısı olan Bilgi Mühendislik Tic. Ltd. Şti., madencilik sektörüne özel ürünler ile tedarikçi olarak hizmet
vermektedir. Madenlerdeki ağır şartlarda
problemsiz çalışabilmesi ve uzun ömürlü,
güvenilir ürünler olabilmesi için geliştirilmiş
teknik özellikleri ile Tsurumi pompalar, maden işletmelerin ilk tercihi olmaktadır.
Düşük su seviyelerinde sürekli çalışmayı sağlayan soğutma ceketi ile verimli motor soğutma, susuz ortamda çalıştırıldığında mekanik
salmasatrayı koruyan Oil Lifter® donanımı, eğik veya yatay çalışabilmeye imkan veren mil, yataklama ve mekanik salmastra dizaynı,
aşırı akımda ve eksik fazda motoru koruyan pompa içine akuple
motor koruma röleleri, aşınma mukavemetini artıran yüksek krom
alaşımlı çelik malzemeden imal edilen pompa fanları, Tsurumi marka dalgıç pompaların tercih sebeplerinden sadece bir kaçıdır.
Bilgi Mühendislik, madencilik sektöründe özellikle yer altı işletmelerinin ihtiyacı olan yüksek metrajlara su transferi için 75 kW
güce kadar pompaları stoklarında bulundurmaktadır. Bununla

Hizmet İçin Varız!

Türkiye’de malzeme transfer
sistemleri denildiğinde akla
ilk olarak gelen isim şüphesiz
LABRİS’tir. LABRİS olarak; bant
ekleme sistemleri, konveyör bant sıyırıcıları, bant merkezleyiciler,
tambur kaplama sistemleri, döküş noktası darbe yatakları, rulo,
şut sistemleri ve her türlü ekipman ihtiyacınızı karşılayarak, bu
konuda gereken tüm teknik desteği zamanında ve istenilen yerde
müşterimizin isteğine sunuyoruz.
LABRİS, cevher hazırlama alanında da kırma - elemeden başlayarak her türlü öğütme - zenginleştirme, metalürjik proses, susuzlandırma, enstrümantasyon ve akış kontrol ekipmanları tedariğinde de iddialıdır. Baz metal, değerli metal, endüstriyel mineral,
kömür vb üretimi yapan tüm müşterilerimize cevap verebilecek

birlikte ürün yelpazesinde bulunan ve 170 m yüksekliğe kadar ve
750 m³/saate kadar olan değerlerde 110 kW güce kadar olan pompaları da Avrupa stoklarından ivedilikte temin edebilmektedir.
Bilgi Mühendislik, 2012 yılından itibaren Tsurumi’nin daha düşük
ağırlıktaki, hafif ve taşınabilir tasarımdaki KTV serilerini, tünellerdeki sık yer değiştirilen pompa ihtiyaçlarını karşılamak için müşterilerinin hizmetine sunmuştur. Yine 2012 yılının ikinci yarısından
itibaren İşletmelerin çamur transferinde ve pompa-çökeltme
havuzlarının temizliğinde tercih ettikleri Tsurumi karıştırıcılı KRS2
ve KTV2 serilerinin
yanında daha yoğun çamur pompalayabilen
ağır
hizmet tipi, soğutma sistemli, aşınma
mukavemeti yüksek, tıkanmaz tipte
salyangozlu GPN
serisi pompalar da
Bilgi Mühendislik
stoklarında bulunmaktadır.
Salon 12, Stant 1230 B

www.bilgimuhendislik.com.tr

ürün ve hizmet gamına
sahip olmanın avantajıyla ekipmanlar, müşteri
amacına uygun olacak
şekilde test çalışması ve
mühendislik çalışmaları
ile proses garantili olarak
tasarlanır. Ana ekipman
tedariğinin yanında yatırım öncesi metalurjik testler, akım şeması geliştirme, ön fizibilite,
finansal analiz hizmeti sağlayabilen, EPCM ve EPC (anahtar teslim)
tesis projeleri konusunda profesyonel firmalar ile hizmetinizdeyiz.
LABRİS, madencinin vazgeçilmezi olan yer altı baş lambalarından
galeri açma makinalarına kadar, A’dan Z’ye tüm yer altı ekipmanlarıyla madenciliği daha verimli ve daha güvenli bir hale getirir.
Yer altı ekipmanlarının satışından, satış sonrasına kadar müşteri
odaklı verdiğimiz hizmetleri ve kaliteli ekipmanları bir araya getirerek sizlere çözüm ortağı oluyoruz.
LABRİS olarak tüm ülkeye yıllardır sorunsuz dağıtım, kesintisiz
servis hizmeti ve satış sonrası takip ile sizlere hizmet sunmaktan
mutluyuz. LABRİS, her zaman çözüm ortağınız!
Salon 12, Stant 1222 A

www.labrisltd.com.tr

Dünyanın En
Büyük Rulo
Üreticisi ve Global
Pazar Lideri
Rulmeca Motorlu Tamburları

• Tamamen kapalı sızdırmaz yapı
• Estetik dizayn
• Yerden tasarruf ve düşük ağırlık
• Dıştan tahrikli tamburlara göre çok daha emniyetli
• Ekstra masraf gerektirmez
• Mevcut olan en verimli ve en efektif tahrik
• IP 67 yüksek koruma sınıfı
• Daha az bakım ve düşük bakım maliyeti
• 90 Watt ile 250 kW arası kapasite aralığı
• 138 mm ile 1000 mm arası tambur çapı
• 50.000 saat yağ ömrü
• 50 yılı aşkın süredir deneyim ve başarı

Rulmeca Konveyör Ruloları

• Ağır iş için kuvvetlendirilmiş yapı
• Kir ve toza karşı hermetik sızdırmazlık
• Tam otomatik makinalarda seri ve mükemmel üretim
• DIN, AFNIR, JIS, CEMA, FEM, BS standartlarına göre üretim
• Tamamen güvenli ve kontrollü
• Daha uzun rulman ömrü ve daha uzun ömür
• Dünya çapında her pazara göre uygun rulo tedarik edebilme
• Madenler, taşocakları, çimento fabrikaları, kömürle çalışan elektrik tesisleri, limanlar ve yığın taşıma konveyörleri için mükemmeldir
• Standart 20 - 40 mm çapları arasında şaft, 80 mm şaft çapına kadar üretim.

Salon 12, Stant 1240

www.rulmeca.com

Hedef Uluslararası
Pazarlar!
Teksomak, 1983’ten bu yana sondaj çalışmalarına devam eden Tekson Mühendislik ve
Madencilik AŞ’nin makine grubudur. Teksomak 2002’den beri, araştırma sondaj makinesi,
patlatma - delgi makinesi, çok amaçlı sondaj
makinesi, ters sirkülasyonlu sondaj makinesi ve
sondaj ekipmanları üretmektedir. Jeolojik araştırma firmalarına ve maden firmalarına sondaj
makinesi ve ekipmanlarını tedarik etmekte olan
Teksomak başlangıçtan itibaren, uluslararası şirket olmayı hedeflemektedir. Uluslararası firmaların arasında sağladığı
rekabetçi fiyatlı ürünler ve servis hizmetiyle kısa sürede pazardaki yerini almıştır. Teksomak, müşterilerine nerede olursa olsun yüksek kaliteli
ürünlerle kesintisiz hizmet ve servis sunma vizyonu ile müşteri memnuniyetini en ön planda tutmaktadır.
Yüksek kaliteli ve verimli sondaj makineleri ve ekipmanları üretip
satışını yapan bir şirket olmayı kendisine amaç edinen Teksomak,
her geçen gün üretim kalitesini daha ileri noktalara taşıyarak dünya standartlarında sondaj makineleri üretmektedir. Ürettiği sondaj makineleriyle firmalara gerçek bir yarar sağlamayı ve makinelerle ilgili problem yaşandığında müşterilere satış sonrası servis
de vererek müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktadır.
Salon 12, Stant 1224

www.teksomak.com

Weir Minerals Türkiye - Mükemmel Madencilik Çözümleri
Weir Minerals, global madencilik, maden işleme, enerji sektörü
ve genel endüstri için pompalar,
hidrosiklonlar, vanalar ve aşınmaya dayanımlı astarlar gibi çamur
ve susuzlandırma ekipmanları konularında uzman bir şirkettir.
Size en önemli olanı sunabilmek için en iyi yaptığımız işe odaklanıyoruz. Weir
Minerals’in bu sade felsefesinden faydalanarak, diğer tedarikçilerin sunduğundan çok
daha fazla katma değer sağlayabilirsiniz. Weir Minerals,
gelişmiş küresel hizmetleri ve
pazara öncülük yapan teknolojileri koruyan, destekleyen
ve geliştiren yatırımlar yapabilme yetkinliği ile birleştirilmiş üretimi sayesinde prosesinizde size en büyük desteği sunacaktır.
Müşteri odaklı ürün ve hizmet anlayışından yola çıkan Weir Minerals, benzersiz teknolojilerini kullanarak en kritik proses uygulamalarında yanınızda olacak maden susuzlandırma, endüstri suyu
ve özel çamurlu akışkan proses ekipmanları sunmaktadır. Kısacası
Weir Minerals, günümüzde sadece bir pompa şirketi olmanın çok
ötesindedir.

Weir Minerals’in Madencilik
Çözümleri
WARMAN®
Santrifüj Çamur Pompaları
GEHO®
PD Çamur Pompaları
LINATEX®
Kauçuk Ürünler
VULCO®
Aşınmaya Dayanımlı Astarlar
CAVEX®
Hidrosiklonlar
FLOWAY® PUMPS
Düşey Türbin Pompaları
ISOGATE®
Çamur Vanaları
MULTIFLO®
Maden Susuzlandırma Pompaları
HAZLETON®
Özel Çamur Pompaları
LEWIS® PUMPS
Dikey Kimyasal Proses Pompaları
WEIR MINERALS SERViS™
Salon 12, Stant 1229 B

www.weirminerals.com/turkey

Madenciden
Madenciye...
2009 Yılı Eylül ayında yayın hayatına başlayan Madencilik Türkiye
Dergisi, ülkemizin ilk ve tek bağımsız madencilik ve yerbilimleri
dergisi olmasının verdiği avantajla kısa sürede sektör içerisinde
saygın bir yer edinmiştir. 45 günlük periyotta (yılda 8 sayı) yayınlanan Madencilik Türkiye’de madencilik alanında her konuya dönüşümlü olarak yer verilmektedir. Ortalama 3500 adet basılan dergimiz web sitemiz üzerinden de alınan aboneliklerle dijital olarak
okunabilmektedir.
Madencilik Türkiye Dergisi’nin dağıtımı ağırlıklı olarak özel sektöre yapılmaktadır. Dergi, abone olsun ya da olmasın, madencilik ile
ilişkili tüm özel sektör firmalarının yönetici ve ilgili çalışanlarına
ulaştırılmaktadır (maden arama, maden işletme, hafriyat, danışmanlık, jeoloji, jeofizik, harita, çevre, laboratuvar, sondaj, makine,
ekipman, is güvenliği, teknoloji, finans, hukuk şirketleri vs.). Özel
sektör içerisinde, maden arama-işletme firmaları ağırlıkta olmak
üzere 2300’den fazla adrese ulaşmaktayız.
Dergimiz ayrıca düzenli olarak madencilikle ilişkili kamu kurum ve
kuruluşlarının yöneticilerine ve ilgili birimlerine, dönemsel olarak,
madenciliğin yoğun olarak yapıldığı yörelerdeki valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, ticaret odalarına da gönderilmektedir. Ve
yine Türkiye’de ilk kez madencilik konulu bir dergi, büyükşehirlerdeki seçkin kitapevlerinde satışa sunulmuştur. Satış noktaları ile
ilgili ayrıntılı bilgiye sitemizden ulaşabilirsiniz.
Salon 11, Stant 1101B

Terra Mining and
Engineering
A profitable mining project demands
on independent, experienced, long
term perspective that gives you real
answers. Terra’s international experienced personnel and practical projects give you suitable options
and solutions.
• Geology and Resources
• Mine Planning and Design
• EIA Consultancy
• Waste Management
Terra Madencilik ve Mühendislik
Karlı bir madencilik projesinde size
doğru cevapları verecek bağımsız, tecrübeli ve uzun dönem, öngörülü bir bakış açısı gerekir. Terra’nın uluslararası tecrübeli personeli ve uygulanabilir projeleri size uygun seçenekler ile çözümler sunar.
• Jeoloji ve Arama
• Maden Planlama ve Dizaynı
• ÇED Danışmanlığı
• Atık Yönetimi
www.terramaden.com

www.madencilik-turkiye.com

Çayeli Bakır İşletmeleri, Kurumsal Sorumluluk
Anlayışı ile Fark Yaratıyor…

İşletmede, yer altı maden ocağından çıkarılan tüvanan bakır
- çinko cevheri, zenginleştirme tesislerinde işlenerek ayrı ayrı
bakır ve çinko konsantreleri üretilmekte ve dünya piyasalarına
satışı yapılmaktadır.

kurumlar vergisi sıralamasında 68 milyon TL
ile 35’nci sırada, ihracat
sıralamasında 39’uncu
sırada yer almıştır. Maden sektörü kapsamında
ise “ihracat şampiyonu”
olma başarısını göstermiştir.

Başlangıçta yılda 600 bin ton olan cevher işleme kapasitesi
yeni yatırımlarla bugün yılda 1,2 milyon tona ulaşmıştır. Bugüne kadar gerçekleştirilen toplam sermaye yatırımları tutarı ise
320 milyon USD’nin üzerindedir. İdame-yenileme, geliştirme
ve maden arama yatırımları olarak yılda yaklaşık 15-20 milyon
USD sermaye yatırımı yapılmaktadır.

ÇBİ’nin doğrudan istihdam ettiği kişi sayısı 496’dır. Geçici işler,
proje ve müteahhitlik işlerinde istihdam edilen kişiler ile birlikte istihdam edilen kişi sayısı 600’ü geçmektedir. İş emniyeti ve
sağlığına son derece önem veren ÇBİ’nin kayıp zamanlı kaza
sıklık oranları Türkiye’deki diğer madenlerle kıyaslandığında
çok düşük düzeyde kalmaktadır.

ÇBİ’nin ülke ekonomisine 2011 yılındaki doğrudan
katkısı 158 milyon
USD olarak gerçekleşmiştir. ÇBİ
bu başarılarının
yanı sıra 2011 yılı

ÇBİ, benimsemiş olduğu Kurumsal Sorumluluk İlkeleri doğrultusunda hem çevreye, hem de topluma duyarlı politika ve
uygulamalar geliştirmeye özen göstermektedir. Gerek fiziki,
gerekse sosyal kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar, ÇBİ’nin
kurumsal sorumluluk kapsamındaki çalışmalarına temel teşkil
etmektedir.

Çayeli Bakır İşletmeleri
Anonim Şirketi (ÇBİ);
Kanada, Toronto merkezli uluslararası “Inmet Mining Corporation” (INMET) firmasının sahibi olduğu bir Türk şirketidir.

www.inmetmining.com

Bilim ile Karanlığı
Fethediyoruz
DAMA Mühendislik AŞ Haziran 2005’te maden arama ve işletme konusunda, ülke içinde ve dışında
mühendislik hizmetleri sunmuş, her biri 30 yıldan
fazla deneyime sahip uzmanlarca kurulmuştur.
DAMA, temel hedef olarak uluslararası standartlarda hizmet üretmeye
konumlandırılmıştır ve tamamen bağımsız bir kuruluştur. Çalışmalarında JORC ve Kanada NI 43 101 standartlarını uygular. Kurulmuş bulunan
ağsal ilişkiler yoluyla, DAMA’nın yerli ve gerektiğinde yabancı uzmanları birlikte çalışarak bankalar, borsalar ve yatırımcılar tarafından kabul
gören hizmet üretirler.
DAMA’nın uzmanlık alanı ‘Metalik Madenler’ ve ‘Kömür’dür. Başta kıymetli metaller olmak üzere, bakır-kurşun-çinko, krom, demir ve diğer
metalik madenler konusunda her safhada arama, kaynak/işletilebilir
rezerv tahmini; teknolojik çalışmaları planlama, akım şeması geliştirme
ve malzeme balansı yapma; ön-rapor (scoping), ön-fizibilite, fizibilite
çalışmaları; açık ve kapalı ocak maden işletme planlaması ve optimizasyon çalışmaları; ile tesis temel ve detay mühendislik hizmetleri, montaj
yönetimi ve devreye alma (EPCM) DAMA’nın faaliyet alanını oluştur.
Doğal olarak saha potansiyeli belirleme ve maden işletme ve arama sahalarına değer biçme yoluyla satın alma faaliyetlerine destek verme de
DAMA’nın yetkin olduğu alanlardandır.
DAMA, 14 teknik ve 8 idari personeli, hemen her alanda uzman yerli
ve uluslararası iş ortakları ile Türkiye, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve
Afrika’da mühendislik hizmetleri veren bir şirket konumuna gelmiştir.
Mühendislik konusunda uzun deneyimi olan uluslararası şirketlerle
geniş bir alanda rekabet etmektedir. Sunduğu hizmet alanında yegâne
Türk şirketi olması, DAMA çalışanları için haklı bir gurur kaynağıdır.

hendislik hizmetleri sunmuştur. Kıymetli metallerin aranması, yatırım
safhasına getirilmesi, tasarımı ve işletmeye alınması konusundaki referansları ile DAMA tartışmasız bir üstünlüğe sahiptir. Çalışanlarının altın
arama ve işletmeciliği konusundaki deneyimleri 20 yılı aşkındır.
DAMA sürekli olarak yeni hedefler belirlemek suretiyle kendini yenileyen bir kuruluştur. Cevher hazırlamada uzman kadrosu ile ‘TESİS ‘Fonksiyonel Performans Artırımı’ konusunda yeni bir program başlatmış bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında, tesiste akış miktarı ve ürün tane
boyu ölçümleri yapılarak öncelikle mevcut durum belirlenir. Aynı anda
beslenen cevher üzerinde yapılan karakterizasyon ve kinetik deneyler
ile cevherin durumu tespit edilir. Tesis ve cevher bilgisi, ‘SimülasyonModelleme’ ve ‘Fonksiyonel Performans Artırımı’ yöntemi ile birleştirilerek, tesisin iyileştirmesi için çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar, bir sürece yayılarak tesis izlenir. Önerilen mühendislik çözümünün en yüksek
performansı sağlaması hedeflenir. Bu çalışma döngüsü, tesis istenilen
koşula gelene dek sürer.

DAMA, bugüne kadar Türkiye’deki yerli ve yabancı şirketler dışında
Çevre ülkeler ile Orta Asya ve Afrika’da uluslararası standartlarda mü-

www.dama-engineering.com

26 Yıllık Tecrübe ve Bilgi
Birikiminin Sonucu... Engeotek
1986 yılından bu güne Engin İzolasyon bünyesinde yapılarda su yalıtımı
konusunda edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimine, 1996 yılından bu yana
çevresel projelerde edindiğimiz Geosentetik ürün-uygulama, çözüm, bilgi
ve tecrübesini de ekleyerek, Engeotek Geosentetik Çözüm ve Çevre Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti.’ni kurduk.
Geride bıraktığımız 26
yılda, 20.000.000 m²’yi aşkın izolasyon tecrübesi ve
5.000.000 m²’yi aşkın atıkçözelti depolama ve baraj
sahası uygulamalarında
uzman kadromuz ile verdiğimiz her hizmeti doğru, zamanında ve müşteri
beklentilerinin ötesinde
bir performans ile yürütmekteyiz.
Sizin için;
-Projenin başarılı ve sizin
için faydalı sonuçlanması
amacıyla; Doğru Teşhis,
Doğru Ürün, Doğru Uygulama bileşenlerinin her
birinin önemini bilerek
çalışırız.
-Yaptığımız her işte çevre ve insan bilincine göre hareket ederek, pazar
ihtiyaçlarına göre en yeni teknolojiye sahip ürünleri takip eder, ürün gamımızı ve hizmetlerimizi sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda sürekli geliştiririz.
-Projelendirme aşamasından işin teslimine kadar her aşamada kaliteden

ödün vermeden,eksiksiz hizmet veririz.
-Yapı Yalıtımı ve Çevresel alanda edindiğimiz çeşitli teknik bilgi ve saha
tecrübemiz ile çözümsüz
gibi görünen detaylarınızı
standartlara uygun olarak
çözeriz.
Uygulamalarımız;
katı
atık depolama sahaları,
maden atıkları depolama
sahaları, çözelti madenciliği depolama sahaları,
tüneller, havuzlar, arıtma
tesisleri, sulama kanalları,
tank altı uygulamaları, balık yetiştiriciliği havuzları,
yapay gölet uygulamaları,
dolgu ve zemin iyileştirme, istinat yapıları, kanal
ve kanalizasyon uygulamaları, erozyon kontrolü,
hdpe ve pvc boru montaj
ve uygulamaları.
Ürünlerimiz; Geomembran (HDPE, LLDPE, VFPE, PVC, PP), Geosentetik Kil Membran (GCL), Örgüsüz
Geotekstil (PES, PP), Örgülü Geotekstil, Drenaj Neti ve Geokompozitleri,
Erozyon ve Boşaltım Matları, Beton Koruma Gömlekleri, Geogrid ve Zemin
Güçlendirme Malzemeleri, Gabionlar HDPE ve PVC Drenaj Boruları.

www.engeotek.com

Sibelco Turkey
Çine Akmaden Madencilik, 1978 yılında kolektif bir şirket olarak kurulmuştur. Şirket, 10.09.2007 tarihinde, 1872 yılında kurulmuş olan ve 10.000’i aşan çalışanıyla 41 ülkede 228 üretim
tesisi ile hizmet veren, kuvars, kristobalit, nefelin siyenit, olivin
ve plastik killer gibi pek çok endüstriyel mineralin üretiminde
ve satışında dünya çapında pazar lideri olan Sibelco Grup bünyesine dahil olmuştur. Şirketimiz Çine Akmaden Madencilik Tic.
AŞ’nin ünvanı, 16.10.2012 tarihi itibariyle de Sibelco Turkey Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ olarak değiştirilmiştir.
Sibelco Turkey, 20.000 m2’si kapalı olmak üzere toplam 225.000
m2 alan üzerinde kırma-eleme, flotasyon ve kurutma tesislerinin bulunduğu Çine Tesisi ile kırma-eleme tesislerinin bulunduğu Türbe Tesisi’nde
üretim faaliyetlerini
sürdürmektedir. Yıllık feldspat üretimimiz 1 milyon tonu
aşmış olup, yurtiçi
ve yurtdışından gelen talepleri karşılamak adına 2012
yılında yapılan yatırımlar ile flotasyon
tesisinin kapasitesi

250 bin ton/yıla ulaşmıştır. Sibelco Turkey yüksek kaliteli
feldspat üretiminin
yanı sıra, Türkiye’de
Sibelco Grup bünyesinde satışa sunulan,
Ukrayna kili, İngiliz
kili ve kaolini, Fransız
flint taşı satışının temsilciliğini yaparak cam ve seramik sektörünün ihtiyacını karşılamaya devam etmektedir.

www.sibelco.com

Ferco, Virto’nun Yeni Nesil Titreşimli Elek
Makinalarını Türk Maden Sektörüne Sunar
Ferco, dünya çapında çelik ve hammadde üreticileri ile oluşturduğu güvene dayalı, uzun süreli ilişkileri ile 20 yılı aşkın süredir
Türkiye ve İtalya ağırlıklı olmak üzere, CIS ülkeleri, Avrupa, Uzakdoğu ve Afrika’da tedarik ve satış faaliyetlerini sürdürmektedir.
Ferco, bu yıl itibari ile Virto’nun
eşsiz elek teknolojisini Türkiye
pazarına tanıtarak servis faaliyet alanını daha geniş bir çerçeveye taşımıştır.

Virto’nun, ScreenX Series, Type CD ve ScreenX Series C, Type CS
makinaları, toz boyutunda üretilen malzemelerin elenmesinde,
granüle edilmiş yapıların eleme işlemlerinde ve sulu eleme ya
da sıvıların ayrılması işlemlerinde etkin çözüm sunar.
Virto’nun özellikle Mesh boyutundan 20 mikrona kadar eleme
yapabilen, çoklu elek sistemi ve multi frekans titreşim teknolojisi sayesinde sorunsuz, ince boyut eleme verimi sağlanır.
Virto ile tanışmak için Ferco’ya web adresinden ulaşabilirsiniz.
www.fercocelik.com

Fırsatları Keşfediyoruz
Teck, sorumlu madencilik anlayışı ve metal üretimiyle kok kömürü, bakır, çinko ve enerji konularında uzman olan Kanadalı en büyük madencilik şirketidir. Merkezi Vancouver Kanada’da bulunan
Teck, Kanada, ABD, Şili ve Peru’da üretim yapan madenlerinin
yanısıra Kanada, Alaska, Meksika, Peru, Şili, Avustralya, Afrika ve
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinde bakır, altın ve çinko madeni arama çalışmaları yapmaktadır.
Türkiye’de 20 yıldan uzun bir süredir sorumlu madencilik anlayışıyla bakır ve altın arama çalışmalarını yürüten Teck, şu anda ülkenin batı bölgelerinde ön arama faaliyetleri gerçekleştirmekte
ve bu çalışmalarını 2013 yılında da sürdürmeyi planlamaktadır.
Türkiye’de tam zamanlı olarak çalışan 85’i aşkın personeli bulunan
şirket, her yıl çeşitli projeler için mevsimsel personel istihdam etmektedir.

Teck, maden araması yaptığı sahalarda sorumlu
çevre uygulamalarını ortaya koyarken, istihdam ve
yerel tedarikçiler
ve yerel ortaklıklar
yoluyla, faaliyetlerinin yereldeki
ekonomik faydasını en üst düzeye
çıkarmaktadır.
Yaşanılan ve çalışılan bölgelerde sosyal sorumluluk projeleriyle
ve yöre halkıyla iletişimi sürekli kılmak suretiyle yörenin sürdürülebilir gelişimine halkın da katılımıyla katkıda bulunmaya büyük
önem verilmektedir. Son beş yılda Teck, Türkiye’de 100’ün üzerinde yerel projeye destek vermiştir.
Teck şimdiye kadar Türkiye’de yapmış olduğu katkılardan dolayı
gurur duymaktadır ve faaliyetlerini sürdürdüğü yörelerin halkıyla
olumlu ilişkiler geliştirmeye devam etmeye kararlıdır.
www.teck.com

NALCO, Global Çözüm
Nalco, çevresel sorunlarla
1928’den bu yana çevrenin
korunması doğrultusunda
müşterilerinin menfaatlerine yönelik yaratıcı çözümler sunar. Amacımız projelerinizi sorunsuz hale getirmek ve asıl işinize
odaklanmanızı sağlamaktır.
Nalco saha üzerinde enerji verimliliğini, üretkenliği artırmaya ve çevreyi
korumaya yönelik birçok ileri düzey teknoloji uygulamalarına sahiptir.
Nalco dünya çapında uzmanlık alanı olan kimyasal programlar çerçevesinde cevher hazırlamada kendini ispat etmiştir. Dünyanın en büyük uzman
şirketi olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinleyerek ve çözüm sunarak
dünya çapında lider konuma yükseldik. Madencilik veya cevher hazırlama

faaliyetlerinizde ve dünyanın
her köşesinde
Nalco su şartlandırma
ve
proses sorunlarınıza uzun vadeli çözümler
sunmaktadır.
Kaliteye proaktif yaklaşımımız, inovasyon,
çevresel sorumluluk projeleri ve servisler ile verimlilik ve üretkenliğinizi
artırmanızı sağlamaktır. Yatırımınızın geri dönüşünü sağlamak için servis
bizim için bir bütünün ayrılmaz parçasıdır.

Cevher Hazırlamada Asıl Uzmanlık

Nalco, global liderliğini yılların endüstri tecrübesi ile harmanlayıp inovatif
teknolojisini ve özel uzmanlığını sizin ihityaçlarınıza sunar. Nalco dünya
çapındaki cevher hazırlamacıların tecrübelerinden de faydalanarak gerçekçi ve güvenli çözümler sunmayı hedeflemektedir. Esas amacımız yatırım üzerinde kayda değer bir dönüş sağlamaktır (ROI).

Su, Enerji ve Hava için Asıl Uzmanlık

80 yıllık tecrübesi ile proses ve su ıslahında Nalco dünyanın ileri gelen çözüm sağlayıcısıdır. Su, enerji ve verimliliğin en büyük önemi taşıdığı 150
ülkede hemen hemen 50,000 müşterimize hizmet etmekteyiz.
Nalco’nun sizlere proaktif yaklaşımı; özelleştirilmiş kimyasal programlar ile
değer katmayı hedefleyen servis yaklaşımıdır. Amacımız: tesis verimliliği
ve üretkenliğini artırmaktır. Sizinle, işlerinizde ortak olarak çalışarak Nalco
karlılığınızı artırmayı ve rekabet yeteneğinizi güçlendirmeyi hedefler.

www.nalco.com

Sözer İş Güvenliği’nden
İş Gözlüklerine
“Numaralı” Çözüm

Samsun’dan Tüm
Türkiye’ye…
Kuruluşu 1962 yılına dayanan şirketler grubunun bir kolu olarak, Samsun
Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında su pompası üreten DOMAK
Pompa; dünya pompa sektöründeki gelişmeleri, yeni teknoloji ve imalat
sistemlerini, kendisine özgü kalite anlayışı ile birleştirerek üretimlerini gerçekleştirmektedir.
DOMAK tesislerinde, döküm işlemi de dahil olmak üzere bütün safhala-

Madencilik sektöründe yer altı ve
yer üstü emniyet, daima ön planda
olması gereken bir konudur. Bakmak ve görmek de emniyet ister.
Emniyetli bakmak içinse ergonomik koşullarda koruyucu, numaralı veya numarasız güvenlik gözlüğü ile bakmak gerekir.
Sözer Optik ve İş Güvenliği Şirketi, iş ortaklarımız olan maden işletmelerine numaralı iş güvenliği gözlüklerini doktor reçetesine
bağlı olarak üretmektedir.

rıyla tek çatı altında üretim yapılmaktadır. Burada amaç, üretimi bütün
aşamalarında izleyerek kaliteyi önce parça bazında yakalamaktır. Bugün
DOMAK Pompa bünyesinde 500’ün üzerinde pompa ve hidrofor üretilip
satışa sunulmaktadır. Bu ürünler; monoblok veya kaplin bağlantılı, kademeli-kademesiz, dikey ve yatay pompalar, temiz ve atık su dalgıç pompaları ve hidrofor sistemlerinden oluşmaktadır.

Numaralı iş güvenliği çerçeveleri DIN EN 166
UVEX marka olup CE sertifikalıdır. Önerdiğimiz
numaralı koruyucu camlar DIN EN 166 ve ISO 8980 kırılmaz özelliğe
sahip ayrıca Türk standart F mekanik dayanım özelliğine sahiptir.
Bu emniyet camları hem güvenlikli görmenizi hem de dış çalışma
koşullarında güneş altında size rahatlık sağlar. İsteğe bağlı olarak
iki gözlük kullanımına da son verebilecek olan bu camlar, darbe ve
çizilmelere dayanıklı ve yansıma önleme özelliğine sahiptirler.

Müşterilerin sipariş talepleri, maddi boyutuna bakılmaksızın son noktasına kadar takip edilerek ürün en hızlı şekilde sevk edilir. Ürünlerinin garanti
süresi içerisinde veya garanti süresi sonrasında, ürünün yaşına bakılmaksızın, yedek parça sevkiyatı, servis ve onarım işlemleri de yine çok hızlı bir
şekilde sonuçlandırılmaktadır. DOMAK pompa sektördeki yerini, kaliteli
ürünleri, uygun fiyatları, tutarlı satış politikaları ve bütün bunların sonucunda ulaştığı büyük DOMAK markası gerçeğine borçludur.

Başta Çayeli Bakır İşletmeleri ve Anagold Madencilik olmak üzere
Türkiye’nin farklı bölgelerindeki şirketler için numaralı iş güvenliği
gözlüklerini tedarik etmekteyiz. Tüm sektör çalışanlarına kazasız
günler diler, güvenliğiniz için numaralı iş güvenliği gözlükleri kullanmanızı tavsiye ederiz.

www.domak.com.tr

www.sozeroptik.com

MTS, Maden Lojistiğinde
Maliyetleri Düşürdü!
MTS olarak 22 yıldır lojistik sektöründe, NVOCC Forwarder olarak, Türkiye’de (İstanbul / İzmir / Mersin / Bursa / Ankara) ve
Amerika’da (New York / Los Angeles) bulunan ofislerimizle hizmet
vermekteyiz. 2012 yılında taşıdığımız 130.000 konteynerle sektördeki lider kuruluşlardan bir tanesiyiz.
Bilindiği üzere tüm sektörlerde maliyetler artmakta ve her kuruşun değeri önem kazanmaktadır. MTS Lojistik olarak daralan maden piyasasında hareket rahatlığı sağlamak açısından maliyetleri
düşüren bir sistem geliştirdik.
Krom (parça-konsantre) / çinko / bakır / demir / tufal gibi maden
taşımalarında kullanılan limanlar genellikle ithalatın az olduğu ya
da neredeyse hiç olmadığı, ana gemilerin direkt olarak uğramadığı limanlardır. Bu limanlar Trabzon, Samsun, Gemlik, İzmir, Mersin,
İskenderun, Antalya limanlarıdır.
Bu limanlarda yaşanan sorunlar ise yüksek navlun maliyetleri,
konteyner sıkıntısı, gemilerde yer sıkıntısıdır.
Çünkü bu limanlara ithalat çok az gelmekte ve bu sebeple ihracat
için yeteri kadar konteyner bulunmamaktadır. Diğer taraftan hem
liman kapasiteleri hem de ithalat yükünün az olması sebebiyle
yüksek kapasiteli ana gemiler uğrama yapamamaktadır. Ana gemilere olan bağlantılar için ilave “feeder” gemiler kullanılmakta ve
bu da yine navlunun yükselmesine sebep olmaktadır.

Bu sıkıntıları aşmak
amacıyla MTS olarak
yüklerinizi 1000 / 2000
/ 3000 tonluk gemiler
ile konteynerlerin en
bol ve navlunların en
düşük olduğu İstanbul
(Ambarlı) limanına getirip, burada özel üretim makinalar ile “El
Değmeden - Yere Değmeden” konteynerlere dolumunu gerçekleştirmekteyiz. Konteyner dolum operasyonunu otomatik makinalar ile yaptığımız için dış etkenler minimuma indirilmekte ve
mal kaybı durumunun da önüne geçilmektedir.
İstanbul’a yaptığımız taşımalarda kullandığımız 1000 / 2000 /
3000 ton aralığındaki Türk bayraklı gemilerin bir çok limana yanaşma imkanı olduğu için de farklı limanları kullanabilmekteyiz.
Karadeniz : Rize / Ünye / İnebolu / Bartın / Zonguldak
Marmara : Mudanya / Gemlik / Derince / Dilovasi / Bandırma
Ege : Dikili / Aliağa / Çanakkale
Akdeniz : Antalya / Iskenderun
Ayrıca bu sistemi Arnavutluk - Rusya - Romanya - İtalya - Ukrayna
- Bulgaristan gibi ülkelerden çıkan transit yüklemeleriniz için de
kullanabilirsiniz.
www.mts.com.tr

Bilimsel Teknik, Maden
Şirketlerinin de Hizmetinde
30 yılı aşkın süredir Türkiye’deki birçok çimento fabrikası, öğütme tesisi ve enerji santralinin kaymalı yatak ihtiyaçlarını başarıyla
karşılayan Bilimsel Teknik, aşınan kaymalı yatakların beyaz metal
kaplanması ve komple yatak üretimi konusunda madencilik sektörüne de hizmet vermektedir.
Ülkemizde sanayinin
gelişmesi ile birlikte
yıllar içinde yataklama
elemanlarının kullanımı birçok sektörde
hızla artmıştır. Bu artış,
bu parçaların üretimini ve tamiratını yapan
kuruluşlara ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur. Ne var ki üretimi yüksek teknoloji
gerektiren bu parçalar,
bir süre yeterli bilgiye
sahip olmayan eller
tarafından, gerekli kaliteden yoksun olarak
üretilmiş dolayısıyla
hem ilgili sektörlerde
üretim maliyetleri artıp verim azalmış hem
de sektördeki firmalar
yüksek maliyetle itha-

lata mecbur kalmıştır.
Bu ihtiyacı karşılamak
amacıyla kurulan Bilimsel
Teknik, 30 yılı aşan tecrübesinin ışığıyla sektördeki
birçok firmaya en kısa zamanda ve en yüksek kalitede komple yatak üretimi
ve beyaz metal kaplaması
(yenilemesi) yapmaktadır.
Bilimsel Teknik aralarında
madencilik
firmalarının
ihtiyacı olan çelik ve pik
malzemeden her türlü bilyalı ve çubuklu değirmen
boyun kaymalı yatakları,
elektrik motoru yatakları,
kırıcı yatakları ve dişli yataklarının da bulunduğu
birçok kaymalı yatak türünün beyaz metal kaplaması ve komple üretimini gerçekleştirmektedir.
Konuyla ilgili daha fazla bilgi için Bilimsel Teknik Ltd. Şti Genel Müdürü Teoman ATALAY’a ulaşabilirsiniz.
www.bilimselteknik.com

Ortadoğu Sondaj’dan Derin Hizmet!
Ortadoğu Sondaj San. ve
Tic. Ltd. Şti. 1995 yılında derin karotlu sondaj yaparak
madencilik sektörüne hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Şirketimiz bu doğrultuda çalışarak gerekli en modern ekipmanları
kullanan tecrübeli ekibi ile Türkiye’de öncü bir firma konumuna
ulaşmıştır.
Ayrıca
son zamanlarda ülkemizde gelişen jeotermal sektöründe
de, dar çapta karotlu kuyular yapmaktadır. Bu kuyular,
üretim kuyularına
göre daha ekonomik olup, jeotermal
rezervlerin araştırılması projelerine yönelik derin gradyan
kuyularıdır.
Çeşitli derinlik kapasitelerine sahip
sondaj makineleri,
uzmanlaşmış ekibi
ve kaliteli sondaj
ekipmanlarıyla şir-

ketimiz, müşterilerinin sondaj
gereksinimlerini
karşılamak için
yeryüzü ve yer
altı karotlu, yönlü, ters devirdaim ve jeoteknik
sondajlar olmak
üzere her türlü
sondaj hizmetlerini sunmaktadır.
Ayrıca kuyularda
jeofizik testleri, eğim ölçümleri, karot yönlendirmesi veya kuyu
geliştirilmesi gibi her türlü mühendislik çalışmaları yapmak şirketin hizmetleri arasındadır.
Ortadoğu Sondaj 2010 yılında kendi grup şirketi olan ‘Geo Sondaj
Makine İmalat Ltd. Şti.’yi kurmuştur. Geo Sondaj’ın ürettiği sondaj
makine ve ekipmanları, Ortadoğu Sondaj tarafından satın alınıp
kendi projelerinde kullanılmaktadır.
Hedefimiz, bütün projelerimizi uluslararası standartlara uygun,
yüksek kalitede, çevreye duyarlı ve ekonomik bir şekilde tamamlamaktır.
www.ortadogusondaj.com

Kapak Konusu
www.madencilik-turkiye.com

SON-MAK,
Levent 2002 ile İddialı
1983 yılında ticaret hayatına başlayan, 2000 yılından itibaren ise SonMak Makine San. Tic. Ltd. Şti. adı altında sondaj makineleri imal eden
firma, faaliyetlerine Bursa’daki fabrikasında devam etmektedir. SonMak Makine, sadece Levent 2002 modeliyle ülkemizde 225 adet satış
rakamına ulaşmış, Dünya’da ise 100 kadar ülkeye ihracat gerçekleştiren bir firmadır. Ülkemizde ve dünyada birçok müşteriye sahip bu başarılı şirketin hikayesini, Son-Mak Makine San. Tic. Ltd. Şti. firmasının
Üretim Müdürü Ömer Özen ile konuştuk.

Madencilik Türkiye Dergisi (MT): Sizi ve şirketinizi
kısaca tanıyabilir miyiz?
Ömer Özen (ÖÖ): 1959 Bursa doğumluyum. 1983 yılında
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden
mezun oldum ve 1985 yılından beri de makine ve yedek parça
sektöründe çalışmaktayım.
Şirketimiz, kurulduğu günden beri sürekli gelişmeyi ve
kaliteyi kendine hedef seçmiş, üretimini ve kalitesini
her geçen gün daha ileri noktalara taşıyarak dünya standartlarında sondaj makineleri üreten bir firma konumuna
gelmiştir. Dünya pazarındaki
gelişmeleri her zaman dikkate alan ve kendini güncelleyen firmamız 1983 yılında İzzettin Tavukçu tarafından Bursa
- Duaçınarı’nda kurularak faaliyetine başlamıştır. Son-Mak ilk iş

Satışlarımızda
bölgesel olarak
Avustralya, Güney
Amerika ve Afrika
Kıtası’nı hedef
almaktayız

deneyimi olarak DSİ ve MTA gibi köklü kuruşların çeşitli taahhüt işlerini yerine getirmiştir.

Üretim Müdürü Ömer Özen

2000 yılından itibaren Son-Mak Makine San. Tic. Ltd. Şti. adı
altında sondaj makineleri imalatına başlamıştır. Ülkemizin ve
dünyanın gelişmekte olan sektörlerinden madencilik sektörü
ve baraj inşası gibi sektörlere; sondaj makineleri, enjeksiyon
pompaları, triplex pompalar, pakerler ve bunların yedek parça
üretimleriyle hizmet vermektedir.

Bu bir reklamdır.

(MT): Ürettiğiniz sondaj makinaları hakkında bilgi verebilir misiniz? Modelleriniz ve makinalarınızın özelliklerinden bahsedebilir misiniz?
(ÖÖ): Ürettiğimiz sondaj makineleri, madencilik sektöründe
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ta ve paralel olarak çalıştırılmasının yanında bağımsız olarakta
çalışabilmektedir. Ayrıca kullanıma bağlı olarak istenirse bir çamur pompası ile kuyuya su basarken diğer pompa ile de devir
daim yapılabilir. Kule makara ünitesinde 3 sıra 6’lı makara sistemi bulunmaktadır. Palanga kullanmaya elverişlidir ve RX-6 da
kullanılan 18,000 kg çekme kapasiteli ana vinç tamburu ve kullanılan palanga ile kapasite 2 katına çıkartılabilmektedir. Levent
2002 RX-6 sondaj makinesi için tasarlamış olduğumuz operatör
panelinde, operatör için birçok kolaylık sunulmaktadır. Bunları
saymak gerekirse; askı, baskı ve ana vinç manometrelerimiz ton
bazında okunabilmekte bu da sondaj sırasında elmasa uygulanan kuvveti operatörün bar üzerinde hesaplama yapmadan
direk manometreden okuyabilmesine olanak sağlamaktadır.
yer altında ve yer üstünde olmak üzere maden alanlarının etüd
ve araştırmalarında, inşaat sektöründe ise baraj inşaatlarının zemin ıslah işlerinde çimento enjeksiyonlarında kullanılmaktadır.
Makinelerimizin güç üniteleri dizel veya elektrikli, hareket sistemleri ise paletli, lastik çekicili ve kızaklı olarak üretilmektedir.

(MT): Şirketinizin sondaj makineleri dışında ürettiği makine veya ekipman var mı? (pompa, tij,
matkap vs.)

(MT): Sizce Son-Mak Makine neden tercih edilmelidir?

de su ve çamur pompaları, enjeksiyon setleri, otomatik enjeksiyon santralleri, pakerler ve karotlu sondaj ekipmanlarıdır.

(ÖÖ): Sondaj Makineleri dışında ki üretimimiz farklı modeller-

(ÖÖ): Ürettiğimiz makineler ile Türkiye’de ve yurt dışında lider
kuruluşlar ile rekabet içerisindeyiz. Firmamızı üstün kılan özellik ise, satış sonrası müşterilerimizin beklediği kalite ve memnuniyeti, teknik servis hizmetini ve yedek parça desteğini istenilen
zamanda sunmaktır.
(MT): Makine satışlarınız hakkında genel bilgi verebilir misiniz? Hangi modellere ilgi daha fazla?
(ÖÖ): Makine ve ekipman satışlarımız genellikle distribütörler
ve alt bayilikler aracılığı ile gerçekleşmektedir. Geçtiğimiz yılın
oranlarına göre satış adedimiz 163 adet olup ürün gamımıza
eklemiş olduğumuz yeni makineler ile her geçen yıl satış miktarımızı arttırmayı hedefliyoruz. Sektörde markalaşmış olan
Levent 2002 marka sondaj makinemiz en gözde olan modelimizdir. Türkiye piyasasında yaklaşık olarak 225 adet bulunmaktadır. Levent 2002 sondaj makinesi çok fonksiyonel makine olmasının yanında madencilik yapan firmalara ergonomik
kullanımıyla hem yer altı hem de yer üstünde çalışma olanağı
sağlamaktadır. 600 metre delme kapasitesine sahip olan tam
donanımlı Levent 2002 sondaj makinesi bu sektör için akla ilk
gelen ve vazgeçilmez bir ürün haline gelmiştir.

(MT): Derin sondajlar için üretmiş olduğunuz Levent 2002 RX-6 modelinizden bahseder misiniz?
(ÖÖ): Levent 2002 RX-6 modelimiz 2000 metre karotlu sondaj
yapabilme kapasitesindedir. Morset kovan iç çapı Ø 121 mm
olup PQWL çapta çalışmaya uygun olarak tasarlanmıştır. 6000
Nm yüksek torka sahip olan RX-6 karotlu sondaj ve eritmeli (kırıntılı) sondajlar için kullanılmaktadır. Güç ünitesinde 6 silindirli
188 kW (240hp) gücünde bulunan DEUTZ marka TCD serisi Tier
3 su soğutmalı düşük yakıt tüketimli dizel motor kullanılmaktadır. Derin sondajlardaki su ihtiyacını karşılayabilmek için 135
lt kapasitelik 2 adet hidrolik tahrikli triplex pompa kullanılmak-

(MT): Yurt dışında çeşitli fuarlara katılıyorsunuz.
Yurt dışı konusunda planlarınız neler? Öncelikle
hangi ülkeleri hedefliyorsunuz?
(ÖÖ): Uluslararası pazarlara açılmadan marka olmak pek
mümkün olmuyor. Firmamız iç pazara sunmuş olduğu kaliteli ürünlerinden ve sunmuş olduğu hizmetlerinden güç alarak
kendini dışarıya tanıtma cesareti bulmuştur. Yıl içerisinde farklı
ülkelerde olmak üzere 15 - 20 kadar fuara katılmaktayız. Amacımız satış ağımızı genişletmek, ürünlerimizi tanıtıp dünya
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geneline yayılmasını sağlamak ve dünya markaları arasında yer
almaktır. Bölgesel olarak hedef aldığımız yerler Avustralya, Güney Amerika ve Afrika Kıtası’dır.

(MT): Yurt dışında temsilcilikleriniz var mı?
(ÖÖ): Yurtdışında 100 kadar ülkeye ihracat yapmaktayız. Bunların çoğu distribütörlerimiz ve firmamızın yurtdışında olan
ofisleri aracılığı ile bazıları ise dış ticaret firmalarının vasıtası ile
gerçekleşmektedir.
(MT): Ar-Ge’ye önem veren bir firmasınız. Ar-Ge
için yılda ne kadar bütçe ayırıyorsunuz? Bu alanadaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
(ÖÖ): Geçtiğimiz 2 yıl içerisinde iki adet Tübitak projesi kapsamında sondaj makinesi projemizi başarı ile tamamladık. Şu an
devam eden 2 adet daha sondaj makinesi projemiz var. Ar-Ge
bölümümüzde bulunan 5 kişilik mühendis kadromuz ve dışarıdan aldığımız mühendislik hizmetleri ile yenilik üretmeye devam ediyoruz. Yenilik üretirken de Tübitak ve Kosgeb gibi kurumlardan destek alıyoruz. Ayrıca kendimize ait ürünlerimizi de
her geçen gün geliştiriyor ve
yeniliyoruz. Ar-Ge’ye ciromuzun % 20’sini ayırıyoruz çünkü
Ar-Ge’yi önemsiyor, kendimizi
geliştirmemiz için olmazsa olmazlarımızdan sayıyoruz.

(MT): Yer altında çalışan sondaj makineleri de üretiyorsunuz. Modelleriniz nelerdir tanıtabilir misiniz?
(ÖÖ): Şu anda yer altında çalışan makine üretimimizde Levent
1001 ve Levent 2002 modellerimiz bulunmaktadır. Üretimimizde bulunan sondaj makineleri yer altındaki çalışma şartlarına
bağlı olarak farklı şekillerde tasarlanabilmektedirler. Levent
1001 yer altı sondaj makinesi hidrolik karotlu sondaj makinesi
olup araştırma ve enjeksiyon sondajları için kullanılmaktadır.
Levent 1001 sondaj makinesi otomatik tij söküp sıkma özelliğine sahip olduğundan sondaj randımanını arttırmaktadır. Levent 1001, 4 ana parçadan oluşmaktadır. Bunlar; kule (delme
ünitesi), güç ünitesi, kontrol paneli ve triplex su pompasıdır.
Levent 1001 delme kapasitesi Ø 44 mm‘de 120 metredir.
Levent 2002 sondaj makinesi tamamen hidrolik kontrollü olup
değişik amaçlı sondaj ve delgi çalışmaları için uygundur. Hidrolik tij sökme ve sıkma sistemi donanımına sahiptir. Morset
ünitesi yana açılabilir özelliktedir. Kule (delgi) ünitesi dikey
yönde bir hidrolik piston ile, yatayda ise tamamen hidrolik tahrikli redüktör sayesinde istenilen açıda sondaj yapmaya imkan
tanımaktadır. Yatay döner tabla sayesinde kule ünitesine yatay
olarak 180o‘lik hareket olanağı sağlamaktadır. Makine, saat ve
tersi yönde 360° açıyla sondaj yapabilme özelliğine sahip olup,
ayrıca bom (kule) istikameti ekseninde 90° açıyla manevra kabiliyetine sahiptir. Makinenin göbek kısmında yatay döner tabla sayesinde kule ünitesi yatay olarak 180o‘lik hareket olanağı
sağlamaktadır. Ø 70 mm’de 400 metre karotlu sondaj yapabilme kapasitesine sahip olan Levent 2002 ayrıca; yer altı sondajları için anti grizu elektrik motorlu olarak da üretilmektedir.

(MT): Şirketinizin gelecek hedefleri nelerdir?
(ÖÖ): Şirketimiz sürekli olarak ürün yelpazesine yeni makineler kazandırma ve ülke ekonomisine fayda sağlama çabasındadır. Bu çabamız içerisinde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.
Adres: Yaylacık Köyü Aşağı Çakıllar Mevkii 42. Sok.
No: 8/2 Nilüfer - Bursa
Tel: (0224) 482 44 40 - 41
E-mail: info@son-mak.com.tr
Web: www.son-mak.com.tr

KİMYASAL İHTİYAÇLARINIZDA
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...

MADEN KİMYASALLARI
Ksantatlar
- Potasyum Amil Ksantat (PAX, KAX)
- Potasyum Etil Ksantat (PEX, KEX)
- Potasyum Butil Ksantat (PBX)
- Sodyum İzobutil Ksantat (SIBX)
- Sodyum İzopropil Ksantat (SIPX)
- Sodyum Etil Ksantat (SEX)
- Sodyum Butil Ksantat (SBX)
MIBC
2-etil Hekzanol
Bakır Sülfat
Çinko Sülfat
Demir Sülfat
Sodyum Bikromat
Sodyum Silikat
Sodyum Sülfür
Sodyum Sülfidrat

ENFLOC - Flokülantlar
ENFLOMAC - Koagülantlar
ENFOAM - Köpük Kesiciler
ENHYDRO 75 - Nem Düşürücü
ENCARB - Aktif Karbon

ECS KİMYA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Esentepe Mah. Zincirlidere Cad. No: 94/10 Meriç Plaza 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL
T: +90 212 356 96 86 (pbx) F: +90 212 356 15 78

www.ecskimya.com

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

BASF

Maden Kimyasalları
Lider kimya firması BASF- The Chemical Company, portföyünde kimyasallar, plastikler, performans ürünleri, tarımsal ürünler ile petrol ve
gaz yer almaktadır.

L

ider kimya firması BASF, 2011 yılındaki 73,5 Milyar
EUR cirosu ve 111.000’in üzerinde çalışanı ile kimya
sektöründe faaliyet göstermektedir. BASF, Ar-Ge departmanında görev yapan 8000 bilim adamı ile tüm
dünyada yenilikçi ve innovatif ürün tasarımında da liderdir.
BASF’nin stratejik planında yer alan ve faaliyet gösterdiği alanlardan biri olan enerji sektörüne paralel olarak petrol ve madencilik sektörü BASF için büyük önem taşımaktadır. BASF,
bu stratejinin bir parçası olarak, 2010 yılında CIBA- Speciality
Chemicals ve 2011 yılında COGNIS‘i bünyesine dahil ederekmadencilik sektöründe de lider bir firma haline gelmiştir.
Katı-sıvı ayırımı, solvent ekstrasyonu ve diğer cevher hazırlama kimyasalları ile geniş
bir ürün yelpazesine sahip
olan BASF, geleneksel ürün,
teknik kapasite, müşteri sorunlarına odaklanma, yenilikçi
ürünler ve teknik yardım ilkeleri kapsamında, Rheomax® RD ve Rheomax® ETD gibi yenilikçi
ürünlerle de sektöre katma değer sağlayan ve sektöre yönelik
çözümler sunan bir firma konumundadır.

Değeri yüksek
ürünlerden çok
daha fazlasını
sunuyoruz...

Ürün

Tanımı

Alamin® /
Aliquat®

Uranyum, vanadyum ve molibden gibi madenleri işlemek, geri kazanmak
veya saflaştırmak için kullanılan yüksek-saflıkta, suda çözünmez aminler.

Alclar®

Alclar® ürün yelpazesi alüminyum endüstrisine özgüdür ve koyulaştırıcı, yıkayıcı, süper-koyulaştırıcı, hidrat koyulaştırıcı ve yeşil çözelti filtrasyonunda kullanılmak üzere yumuşatıcı killer içerir. Ürünler ayrıca susuzlaştırma yardımcı
maddeleri ve kristal büyütme değiştiricileri de içerir.

Alcotac®

Çok çeşitli mineral substratları toplamak için kullanılan organik bağlayıcılar.
Örneğin, Alcotac® FE yelpazesi tam veya parçalı bentonit ikamesi olarak demir
cevheri peletlemesi için kullanılır.

Antiprex®

Geniş çaplı mineral işleme sistemlerinde kullanım için polimerik seyreltici,
reoloji değiştiricileri ve taş önleyici.

Drimax®

Filtre pastası ve santrifüj katılarının nem içeriğini azaltmak için özel olarak
tasarlanmış yüksek etkili yüzey aktif kimyasallar.

EnviroWet®

EnviroWet® DC-100 nakliye yollarında toz kontrolü için tasarlanmış tescilli,
yüksek biyolojik ayrışabilirliği olan bir formülasyondur. DC-100’ün eşsiz özellikleri, ürünün çözücü ekstraksiyonu ve bakteriyel arıtma işlemleri ile uyumlu
kılar.

Guartec®

Guartec® ürünleri bakır elektrolitik çıkarma, elektrolitle kaplama ve elektrolitik arıtımda kullanmak üzere tasarlanmış metalürjik kalitede yumuşatma
ajanlarıdır.

LIX®

LIX® yelpazesi çeşitli metalik katyonlarla suda çözünmez kompleksler oluşturan çözücü ekstraksiyon ayırıcıları içerir. Ayırıcıları bakır, germanyum, molibden, nikel ve paladyum gibi madenlerin ekstraksiyonunda kullanılır.

Lupromin®

Fosfat, baryum ve niobium kazanımı için kullanılan metalik-olmayan flotasyon toplayıcılarıdır. BASF ayrıca kalsiyum karbonat, barit, fluorspar ve feldspar endüstrilerine yönelik silika toplayıcılar da sunar.

Saflaştırma
Killeri

Polar kontaminantların çözücü ekstraksiyonunda organik fazdan ayırmasını
kolaylaştırmak için özel olarak geliştirilmiş asit etkileşimli killer yelpazesidir.

Magnafloc®

Geniş çaplı mineral işletim uygulamaları için tasarlanmış sentetik flokülant
ve koagülant yelpazesidir: örn. koyulaştırıcı, berraklaştırma, filtreleme ve
sentrifüjleme

Magnasol®

Elektriğin olmadığı ve böylece ayırıcı yapım ekipmanı ihtiyacını giderecek
uzak konumlar için ideal sıvı veya katı bloklar halinde bulunan flokülant ve
koagülantlar,

Rheomax®

Madencilik endüstrisinde varolan sorunlara yeni çözümler sağlamak amacıyla
gelişmiş flokülantlar (Rheomax®) yelpazesi ve Atık Yönetimine yenilikçi yaklaşımı (Rheomax® ETD) birleştirir. Özellikle, suyun kullanımı ve geri kazanımı,
işlem optimizasyonu, madenlerin ve minerallerin gelişmiş kazanımı, kaplama
alanının minimize edilmesi ve bu alanın daha hızlı rehabilitasyonu ile ilgili
konularda etkili bir üründür.

Müşteri
Mühendislik
Çözümleri

Bu ekipman, geniş çaplı uygulamalar için depolama, karıştırma, dozajlama
ve işlem denetimi için kullanılabilir ve gerek duyulursa, işlem verimliliğinin
optimizasyonunu sağlamak amacıyla tam bir anahtar teslimidir.

Bu bir reklamdır.

BASF’nin madencilik sektörüne getirdiği Rheomax teknolojisi
ilerleyen sayfalarda detaylı bir şekilde verilmektedir. BASF, gelişmiş Ar-Ge teknolojileri çalışmalarına devam etmektedir.
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Rheomax® DR
Yoğunluk ve Reoloji Teknolojisi
Rheomax® DR yelpazesi geleneksel flokülantlara kıyasla daha
fazla yoğunluk ve daha dayanıklı flokülant partiküller sunar ve
birçok farklı mineral cevher türü için etkilidir. Bütünleştirilmiş
bu şekle geçiş, lif yumaklarının katı konsantrasyonlarına ve tikiner kesme varyasyonlarına karşı daha dayanıklı hale gelmesi
anlamına gelir ve yoğun parçacık şekli aynı zamanda daha hızlı konsolidasyonu, yüksek alt yoğunluk ve düşük alt yoğunluk
akma gerilimini mümkün kılar.
Madencilik endüstrisi suyun kullanımı ve çevrede
keşif, ekstraksiyon ve atık
yönetiminin etkileri ile ilgili birçok zorluk ve konuyla
karşı karşıyadır.
Bunlar; koyulaştırıcı uygulamalarında katı/sıvı ayrışımının kullanıldığı oran
ve dereceyi artırarak ayırıcı
tüketimini azaltmayı ve
mineral ıslahını en üst düzeye çıkarmayı sağlar.
Rheomax® DR flokülantları, koyulaştırıcı verimliliği,
alt yoğunluk akımları ve
akma gerilmesinde yapılan gelişmeleri sağlayarak
katı/sıvı ayrışımı işlemlerine aşağıdaki faydaları sağlamıştır.

Artırılmış Verimliliğin Sağladığı Faydalar
EKONOMİK - Düşük maliyet, tikiner katı besleme yüzdesi ile
daha yüksek işletim,
İŞLETİMSEL - Tikiner besleme dalgalanmalarına karşı daha büyük tolerans, alt yoğunluk katılarının daha hızlı sıkılaşması

Arttırılmış Yoğunluğun Sağladığı Faydalar

Rheomax® ETD
Geliştirilmiş Atık
Kontrolü
Rheomax® ürün seçimi,
laboratuvar testleri ve
tesis denemesi konularının her aşamasında, tam
teknik hizmet ve tavsiye
ile sunulmaktadır.
Rheomax® ETD, mineral
işlem kalıntılarının yapısal ve drenaj özelliklerini değiştirmek ve kontrol etmek için yeni
teknolojilerin kullanıldığı bir atık yönetimi yöntemidir.
Atık yoğunlaştırıcılar yüksek akma gerilimi ile genellikle son
güçlendirme bölgesine kadar uzun mesafelerce pompalanan
yüksek yoğunlukta alt akım oluştururlar. Daha sonra atıklar biriktirilir, kurutulur ve son olarak ıslah edilir.
Rheomax® ETD, işlem görmüş çamurdan ani su tahliyesini etkileyerek, tanzim noktasında atıkları katılaştırma kabiliyetine sahiptir. Bu, atıkların kuruma süresini hızlandırır, daha küçük atık
kaplama alanı ortaya çıkarır ve serbest bırakılmış suyun işleme
daha hızlı dönmesine olanak sağlar.
Bu işlem, kömür, aluminyum, silis kumu, altın, gümüş ve bakır
gibi maden endüstrilerinin atık yönetiminin geliştirmesinde etkili bulunmuştur.

Atık Bölümleri Katılaştırma İle Elde Edilen Faydalar
EKONOMİK - Boşaltım alanının ömrünü uzatma, sigorta maliyetlerini azaltma
İŞLETİMSEL - Çamur yerleşim kontrolü, boşaltım alanını tekrar
işlemeyi gerektirmez
ÇEVRESEL - Kalın ve ince materyallerin aynı anda tasfiyesi, daha
hızlı gezilebilir yüzey

Geliştirilmiş Su Tahliyesi İle Elde Edilen Faydalar
EKONOMİK - Azaltılmış buhar kayıpları

EKONOMİK - Artırılmış yıkanmış madenlerin kazanımı, artırılmış
konsantrasyon kazanımı

İŞLETİMSEL - Geri dönüşüm için daha fazla hacim, İnce tanelerin kirlenmesini ortadan kaldırma

İŞLETİMSEL - Artırılmış CCD yıkama verimliliği

ÇEVRESEL - Daha fazla temiz su gereksinimi

ÇEVRESEL - Artırılmış su kazanımı, daha az kalıntı artık hacmi,
daha az artık kaplama alanı, daha kısa artık rehabilitasyon süresi

Azaltılmış Kaplama Alanının Sağladığı Faydalar

Daha Az Akma Gerilmesinin Sağladığı Faydalar
EKONOMİK - Daha yüksek alt yoğunluklarda çalışma, geliştirilmiş filtreleme kinetikleri, daha az enerji tüketimi
İŞLETİMSEL - Daha az tarak torku, daha az pompa basıncı

EKONOMİK - Daha az arazi yönetimi ücreti, daha az hareketli
ekipman,
İŞLETİMSEL - Daha düşük rehabilitasyon ücretleri
ÇEVRESEL - Daha hızlı rehabilitasyon süresi, daha düşük enerji
tüketimi
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RHEOMAX® mühendislik ekipmanları diğer polimer ve toz
ürünlerde de kullanılan aşağıdaki ekipmanları içerir:
•• RHEOMAX® toz biriktirme birimi
•• Çözelti hazırlama sistemleri – tozu direk çamur uygulaması
için hazır olan düşük-konsantrasyonlu çözeltide çözündürmeyi sağlar
•• Kontrol sistemleri - Elle kumanda üstünlüğü ile çözelti hazırlama sistemleri için tamamen entegre otomatik kontrol sağlar
•• Dozaj pompaları - RHEOMAX® ürününü işlemde seyreltme
veya seyreltme olmaksızın işleme sokar.
•• Otomatik dozajlama kontrolü - RHEOMAX® dozajlama gerekliliklerini uygulama noktasında minimize ve optimize
etmek için tamamen entegre edilmiştir

•• Geniş uygulama alanı (Düşük ve yüksek tenörlü cevherler ve
ayrıca arsenikler gibi)

•• Yüksek saflıkta katot bakırı üretimi
Kil ile Arıtma
Arındırma killeri (F1/F20/F20X) yüzey aktif maddeleri proses
bakır SX organik çözeltilerinden gidermek için kullanılır.
Faydaları;
•• Ekstraksiyon ve sıyırma kinetiğinde iyileştirme
•• Faz ayrımı süresinde azalma
•• Düşük organik kayıpları
•• Elektrolite düşük safsızlık transferi (örn. Fe, Cl, Mn & NO3 )

Guartec® reaktifleri
RHEOMAX® ürünleri tanker dağıtım da dahil olmak üzere çeşitli
paket boyutlarında mevcuttur.

Hidrometalurji İçin Yenilikçi Çözümler
Solvent Ekstraksiyon
Madencilik çözümleri 60
yılı aşkın süredir Solvent
Ekstraksiyonu (SX) ile ilgilenmektedir. Bugün BASF
bakır ve uranyum SX reaktif tedariğinde market
lideridir. Ayrıca nikel, kobalt, PGM gibi diğer alanlar da hizmet sunmaktadır. SX reaktifleri dünya
çapında LIX®, Alamine®
and Aliquat® markaları
altında pazarlanmaktadır.
BASF’in elektrolitik kazanım alanındaki ürünleri
arındırma killeri ve pürüzsüz katot eldesi için katkı maddeleridir.
Pazar lideri olan BASF hidrometalurji alanında sürdürülebilir yenilikçi kimyasallar ve teknolojiler geliştirmek için çalışmalarına
devam etmektedir.

BASF’in elektroliz katkı maddeleri, bakır elektrolizi, elektro kaplama ve elektrolitik rafinasyon işlemlerinde kullanılmak için tasarlanmış metalürjik kalitede, guar-bazlıdır.
Faydaları;

•• Katotta dendritik birikimi azaltarak elektrik kısa devrelerinin
azaltılması

•• Daha parlak, daha yoğun ve yüksek kaliteli katot bakır üretimi

Nikel/Kobalt
LIX® Solvent Ekstraksiyon reaktifleri
LIX® 84IC-NS amonyaklı sıvıda ekstraksiyon çözümlerinden nikel SX reaktifi olarak kullanılır.
Faydaları;

•• Çok etkili Ni ekstraksiyonu ve kazanımı
•• Yüksek saflıkta Ni katotu üretimi
•• Nikelsiz sıvıda SX reaktifi çözeltilerinden kolay kobalt çökeltmesi

Aluminyum
Alclar®

Bakır

Alclar® kristal büyütme değiştiricileri verimli çözeltilerde bulunan istenmeyen organik kirlilikleri stabilize eder.

LIX® Solvent Ekstraksiyon reaktifleri
BASF bakır için seçimli geniş bir hidroksi oksim tipi SX reaktifi
yelpazesine sahiptir.
•• Ketoksimler - Orta derecede güçlü SX reaktifleri, yüksek net
metal transferi sağlayarak kolay sıyırma.
•• Modifiye Aldoksimler - Güçlü SX reaktifleridir. İsteğe bağlı
olarak proses ve uygulamalara yönelik ihtiyaçları karşılamak
adına sıyırma işlemini uygun hale getirmek için düzenleyici
reaktif gerekir.
•• Aldoksim/Ketoksim karışımları - İsteğe bağlı olarak özel proses ihtiyaçlarını karşılamak için formulize edilebilir.
Faydaları;
•• Bakırın diğer metaller (örn. Fe, Co, Ni, As, Mn ) seçimli olarak
ekstraksiyonu
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Faydaları;

•• Alümina trihidrat çökeltmesini artırır.
•• Alümina kristallerinin artışını kolaylaştırır.
Daha fazla bilgi için www.basf.com/miningsolutions web adresine
başvurunuz.
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. - Maden Kimyasalları Bölümü
Bölge Müdürü: Bora Çağlar
e-mail: bora.caglar@basf.com
Satış Müdürü: Ersin Özarslan
e-mail: ersin.ozarslan@basf.com
Yer altı madenciliği ile ilgili geniş bilgi ise BASF ın diğer bir bölümü olan
MEYCO ile temas kurunuz. www.meyco.basf.com

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Boart Longyear LX6:

Bülent Şahhüseyinoğlu
Genel Müdür - Petrol ve Doğ. Gaz Müh.
Mapek Makine ve San. Ltd. Şti.
bulent@mapek.com
Gökhan Nasuh
Satış Müdürü - Maden Mühendisi
Mapek Makine ve San. Ltd. Şti.
gokhan.nasuh@mapek.com

Makineniz İşsiz Kalmasın
Değişken formasyon koşulları nedeniyle aynı bölgede hem rotari, hem
ters sirkülasyonlu, hem de karotlu sondaj ihtiyacına tek makineyle cevap
verebilmek... Üstelik makinayı yerinden bile kaldırmadan ve Boart Longyear tecrübesiyle...

Y

alnızca sondajcılıkla geçen 120 yılın ardından Boart
Longyear sadece karotlu sondajlarda değil, galeri
hazırlık - maden üretim, jeoteknik - inşaat, su ve jeotermal sondaj alanlarında da birinci sınıf ekipman
ve personelleriyle bütün dünyada hizmet vermektedir. Bu
alanlarda kazandığı köklü saha tecrübelerini yansıtarak pazara sunduğu ekipman ve sondaj makineleri de müşterilerine
yarının çözümlerini sağlama amacı taşımaktadır.
Jeoteknik ve inşaat sondajlarında dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı zeminlerde yürüttüğü delgi, örnekleme, enstrümantasyon ve test çalışmaları sonucunda kazandığı tecrübeler, firmanın, zemin örneklemeden DTH’lara, SPT’den auger sondaj
makinelerine uzanan geniş bir yelpazede ürün gamına sahip
olmasını sağlamıştır.

Çok amaçlı sondaj makinesi ailesinin en büyük üyesi olan LX6,
wireline sondaj, konvansiyonel sondaj, DTH sondajı, rotary sondaj, auger sondajı ve RC sondaj gibi farklı operasyon ihtiyaçlarına tek makine ile cevap verebilmenizi sağlıyor.

Boart Longyear LX6 Teknik Özelliklere Genel Bakış
Güçlü çelik paletleri ve hidrolik-teleskopik kulesi ile bir yandan
hızlı mobilizasyon sağlarken, diğer yandan 53 kW Deutz motoru ve 5600 kg çekme kapasiteli kulesi ile güvenilir operasyon
imkanı sunuyor. Yalnızca 6,2 ton ağırlığa ve 6,8 metrelik kuleye
sahip olmasına rağmen, 6 metrelik tij çekebilme, NQ™ çapta 350
metre sondaj yapabilme, 220 milimetreye kadar boru sürebilme, 45˚’ye kadar açılı çalışabilme ve 8,5” çapta 175 metre rotary
sondaj yapabilme özellikleriyle beklentilerin üstüne çıkıyor.
Dergi Kapasiteleri

LX6, wireline,
konvansiyonel,
DTH, rotary,
auger ve RC gibi
farklı sondaj
ihtiyaçlarına tek
makine ile cevap
verebilmenizi
sağlıyor

Tüm bu tecrübeler ışığında
tasarlanan ve kısıtlı çalışma
ortamlarında farklı tip mühendislik ihtiyaçlarına cevap
verebilmek üzere üretilen çok
amaçlı sondaj makinesi segmentinde, firmanın en çok
tercih edilen makinesi olan
Deltabase 525 modeli, güncel ihtiyaçlar doğrultusunda
geliştirilerek yeni LX6 modeli
üretildi ve sondaj dünyasının
kullanımına sunuldu.

Kuyu Derinliği (metrik)

Kuyu Derinliği (geleneksel)

1,150ft

Karotlu Sondaj
NQ / NQ2’’ NV /NV2’’

350m

HQ / HV

220m

710ft

PQ / PV

145m

480ft

SQ

90m

290ft

175m

570ft

15 - 20m

49 - 65ft

Rotari Sondaj (Tricone)
Kuyu Çapı 216 mm (8.5 in)
Auger Sondaj
Kuyu Çapı 150 mm (5.9 in)
Dth Sondaj Paketi
Maksimum DTH çekiç çapı

98mm (3-7/8 in) @ max 17,2 m3/min @ max 24 bar

Maksimum delgi kapasitesi

290m

950ft

Önerilen kuyu çapı

115mm

4.5in

Maksimum kuyu çapı

127mm

5in

Önerilen tij çapı

76.1mm

3in

Bu bir reklamdır.

Arazi koşullarında en doğru ve verimli pozisyonlamayı yapabilmek üzere tasarlanan kule, aşağı doğru hidrolik olarak 1000 mm.
kaydırılabilmektedir. Yana doğru hidrolik olarak kayabilen kafası
sayesinde takım çekme ve tij merkezleme işlemleri daha hassas
ve kolay gerçekleştirilirken, ikili alt çeneleri sayesinde tij sökme
ve bağlama işlemi hızlı ve güvenli bir biçimde yapılabiliyor.
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Opsiyonel Top Head Sistemi

Kontrol Paneli

LX6’nın ihtiyaçlarınıza özel geliştirilmiş DD52 ve HY79 kafa alternatiflerinden uygun olanı seçerek, isterseniz darbe sönümleyiciler (shock absorber) sayesinde DTH sondajlarında veriminizi artırabilir, isterseniz 6400 Nm tork ve 800 rpm ile performansınızı artırabilirsiniz.

LX6’nın kontrol paneli sade ve ergonomik bir tasarıma sahip olmasının yanı sıra hareketli yapısı sayesinde dar alanlarda operatöre kusursuz bir görüş ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Operasyon sırasında çıkarılıp kullanılabilen
hareketli kontrol paneli

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Maden Jeologları

Derneği
Ali Vedat Oygür
Maden Jeologları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
baskan@mjd.org.tr

M

adencilik sektöründe faaliyet gösteren jeoloji
mühendislerinin bir çatı altında toplanması, günümüze kadar fikir olarak her daim konuşulmuş
bir konudur. Ancak çeşitli nedenlere bugüne
kadar bu fikir hayata geçirilememiştir. Bu bağlamda ülkemizde maden (metalik, endüstriyel hammaddeler, doğal taşlar,
süs taşları, fosil katı yakıtlar, radyoaktif mineraller) jeolojisine dayalı bilimleri ilerletmek ve bu konularda çalışan jeoloji
mühendislerini bir araya getirmek amacıyla 11 Kasım 2011
tarihinde Ankara’da Maden Jeologları Derneği kurulmuştur.
Derneğimizin amaçları arasında;

•• Madencilik sektöründeki arama, geliştirme, işletme ve işlet••
••
••
••
••

me sonrası aşamalarda jeoloji bilimine dayalı teknik ilerlemeleri teşvik etmek,
Ülkemizde çevre ve insan sağlığına duyarlı madenciliğin yapılmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak,
Madencilik faaliyetlerinin ekonomik ve sosyal kalkınmaya
olan etkilerinin sektöre ve kamuoyuna aktarılmasına ve bu
konudaki bilinçlendirilme çalışmalarına katkı sağlamak,
Tüm dernek üyelerine bilimsel araştırma ruhunu aşılamak,
Maden jeolojisine ve diğer bilimlere ait yenilikleri üyelerine
aktarmak,
Maden jeologlarının konularında uzmanlaşmaları için her
türlü çabayı göstermek, yer almaktadır.

Madencilik sektöründe çalışan jeoloji mühendislerinin Maden Jeologları Derneği çatısı altında bir araya gelmesi ile aynı
iş kolunda çalışan üyelerimiz arasında bir yandan mesleki dayanışma sağlanırken diğer yandan da olması gereken mesleki
rekabet korunacaktır. Birbirine zıt gibi görünen bu yapı sağlam
temellere oturtularak;
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•• Mesleki dayanışma sayesinde farklı firma ve kuruluşlarda
••
••
••

çalışan meslektaşlarımızın birbirlerine karşı sorumluluğu ve
paylaşımı artacaktır.
Aynı çatı altındaki üyelerimiz mesleklerini yerine getirirken
olması gereken mesleki rekabet sırasında etik kurallarına
bağlı kalınmasına ve sektörde yer alan firma ve kurumlara
saygılı olmalarına dikkat edilecektir.
Maden jeolojisinin doğasında bulunan “gizlilik” ilkesine
önem verilerek üyelerimiz arasında manevi anlamda baskı
oluşması önlenecektir.
Madencilerin yöre halkıyla ilk ilişkisi aramalar sırasında başladığından, madenciliğin geneli ve projenin özelinde kamunun doğru bilgilendirilmesini ve “yerleşmiş yanlış bilgilerin”
düzeltilmesini sağlamak derneğimiz üyelerinin asli görevi
olacaktır.

•• Dernek bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sonucunda
••
••
••

••
••

sektörde görülen yanlış madencilik uygulamalarının düzeltilmesi ve bazen projelere katkıda bulunulması sağlanacaktır.
Maden Jeologları Derneği amaçlarını gerçekleştirmek için
aşağıdaki faaliyetleri yürütmeyi planlamaktadır.
Madencilik sektörünün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla diğer STK, kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak calışmalar yürütmek ve desteklemek, sektörle ilgili yasama süreçlerine katılmak ve katkıda bulunmak.
Üyelerimizin mesleki ve teknik bilgi ve deneyimlerini geliştirmeye yönelik kurs, seminer ve konferans gibi eğitim programları hazırlamak, dünya standartlarında uygulamalar gerçekleştirmek ve maden jeologlarının konularında uzmanlaşmaları için her türlü çabayı göstermek.
Uluslararası benzer kuruluşlar ile temaslarda bulunmak ve
koordineli bir sekilde faaliyetler gercekleştirmek, bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
Derneğin amaçları doğrultusunda yazılı ve görsel ortamlarda her türlü yayın ve bültenleri çıkartmak ve üyelerine dağıtmak.

Günümüzde, gelişmiş ekonomilerdeki madencilik yatırımları,
liberal ekonomi mekanizmaları içerisinde yer alan borsalardan
hisse senetleri yoluyla finanse edilmektedir. Yatırımcının doğru
seçim yapabilmesi için en önemli başvuru kaynağı da yeterli
kalitedeki verilerin belirli bir deneyim ile yorumlanması esasına
dayanan, güvenilir rezerv ve kaynak tahmin raporlarıdır.
Ülkemizde henüz maden borsası kurulmamıştır. Az sayıdaki
yerli sermayeye dayalı madencilik şirketleri İMKB’de, yabancı
sermayeye dayalı diğerleri de yurt dışındaki maden borsalarında değerlendirilmektedir. Yerli ve yabancı özel sermaye tarafından yapılan büyük yatırımlarla, özellikle 90’lı yıllardan itibaren,
hızla büyüyen madencilik sektörümüzde maden aramaları ile
güvenilir rezerv ve kaynak raporlandırmaları için nitelikli, “Uzman Maden Jeologu” ihtiyacı fazlasıyla duyulmaktadır.
Maden jeolojisine yönelik arama ve kaynak-rezerv raporlandırmaları konusunda ülkemizde şu ana kadar herhangi bir standart oluşturulmamıştır. Madenciliğimizin gelişip büyümesinde
önemli bir yeri olan MTA’nın kendi bünyesine dönük standartlaşma çalışmaları ile madencilik sektöründe kalitenin yükseltilmesi amacıyla MİGEM’in, Maden Kanunu kapsamında getirmeye çalıştığı yenilikler bu çerçevede önem kazanmaktadır.
Meslekte uzmanlaşmanın ilk adımı konuya özel bir eğitim programından geçmektedir. Maden Jeologları Derneği, ülkemiz madencilik sektörünün ihtiyacı olan üstün kalitede uzman maden
jeologlarının yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla uluslararası seviyelere yakın, bir dizi eğitim programı planlamaktadır. Önümüzdeki günlerde başlaması öngörülen bu eğitim programları,
seviyesi ve ağırlığı artarak her yıl düzenli olarak yapılacaktır.
Bu eğitim programları sonucunda; hızla büyümekte olan Türkiye madencilik sektörünün ihtiyaç duyduğu ve uluslararası
standartlarda maden araması yapabilecek, bulduğu rezerv ve

kaynakları belirli bir güvenilirlik seviyesinde raporlayabilecek,
uzmanı olduğu konularda tam bir bilirkişi niteliğine kavuşacak
olan Uzman Personel (QP) kimliğine kavuşma yolunda kat edilmesi gereken yol haritası çizilmiş olacaktır.
Bu hedef bir yandan ülke genelinde madencilik sektöründe verilen teknik hizmetlerin kalitesini yükseltirken diğer yandan da
Uzman Personel (QP) seviyesine ulaşan jeoloji mühendislerinin
özlük haklarının gelişmesini sağlayacaktır. Genç mühendisler
ve öğrenci mühendis adayları için de ulaşılması amaçlanan bir
hedef ortaya konularak gelişme süreçlerinde pozitif bir motivasyon sağlanmış olacaktır.
Maden arama aşamasında kaliteli ve güvenilir bir teknik hizmet
alma fırsatını bulan madencilik sektörü de yatırımlar için daha
cesaretli ve kararlı davranabilecektir. Yeni yatırımlar yeni istihdam alanları yaratacağından pozitif bir döngü şeklinde birbirini
izleyen bu adımlarla ülke genelinde ciddi bir gelişme sağlanacağı öngörülmektedir.
Maden Jeologları Derneği bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan bu eğitim programlarında, uluslararası platformlardan
Uzman Personel (QP) ünvanı almış Derneğimiz üyesi eğitimciler
görev alacaktır. Özellikle genç meslektaşlarımız için çok değerli
olacak bu programların ileri aşamalarda tamamıyla profesyonel
bir kimliğe büründürülmesi planlanmaktadır.
İletişim: Zülal Dikmenli (Koordinatör)
Adres: Farabi Sokak 7/2 Çankaya-Ankara
Tel: (0312) 428 76 54
Faks: (0312) 428 76 55
E-Mail: zulald@mjd.org.tr
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Metrans Makina,
Kalite Anlayışıyla Fark
Yaratıyor
Akışkan transferleri, endüstriyel pompalar ve tamamlayıcı ekipmanlar konusunda faaliyet gösteren Metrans Makina, distribütörlüğünü
yaptığı firmalarla birlikte oluşturduğu güçlü ekibi ile maden sektörüne verdiği hizmetleri sürdürüyor. Metrans Makina Genel Müdürü Vedat Kirişçi ile bir röportaj gerçekleştirerek firma hakkında en güncel
bilgileri ve madencilik sektörüne verdikleri hizmetleri kendisinden
öğrendik.

Madencilik Türkiye (MT): Maden sektörüne ağırlıklı olarak akışkan transferi ve pompa alanında
hizmet veriyorsunuz. Ürünlerinizden bahseder
misiniz?
Vedat Kirişçi (VK): Metrans Makina olarak, sıvı akışkan
transferi uygulamaları, endüstriyel pompalar ve diğer tamamlayıcı ekipmanlar konusunda faaliyet gösteren, sektörün öncü
firmalarından biriyiz. Faaliyetlerimiz her türlü sıvı akışkanın
transferinde kullanılan pompaların mühendisliği, yurtdışından
temini, ihtiyaca göre montajı, işletmeye alınması ile satış sonrası
hizmet ve bakımların yerine getirilmesinden oluşmaktadır.
1991 yılında kuruluşumuzdan
beri kendi alanlarında dünya
sıralamasının ilk basamaklarında yer alan Pennsylvania
Crusher, Abel, Wilden Pump,
Watson Marlow (Bredel), Jesco, Lutz, Uraca, PF Pumpen,
Weir Minerals (Warman) gibi
üreticilerin Türkiye distribütörü ve satış sonrası hizmet
sağlayıcısıyız. Üretici firmaların yenilikçi ve teknolojinin
öncülerinden olmaları, müşterilerimize modern ürün
seçeneklerini ve en uygun
çözümü sunmaya olanak tanımaktadır. Ürün yelpazemiz
çeşitli pompa, cevher besleyici, kırıcı ve sınıflandırıcı, vana, hidrosiklon ve değirmen astarlarından oluşmaktadır.

Bu bir reklamdır.

Müşterilerimize,
satmış olduğumuz
ekipmanlarla
ilgili çıkabilecek
sorunlarda çabuk
çözüm getiren,
daha avantajlı
fiyatlarla servis
hizmeti verebilen
bir şirket olmayı
hedefliyoruz
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(MT): Portföyünüzde kırıcılar, sınıflandırıcılar ve
besleyicilerin de yer aldığını biliyoruz. Bu ürünler
hakkında bilgi verir misiniz?
(VK): Portföyümüzde bulunan ABD menşeili Pennsylvania
Crusher ve Gundlach Crushers kırıcıları ile Jeffrey Rader sınıflandırıcı ve besleyicileri, K-Tron International çatısı altında bir arada
bulunmaktadır.
Ürün yelpazemizdeki kırıcılar 30’dan fazla modelde ve 400’den
fazla farklı ebatta sunulmaktadır. Kırılacak ürünün boyutu bu
ekipmanlar sayesinde 150 mm’den 5 mm’ye kadar değişik par-

Pennsylvania Crusher Kömür Kırıcısı

Abel Diyaframlı Çamur Transfer Pompası

çacık boyutlarına indirilebilmektedir. Kırıcılarımız yüksek verimlilik, uzun servis ömrü ve düşük bakım gereksinimi özellikleriyle
tanınmakta ve tercih edilmektedir.
Sınıflandırıcılarımız ise kabuklaşmış parçacıkların ayrılması ve
boyutlandırılması, kalınlığa göre ayrıştırma, ince ayrıştırma işlemlerini yapan ekipmanlardan oluşmaktadır.
Titreşimli cevher besleyiciler, saatte 1800 ton besleme kapasitesine ulaşabilmektedir. Temel olarak elektromanyetik ve elektromekanik olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Yürütülen Ar-Ge
çalışmaları sayesinde, besleyicilerimiz kırılacak ürünü doğrudan
kırıcı içerisine eşit olarak dağıtabilmektedir. Bu sayede, endüstrinin lider kuruluşları üretimlerinde % 15 ile % 20 arasında artış
sağlayabilmiş ve daha iyi bir sınıflandırma sağlarken kırıcı astarlarının ömürlerini de % 10 oranında arttırabilmişlerdir.

(MT): Temsilciliğini yaptığınız markalardan bahseder misiniz?
(VK): Yukarıda anlatılanlar dışında ürün yelpazemizde yer alan
madencilik sektörüne yönelik başlıca ürünler;

•• ABEL marka elektrik motorlu diyaframlı ve pistonlu çamur
pompaları ile katı çamur transfer pompaları

•• BREDEL marka hortum (Peristaltik) pompalar
•• WILDEN marka hava tahrikli çift diyaframlı pompalar
•• JOHSTADT - PF PUMPEN marka burgulu pompalar
•• JESCO marka diyaframlı dozaj pompaları
•• LUTZ marka varil ve konteyner pompaları
•• WEIR MINERALS - WARMAN marka ağır hizmet santrifüj ça-

ve atık su sektörleri ile ilgili uygulamalar olmak üzere, Türk ve
yurt dışı müteahhitler ile Kuzey Irak, Mısır, Tunus, Türkmenistan,
Kazakistan gibi ülkelerdeki projelerde yer almaktadır. Maden
sektöründe de komşu ülkelerden Azerbeycan’da müşterilerimiz
bulunmaktadır.

(MT): Sizce, sizi rakiplerinizden ayıran en büyük
özellikler nelerdir?
(VK): Metrans’la çalışmanın avantajlarını şöyle sıralayabiliriz;

•• Temsilcisi bulunduğumuz firmaların uygulama bilgisi birikimi

•• Ürünlerimizin kalitesi
•• Değişik uygulamalara
••
••
••

baştan
sona çözüm sağlayabilecek
Bredel Hortum Pompa
mühendislik birikimi ve geniş
ürün yelpazesi
1991’den beri biriktirdiğimiz pazar, uygulama ve ürün bilgisi
Müşterilerimizin ihtiyacına uygun uzmanlaşma için departmanlaşma
Eğitimli ve deneyimli uzmanlar tarafından sunulan satış sonrası hizmetler

(MT): Servis kaliteniz ve ağınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
(VK): Son 5 yıldır servis konusunda ciddi yatırımlar yaptık

mur pompaları, hidrosiklonlar ve vanalardır.

(MT): Ülkemizde büyük maden firmalarıyla çalıştığınızı biliyoruz. Yurtdışına da hizmet veriyor
musunuz? Mesela komşu ülkelerde müşterileriniz
var mı?
(VK): Müşterilerimizin büyük bir kısmı Türkiye’nin en büyük
500 firmasından oluşmaktadır. Sektördeki referanslarımızdan
bazıları Koza Altın, Çayeli Bakır, Eti Maden, Eti Bakır, Eti Krom,
Eti Gümüş, Soda Sanayi, Cam-İş Madencilik, Park Grup, Çine
Akmaden olarak sayılabilir. Şirketimiz başta petrol, akaryakıt, su

Pennsylvania Crusher Kömür Kırıcısı
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ve yapmaya da devam ediyoruz. Türkiye’de gelişen maden sektörünün sorunlarından önemli biri, yurt dışı tedarikçiklerden
satın alınan ekipmanlara zamanında ve ekonomik bir şekilde
servis hizmeti alamamaktır. Maden sektörünün tercihi olmak
için, satmış olduğumuz ekipmanlarla ilgili çıkabilecek sorunlarda müşterilerimize çabuk çözüm getiren daha avantajlı fiyatlarla servis hizmeti verebilmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla, başlıca
faaliyet alanımız olan pompaların devreye alınmasında ve arıza
tespitlerinde gerekli kaplin ayarı, ısı ve vibrasyon gibi ölçümlerde kullanılan cihazlara yatırım yapmaya devam ediyoruz. Teknik
kadromuzu yurt içi ve yurt dışı eğitimlere gönderiyoruz. Gezici
servis aracımız ve teknik ekibimiz ile müşterilerimize tesislerinde hizmet verebilme imkanına sahibiz. Yeni olarak da, müşterilerimiz ile kestirimci bakım
sözleşmeleri yapmaya başladık ve bu tarz çalışmaların
ileride daha da önem kazanacağı düşüncesindeyiz.

(MT): Eğitime önem
veren bir firmasınız.
Bu kapsamda her yıl
farklı illerde ürünlerinizin kullanımı ile ilgili seminerler düzenliyorsunuz. Eğitime
yaklaşımınız ve seminerleriniz hakkında
bilgi verir misiniz?
(VK): Ana faaliyet konumuz zor akışkanların
transferinde
kullanılan
pompalar ve tamamlayıcı
ekipmanlardır. Diğer sek-
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törlerde olduğu gibi, maden sektöründe de karşımıza çıkan
her farklı uygulamada pompa ve ekipman seçimlerini doğru
yapmamız gerekiyor. Doğru seçim, konusunda hem iyi eğitilmiş, hem de tecrübe sahibi mühendis kadroları ile mümkün
olur. Bu nedenle, teknik kadrolarımızın eğitimleri önem verdiğimiz konuların başında gelir. Şirket içi eğitimlerimizin dışında,
yurt dışı tedarikçi firmalarımız ile birlikte müşterilerimiz için her
yıl seminerler düzenlemekteyiz. Bu yıl İstanbul, Ankara ve İzmir
dışında ilk defa olarak Adana ve Gaziantep’te katılımın yoğun
olduğu pompa uygulamaları ile ilgili iki seminer düzenledik.
Seminerlerimizi mümkün olduğu kadar sektörel bazda düzenlemeye çalışıyoruz. Büyük tesislere sahip müşterilerimize tedarikçilerimiz işbirliğinde özel seminerler de veriyoruz.

(MT): Ülkemiz maden sektörü son yıllarda yükselen bir ivmeyle sürekli büyüyor ve gelişiyor. Sektöre hizmet veren bir firma olarak gelecekte madencilik sektöründen beklentileriniz nelerdir?
(VK): Madencilik sektörünün yaşamakta olduğu parlak dönemin yakın gelecekte de hızlanarak sürmesi beklentisi içerisindeyiz. Özellikle uluslararası maden şirketlerinin Türkiye’de yatırım
yapmaları, bu sektörlere hizmet veren bizim gibi tedarikçi firmaların hizmet anlayışını olumlu yönde etkilemesi kaçınılmazdır.
Kaliteli ve konusunda uzmanlaşmış kadrolar ile hizmet veren
kurumsal firmalar daha çok rağbet görecek, maden sektörünün
çözüm ortakları olmaya devam edeceklerdir. Rekabet ortamı,
ister istemez sektöre sürekli ve daha ekonomik hizmet vermemizi zorlayacaktır. Madencilik sektörünün Türkiye’deki geleceğine dönük bu öngörüyle daha geniş imkanlara sahip modern
tesis ve teknik hizmet kadroları gibi önemli yatırımları programa
almış bulunuyor ve konusunda Türkiye’nin ve bulunduğumuz
coğrafyanın lider firması olarak da faaliyetlerimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz.

Türkiyedeki tüm altın madenlerininin seçimi!

Kauçuk contalı aç-kapa
ve kontrol vanaları

PTFE contalı asit vanaları

Vanalar arızalandı. Tesis tamamen durdu.

Aşındırıcı dayanımlı çamur
ve granül Pinç vanaları

14 saatlik üretim kaybı var. Yedek parça mevcut
değil. Bu kadarı yeter! Bu tam EBRO ya göre
bir iş. Böylece dünyanın heryerinde acil yardım
ve sürekli sabit kalite alabileceğim.
Bıçaklı sürgülü vanalar

VANA UZMANLARI

A L M A N K A L İ T E Sİ

EBRO ARMATUREN Otomasyon
Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Tel: (216) 364 99 03 - 04
www.ebro.com.tr
teknik@ebro.com.tr
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bauma 2013’teki

Yenilikler ve Beklentiler
Madencilik sektörünü de yakından ilgilendiren ve dünyanın en büyük inşaat ve maden makinaları fuarı olan “bauma 2013”, bu yıl Türk üreticilerin
de yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Şu ana kadar 110’dan fazla Türk firmanın
katılımcı olarak yer almasının kesinleştiği bu büyük etkinlikle ilgili olarak,
organizatör Messe München firmasının Baş Temsilcisi, SEO’su ve Fuarlar
Genel Müdürü Dr. Wolf-Dietrich Müller ile bir röportaj gerçekleştirdik. Her
sorumuza içtenlikle detaylı cevaplar veren Dr. Müller ile yaptığımız bu
söyleşiyi keyifle okuyacağınızı düşünüyoruz.
Madencilik Türkiye (MT): bauma 2013’ten beklentileriniz nelerdir? bauma 2010 ve bauma Çin ile
kıyaslarsak, en büyük farklar nelerdir?
Dr Wolf-Dietrich Müller (WDM): İlk olarak bauma

Bu bir reklamdır.

2013’te, inşaat makinaları endüstrisi inovasyon periyodu direkt
olarak 3 yıllık bauma fuarı periyodu ile bağlantılı olduğu için
birçok yenilik bekliyoruz. Endüstrinin, Ar-Ge odağında enerji
tasarrufu, maliyet verimliliği, kaynak dostu ve aynı zamanda
kar getiren üretim ve inşaat
teknolojileri bulunmakta. Bu
bauma, dünya
sebeple bir çok yeni ürün ve
çapındaki en
teknoloji görmeyi bekliyoruz fuarda. Buna ek olarak
önemli inşaat
bauma, birçok ‘canlı uygulamakinaları
ma’ içeriyor. Firmalar sadece
endüstrisi ticaret
makinalarını ve yeniliklerini
fuarı ve dünyadaki göstermekle kalmıyor, aynı
zamanda da kendi stantlaen büyük
rında yüksek kalite şovlarıyla
da kendilerini ön plana çıgösteridir
karıyorlar. Bunun ötesinde,
bauma’da yapılacak olan madencilik sektörüne odaklı sunumları ve panel oturumlarını içerecek olan Forum’dan da bahsetmek isterim.
2010’a göre en büyük değişiklikler; genişletilmiş sergi alanı (bauma, dünyadaki en büyük gösteri olmasına rağmen sergi alanını 15.000 m2 daha arttırarak 570.000 m2’ye çıkardı.), büyüyen
madencilik sektörü ve yeni partner ülkemiz, Güney Asya’nın en
büyük ülkesi olan Endonezya. Büyüme eğiliminde olan Endonezya, bu eğiliminden dolayı tüm dünyanın inşaat ve madencilik ekipmanları üreticilerinin büyük ilgisini çekiyor.
bauma ve bauma Çin’in en büyük farkı ise ölçeği diyebiliriz.
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Almanya’da düzenlenen bauma, bauma Çin’den iki kat daha
büyük bir etkinlik.

(MT): bauma 2013’ün, 570.000 m2 alanda gerçekleştirileceğini belirttiniz. Bu fuar alanındaki
artışın sebebi katılımcı firma sayısındaki artışa
mı bağlanıyor yoksa sergilenecek ürünlerin çeşitliliğine mi? Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir
miyiz?
(WDM): Bir çok katılımcı bauma’daki alanlarını büyüterek
görünürlüklerini arttırmak istediklerini belirttiler. Ayrıca geçtiğimiz yıldan daha fazla bir katılımcı sayısına ulaşmayı beklemekteyiz. Bu sebepten, inşaat makinaları sektörü şüphesiz çok
güçlü ve geçtiğimiz on yılda da istikrarlı bir çizgide olduğunu
kanıtlamış durumda. bauma’ya katılım düşünüldüğünde ne şu
an yaşanan kriz, ne de önceki kriz, neyse ki bu sektör üzerinde
kötü bir etki yaratamadı. Hatta tersine, genişlemiş olan sergi
alanımıza rağmen, yaşanan yoğunluktan dolayı yeni gelen firma başvurularını beklemeye almak zorunda kaldık.

(MT): bauma 2013’e hangi sektörlerden katılımcı
ve ziyaretçi gelecek? Sektör ve makine yelpazesi
olarak gelecekteki düşünceleriniz nelerdir?
(WDM): Biz yalnızca inşaat
ve maden sektörlerinde kullanılan makinalar hakkında
çalışıyoruz. bauma’da bunlar
yer alacak. Fuardaki ürün yelpazesi sistematik olarak inşaat
ve maden sektörlerindeki tüm
aplikasyonları içerecek şekilde
hazırlanmaktadır. Ürün grupları temel olarak dört kategoride
toplanmaktadır. Bunlar: “her

türlü inşaat alanı”, “madencilik, hammaddelerin çıkarılması ve
işlenmesi”, “bina inşaatı malzemeleri” ve “hizmet sağlayıcıları ile
bunların bileşenleri”.

(WDM): bauma en basit tanımıyla “dahil olunması gereken bir

Önceki cevabımda da belirttiğim gibi inşaat makinaları endüstrisinin inovasyonu, bauma’nın 3 yıllık döngüsü ile direk olarak
bağlantılıdır. Bu sebeple bu sergi, inovasyonun sergilendiği yerdir. Daha net söylemek gerekirse bauma, inşaat ve maden makinaları sektörünün geleceğinin vitrine çıktığı yerdir diyebiliriz.

bauma’yı tek yapan şey nedir? İlk olarak bauma’nın kendine
has atmosferidir. bauma devasadır, çok yoğundur, son derece
faaldir, uluslararasıdır. Basitçe, unutulmaz bir etkinliktir ve her
zaman başarılı bir iş ortamı olmuştur. Lider firmalar ve tüm ticari pazar oyuncuları için bauma olmazsa olmaz bir etkinliktir.
Bu büyük şov, üst düzey karar vericileri ve sektörden çok sayıda
küresel çapta alıcı ve uzmanı buraya çeker. bauma mükemmel
bir uluslararası iletişim platformudur ve büyüyen küresel pazarlara giriş imkanı sağlamaktadır.

Buna ek olarak, Messe München’in tüm ticari fuarlarının, üyeleri
endüstrilerin veya kuruluşların yüksek düzey temsilcilerinden
oluşan bir “Danışma Kurulu” veya “Yönetici Kurulu” vardır. Bu
komiteler düzenli aralıklarla toplanıp sadece pazarın güncel
durumu hakkında konuşmakla kalmazlar, gelecekte olacak eğilimler için de bizlere gösterimizi organize edebilmemiz için bilgiler verirler. Böylece biz de ilgili endüstrideki son gelişmeler ve
konular üzerine önemli geri bildirimler alırız ve doğru hamleleri
yapabilmemiz kolaylaşır. Bu birimlerden aldığımız verilerin son
derece değerli oldukları kanıtlanmıştır.

(MT): bauma 2013’e 3300’den fazla firma katılımı
bekleniyor. Bu noktada katılımcı sayısının her yıl
düzenli olarak arttığını görüyoruz. Bu artıştaki
en önemli etken bauma’nın artan popülaritesi mi,
globalleşme nedeniyle ülkeler arası iletişim ve mesafenin azalması mı? Yoksa firmaların, bu tür fuarlarda boy göstermenin, marka tanınırlığına etkisini yavaş yavaş daha iyi anlamaya başlaması mı?

şovdur”. bauma, dünya çapındaki en önemli inşaat makinaları
endüstrisi ticaret fuarı ve dünyadaki en büyük gösteridir.

(MT): Bu sene kaç ziyaretçi bekliyorsunuz ve ziyaretçi profili hakkında bilgi verebilir misiniz?
Madencilik sektöründen beklenen katılımcıların
toplam içerisindeki yüzdesi nedir?
(WDM): 2013’te bauma’da dünya çapında 3300’ün üzerinde
katılımcı olmasını bekliyoruz çünkü basitçe lider firmalar ve
tüm uluslararası market oyuncuları için bauma’ya katılmak bir
olmazsa olmaz. 2010 yılında madencilik ürünleri sunan katılımcılar, tüm katılımcıların yaklaşık % 20’lik bir kısmını kaplamaktaydı. 2013 için madencilik sektörü katılımında bir artış beklemekteyiz fakat yerleştirmeler halen devam ettiğinden sizlere
son bir rakam vermemiz mümkün değil.
Ziyaretçi açısından bakarsak, bauma çoğunlukla tüm
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dünyadan, karar verici seviyesindeki profesyonel ticari ziyaretçiler tarafından ziyaret edilmektedir. bauma 2010, 200’ün
üzerinde ülkeden 420.000’in üzerinde kişi tarafından ziyaret
edilmişti. bauma’ya geliş nedenleri sadece son gelişmeleri görmek değil, fuar devam ederken aynı zamanda teklifleri de yönetmekti. Ziyaretçiler en son eğilimleri ve en çok tanınan üreticileri kısa bir sürede tek bir lokasyonda görmeyi bekleyebilirler.
bauma 2013’te ise önceki fuarın katılımcı sayısını geçmek konusunda güvenimiz tam ve 450.000’in üzerinde ziyaretçi bekliyoruz.

(MT): Madencilik sektörü ile ilgili olarak fuarda
yeni bir hol olacak mı?
(WDM): Madencilik sektörüne özel yeni bir hol olmayacak
fakat tüm C2 holü yine madencilik sektörüne adanmış olacak.
(MT): Sizin bilgileriniz ve tecrübenizi göze alarak,
hedeflerinizdeki hangi sektörler son 3 yılda en
büyük atılımı gerçekleştirdiler?
(WDM): Şüphesiz ki madencilik sektörü en istikrarlı ve en
umut vadeden endüstri oldu. Sektör konusunda kendini kanıtlamış durumda. Geçtiğimiz üç yıl içinde diğer tüm sektörler
hafif bir düşüş içine girmişken, madencilik sektörü dimdik bir
şekilde ayakta durmaya devam etmektedir.

(MT): Şu ana kadar kayıt yaptıran Türk katılımcı
firma sayısı nedir? Türk madencilik, makine ve inşaat sektöründen 2013 ve sonrası için beklentileriniz nelerdir?
(WDM): Türkiye’den gelen katılımcı sayısında, önceki bau-
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ma’lara göre düzenli bir artış yaşıyoruz. bauma 2004’te 48 katılımcımız mevcut iken bu rakam bauma 2013’te yeni bir rekora
imza atarak 110’dan fazla bir rakama ulaşacak. Bu bizim için
şaşırtıcı bir şey değil. Türk ekonomisi son yıllarda ciddi bir büyüme içinde. Ülkenizin ekonomisi günümüzde Avrupa’nın en
güçlü ekonomilerinden biri olarak görülüyor. Bu sebeplerden
dolayı Türk pazarından, özellikle madencilik, makine ve inşaat
sektörlerinden beklentilerimiz çok yüksek.

Çevrimiçi kayıt olun
ve tasarruf edin!

Madencilik
Maden endüstrisini bir arada
bulma fırsatı
Dünyanın her yerinden 600’den
fazla madencilik firmasının katılımı
Yaklaşık 100.000 ticari ziyaretçi

İrtibat: Agora Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel: 0212 241 81 71
info@messe-muenchen.com.tr

Fırsatlardan yararlanın Çevrim içi olun ve direkt kayıt yaptırın:

www.bauma.de/tickets/en

Röportaj
www.madencilik-turkiye.com

Atalay Makina:
Sondaj Makinası Üretiminde

Yükselen Değer

Hızla gelişen sondaj makinesi üretimi sektöründe yer alan sayısız firma içinde Atalay Makine, sürekli olarak gelişme bilinciyle ve teknoloji
kullanımı ile ön plana çıkan şirketler arasında yer alıyor. Şirket, Ankara - Ostim Organize Sanayi Bölgesinde başladığı üretimlerini artık
Ankara - Temelli’de inşa ettiği yeni fabrikasında gerçekleştiriyor. Atalay Makine’nin yaşadığı bu gelişmeye paralel olarak biz de şirketin
kurucusu Ahmet Yusuf Atalay ve ekibi ile görüşerek fabrikalarına bir
ziyaret gerçekleştirdik.
Madencilik Türkiye (MT): Kendinizi ve şirketinizi
bize kısaca tanıtabilir misiniz?

Bu bir reklamdır.

Ahmet Yusuf Atalay (AYA): 1951 doğumluyum. Siirt Lisesini bitirdikten sonra 1975 yılında Gazi Üniversitesini Makine
Bölümünü bitirdim. Daha sonra 7 yıl MTA atölyelerinde makine başmühendisliği yaptım. 1985 yılında Atatürk Barajı makine
müdürü olarak göreve başladım. 1993 yılı sonunda Atatürk baGenel Müdürü Ahmet Yusuf Atalay
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rajını bitirdikten sonra ayrılıp Rodyo - Kastaş ortaklığında yapılan Berke Barajı inşaatında sondaj enjeksiyon makine müdürlüğü yaptım. 1997 yılında oradan ayrılıp Ankara - Şaşmaz’da 250
m2’lik bir atölye açarak Atalay Makina’yı kurdum. Daha sonra
orası küçük gelince 1999 yılında şimdiki 40. sokakta bulunan yerimize taşınıp faaliyetlerimizi burada sürdürmeye başladık. 2000
yılında da buranın dar geldiğini düşünerek Temelli - Başkent Organize Sanayi’de 4000 m2 alanda bir fabrika inşasına başladık.
2012 yılının 7. ayında da bu yeni fabrikamızı işletmeye başladık.
Temel amacımız, sondaj enjeksiyon makinelerini yurt dışından
ithal edilmesine gerek kalmamasını sağlamak. Gerek teknik,
gerek malzeme olarak, yeterli bilgi birikimi ile Türkiye’de bunların imal edilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Benim uzmanlık
alanım zaten sondaj ve enjeksiyon makineleri imalatı ve işletmesi. Bana göre bilgi birikimimiz yurtdışıyla eşit konumdadır.

Şu anda 100 metreden 76 mm çapta, 100 metre delgi kapasiteli
makinalarımızdan 2000 metre delgi kapasitesine kadar ulaşan
wireline karotlu maden arama sondaj makinelerinin imalatını
yapmaktayız. Bunlar maden makineleri ve enjeksiyon amaçlı
sondaj makineleridir. Ayrıca enjeksiyon setleri olarak da merkez
enjeksiyon istasyonları dahil, kaç üniteli gerekiyorsa, elektronik
otomasyonlu enjeksiyon istasyonları da kurabiliyoruz. 2 km
mesafeye enjeksiyon basabilen pompalar imal ediyoruz. Kuyu
başı enjeksiyonu imalatını da sürdürüyoruz. Sondaj makineleri
imalatlarımızın çeşitlerini şöyle bir özetleyecek olursak; enjeksiyon amaçlı sondaj makineleri, maden arama amaçlı sondaj makineleri, delme - patlatma amaçlı sondaj makineleri, su arama
amaçlı sondaj makineleri ve mini kazık delgi makineleri. Fore
kazık makinesi hariç diğer tüm sondaj makinelerinin imalatını
gerçekleştirmekteyiz.

(MT): Makine dışında diğer ürettiğiniz ekipmanlar nelerdir?
(AYA): Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdem Bey bizimle çalışmaya başladıktan sonra yaklaşık 4 aydır ekipman imalatına da
başlamış bulunmaktayız. Yurtdışından getirttiğimiz soğuk çelik
çekme borularla BQ, NQ, HQ ve PQ tijler, BW, NW, HW tijler, BW,
NW, HW muhafaza boruları, bu çaptaki karotiyerler, her ebatta,
boyda, 1 metre, 1,5 metre, 3 metre ebadında işlenerek hizmete
sunulmaktadır.

(MT): Matkap üretimi de yapıyor musunuz?
(AYA): Hayır, matkap üretimine girmiyoruz ancak biz Polonya
Glinik marka rock bitlerin Türkiye temsilcisiyiz. Ayrıca İtalyan Hinowa çelik paletleri ve mini makinelerinin Türkiye temsilcisiyiz.
Bunların ithalatını yaparak Türkiye’de pazarlamasını yapmaktayız. Elmas matkap imalatı Türkiye’de yapılıyor. Biz bunun imalatına girme gereği görmedik.

(MT): Atalay Sondaj olarak müşterilerinizin sizi
tercih etmesindeki en büyük etkenlerin neler olduğunu düşünüyorsunuz?
(AYA): Genel prensibimiz önce kalite, sonra fiyat, sonra da

zaman şeklinde. Bu işlerin memnuniyeti daima en
ucuzu, en çabuk zamanda,
en kaliteli malı almaktır. Bu
bizim kendi amacımızdır.
Dolayısıyla bu koşulu yerine
getirdiğimiz takdirde müşterinin bizi tercih edeceğinden
şüphemiz yoktur ve bizimde
amacımız budur.

Yeni bir
teknoloji
çıktığında bunu
hemen kendi
makinelerimize
uygulama
şansımız
bulunuyor

Emre Erdem (EE): Bunlar
dışında satış sonrası teknik destek de müşterilerimizin bizi tercih etmesindeki en önemli etkenlerden biridir.

(MT): Servis ağınız kuvvetli mi sizce?
(AYA): Bizim makinelerimizin bir yıl kullanma ve bakım hatası
dışında firmamızın garantisi vardır. Ayrıca firmamız 20 yıl, bedeli mukabilinde yedek parça üretiminin garantisini verir. Bunun
dışında bir telefonla, 24 saat içinde, Türkiye’nin neresi olursa olsun, oraya yedek parça ile birlikte servis ulaştırmaktayız.
(MT): İhracat ağınız ne durumda? Hangi ülkelere
ihracat yapıyorsunuz? Özellikle maden makine ve
ekipmanları konusunda hangi ülke ön plana çıkıyor?
(AYA): Rusya’da da bizi temsil eden genel bir distribütörümüz
mevcut. Distribütörümüz aracılığıyla Rusya ve Türki Cumhuriyetlere sondaj makinası ve ekipmanları ihraç ediyoruz. Bunun
dışında Ürdün, Suudi Arabistan, İran ve Irak’a da sondaj makinele ve ekipmanları ihraç etmekte ve servis hizmeti vermekteyiz.
Ayrıca yurtdışında çalışan ve bizim imalatını yaptığımız baraj ve
baraj enjeksiyon makineleri de mevcut. Azerbaycan Şemkir Çayı
Barajı’nın, Arabistan’da Halı ve Kanuna barajlarının da enjeksiyon makinelerini biz verdik.
(MT): Peki Avrupa ülkeleri veya ve ya kıtalar ötesi
düşünceleriniz var mı?
Atalay Makina’nın Temelli’deki yeni fabrikası; üretim bölümü, montaj hattı,
kaynaklı imalat bölümü, cnc tezgahlarla imalatın yapıldığı tij imalat bölümü olmak
üzere dört bölümden oluşuyor.
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(MT): Bu yeni yatırım
haber için teşekkürler.
İnternet sitenizde 2012
yılı Atalay’ın yılı olacak
yazısını görüyoruz. 2012
yılı gerçekten Atalay’ın
yılı oldu mu?
(AYA): Evet, aslında 2012 yılı
Atalay’ın yılı oldu. Şuan için yüzde yüz diyemesek de bu yılki
hedeflerimizin yüzde seksenine
ulaşmış durumdayız. Yurtiçinden yurtdışına açılma fırsatını
bulduk. Rusya ile sözleşmeleri
2012 yılında imzaladık. Arabistan ile çalışmalarımız daha hızlandı. Oranın barajla ilgili makinelerini verme şansını yakaladık. Özellikle yurtdışı açılımımız
2012’de bizi tatmin edici boyuttadır.

76 - 100 modeli makina tamamen modüler olarak tasarlanmış.
Makinenin kulesi, güç ünitesi kumanda kolu, çamur pompası
ayrılabiliyor ve her parçanın altında tekerleği var. Her parçayı
tekerlekli olarak dilediğiniz yere götürebiliyorsunuz

(AYA): Aslında Bulgaristan ve Romanya’dan bazı talepler alıyoruz. Ancak henüz daha oralara hizmet vermeye başlamadık.

(MT): Oluşan talep doğrultusunda yönlenmeyi düşündüğünüz başka ürünler var mı?
(AYA): İleride gerçekleştirmeyi planladığımız iki proje var. Bi-

Avrupa’daki satışlarımızda yıllık % 5’lik bir artış söz konusu. Biz
bunun üzerinde bir artışı uygulamaya çalışıyoruz.

rincisi fore kazık makinesi. İkincisi de petrol sondaj makinesidir.
Ona uygun ortamı ve müşteri portföyünü bulduğumuzda bu
projelere girmeyi de planlıyoruz.

(EE): Yıl bitmeden, Ekim ayı sonu itibariyle daha önceki yıllık
rakamları yakaladığımızı söyleyebiliriz. Bu açıdan da 2012 hedeflerimizi yakaladık.

(MT): Temelli’de daha büyük bir fabrikaya taşınmanız yeni yatırımların habercisi olabilir mi?

(MT): Geçmişte sondaj yapımı hizmetleri de verdiğinizi biliyoruz. Şuan da sondaj yapmaya devam
ediyor musunuz?

(AYA): Temelli - Başkent Organize Sanayi’de 4000 m2’lik fabrikamız faaliyete geçti. Buna ek olarak Anadolu Organize Sanayi’de
de 4000 m2’lik bir yerimiz var. Orada da temel atma işlerine 1
aya kadar başlayacağımızı duyurmak isterim. Ekipman imalat
bölümümüzü oraya, makine imalat bölümümüzü de Başkent
Organize Sanayi’de sürdürmeyi planlıyoruz.

(AYA): Şu ana kadar maden sondajı olarak sadece Türkiye’de en
az 20.000 - 25.000 metre sondaj yaptık. Fakat Türkiye’de genelde
maden ve baraj sondajı işlerine girmeyi düşünmüyoruz. Çünkü,
makine satışını yaptığımız sondaj şirketleri ile rekabete girmek
doğru olmaz düşüncesindeyiz. Tercihimiz yurtdışındaki ihalelere girmekten yana. 2012’de yurtdışı projemizde tamamlamış
olduğumuz baraj enjeksiyon delgisi miktarı 65.000 metredir.

(MT): Türkiye şartlarında sondaj makineleri sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Fabrikanın üretim bölümünden
bir görüntü

(AYA): Şu anda Türkiye 1926 model makinelerin çöplüğü haline gelmiştir. Ancak birkaç firma son teknoloji
ile hidrolik sondaj makinesi üretmektedir. Burada temel amaç sondaj makinesi yapmak değil, en kalitelisini en çabuk ve en ucuza yapmaktır. Sektör önümüzdeki 5 yıl içinde belki yükselen bir trend gösterecektir.
Ancak o 5 yıldan sora doyuma ulaşacağından eminim.
Bu 5 yılın sonunda ikinci el makineler piyasaya çıkacaktır.

(MT): Bir yandan ülkemiz maden sektörü
de hızlı bir ivme ile gelişiyor. Ülkemizde
artık ihtiyaçtan dolayı 2000 metre derinlikte maden sondajları yapılabiliyor. Firma olarak 2000 metreye kadar sondaj
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Fabrika’da bir yandan yeni makinalar üretilirken diğer yandan müşteriler tarafından gönderilen
makinaların bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor.

yapan makinelerinizin olduğunu biliyoruz. Daha
derin sondajlar için üreteceğiniz bir modeliniz
olacak mı?
(AYA): Az önce bahsettiğim konu oydu zaten. Daha derinlere petrol sondaj makinesi olarak girmeyi düşünüyorum. 3000
metrelik maden sondajı makinesi yaptım diyen arkadaşlara ben
birazcık hayretle bakıyorum. 3000 metreyi delecek makinelerin
özel tijleri olması lazım. 3000 metre NQ tijdeki ağırlık 24 ton,
24 tonu 5 adet tijin dişiyle en üste taşıyorsunuz. Bu dişlerin dayanması lazım. Yani 3000 metre yapılacağına çok inanmıyorum.
Çünkü ona makineden önce ekipman geliştirmek gerekecek.
Ondan sonra makine kolay. Makinenin gücünü anında arttırırsın. Gerekirse 10.000 metreye, 25.000 metreye gidebilecek makine yaparsın ama delecek ekipman bulamazsınız. Derinlere indikçe artacak sıcaklığa dayanacak matkap zor bulursunuz. Yani
çok derin makine yaptım, 5000 metrelik delgi makinesi yaptım
demek 5000 metre delgi yapacak demek değildir. Tabi maden
aramasından bahsediyorum. Yoksa petrol sondajlarında 14.000
- 15.000 metreyi buluyor. Galiba Romanya’da 14.000 metreyi
deldiler en son.

(MT): Ar-Ge çalışmalarınız hakkında da bilgi verebilir misiniz?
(AYA): Fabrikada kalite kontrol ve Ar-Ge çalışmalarını yöneten
birimlerimiz var. Bununla alakalı olarak yurtdışı gezilerimiz, ülkemizdeki gelişmeler, hidrolik alanındaki gelişmeler direkt bizi de
yönlendiriyor. Tüm gelişmiş teknolojileri kullanıyoruz. Örneğin
biz makinelerimizde load sensing pompalar ve oransal kumandalar kullanıyoruz ki makinenin hidrolik kolları nötr durumuna
geldiğinde sistem içinde 1 lt bile yağ devr daim etmediği için
hiçbir güç kaybı ve ısı kaybı söz konusu değil. Yani enerjinin ısıya
dönüşmesini engelliyoruz. Yani yeni bir teknoloji çıktığı takdirde
hemen bunu kendi makinelerimize uygulama şansımız var. Bu
şekilde de Ar-Ge’mizi devam ettiriyoruz.

(MT): Ülkemizde sondaj makinası üreten pek çok
firma var. Rekabet konusunda ne düşünüyorsunuz?
(AYA): Türkiye’de tabi rekabet biraz zor. Şöyle zor: İnsanlar
teknolojinin getirdiği ek maliyetleri fazla göz önüne almıyorlar.
Ucuz makineye bakıyorlar. Bir atasözü vardır: “Ucuz etin yahnisi
olmaz”. Verilen bedele değecek bir hizmet alınıyorsa ve o makine istenen amaca hizmet ediyorsa, o zaman verilen para uygundur. Yoksa Murat 124 bir arabadır. Mercedes de bir arabadır ama
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kalkıp 124’e Renault parası verip alınıyorsa o para çöpe gider
benim için. Ama Mercedes’e gerçekten Mercedes parası verip
alıyorsa o para yerini bulmuştur. Mercedes’i örnek göstermemin
nedeni, aracın kabiliyeti ve özelliklerinden dolayıdır.

(MT): Maden Türkiye Fuarı’na katılacaksınız. Beklentiniz nedir fuardan?
(AYA): Benim reklam ve fuarlardan bir beklentim yok doğrusu.
Sadece orada bulunmuş olmak yeterli ama fuarların hiç birinde
aman gittim de ben şu kadar makine sattım, şunu yaptım gibi
durumlara inanmıyorum.
Tanıtım amaçlıdır fuarlar. Bunların da olması gerekiyor. Bakıyorsunuz bazen üç sene önceki fuarın geri dönüşü oluyor. Yoksa
o anda her hangi bir beklentiyle gitmiyoruz fuarlara. Şu kadar
sattım da bu kadar kazandım. Biz ancak tanıtım yapıyoruz. Asıl
amaç makineyi satmak değil, makine satışından sonra arkasında
durabilmektir. Yoksa sondaj makine imalatı yapan pek çok firma mevcut. Bir çok da batan firma var. Ayakta durmak farklı bir
olaydır. Bir söz vardır: Bir yere gelmek önemli değil, önemli olan
o yerdeki konumunu koruyabilmektir. O nedenle fuarda 3 tane
makine satarım, 1 yılımı çıkarırım amacıyla makine satmıyoruz.
Ziyaretimiz kapsamında fabrika müdürü Serkan Demir ve Genel
Müdür Yardımcısı Emre Erdem ile de Atalay Makina’nın üretimleri konusundaki teknik detayları görüşme şansımız oldu.

(MT): Serkan Bey, öncelikle kendinizi tanıtabilir
misiniz?
Serkan Demir (SD): Üç aydır fabrika müdürü olarak görev
yapmaktayım. Bundan önce savunma, döküm, doğalgaz sanayileri ile ilgili imalat tecrübelerim oldu. Sondaj sektöründe de
mekanik tasarımcıyım aynı zamanda. Atalay Makine bünyesinde bu makinelerin tasarımlarıyla alakalı grup lideri ve fabrika
müdürü olarak çalışmaktayım. Yaptığımız iş sondaj makineleri.
Teknik özelliklerini zaten hepimiz biliyoruz ama Atalay Sondaj
Makineleri olarak yaptığımız makinelerle bir farkımız olması arzusundayız. Bunu nasıl yaparız dedik ilk başta değerlendirdik.
İmalat bilimsel bir yöntem. Bunu tasarımla, üretim planlamayla, kalite yönetim sistemimizle harmanlayarak en optimum, en
ekonomik ve en kaliteli makineyi yapma hedefindeyiz. Yani yaptığımız makineleri Türkiye’de yapılan bir sondaj makinesi olarak
değil, bilimsel yöntemlerle bu işi görecek, en teknolojik makine
yapmak arzusundayız.

BOYUT KÜÇÜLTME
DEĞİŞİYOR.
BİZİMLE! THIS WAY!

Öğütmenin ilk kademelerinin de üstesinden gelen bir kırıcı olsaydı ne olurdu? Yatırım
aşamasında, iş gücünde ve enerji tüketiminde sağladığı büyük kazançlar sayesinde, tüm
ufalama prosesi çok daha düşük maliyetli olurdu.
Sandvik’in Vibrocone kırıcıları Madenciliğin Geleceğine açılan kapıyı aralıyor.

Öğütme performansı yüksek kırıcımız Vibrocone™ ile ilgili daha fazla bilgi için
Bizimle! This Way! : sandvik.com/vibrocone

(MT): Ürettiğiniz sondaj makineleri hakkında bilgi
verebilir misiniz?
(SD): Delici metraja göre isimlendirdiğimiz, 100 metreden 2000
metreye kadar delme yapabilen makinelerimiz var. 100’lük,
150’lik, 300’lük, 500’lük, 700’lik, 1000’lik ve 1500’lük diye modellerimiz var. 2000 metrelikte yaptığımız makine de var ama 2000
metre makine siparişlerimiz çok fazla olmadığı için özel ihtiyaçlarda 2000 metrelik delgi yapabilecek makineleri üretiyoruz.
Atalay Makina sürekli olarak
stoklu çalışan bir şirket. Sipariş
alındığı taktirde en kısa sürede
stoklarındaki malzemelerden üretimi
gerçekleştirebiliyor.

Peki neler yapıyoruz: Bir kere bizim kalite yönetim sistemimiz
tam anlamıyla “iddialı” olarak şekillendirildi. Bunun dışında tüm
yaptığımız makineleri “şaselerini çatalım, şöyle bir makine olsun“
yerine, tüm makinelerimizi üç boyutlu olarak, katı modellemeyle oluşturup, gerekli analizlerini, mühendislik hesaplamalarını,
ihtiyaç duyduğumuz mekanik mukavemet hesaplamalarının
tamamını bilgisayar ortamında gerçekleştiriyoruz. Bununla alakalı değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Kendi fabrikamızdaki
mühendislerimizle, proje bazlı olarak imalata geçiyoruz. Bu da
bizim en büyük avantajımız olacak diye düşünüyorum. Dünyadaki tasarım ve imalat yöntemleri neyse bizim yöntemimiz de o
paralellikte devam ediyor. Bu sebepten dolayı en iyi, en kaliteli
makinelerini ürettiğimiz iddiasındayız.

(MT): Yani üretimde mühendisliği sonuna kadar
kullanıyorsunuz?
(SD): Sonuna kadar kullanıyoruz evet. Aynı zamanda makine
mühendisliği değil. Endüstri mühendisliğini de kullanıyoruz.
Üretim planlamayla ilgili bir çalışmamız var. Bu da bizim hem
teknik anlamda kaliteli makineler yapmamızı hem de en optimum sürede en uygun maliyetlerle makineler yapmamızı sağlıyor. Endüstri ve makine mühendisliğini paralel olarak kullandığımız bir imalat yöntemimiz var.

(MT): Fabrikayla ilgili genel bilgiler alabilir miyiz?
(SD): Fabrikamızda şuan için tek vardiya çalışıyoruz. Aylık 4 makine üretim kapasitemiz var. Sipariş usulü çalışıyoruz. Aldığımız
siparişleri yapacağımız planlamalarla şekillendiriyoruz ama biz
fabrikamızda aylık 4 makine yapabilecek kabiliyetteyiz şuan için.
Çalışan sayımıza gelince kendi bünyemizde 4 mühendisimiz
var. Toplam 25 personel çalışıyor burada. Üretim alanı 4000 m2.
İmalatlarımızı sadece makine bazlı sürdürmüyoruz. Tij üretimimiz de var. Ekipman üretimlerimiz var. Bunları da yine cnc tezgahlarımızda, universal tezgahlarımızla, konusunda deneyimli
formen ve ustalarımızla, yine tasarımlarıyla, teknik çizimleriyle
standartlara uygun biçimde yapmaktayız.
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(EE): Serkan Bey bu konuda daha bilgili ve tecrübeli ama bizim
standart üretimlerimiz var. Yani yıllardır edindiğimiz tecrübelere istinaden tasarladığımız, sahada kullanılmasını en pratik hale
getirdiğimiz makinelerimiz var. Bunun dışında müşterilerimizin
bazı özel istekleri oluyor. O anlamda butik üretim yapma şansımız başlıyor. Avrupalı, yurtdışından çalıştığımız firmalara göre
bu anlamda bir artımız var. Dünya’ya üretim yapan X firmasına
gidip “vincini şurada değil de burada istiyorum” veya “kontrol
kolunu o şekilde değil de şu şekilde istiyorum” diyemiyorsunuz.
Çünkü onların standart bir üretimi var. Ama sizin de o istediklerinize ihtiyacınız var? O anlamda müşterilerimizin isteklerini
yerine getirebiliyoruz. Tabi bizim yönlendirmelerimiz de oluyor
o anlamda. Müşterilerimizin isteği doğrultusunda butik üretim
gerçekleştiriyoruz ki bu da sahada büyük avantaj sağlıyor.
(SD): En büyük avantajlardan biri de bu. Tasarımı müşterinin
talepleri doğrultusunda projelendirip o projeye uygunda müşteriye sunabilme şansımız oluyor.

(MT): Makinalarınızın yer altında çalışıyor mu?
(EE): Evet. Bizim ürettiğimiz makinelerin tamamını yer altında
kullanma şansımız var. Tabi belli koşullar sağlandığı sürece. Mesela galerinin boyutları uygun olmalı. Bunun en büyük örneği
Atalay 76 -700’müzü Enerji Su şirketi Çayeli Bakır İşletmeleri’nde
kullandı. 700 metre kapasiteli bir makinedir bu. Biz imal ettiğimiz makinaları derinlik kapasitelerine ve o derinliğe hangi çapta
ulaşılabildiğine göre isimlendiriyoruz. Örneğin 76-700 Sondaj
Makinası, wireline N çapta, 700 metre delebilir anlamına gelmektedir.
Bizim her halükarda yer altında çalışmasını planladığımız 76
- 150 ve 76 - 300 model makinelerimiz var. Bu bağlamda 150
ve 300 metre delgi kapasiteli sondaj makinelerimiz aslında bizim yer altı maden arama ve enjeksiyon sondaj çalışmaları için
ürettiğimiz makinalardır ama bunun dışında yüksek kapasiteli
makineleri de yer altında çalışır hale getirebiliyoruz. Bu segmentte 76 -100’ü neden ayırdım? 76 -100 iki amaçla üretiliyor.
Hem yer altı hem jeoteknik amaçlı. Yani 76 – 100 serisi modellere opsiyonel olarak hidrolik otomatik SPT ekleyebiliyoruz.
Atalay 76-100 serisi makinalar hem auger kullanabiliyor hem
de morsetin çok amaçlı olarak tasarlanması sayesinde kuyu
dibi tabanca çalıştırabiliyor. Bu makina bu sayede jeoteknik
amaçla da kullanılabiliyor. 76 - 100’ler hem palet üstü, hem
de ufak kamyonetler üstüne koyarak dar alanlarda çalışması
için dizayn edilmiştir. Yer altında çalışan makineleri bu şekilde
özetleyebiliriz.

ALTYAPI + TARIM

GATES KAYIŞLARI
VE HORTUMLARI,
EKSKAVATÖRÜNÜZÜN
YAŞAM HATTI
En zorlu uygulamalarınıza
dayanacak şekilde
tasarlanmıştır

Ağır hizmet uygulamaları
için tasarlanmış olan Gates
Micro-V ® kayışları, en zorlu
koşullarda dahi uzun bir
hizmet ömrünü garanti eder.

Gates MegaSys ® Spiral
hortumları ve GlobalSpiral™
kaplinleri, aşırı yüksek basınçlı
ve yüksek darbeli hidrolik
uygulamalar için mükemmel
performans sağlar.

POWERING PROGRESS™

76 - 100 makine göreceksiniz fabrikada Arabistan’da bir proje
için hazırladığımız bir makine bu. Makine tamamen modüler.
Makinenin üzerinde bulunan kule ayrılabiliyor. Güç ünitesi ayrılabiliyor. Kumanda kolu ayrılabiliyor. Çamur pompası ayrılabiliyor ve her parçanın altında tekerleği var. Hepsini tekerlekli olarak ayırabiliyorsunuz ve normal sürüyorsunuz. Makineyi tekrar
bir yere taşıyacağınız zaman tekrar makine üzerine koyabiliyorsunuz. O şekilde götürüyorsunuz.

(SD): Konu aslında işe hakim olma ve tecrübeyle alakalı. Yapılmış bir ürünü ikinci ve üçüncü kez yapmak basit. Butik üretim
demek ciddi anlamda tecrübe gerektiriyor. Bu konuda gerek
Emre Bey olsun, gerek Ahmet Bey olsun, gerek kendi mühendis
ekibimiz olsun, bu kişilerin tecrübelerinin tamamını, yaptığımız
tasarımlarla en uygun sonuca ulaştırabilme şansına sahibiz.

Atalay Makina Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdem ve Fabrika
Müdürü Serkan Demir, çalışma arkadaşları ile birlikte

(MT): Peki 76 - 1500 modeli için bilgi verir misiniz?

yonal çalıştığımız için bu ekipmanlarda uluslararası garantiyi
sağlayabilmektir.

(EE): 76 - 1500’ün özel şanzıman ve morset dizaynı var ki bu
Atalay’ın kendi dizaynıdır. Uluslararası bazı firmalar var. Bunların kendine göre avantajları var. Mesela bir firmanın derin
sondaj makinelerinin en büyük avantajı morsetlerin rotasyon
hızının yüksek olmasıdır. Fakat bunların torkları düşüktür. Diğer
bir firmanın makinelerinin torkları yüksektir ama rotasyonları düşüktür. Biz her ikisini bir araya getirecek bir şanzıman ve
morset kombinasyonu yaptık. Bu bizim kendi tasarımımızdır.
Bu, 76 -1500’ün en büyük özelliğidir. Onun dışında 3 metrelik tijlerle çalışıp, 6 metrelik tijlerle manevra yapabileceğiniz bir
makine bu. İster paletli, ister kamyon üstü kullanabileceğiniz
bir makine.

Morseti kendimiz tasarlıyoruz. Çok yakında hidrolik tesisatını
da biz yapmaya başlayacağız. Bunun için bir departman oluşturduk. Çok yakında tamamen kendi bünyemizde halledeceğiz
bunu da. Mümkün olduğunca dışarıya bağımlılığımızı azaltmak
istiyoruz.

Makineler üstünde load sensing pompalar kullanıyoruz. Örneğin; makinenin kapasitesi 1500 metre. Eğer load sensing pompa kullanmazsanız, 100 metre sondaj yaparken de 1500 metre
sondaj yaparken de motor tam güçle çalışır, fazla enerji harcar.
Ama load sensing pompa kullanırsanız, motoru ne kadar zorlarsanız motor o kadar çalışır. Bu da çok büyük bir enerji tasarrufu
sağlıyor.

Türkiye genelinde 200’ün üzerinde makinemiz çalışıyor. Yurtdışında da nereden baksanız 20 - 30 adet makinemiz var. Bu kadar
geniş makine yelpazesine servis verebilmek ayrı bir yetenek. Ve
biz şunu taahhüt ediyoruz. 24 saat içerisinde parçaysa parça,
servisse servis, Türkiye’nin neresinde olursa olsun götürüyoruz
ve yapıyoruz.

Böyle avantajlarımız var makinelerimizle alakalı. Onun dışında
bizim tüm hidrolik pompalar Kawasaki markadır. Hidrolik motorda da Parker kullanıyoruz ki bunlar dünyanın önde gelen firmaları. 1500’lük makinalarda motor olarak Volvo kullanıyoruz.
Bunları tercih etmemizin sebebi özellikle yurtdışıyla enternas-

Bunların dışında ciddi stoklarla çalışıyoruz. Böyle çalışmak sipariş
aldığınızda ürünü hemen teslim edebilmenizi sağlıyor. İkincisi
servis anlamında bir değişim gerekirse, biz tutup da Kawasaki’den
parça gelsin diye 2 ay beklemiyoruz. Müşterimizin makinasını yatırmıyoruz. Bu da servis anlamında bizi öne çıkartıyor.

(MT): Son olarak Ar-Ge kapsamında değerlendirmesini sürdürdüğünüz projelerinizden biraz bahsedebilir misiniz?
(SD): Biz bu sene itibarı ile Ar-Ge ve tasarıma ciddi anlamda bir
bütçe ayırdık ve ciddi anlamda da bir mesai ayırıyoruz. Bu çalışmaların hasatını önümüzdeki sene
toplamayı düşünüyoruz. Fikirler,
konusunda uzman, tecrübeli mühendis arkadaşlardan çıkıyor. Biz
makineciyiz. Güzel fikirleri uygulamaya çalışıyoruz. Uygulanması ile
ilgili de ciddi yollar kat ettik.

Atalay Makina’nın üretim tesisinde sondaj
makinalarının yanı sıra tij üretimi de
gerçekleştirilmekte.
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Complete mining solutions

TRANSPORTATION
SYSTEMS

ROADHEADERS
LONGWALL
SYSTEMS

LONGWALL
SHEARERS
FAMUR S.A.
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, Poland
tel.: +48 32 359 63 00, fax: +48 32 359 66 77
famur@famur.com.pl www.famur.com

AFC

Visit us on ERKOM stand No. 1225, 12. Hall
at 5th Mining, Mining Machines and Equipment,
Construction Vehicles Fair in Istanbul, Turkey
November 29 – December 2, 2012
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WIRE-LINE SONDAJ MAKİNALARI
ENJEKSİYON MAKİNALARI
SONDAJ EKİPMANLARI
JEOTEKNİK SONDAJ MAKİNALARI
VAGON DRİLLER
ANKRAJ MAKİNALARI
MİNİ KAZIK MAKİNALARI
MAKİNA
ÇAMUR POMPALARI

kısaca sondaj adına
herşey...

Salon 11’de,
1110 No’lu Stanttayız

Toughdrill™ Serisi
Wire-Line Tijler

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

www.atalaysondajmak.com

ATALAY

SONDAJ - ENJEKSİYON - MAKİNE

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

Dr. Muhterem Köse
Maden Yük. Mühendisi
kosemuhterem@gmail.com

Madencilik Sektöründe Riskler,

Fırsatlar ve Beklentiler

M

odern yaşamın vazgeçilmez kaynakları olan
petrol, doğalgaz ve demir, bakır, kurşun, çinko, altın gibi madenler yerkabuğunun yaklaşık
binde 3’lük bir bölümünde bulunmaktadırlar.
Bu nedenle yer kabuğunun çok az bir kısmında rastlanan ve
yerkabuğunun derinliklerinde gömülü olan bu tip maden yataklarını keşfetmek hiç de kolay değildir. Bu tür yer altı zenginliklerinin keşfedilebilmesi için ciddi maden arama çalışmaları
yapılması, teknoloji kullanımı, zaman ve çok fazla risk sermayesi harcanması gerekmektedir.

likleri bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğunun işaretlerini vermektedir. Ancak üzerinde yaşadığımız toprakların
100 metre, 500 metre, 1000 metre derinliklerinde hangi yer altı
zenginliklerin olduğunu bilebilmemiz için ülkemizde maden
arama faaliyetlerinin çok ciddi bir şekilde desteklenmesi gerekmektedir.

İstatistiki verilere göre yaklaşık iki yüz maden arama ruhsatı
alanında yürütülen çalışmalardan ancak bir veya iki taBelirsizlikler,
nesinde ekonomik olarak işletilebilecek bir bakır, kurşun,
haksız rekabet,
çinko veya altın maden rezertarife dışı engeller vi keşfedilebilmektedir. İşin
ve sürekli değişen bu tarafını bilmeyen çevreler
10 - 15 maden arama ruhsatı
mevzuat, idareye
edinip bunlardan birisinde
olan güveni
bir kaç sene içinde büyük bir
rezerv bulup hemen üretime
zayıflatmaktadır
geçebilecekleri hayali içinde
olabilirler.

Sanayimizin ihtiyaç duyduğu petrol, doğalgaz, kömür, demir,
altın, bakır, kurşun, çinko, demir, nikel, alüminyum ve benzeri
kaynakların aranıp bulunması ve üretime geçirilmesi için yatırımcının yaklaşık
10- 15 yıl sabretmesi
ve maden arama faaliyetlerine çok ciddi
paralar
harcaması
gerekmektedir. Üstelik madencilikte onca
zaman ve para harcansa bile sonunda
işletilebilir bir maden
yatağı bulamama riski de söz konusudur.

İstanbul’dan Ankara’ya kara yolu ile gelirken görülen yüzlerce
kilometrelik güzergahta, sağınızda solunuzda, yol yapımı için
açılan taşocakları dışında, kaç tane maden işletmesi görüyorsunuz (Her yerde bulunan ve yol yapımında kullanılan taş ocakları
aranıp keşfedilecek maden sınıfında değildir.)?
Bugüne kadar yapılan araştırmalar Türkiye’nin yer altı zengin-
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Günümüz teknolojileriyle, yer kabuğunun 4000 metre derinliğindeki madenler yeryüzüne çıkarılabilmektedir. Ülkemizdeki ortalama maden çıkarma derinliği ise henüz yaklaşık 160 metredir.

Enerji ve metal madenciliğinde yaklaşık
% 90 oranında dışa
bağımlı kalmamızın
altında, Türkiye’de
10 - 15 yıl sonra geri

dönecek bir alana yatırım yapacak ciddi yatırımcı bulunmaması
yatmaktadır.
Ciddi bir yatırımcı 10 - 15 yıl sonra geri dönecek bir alana yüz
milyonlarca liralık bir yatırım yapmadan önce, bu alandaki risklerin ne kadar öngörülebilir ve yönetilebilir olup olmadığına
bakar. Madencilikte ruhsat güvencesi yoksa, haksız rekabet söz
konusu ise, tarife dışı engeller uygulanıyorsa, hukuki güvence
yetersiz ise o ülkede madencilikte ciddi bir gelişme söz konusu
olamaz. Madencilik sektörümüzdeki en önemli sorun ise ruhsat
güvencesidir.

Cılız Yatırımlarla Madencilik Gelişemez
2011 yılında dünyada 80 milyar dolarlık maden yatırımı gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de ise madencilk projelerine harcanan
paralar çok cılız kalmaktadır.
Son 20 yılda ülkemizde mermer - traverten üretimi ve altın
üretiminde ciddi gelişmeler kaydedilmiştir. Türkiye’de madenciliğin ekonomiye katkısında ilk sırada linyit üretimi (2,6 milyar
USD), ikinci sırada mermer ve traverten üretimi (2,1 milyar USD)
ve üçüncü sırada altın üretimi (1,7 milyar USD) gelmektedir.

2- Yüzölçümü ve kıta sahanlığı göz
önüne alındığında Cumhuriyet kurulduğundan bugüne kadar yapılan
yaklaşık 7 milyon metrelik sondaj
miktarı çok azdır. Türkiye’nin 75 yılda
gerçekleştirdiği maden arama sondajını Kanada 1,5 yılda, Avustralya 3
yılda gerçekleştirmektedir.
3- Türkiye maden çeşitliliği açısından zengin bir jeolojik yapıya sahiptir.
4- Maden aramalarına ciddi şekilde
risk sermayesi harcanması durumunda yeni maden rezervlerinin
keşfedilmesi mümkün gözükmektedir.

Türkiye’nin
maden mevzuatı
10-15 yıl sürecek,
büyük madencilik
yatırımlarını
yönetecek bir
yapıdan ziyade,
küçük yatırımları
yönetecek bir
yapıya sahiptir

Riskler

Fırsatlar

1- Madencilikte en büyük risk maden fiyatlarının değişkenliğidir. Enerji ve metal madenciliğine yatırım yapanlar 10 - 15 sene
sonra fiyatların ne olacağını bilemedikleri bir alana yatırım yapmak zorunda kalmaktadırlar.

1- Maden aramacılığında Türkiye henüz bakirdir. Türkiye’de
maden aramalarına ciddi şekilde kaynak ayıran şirketler, büyük
maden yatakları keşfetme başarısını göstermişlerdir.

2- Türkiye’nin maden mevzuatı 10 - 15 yıl sürecek büyük madencilik yatırımlarını yönetecek bir yapıdan ziyade küçük

yatırımları yönetebilecek bir yapıya sahiptir. Yani, büyük madencilik faaliyetleri, küçük madencilik yapacaklar için hazırlanmış bir mevzuata göre yönetilmeye çalışılmaktadır.
3- Ruhsat güvencesi yeterli değildir. Maden Kanunu’nun 24.
maddesinin 11’inci fıkrası; işletme ruhsatı alındıktan sonra 3 yıl
içinde tüm izinlerin alınarak üretime geçilmediği takdirde ruhsat iptalini öngörmektedir.

İstatistiklere
göre yaklaşık
iki yüz maden
arama ruhsatında
yürütülen
çalışmalardan
ancak bir - iki
tanesinde
işletilebilecek bir
altın, bakır, kurşun,
çinko rezervi
keşfedilebilmektedir

4- Diğer bakanlıkların maden
kanunu ve yönetmeliklerini
işlemez hale getiren yasaklamaları söz konusudur.
5- Özel mülkiyete konu olan
yerlerde arazi mülkiyeti sorunu aşılamamaktadır. Kamulaştırmada çok büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Mera
alanlarının tahsisi değişikliği
izinleri uzamakta, maden sahaları sit alanı veya turizm sahası ilan edilebilmektedir.

6- İdareden alınan izinlerin
iptali için açılan davalarda
uzun süren hukuki süreçler
yatırımcıyı yıldırmaktadır. İdareden alınan izinlerin iptali
veya yürütmeyi durdurma kararları için açılan davalarda hiç bir
harç veya teminat aranmaması kötü niyetli girişimlere fırsat yaratmaktadır. Bu nedenle yatırımcılar aldıkları idari izinleri bir de
yargıdan onaylatmak zorunda kalmaktadırlar.
7- Belirsizlikler, haksız rekabet, tarife dışı engeller ve sürekli değişen mevzuat idareye olan güveni zayıflatmaktadır.

Beklentiler
1- Türkiye, tükettiği petrol ve doğalgazın % 90’ından fazlasını,
metal gereksiniminin (bakır, kurşun, çinko, alüminyum, altın,
nikel vs) yaklaşık % 80’ini her yıl giderek artan ölçeklerde ithal
etmektedir.
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2- Gelişmiş bir toplum olabilmek için daha çok enerji, hammadde ve ara mal tüketmek zorundayız. Sektöre ciddi yatırımcıların
girişinin hızlandırılması için belirsizliklerin ve tarife dışı engellerin ortadan kaldırılması, ruhsat güvencesinin korunması, ÇED
olumlu görüşü alınan projelerin tek kanun ve tek merciden
alınarak gerçekleşmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
3- ÇED gerektiren projelerle, ÇED gerektirmeyen projelerin ayrı
mevzuatlara tabi olması gerekmektedir. Maden kanundaki altı
grup maden tek bir mevzuatla değil, her maden grubu özelliklerine göre farklı şekilde yönetilmelidir.

İthal Ettiğimiz Madenler (İlk 3 )
1- Petrol ve Doğalgaz
2- Altın
3- Kömür

İhraç Ettiğimiz Madenler (İlk 3)
1- Mermer ve Traverten
2- Bor
3- Krom ve Ferrokrom
Türkiye’nin Yıllık Maden Üretimi
Kişi Başına düşen kum, çakıl, agrega üretimi

3,9 ton/yıl

Kişi başına düşen linyit kömürü üretimi

1,2 ton/yıl

Kişi başına düşen endüstriyel hammadde üretimi

0,8 ton/yıl

Kişi başına düşen mermer traverten üretimi

0,2 ton/yıl

Kişi başına düşen metalik maden üretimi

0,2 ton/yıl

Türkiye’de kişi başına düşen toplam maden üretimi

6.3 Ton/Yıl

Avrupa’da kişi başına düşen toplam maden üretimi

15 Ton/yıl

ABD’de kişi başına düşen toplam maden üretimi

21 Ton/yıl

Türkiye’nin maden üretimi, % 80 oranında inşaat sektörünün
gereksinimini karşılamaya yönelik agrega, endüstriyel hammadeler ve mermer üretimine dönüktür. Sanayinin en çok gereksinim duyduğu enerji üretimi ve metal madenciliğinde üretim
rakamları ise çok düşüktür.
Kaynak
1. 2011 Madencilik Sektörü ve Altın Madenciliği Raporu

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

O. Çağım Tuğ
Jeoloji Mühendisi
Madencilik Türkiye Dergisi
cagim@madencilik-turkiye.com

Ural Jeoloji Müzesi’ndeki

Eşsiz Örneklerle Bir

Mineraloji ve Paleontoloji Dersi
Ural Dağları, diğer ismiyle “Kayaç Kuşağı”, Avrupa ve Asya sınırını çizen,
2000 km’den uzun sıradağlardır. Bölgede, Bronz Çağı’ndan bu yana
gerçekleştirilmiş, prehistorik döneme ait madencilik çalışmaları kalıntılarına rastlanmış ve 16. Yüzyıl’ın ortalarında detaylı bir araştırmaya başlanmıştır. Bölge, 17. Yüzyıl’da üne kavuşmuş ve 20. Yüzyıl’da tabii kaynaklar merkezi haline gelmiştir. Ural Eyaleti Madencilik Üniversitesi de
bu önemli bölgenin madencilik çalışmalarına yön vermek için 1914’te
kurulmuştur. Üniversite ile aynı bina içerisinde bulunan Ural Jeoloji
Müzesi’nde, bu bölgede bu güne kadar çıkarılmış en nadide mineral,
kayaç ve fosil örnekleri sergilenmektedir.

R

usya’nın Ekaterinburg kentindeki Ural Jeoloji
Müzesi’nin önüne arabamızı park ediyoruz. Burası
aynı zamanda Ural Eyaleti Madencilik Üniversitesi. Bahçesinde temel kayaçlardan, neredeyse insan
boyunda örnekler var. Öğrencilerin hem okurken hem de bu
güzel örnekleri inceleyerek, araziye çıkmadan önce gözlerinin
mineraller ve kayaçlara aşina olması çok önemli. Zaten biraz
sonra müzeyi gezerken de daha öğrenciliğe başlarken bu kadar önemli örnekleri incelemelerinin kendilerine nasıl büyük
bir haz ve şevk katacağını düşüneceğiz.

Müze 4 kattan oluşuyor. Giriş
katında hediyelik eşyalar ve
Ural Jeoloji
kitaplar satan iki bölüm ile daMüzesi’nde
nışma bulunuyor. Danışma’da
oturan bayanın da jeolog ve
600’ün üzerinde
öğretim görevlisi olduğufarklı türde
nu öğreniyoruz. Biletlerimizi
mineral örneği
alınca, müzeyi gezdirmek
için bir rehber bayan yanımısergilenmektedir
za geliyor. Bölgede İngilizce
bilen kişi yok denecek kadar
az olduğundan, bir miktar Rusçası olan maden mühendisi arkadaşım çevirilerde yardımcı oluyor. Bildiğimiz gibi dünyada
3000’den fazla mineral çeşidi mevcut. Ural Dağları’nda ise 1000
civarında mineral çeşidini gözlemlemek mümkün ve bu müzede 600’ün üzerinde mineral göreceğimiz söyleniyor. Daha giriş
katında insan boyunda, güzel kristalleşmiş kuvars örneğini görünce üst katlarda bizi bekleyen mineral ve kayaç örneklerini
görmek için sabırsızlanıyoruz. Malyutka ismi verilmiş olan bu
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eşsiz dumanlı kuvars örneği 784 kg ağırlığında, 170 cm uzunluğunda ve 1966 yılında yerin 13 m altından çıkarılıp müzeye
getirilmiş.
Ural Dağları yaklaşık 2500 km’lik uzunluğu ve 150 km’lik genişliği ile Avrupa ve Asya arasında topoğrafik ve jeolojik bir sınır
olarak kabul ediliyor. Büyük bir kısmı Rusya sınırları içinde olan
dağların önemli bir kısmı da Kazakistan ülke sınırları içinde yer
almakta. Bu dağlar zengin yer altı kaynakları nedeniyle her iki
ülkenin de ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor. Özellikle, oluşumu 600 milyon yıl önce düşen bir asteroide bağlanan OrtaOral Daire Yapısı (Middle-Ural Ring Structure - MURS) içindeki,
yaklaşık 550 km çapındaki bölge 12 ekonomik, değeri yüksek
hammaddeyle birlikte kömür ve petrol kaynaklarına da ev sahipliği yapıyor. Kuzey - güney istikameti boyunca uzanan Ural

tın örnekleri gerçekten her müzede bulunmayacak cinsten. En
büyük nabit altın örneğinin (nugget) 744 g olduğunu öğreniyoruz. Bu örnek ile birlikte değişik boyutlarda, 10 gram ile 50 gram
arasında değişen ağırlıklarda altın örneklerini de inceliyoruz.
Metalik örneklerin ardından son derece değerli ve nadir bulunan değerli taş numunelerini görüyoruz. Parlak yeşil renkteki
krom içeren garnet grubu minerallerinden Ural Dağları’na özgü
uvarovit (Ca3Cr2(SiO4)3) ince bir tabaka halinde bir çatlakta sıvama şeklinde iken, yeşil renkteki beril örnekleri ana kayaç içinde
veya tek başına, 5 - 6 cm’den 11 cm’ye kadar değişik boyutlarda
ve çok iyi kristallenmiş şeklinde bulunuyor. Yine aynı oda içinde, Ural Dağları’na özgü örnekler olan aikinit, aeskinit, brocantit
gibi minerallerin en güzel örneklerini görmek mümkün.

Dağları’ndaki MURS bölgesinin batısında petrol kaynakları çok
yoğun bir şekilde kendini gösterirken, doğu yamaçlarda da demir, manganez, krom, nikel, alüminyum, bakır, titanyum, kurşun, magnezyum, altın, platin, değerli taşlar ve kömür yataklarının bolluğu göze çarpıyor.

En bilinen değerli taşlardan da elmas, zümrüt, yakut, safir, topaz
gibi en gözde örnekler yine bu odanın içinde cam bir bölümde sergileniyorlar. Yarı değerli süs taşları kısmında ender olarak
bulunabilen mavi safir ve vişne kırmızısı yakutlar gerçekten göz
kamaştırıyor. Elmasların sergilendiği bölümde ayrıca işlenmiş
elmas örnekleri de görmek mümkün. 13 cm uzunluğundaki
akuamarin kristali de olduğu gibi sergileniyor. Akuamarinin, 5
cm’den 10 cm’ye kadar başka iyi kristallenmiş örneklerini de
görme fırsatı buluyoruz. Bölgede aleksandrit bol miktarda çıkarılmakta. Bu odada aleksandritten yapılmış yaklaşık 60 cm yükseklikte büyük bir vazo - kupa bulunuyor. Kahverengine çalan
koyu kırmızı rengi ile beyaz bir dolgu malzemesi kullanılarak
usta bir işçilikle hazırlanmış eserin kulplarının da altından olma
ihtimali oldukça yüksek.

Bu zengin bölgenin jeolojik araştırması 17. Yüzyıl içinde yapılmış ve bölge daha 18. Yüzyılda önemli bir maden yatağı olarak
değer kazanmış. Bölge aynı zamanda birçok mineralin literatüre girmesini sağlıyor ve yapılan çalışmalarda 6 yeni element
Mendeleyev’in tablosuna ekleniyor. Ural Dağları’nda bulunmuş
minerallerden biri olan krokoitin içinden krom mineralinin elde
edilmesi ilk kez bu bölgedeki Beryozovsky yatağında gerçekleştiriliyor. Nabit platinden rutenyum, samarskit içindeki samaryum, beril içerisindeki berilyum, gadolinyum ve europiyum
periyodik tabloda yerlerini alan diğer elementler.
Müzenin birinci katı kristalografi ve mineroloji bölümü olarak
geçiyor ve en nadide mineral örnekleri ve elementler yine bu
bölümde sergilenmekte. İlk olarak kapısı kilitli ve ayrıca özel
bir metal demirlikli kapı ile de korunan odaya alıyorlar bizi.
Güvenlik görevlisi içeri girip, içerideki çalışma masasına oturup
mineraller ile ilgili bir kitabı kurcalamaya başlıyor. Ural Dağları’ndaki bu bol mineral kaynağı sanıyoruz ki bölgenin madencilik kültürünü ciddi şekilde yükseltmiş ve insanlar minerallere
ve madenciliğe ilgi duyuyorlar. Rehberimiz ilk olarak bizi nabit
platin örneklerinin olduğu vitrinin önüne getiriyor. Değişik boyutlardaki platin örnekleri ardından, yine derinliği yaklaşık 50
cm yüksekliği 1,5 m olan diğer vitrinlerdeki değerli örnekleri
inceliyoruz. Kuvars içindeki görünür altın örnekleri ile nabit al01 Aralık 2012
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Her bir örnek jeoloji bilgisi yüksek görevli bayan tarafından detaylıca anlatıldıktan sonra (Rusça bilgisi başlangıç düzeyinde
olan arkadaşımla anlatılanların hepsini anlayamamış olsak da),
bu özel bölümden çıkıyoruz. Müze temel olarak 3 kattan oluşuyor. Bulunduğumuz katta genel olarak değerli, nadir bulunan
ve iyi kristalleşmiş mineral örnekleri bulunuyor. Sadece minerallere değil aynı zamanda bu mineraller kullanılarak yapılmış
tablolar, süs eşyaları, günlük kullanım için üretilmiş değişik
eşyalar da duvarlarda, köşelerde ve cam vitrinler içinde sergilenmekte. Mednorudiansky ve Gumeshevsky malakit yataklarındaki yoğun madencilik faaliyetleri sonunda büyük boyutlu
malakit örneklerinin tükenmiş olması nedeniyle günümüzde
bulunma ihtimali çok düşük olan eşsiz malahit örneklerinden
de yekpare büyük boyutlu vazolar ve süs eşyaları, bu bakır oksit
mineralinin bakır içermesi dışında görsel olarak da büyük bir
estetiğe sahip olabildiğini kanıtlar şekilde, özenle sergileniyor.
Ural Dağları’nda bolca bulunmuş olan rodonitlerin üzerindeki
siyah bantlar ve örneklerin büyüklüğü de yine bu müzedeki
özgün örneklerden biri olmasını sağlıyor. Çok iyi biçimde kristalleşmiş mineral örnekleri ve kuvarslar tam bir mineroloji dersi
niteliğinde.
Bunlardan en etkileyicisi kuşkusuz, bir patika üzerinde at binen bir askerin figürünü içeren, değişik renkteki minerallerden
yapılmış, yaklaşık 40 x 60 cm boyutlarındaki tablo. Yine aleksandrit içeren tablonun neresinden bakarsanız bakın, patika ve
atlı adam size doğru at sürüyormuş gibi gözükmekte. Oysaki
patika tablonun sağından çıkıp, sol altta kayboluyor ve atlının
kendisine göre sol tarafını görüyoruz. Bu şaşırtıcı ve göz kamaştırıcı tablonun yanında, boya ile yapılmış kadar ince duran bir

eski maden işletmesi tablosu da dikkatimizi çekiyor. 150 x 30
cm boyutlarındaki tablo da yine değişik renklerdeki minerallerin daha ince bir şekilde kullanılması ile yapılmış.
Ural Dağları’ndaki bu eşsiz çeşitlilikteki kaynaklarının nedeni olduğu düşünülen meteor çarpması ile ilgili bölüm de bu ilk katta
bulunmakta. Siyah beyaz eski çizimlerin sergilendiği vitrinli bölümlerde, yaşları 4,5 milyarı bulan meteor parçalarını görüyoruz.
Kırılgan, parçalara kolayca ayrılabilecek gibi duran kömür gibi
birkaç büyük kayaç örneği, bölgede çok da zor olmayacak şekilde bulunabilen meteor parçalarından sadece birkaçı.
Birinci kattaki diğer ilginç kayaç ve mineral örneklerini de inceledikten sonra, ikinci kata çıkıyoruz. Bu bölümde daha çok tipik
kayaç ve maden içeren kayaç örnekleri mevcut. Bölgede krom
madenciliği yoğun bir şekilde yapılmakta ve bu katta değişik
madenlerden gönderilmiş, değişik cevherleşme tiplerine sahip
krom içeren birimleri inceliyoruz. Birçok maden yatağından
gönderilmiş örnekler bu kısımda sergilenmekte. Kömür ve linyit örnekleri, pirit ve kalkopritiler, pegmatitik kayaçlar, serpantinitler ve ülkemizde MTA’nın müzesinde de görebildiğimiz daha
birçok örnek bu bölümde bulunmakta. Daha kışa girilmediği
için göreceli olarak havanın sıcak olması nedeniyle açık olan
camlardan girmiş serçeler, gezimiz sırasında bu katta bizlere
arkadaşlık ediyorlar.
Bu kattaki örneklerin ardından bir üst kata, yani Genel ve Tarihi
Jeoloji bölümüne çıkıyoruz. Birçok fosil türünün örneklerinin
sergilendiği bu bölüm, özellikle tarihi jeoloji tutkunları için büyük bir önem taşır diye düşünüyorum. Fosilleşmiş trilobitlerden,
Buz Devri’nin dev canlıları Mamutların tüylerinden dişlerine
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kadar çok geniş ve kapsamlı bir fosil bölümü ile karşılaşıyoruz.
Gezimiz yaklaşık bir buçuk saat sonra sonlanıyor ve giriş katındaki hediyelik eşya, kitaplar, kayaç ve mineral örnekleri satışı
yapılan bölüme giriyoruz. Birçok mineralin en iyi kristalleşmiş
halinin satışı da yapılan bölümden biz de kendimize birer
tane“TheTreasures of the Stone Belt” isimli kitaptan satın alıyoruz. Ülkemizdeki müzelere de örnek olacak şekilde hazırlanmış
büyük ve karton kapaklı bu kitapta müzedeki en güzel örneklerin fotoğrafları ve bilgilerinin yanı sıra Ural Dağları ve müze
hakkında da bilgiler bulmak mümkün.
Özellikle Ural Dağları’ndaki eşsiz örnekler ve değerli metallerle
değerli taş örneklerinin sergilendiği bu müzeyi Ural Madencilik Üniversitesi’ndeki öğretim görevlilerinden birinin eşliğinde
gezmiş olmak, bir maden jeoloğu için çok güzel bir deneyim.
Müzeye günümüze kadar hibe edilen birçok örnek sayesinde
müzedeki bu değerli koleksiyon oluşmuş. Üniversitedeki öğretim görevlileri de müzenin değişik bölgelerinde görev alarak
müzeyi gezen misafirlere, kendi dillerinde de olsa çok güzel
bilgiler veriyorlar. Bununla birlikte Türk olduğumuzu duyunca
müzenin hatıra defterine yazmamızı istediler. Bizimle ilgilenen
bayan latin alfabesi ile yazdığımızı görünce şaşırdı, arap alfabesi kullandığımızı sandığını söyledi. Bugüne kadar ülkemiz ile
herhangi bir iletişimlerinin olmadığını görmek üzüntü verici.
Gerek üniversiteler bazında, gerekse devlet enstitüleri ve müdürlüklerinin iletişim kurması ile birlikte güzel bir ortak çalışma
ve yardımlaşma ortamı sağlanabileceği kanısındayım.
Ural Jeoloji Müzesi (Ural Geological Museum)
39 Kujbisheva Caddesi, Ekaterinburg, Rusya

Makale
www.madencilik-turkiye.com

Anadoluda İlk Kez
Gülay Sezerer Kuru
Jeoloji Yüksek Mühendisi
TMA,Turkey Mineral Expolaration
sezererkuru@turkeymineral.com

Tanımlanan Vanadyum

Minerali: Decloizite

Ü

lkemizde gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların
sayısı ve kalitesi arttıkça yeni mineral ve maden
keşifleri de kaçınılmaz olmaktadır. Özel şirketlerin
de maden aramalarında bilimsel niteliği yüksek
çalışmalar yapması bu keşiflere katkı sağlamaktadır. Yozgat Yerköy’de bulunan bir sahada şirketimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, bir vanadyum minerali olan “decloizite”e
Anadolu’da ilk kez rastlanmıştır.

Üst Eosen - Oligosen - Miyosen yaşlı ve çoğunluğu kırmızı renkli, kırıntılı kayaç birimleri, Çorum - Çankırı’dan başlayıp YozgatSivas’a kadar uzanan geniş bir kuşak içinde yer almaktadır. İlk
defa olarak, bu havzanın bazı bölümleri Halil Aral(1) tarafından
çalışılmış ve bölgedeki bakır, gümüş ve uranyum zenginleşmelerinden bahsedilmiştir. Bu çalışmalar sonrasında, bölgede
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün başlattığı kısa
süreli projelerde de istenen sonuçlar alınamamış ve projeler

Cevher minerallerini içinde barındıran kırmızı şarabi renkli volkanik kökenli
çakıltaşı, kumtaşı-silttaşlarından oluşan havzadan karekteristik genel görünümü
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terkedilmiştir. Çorumdan başlayıp Sivas’a kadar devam eden
bu kuşakta, çeşitli büyük ve küçük ölçekli şirketler tarafından,
maden ruhsatları alınmış ancak çoğu ruhsatlar ya terkedilmiş
ve/veya yeterince incelenememiş dolayısıyla çalıştırılamamış
ve terkedilmiştir. Oldukça geniş yayılım ve dağılım sunan bu
sedimanter havzada bulunan zenginleşmelerin karakteristikleri, ülkemizdeki bilinen diğer cevherleşme tiplerinden farklı
özelliklere sahip olması, bu havzanın göz ardı edilmesinin ve
yeterince çalışılamamasının nedenlerindendir.
Red-bed (kırmızı seri) tipi bakır yatakları kalın, kırmızı - morumsu kahve renkli kumtaşları, silttaşları, çamurtaşları ve bazen de
dolomitik kayaçlar içinde, genellikle evaporitlere yakın yerlerde bulunan, istifle genelde kabaca uyumlu, kalınlıkları birkaç
mm ila birkaç metre arasında değişen, yanal uzantıları kilometrelerce olabilen, mercekler ve tabakalar halinde bulunan yatak-

Vanadyum içeren mineraller volkanik kökenli, çakıl taşlarının çakıllarını oluşturan
andezit çakıllarının boşluklarında yer almaktadır. Fotoğrafta işaretlenen mineraller
decloizite (PbZn(VO4)(OH)

Andezit çakıllarını dolduran minerallerden yapılmış analizlerden elde edilen veriler
yardımıyla yapılmış mineral kimyası sonuçları.

Bitki kırıntıları içeren vanadyum nodüllerinin gözlemlendiği kumtaşı-silttaşı

lardır. Cevherin içinde bulunduğu zonların rengi çoğu zaman
taban ve tavandaki kırmızı renkli sedimanlardan farklı ve genellikle gri ve yeşilimsi gridir. Bu zonların tamamı olmasa bile,
büyük çoğunluğu karbonlaşmış bitki kalıntıları içermektedir.
Karbonlaşmış malzeme içermeyen cevherli gri kumtaşları ise
genellikle organik malzemece zengin şeyl seviyelerine yakın
bir konumdadır. Red-bed tipi yatakların en önemli birincil mineralleri bakır sülfür ve bakır - demir sülfür mineralleridir. Başlıca birincil mineraller kalkozin ve pirittir. Bu yataklar değişen
miktarlarda kalkopirit, bornit, nabit bakır, kovellin, dijenit, nabit
gümüş ve uraninit içerirler. Gang mineralleri ise yan kayaçlardan kaynaklanan kuvars, feldispat, klorit, illit, barit, jips, anhidrit
ve dolomittir(1).

taşları ardalanması ile temsil edilmektedir. Konglomeraların
çakıllarını çoğunlukla bazalt çakılları oluşturmaktadır. Çalışma
alanında gözlenen kumtaşları içindeki ve andezitik çakıl taşlarının boşluklarının ikincil minerallerle (decloizite) doldurulduğu gözlenmiştir. Konglomeralar, kumtaşları, çamur taşları ve kil
taşları dereceli tabakalanma, çapraz tabakalanma göstermekte
ve çamur taşları içinde kömürleşmiş bitki kırıntıları gözlenmiştir. Andezit çakıltaşları boşluklarında zenginleşen mineralin detay kimyasal analizi ve kristalografik - mineralojik tanımlamaları
yapılarak, Orta Anadolu’da bilinmeyen ve günümüze kadar
tanımlanmamış yeni bir vanadyum minerali olan decloizite tanımlanmıştır(2).
Bu tür havzalardaki zenginleşmelerin ve/veya cevherleşmlerin
en büyük özelliklerinden birisi tenörlerin düşük ancak rezervlerinin büyük yataklar olmasıdır.
1988 yılında yayımlanan DPT raporunda Türkiye’de vanadyum
zenginleşmesinin ve/veya yatağının olmadığı belirtilmiştir.
Daha doğru, titiz ve eksiksiz bilimsel çalışmalarla yeni kaynakların yaratılması kaçınılmaz görülmektedir.
Çalışmalarımız ilerledikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
Kaynakça
1. Aral, H.,1990, Tipi Bakır Yatakları veTürkiye’den örnekler, Red Bed Type Copper Deposits and
Examples from Turkey, Madencilik dergisi,Cilt,Volume XXX, SAYI,
2. Sezerer Kuru, G., Çiftçi E., Sakitaş A., 2011, 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı Abstract kitabı, Ankara.

Andezitler içindeki decloizitlerin mikroskobik görünümü

Bölgedeki araştırma projemiz bu havzada uzun soluklu olarak
şirketimiz tarafından başlatılmış olup halen devam etmektedir.
Projenin ilk bölümünü Yozgat - Yerköy Bölgesi oluşturmaktadır.
Aral tarafından tanımlanan cevher minerallerinden farklı olarak,
bu bölgede decloizite (PbZn(VO4)(OH)) gibi vanadyum içeren minerallere ve yüksek oranlarda radyoaktif elementlere rastlanmıştır
(Bazı vanadyum içeriğine sahip farklı minerallerin detaylı kristallografik-mineralojik, kimyasal analizleri devam etmektedir).
Bu çalışma alanının kapsadığı havza, kırmızı şarap renkli volkanik kökenli kumtaşları, volkanik çakıl taşları, çamur taşları, silt
Sedimanter Havzanın Genelleştirilmiş Dikme Kesiti (1)
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Teknolojisindeki Gelişmeler

ve Uygulamalar

Bu yazıda, eskiden beri bilinen, ancak son yıllarda artan kuraklık nedeniyle tekrar gündeme gelen, yapılan yeni çalışmalarla geliştirilen ve tarafımızdan FGX Karma Kuru Kömür Temizleme Tesisi diye adlandırılan özel
bir tesisin tam ve sistematik mekanizması anlatılmakta, komple bir kuru
kömür temizleme tesisinin özellikleri ve bu önemli teknolojideki en son
gelişmeler ele alınmaktadır. Ayrıca kuru kömür temizleme sisteminin uygulama alanları, bunu uygulayan kuruluşların yatırım - yarar durumları ile
bu teknolojinin bir analizi yapılmaktadır.
Kuru Temizlemenin Tarihçesi, Önemi ve Dünyada
Yaygınlığı

K

uru Kömür Temizleme Teknolojisi, eskiden beri bilinen bir kömür hazırlama yöntemidir. Bu konudaki ilk
araştırmalar 1910’lu yıllarda başlamıştır. 1910 - 1930
arası ilk uygulama yıllarıdır. ABD’nin 1965 yılı itibariyle kuru temizleme kapasitesi 25,4 milyon ton/yıl kadardır.
Bu tesislerden en büyüğü Pensilvanya’daki 1400 ton/saat
kapasiteli tesistir ki burada her biri 100 ton/saat kapasiteli
14 kuru kömür temizleme ünitesi vardı. Bu tesislere -19 mm
ebatlı tuvenan kömür besleniyordu.

Su sıkıntılarının
giderek arttığı
dünyada, kuru
kömür temizleme
teknolojilerinin
önemi giderek
artmaktadır

Bu tesislerden pek çoğu
1980’li yıllarda kapatılmıştır. 1990’lara gelindiğinde
ise sadece 4 milyon ton/yıl
kapasite kalmıştır. Bunun
nedeni kömürlerin çok ıslak
gelmeye başlaması
ve dolayısıyla kuru
temizlemeye uygun
olmamasıdır.

Son yıllarda artan
küresel ısınma ve kuraklık, bu konuya tekrar ve daha
fazla ilgi duyulmasını gerektirmiştir. Yapılan çalışmalarla kuru temizleme teknolojisi geliştirilmiş, FGX Karma Kuru Kömür Temizleme Sistemi imal edilmiş ve
endüstriyel uygulamalar yaygınlaşmıştır. Bu sistemin
patenti Shenzhou isimli bir Çin firmasına, Türkiye ve
çevresinde tasarruf hakkı Metek Madencilik’e aittir.
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Bu yöntem sadece temiz kömür teknolojisi ve çevreyi koruma,
su ve enerji kaynaklarında tasarruf gibi ulusal ekonomi politikalarına hizmet etmekle kalmamakta, aynı zamanda, birçok
kömür üreticisinin çeşitli ölçeklerdeki talep ve ihtiyaçlarına da
cevap verebilmektedir. Ayrıca killi linyitlerin zenginleştirilmesindeki proses güçlüklerinin kolayca aşılmasına sağladığı katkı
çok büyüktür.
Bu yöntemin günümüzdeki en büyük uygulayıcısı Çin’dir. Son
sekiz yılda Çin’in 25 bölgesinde 611 kuru temizleme tesisi kurulmuş ve bunların yıllık toplam kapasitesi 170 milyon tona
ulaşmıştır. Bu sistem, ABD, Rusya, Kore, Endonezya, Ukrayna,
Moğolistan ve Filipinler’de uygulama bulmuş, Hindistan Avustralya ve İran gibi bazı ülkelerin kömürlerinin endüstriyel anlamda kuru temizlenebilirlik testleri yapılmıştır. Türkiye’de de
uygulamalara başlanmıştır.

FGX-48 - 480 ton/saat kapasiteli bu tesis için gerekli alan 420 m2’dir.

Karma Kuru Kömür Temizleme İhtiyacı

•• Su sıkıntısı, kömürlerin zenginleştirme proseslerini çok sı-

••

••

••

••
••

nırlamakta ve dolayısıyla bu kömürlerden gerektiği gibi yararlanmayı engellemektedir. Karma Kuru Kömür Temizleme
Teknolojisi bu kömürlerden yararlanma konusunda yeni olanaklar yaratmıştır.
Karma Kuru Temizleme Teknolojisi, hızla gelişen talebi kısa
zamanda karşılayabilmesi, su ve enerji tasarrufu sağlaması,
atıklardan yararlanma imkanı vermesi , suların kirlenmesine
sebep olan şlam yaratmaması, yakıt kömürün hava kirliliğini
azaltması ve dolayısıyla sürdürülebilir kalkınmaya hizmeti
nedenleriyle çok önemlidir.
Yakmalık kömür içindeki kükürdü azaltan, taşları uzaklaştıran etkin ve pratik bir teknoloji olarak bu sistem birçok güçlüğün de çözümünü sağlamıştır. Örneğin, şlam susuzlandırması ve kışın donma olaylarının yarattığı sıkıntılar giderilmiş
çok önemli bir kömür kazanımı sağlanmıştır. Tesisin kurulması çok kolay ve çabuktur.
İlk yatırım miktarı aynı kapasitedeki diger zenginleştirme
tesislerinin ¼’ü kadardır. Dolayısıyla büyük, orta ve küçük
ölçekli tüm kömür üreticileri bu sistemi tercih etmektedirler.
Ayrıca tesis alanı olarak büyük yer gerektirmez, işletimleri
kolay ve işletim masrafları çok azdır.
Bu sistemde linyitler gibi killi veya killenen kömürlerin zenginleştirilmesindeki zorluklar yoktur.
Karma Kuru Kömür Temizleme Teknolojisi, havalı jig, havalı
sarsıntılı masa gibi geleneksel sistemleri ikinci plana atmış,
birçok yeni separasyon prensibini ve bunların fonksiyonlarını karma bir biçimde bünyesinde toplayarak bilimsel ve
teknolojik olarak kendini kanıtlamıştir.

Karma Kuru Kömür Temizleme Tesisinin Yapısı,
Prensipleri ve Bu Önemli Tesisin Püf Noktaları
Karma Kuru Temizleme Tesisinin Yapısı
Karma Kuru Temizleme Tesisinde, tuvenan kömür kırılırken ayrılan ince kömür taneciklerinin havayla birlikte oluşturdukları
iki fazlı hava-katı karışımı, otojen bir ağır ortam olarak kullanılmaktadır. Buna ek olarak mekanik bir vibrasyon yardımıyla
oluşturulan separasyon kuvveti de malzemenin helisel dönme
hareketini sağlamaktadır. Böylece, malzeme bu ağır ortamda
yüzer hale gelmekte ve tedricen azalan yoğunluk farkına göre
dizilerek tabakalanmaktadır.
Tesis yukarıdaki düşüncelerden hareketle tasarlanmıştır. Yatağın şekli, vibrasyon modu, malzemenin hareket yönü, malzeme tabakasının kalınlık kontrolu, hava dağılımı, hava miktarı
kontrolu, tabaka yüzeyi meyil ayarlaması, toz tutma prosesi için
hava temini gibi tüm hususlar göz önüne alınarak yepyeni bir
tesis yaratılmıştır. İşte bu tesisin adı Karma Kuru Kömür Temizleme Tesisidir.
Şekil 1 de basit bir krokisi verilen tesisin ana parçaları: Şasi, askı
tertibatı, kömür besleme sistemi, separasyon odası, vibratör,
hava odası, hava besleme sistemi, temiz kömür, ara ürün ve atık
çıkış yolları. Separasyon odası bir separasyon tabanı, bir arka
plaka, kafes çubukları ve deşarj bariyerinden müteşekkildir.

Hava odası, separasyon odasının altında olup santrifüj tipi vantilatör tarafından içine basılan havayı miktar ve basıncını kontrol
ederek separasyon odasına verir. Bu hava separasyon odası tabanındaki hava deliklerinden geçerek kömürlerin arasına girer.
Separasyon odası ve vibratör bir askı tertibatıyla şasiye bağlanmıştır ve separasyon odasının düşey ve yatay eğimleri gerektiği
biçimde kolayca ayarlanabilir. Bu eğim ayarları çok önemlidir.

1- Şasi,
2- Askı tertibatı,
3- Vibratör,
4- Separatör,
5- Rafineri,
6- Hava Girişi,
7- Hava odası,
8- Atık,
9- Ara ürün,
10- Temiz Kömür.

Şekil 1: Kuru temizleme tesisi krokisi

Separasyon Prensibi
Helisel Hareket Esnasında Malzemenin Separasyonu,
Yönelimi ve Deşarjı Prensibi
Temizlenecek kömür, bir besleyici vasıtasıyla besleme boğazından geçerek separasyon odasına, oda tabanında belirli bir
kalınlıkta tabaka oluşturacak şekilde beslenir. En alttaki parçacıklar tabandaki vibrasyonla direkt temas halinde oldukları
için bunlar, oluşan momentle deşarj bariyerinden, separasyon
odası arka paneline doğru haraket ederler. Arka panelin engellemesi nedeniyle buraya çarpan taneciklerin hareketi yukarıya
yönelir. Bu esnada üst tabakadaki tanecikler arka panelin itmesi
ve gravitenin etkisiyle deşarj tarafına doğru kaymaya başlarlar.
Böylece tüm malzeme tabakaları hareketli bir yatağa dönüşür
ve separasyon başlar. Hafif olan kömür en üste çıkar ve deşarj
bariyerinden ilk olarak boşalan malzeme olur. Hareket çevrimi
bu şekilde ve şekil 2’de görüldüğü gibi sürüp gider .
Separasyon odasına beslenen materyalin basıncı ve yaratılan
vibrasyon ,odadaki materyalin devamlı olarak helisel hareket
yapacak şekilde dönüp durmasını ve ağır olanların alta ine-

1- Vibrasyon yönü,
2- Hava Odası,
3- Hava borusu,
4- Taban tablası,
5- Bariyer,
6- Temiz kömür.

Şekil 2: Helisel hareketle taneciklerin yönelimi separasyonu ve deşarjı prensibi
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rek atık çıkışına , hafif olanların üste çıkarak temiz kömür çıkışına yönlenmesini sağlar. Pirit ve diger ağır taşların alttan atılması bitene kadar bu çevrim devam eder. Bu olayda havanın rolü
çok önemlidir. Hava sadece taneciklerin dağılmasını sağlamakla kalmaz aynı zamanda ince kömür partikülleriyle birlikte hava
- katı karışımı iki fazlı bir ağır ortam oluşturur. İşte bu ortam separasyon etkinliğini ve başarısını artırır.

Otojen Ağır Ortamın Separasyona Etkisi
Geleneksel havalı jiglerde beslenen malzeme boyutu 20 mm
ile sınırlıdır. Halbuki karma kuru kömür temizleme sisteminde
tane boyutu 0 - 80 mm olup havalı jigin sınırlarını aşmıştır. Kuru
temizleme sisteminde ince partiküller ve hava, birlikte hava katı iki fazlı ağır ortam oluştururlar ki bu ortamın yoğunluğu
aşağı yukarı sabittir. Düşük yoğunluklu kömür üste doğru yüzerken, atığı oluşturan ağır materyal süspansiyon halinde (asılı
halde) bulunduğu ortamdan aşağıya doğru yönelir. Separasyon prosesi gereği ince kömür daha iri kömürle birlikte devamlı
olarak deşarj olurken geri kalan daha ağır partiküller hava ile
birlikte yeni bir hava - katı ortamı oluştururlar ki bu ortamın
yoğunluğu daha fazladır ve dolayısıyla bu ortam ara ürün ve
atığın separasyonunu gerçekleştirir.

Ayrışma Olayında Hava ve Vibrasyonun Etkileri
Karma kuru temizleme tesisinde separasyon odasına giren malzemenin gevşemesi ve tabakalara ayrılması (delaminasyonu)
hem mekanik vibrasyon ve hem de aşağıdan gelen havanın,
taneleri askıya alması (süspansiyon) etkisiyle gerçekleşir. Gevşeme şiddeti, mekanik vibrasyon şiddetinin ve hava hızının artmasına bağlı olarak artar. Gevşemeyi ve taneciklerin asılı hale
gelmesini takiben ağır mineraller alttaki tabakaya geçerler.
Eğer sadece vibrasyon etkisi olsaydı iri boyutlu hafif malzeme
üste doğru itilir ama ince boyutlu hafif malzeme altta kalırdı.
Dolayısıyla tek başına vibrasyon malzemelerin yoğunluğuna
göre sıralanmasına yetmez. Yoğunluğa göre ayrılma ve tabakalanma (delaminasyon) ancak uygun vibrasyon kuvveti ve
uygun hava gücüyle mümkün olabilir. Bu durumu şekil 3’te
görebilirsiniz.

Şekil 3: Maserasyon, pnömatik etki ve karma etki

Sistemin Matematiksel Modeli ve Separasyon Odasındaki Taneciklerin Hareket Analizi
Şekil 4’te görüldüğü gibi, olay X O Y koordinat sisteminde değerlendirilmektedir.
Burada X yönü separasyon odası tabanı doğrultusudur.
S Vibrasyon atalet kuvveti
G Gravite
F Sürtünme kuvveti
W Havanın yüzdürme etkisi
T Arka plaka itme tepkisi kuvveti
α Separasyon odası taban eğimi (Bu eğim duruma göre 0-15
derece arası değişir.)
δ Vibrasyon yönüyle separasyon odası tabanı arasındaki açı
Şekil 4’ün üst bölümünde separasyon odasının tabanındaki tabakadaki bir taneciğin stres analizi, şeklin alt bölümünde ise separasyon odası üstündeki tabakadaki bir taneciğin stres analizi
görülmektedir.
Separasyon odasındaki taneciklerin üzerinde hem vibrasyonun yarattığı S kuvveti, hem taneciğin ağırlığını oluşturan G
gravite kuvveti, hem hava basıncının yarattığı W yüzdürme
kuvveti,hem arka plakaya çarptıktan sonra oluşan T geri itme
kuvveti ve hem de F sürtünme kuvveti vardır. Tanecik bütün bu
kuvvetlerin bileşkeleri kadar etkilenir. Bu bileşkelerin büyüklüğü separasyon odası eğimi ve vibrasyon yönüyle doğrudan
ilgilidir. Vibrasyon nedeniyle malzeme gevşemekte ve S kuvveti
etkisiyle geri plakaya doğru hareket etmektedir. Bu arada havanın yarattığı W kuvveti ile gevşeme artar ve tanecikler yukarıya doğru yükselmeye başlarlar. Vibrasyon nedeniyle geriye ve
hava etkisiyle yukarıya giden tanecikler, arkadaki plakaya çarparlar ve T itme kuvvetiyle yön değiştirirler. Böylece tanecikler,
helisel bir hareket kazanmış olurlar.
Separasyon odası tabanındaki ve üstündeki taneciklere gelen
bu kuvvetler aşağı yukarı aynıdır. Hafif ve ağır tanecikler, daha
küçük partiküllerin havayla birlikte oluşturduğu ve yoğunluğu
giderek artan ortamda birlikte dönmeye başlarlar. Bu dönme
sırasında gravite faktörü de etkili olur ve böylece daha ağır olan
taneciklerin altta, daha hafiflerin üstte kalacağı şekilde tanecikler tabakalanır. Hafif olan malzeme kömürdür ve üstten alınır,
ağır olan atık alttan alınır. Karma kuru temizleme sisteminin
mekanizması, yukarıda basitleştirilerek anlatıldığı gibi sürer
gider ve kömür böylece atığı oluşturan yabancı maddelerden
temizlenmiş olur.

Karma Kuru Temizleme Sisteminin Bölümleri

Şekil 4: Separasyon odasındaki malzeme taneciklerinin stres analizi
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Karma kuru temizleme sisteminde ana üniteler olarak şunlar
vardır:
•• Besleme sistemi,
•• Ana ayırma sistemi,
•• Hava temin ve toz tutma sistemi,
•• Elektrik ve kontrol sistemi
•• Değişik ürünler nakliye sistemi.

FGX 12 modeli bir karma kuru temizleme tesisinin yapısı şekil
5’te görülmektedir.

•• Karma kuru temizleme sisteminde kömür partikülleri havay-

••

FGX-12 - 120 ton/saat kapasiteli bu tesis için gerekli alan 220 m2 dir. (13,5 x 16 m)

••

••
1 - Besleme bunkeri,
2 - Hızlı hava toz tutma ünitesi,
3 - Hava çekme ünitesi,
4 - Torbalı toz tutma ünitesi,
5 - Hava temizleme deşarj borusu,
6 - Ana hava borusu,
7 - Ana hava ünitesi,

8 - Karma kuru temizleme ünitesi,
9 - Şasi,
10 - Titreşimli besleyici,
11 – Temiz kömür çıkışı,
12 - Ara ürün çıkışı
13- Atık çıkışı

Şekil 5: Sistemin yapısı

la karışarak otojen bir ortam, iki fazlı hava - katı ağır ortamını oluşturur. Diğer havalı sistemlerde bu ortamı tek başına
hava oluşturmaktadır. Hava - katı ağır ortamı 0 - 80 mm ebatlı malzemeyi ayrıştırabilir. Diğer havalı sistemlerde malzeme
ebadı çok düşüktür.
Karma kuru temizleme sisteminde kömür temizlemek için
kullanılan geleneksel gravite indikatörü, separasyon etkisinin dengelenmesinde kullanılmaktadır. Bu parametrelerin
değerleri şöyle olmaktadır:
Muhtemel sapma Ep = 0,20
Hata I = 0,1
Nümerik verim R = % 95
Alt separasyon limiti = 3 mm
Birim alan m2 olarak proses kapasitesi=10 ton / saat
(metrekare başına) Görüldüğü gibi bu rakamlar gele
neksel sistemlerden çok ilerdedir.
Karma kuru temizleme sisteminde mekanik vibrasyon , malzemeyi helisel harekete zorlamaktadır. Bu helisel hareket
çevriminin defalarca tekrarlanması, temizlenecek malzemenin defalarca separasyona uğramasını ve kül miktarına göre
az küllüden çok küllüye doğru sıralanmasını, ara ürünün de
keza defalarca separasyona girmesini sağlayarak temiz kömürün kalitesinin yükselmesi ve atıktaki kaçağın azalması
sonucunu doğurur.
Karma kuru temizleme sisteminde gereken hava sadece
malzemenin gevşemesi ve mevcut ince kömür partikülleriyle birlikte hava - katı ağır ortamını oluşturmak için kullanılmaktadır. Hava tek başına malzemeyi askıda tutmak için kullanılmamaktadır. Bu nedenle ihtiyaç duyulan hava miktarı
geleneksel sistemlerin 1/3’ü kadardır. Bu nedenle toz tutma
sistemi de aynı ölçekte küçülmektedir.

Komple Bir Karma Kuru Temizleme Ekipman Setinin Teknik Özellikleri

Karma Kuru Temizleme Sisteminin Geleneksel Havalı
Sistemlere Üstünlükleri

Karma kuru temizleme sistemi mantıklı dizaynı, su tüketimi olmaması, az yatırım gerektirmesi, basit bir proses olması, düşük
üretim maliyeti, az enerji tüketimi, çevre dostu olması, az yer
kaplaması ve kısa inşa süresi ile tüm dünyada beğeni kazanmıştır.

Karma kuru temizleme teknolojisi ile geleneksel havalı kurutma sisteminin pabucu dama atılmıştır. Zira bu yeni sistem, eşsiz
bir separasyon prensibi kullanarak yepyeni bir tesis yaratmıştır.
Geleneksel havalı temizleme sistemleriyle karşılaştırıldığında
aşağıdaki ana üstünlükler veya yenilikler göze çarpmaktadır.

Bu güne kadar küçük, orta ve büyük ölçekli her türlü kömür üreticisine hitap edebilmesi için 10 değişik kapasitede karma kuru
temizleme tesisi imal edilmiştir. Bütün bu tesisler değişik kömür
ocaklarında başarıyla kullanılmaktadır.

Birim

FGX-1

FGX-2

FGX-3

FGX-6

FGX-9

FGX-12

FGX-18A

FGX-24A

FGX-24

FGX-48A

Separasyon Alanı

m2

1

2

3

6

9

12

9×2

12×2

24

24×2

Malzeme Boyutu

mm

60~0

60~0

80~0

80~0

80~0

80~0

80~0

80~0

80-0

80-0

Malzeme Yüzey Nemi

%

<9

<9

<9

<9

<9

<9

<9

<9

<9

<9

Proses Kapasitesi

t/h

8~10

18~
20

25~
30

50~
60

75~
90

90~
120

150~
180

180~
240

180-240

350-480

Temizleme Etkinliği

%

>90

>90

>90

>90

>90

>90

>90

>90

>90

>90

Toplam Güç

Kw

25

60

74

143

249

324

449

641

635

1255

Tesis Boyutları b
xexy

m

6.2 × 4.1
× 6.4

7.5 × 6.2
× 6.89

9.6 × 9.22
× 8.25

12.2 ×
11.5 × 9.6

16.4 ×
11.5 × 9.6

16 ×
13.5 × 10

20.3 ×
13.9 × 10

25 ×
13.5 × 10

18 ×13 ×
9.5

32 ×13 ×
9.5

Tablo 1: Karma kuru temizleme tesisi tipleri ve teknik özellikleri
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Karma Kuru Temizleme Tesisi Separasyon Sonuçları
Karma kuru temizleme
tesisi, yaş temizleme metodlarındaki gibi kömür
nemini artırmaz. Tam tersine bir miktar daha nem
atılmasını sağlar. Kömür
kül oranını düşürür ve
dolayısıyla kömürün kalorifik değerini artırır.
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Bunların yanında özellikle piritik inorganik kükürdü de uzaklaştırır. Böylece kömür kalitesini önemli ölçüde yükseltir.

Karma Kuru Temizleme Tesisinde Separasyonu Etkileyen Faktörler
Karma kuru temizleme tesisinin separasyon derecesini etkileyen faktörler şunlardır:
•• Tuvenan kömür kalitesi
•• Operasyon faktörü ( Tesisin ayarlarlanabilirliği)
•• Kullanıcının istediği kömürün kalitesi

Tuvenan Kömür Kalitesi
Serbest Nem: Tuvenan kömürün serbest nemi veya yüzey
nemi kuru kömür temizlemedeki en önemli faktördür. Bünye
neminin etkisi fazla değildir. Serbest nem arttığı zaman kömür
tanecikleri birbirine yapışır ve bu olay ince taneli kömürün ve
atığın separasyonunu güçleştirir.
Özellikle malzeme içinde killi mineraller serbest nemi fazla kömürlerin kuru temizlenmesini iyice güçleştirir. Bu güne kadar
yapılan çalışmalardan ve testlerden çıkartılacak sonuç şudur:
(a) Serbest nemin artması, temizlenmiş kömürdeki kül oranını
artırmaktadır. Bu arada atıktaki ince malzeme ve kömür kaçağı
da artmaktadır.
(b) Yüzey nemi % 6’dan az ise bu nemin hemen hemen hiçbir
kötü etkisi olmamaktadır.
Ama nem oranı % 10’u geçince durum güçleşmektedir. Karma
kuru temizleme sistemlerinde yüzey neminin % 9’dan az olması
arzu edilir.

Tane Boyutu: Malzemenin tane boyutu ikinci önemli faktördür. En uygun tane ebadı 0 - 80 mm’dir. Bazı uygulamalarda 50
mm, 25 mm ve 13 mm altı kömürler kullanılmıştır.
Separasyon alt limiti 3 mm’dir. Eğer separasyondan önce bir
eleme yapılıyorsa ve örneğin 0 - 6 mm kömür sisteme verilecekse hava deliklerinin ayarlanması ve hava miktarının azaltılması
halinde daha iyi sonuç alınabilir. Bu durumda separasyon limiti
3 mm’nin altına iner.
Birçok kullanıcı, karma kuru temizleme tesisini parça kömürün
temizlenmesinde elle ayıklama ve jig yerine kullanmaktadır.
Çok iri kömür sisteme verilirse, basılan hava, taneleri yeteri kadar gevşetemez ve akıcılık sağlanamaz. Dolayısıyla yoğunluğa
bağlı tabakalanma oluşturulamaz ve sistemin başarısı azalır. En
iyisi kuru temizleme sisteminin çalışması esnasında hangi boyutta ve hangi şartlarda en iyi sonucun alındığı belirlenmeli ve
o şartlara uygun çalışma sağlanmalıdır.

Separasyona Uygunluk ve Atık Miktarı: Kömürün yüzdürme - batırma testlerinden alınan sonuçlar, o kömürün
kuru temizlemeye uygunluğunun anlaşılabilmesi bakımından
önemlidir. Genelde kömür ve atık arasındaki kritik yoğunluk
1,8 kg/l’dir. Ortam yoğunluğu 1,8 - 2,1 kg/l arasında olduğunda
kuru temizleme makinesinden çok daha iyi sonuçlar alınır.
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Atık daha temiz ve kömürsüzdür. Temizlemeden maksat kül oranını düşürmek ,mümkün olduğu kadar temiz atık elde etmektir.
Karma kuru temizleme sistemi düşük kalorili kömür kullanan termik santralları hem ocaktan gelen kömürleri temizleyerek ve hem
de atıkları değerlendirerek beslemede çok yararlı olmaktadır.

Separasyonu Etkileyen Ayarlar
Karma kuru temizleme tesisinin bazı ayarlarının yapılabilir olması separasyonu etkileyen faktörlendendir. Şöyle ki:
•• Tesis tabanının eğimi hem enlemesine ve hem de boylamasına ayarlanabilir. Böylece malzeme tabakasına istenen en
uygun eğim verilebilir.
•• Ayarlanabilir hava miktarı ve dağılımı sayesinde malzemenin iyice gevşemesi ve akışkan hale gelmesi sağlanır.
•• Sürgülü bariyerinin yükseklik ayarı yatak kalınlığının kontrol
edilmesini sağlar ve temiz kömüre atık karışmasını önler.
•• Beslenen malzemenin kontrolu hem tane boyutunun hem de
nemin ayarlanarak separasyonun iyileşmesine yardım eder.
•• Alttaki ve arkadaki plakalarla birlikte atık çıkış ağzının ayarı
da malzeme kalitesini etkiler.
•• Malzeme tabaka yüzeyine verilen titreşim frekansının ve
tahrik gücünün ayarı da çok önemlidir. İri malzeme ve içinde
fazla atık olan malzeme daha fazla amplitüd gerektirir.

Kullanıcının İstediği Kömür Kalitesi
Kuru temizlemenin amacı, diğer temizleme sistemlerinde olduğu gibi satılabilir kömür kalitesini artırmak ve kullanıcının
taleplerini büyük ölçüde karşılayabilmektir. Kuru temizlemede
şunlar hedeflenmektedir:
•• Kömür içindeki atıkları ayırarak satılabilir kömürün külünü
düşürmek ve kalorifik değerini artırmak.
•• Kömür içindeki piriti kısmen uzaklaştırarak satılabilir kömürün kükürdünü azaltmak
•• Düşük kaliteli kömür ve atıkların içindeki kömürü tekrar kazanarak ekonomik fayda sağlamak ve çevre kirliliğini azaltmak.
•• Özellikle koklaşabilir taşkömürü lavvarlarına gelecek kömürü bir ön temizlemeye tabi tutarak hem taşı ve hem de ince
tozları lavvara sokmadan halletmek ve böylece yıkama maliyetini düşürmek, verimi artırmak, şlamı azaltmak.

Karma Kuru Temizleme Sisteminin Avantajları
Su gerekmemesi: Kuru temizleme metodu bilhassa su sıkıntısı çekilen yörelerde öne çıkar. Bu yörelerde genellikle kışlar
çok soğuktur ve donma olayları sözkonusudur.

Düşük yatırım: Basit kuru kömür temizleme prosesinde binaya ihtiyaç yoktur. FGX - 6 yani 60 ton/saat kapasiteye ka-

Madencilik ve Cevher Hazırlama
Endüstrisine Yenilikçi Çözümler

BASF Madencilik Çözümleri, maden işleme reaktiflerinin geniş bir
yelpazesini sunar. Önde gelen uygulama uzmanlığı ile birleşen gelişmiş
kimya çözümlerimiz, size operasyonel, çevresel ve ekonomik faydalar
sağlar.
miningsolutions@basf.com · www.basf.com/miningsolutions

Cevher Hazırlama Endüstrisine cevaplar Bugün ve Yarın

FGX-9 - 90 ton/saat kapasiteli
bir tesisi 190 m2’ lik bir alana
kurulabilir. (11,5 x 16,4 m)

mesele separasyon olayını iyi takip etmek ve arada gerekli ayarları yapmaktan ibarettir.

Karma Kuru Temizleme Sistemi Uygulamaları

dar olan sistemler basit sayılır. Normal şartlarda bu tesislerin ilk
yatırımı, sulu sistemlerin ¼’ü kadardır.

Düşük üretim maliyeti: Kuru sistemde üretim maliyeti sulu
sistemin 1/3’ü kadardır.

Yüksek işçilik verimi: Kuru temizleme sistemi 2 - 3 operatör
gerektirir. Ve verim işçi başına 80 - 250 tondur (Küçük sistemlerde verim 80 ton iken sistem büyüdükçe verim 250 tona kadar
çıkmaktadır.).

Büyük satılabilir kömür kazanımı: Bu sistemde şlam elde
edilmez. Nihai ürünün tamamı satılabilir kömürdür ve bir de
kuru atık vardır. Ayrıca toz tutma sistemiyle elde edilen toz kömürü unutmamak gerekir.
Az nemli satılabilir kömür: Kuru temizleme sisteminde nem
artması olmaz tersine bir miktar azalma olur. Sistemdeki hava
kömürün yüzey nemini büyük ölçüde azaltırken bazı hallerde
bünye neminde de etkili olabilir.
Farklı küllü ürün eldesi: Çeşitli ayarlarla değişik küllü satılabilir kömür elde edilebilir. Bu durum kullanıcılar için bir avantaj
olup ekonomik yararı artırır.

Kolay uyarlanabilirlik: Linyit, bitümlü kömür ve taşkömüründe kuru temizlemeyle iyi sonuçlar alınmıştır. Beslenen kömür
ebadı 0 - 80 mm arası değişebilir. Daha iri boyutlu malzeme temizlenebilmesi için çalışılmaktadır. Her yere kolay uyum sağlar.

İyi toz tutma imkanı: Bu sisteme senkronize toz tutma prosesi ve negatif basınçlı sistem adapte edilmiştir ve böylece çalışma alanında ve civarında hava kirliliği oluşmamaktadır. Uluslararası standarda göre gaz emisyonunda 150 mg/m3 olması
gereken toz miktarı burada 50mg/m3 ten azdır.
Az yer gerekmesi: Örneğin FGX - 12 tipi, 120 ton/saat kapasiteli bir tesis 300 m2’lik bir alana kurulabilir.
Kısa sürede kurulması ve devreye alınması: Kuru temizleme
tesisi kolay monte edilebilir bir çelik konstrüksiyondur. Tesisin kurulacağı yere temel planına göre bir beton platform dökülmesi yeterlidir. Bu platform üzerine tesis kolayca kurulur ve çalışmaya başlayabilir. Tesisin kurulması genelde yaklaşık 1 ay kadar zaman alır.

Basit ekipman, basit işletme ve az bakım: Kuru temizleme tesisinde karmaşık, kolay bozulan ve kolay aşınan parça
yoktur. Tesis kurulduktan sonra son derece kolay işletilir. Bütün
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Karma Kuru Temizleme Tesisi farklı bir teknoloji olduğu için kömür firmalarının bunu benimsemesi ve kabul etmesi kolay olmamıştır. 1997 yılında sadece iki küçük tesis kurulabilmiştir. Bu
ilk iki küçük tesisin başarısı bu teknolojinin ününün kısa sürede
yayılmasına ve büyük bir talep patlamasına neden olmuştur.
Karma kuru temizleme sistemi bugün kömür temizlemede çok
önemli bir teknoloji olarak yerini almıştır.
Karma kuru temizleme sistemi uygulamaları hızla yayılmaya devam etmektedir. Aşağıda bazı önemli uygulama alanları verilmiştir.

Teshin ve Termik Santrallar için Kömür Hazırlamada
Kullanım
Karma kuru temizleme sisteminin en yaygın kullanım alanı, teshin kömürü ve termik santral kömürü hazırlamadır. Elbette bu
kömürlerin kül ve kükürdünün azaltılması ile hem kalorifik değeri ve dolayısıyla fiyatı artmakta ve hem de nakliyede tasarruf
sağlanmaktadır.
Kullanıcıların talebine göre mikst kömür, ince kömür ve iri kömür için ayrı sistemler geliştirilmiştir.

Koklaşır Taşkömür Lavvarlarında Ön Hazırlamada kullanım
Günümüzde kömür üreticisi birçok ülkede kömür hazırlamada
ağırlıklı olarak ağır mayi sistemi kullanılmaktadır. Halen ağır
mayi ile çalışan lavvarların oranı ABD’de % 66, Fransa’da % 60,
Kanada’da % 56, Avustralya ve Güney Amerika’da % 100’dür.
Bu son iki ülke jig sistemini tamamen terk etmiştir. Ağır mayi
sistemi, özellikle geniş çaplı ağır mayi siklonlarının ve basınçlı
veya basınçsız beslemeli, 3 ürün çıkışlı ağır mayi siklonlarının
kullanılmaya başlamasıyla en çok tercih edilen sistem olmuştur.
Yeni kurulan lavvarlarda veya modernize edilen eski lavvarlarda
hep bu siklonlar ön plandadır.
Günümüzde basınçsız beslemeli ve üç ürün çıkışlı geniş çaplı ağır mayi siklonları, 0 - 80 mm kömür temizlemede yaygın
olarak başarıyla kullanılmaktadır. Bu sistemlerin daha verimli
çalışabilmesi için kömürün siklona girmeden önce bir kuru ön
temizlemeye tabi tutulmasının yararlı olacağı düşünülmüş ve
bu ön temizleme için FGX karma kuru temizleme sisteminden
yararlanılmıştır. Bu sistem gerçekten yararlı olmaktadır, zira ağır
mayi siklonlarına giren ince taneli atıklar, ağır mayi sisteminin
dengesini bozmakta ve separasyon prosesini eksi yönde etkilemektedir. Ayrıca sisteme fazla atığı olan tuvenan kömürün
girmesinin inanılmaz zararları vardır.
Geleneksel sulu kömür lavvarlarında, ön temizleme sistemi olarak kuru temizleme sisteminin kullanılmasını aşağıdaki yararları
sağlamaktadır:
•• Sisteme daha az malzeme girmesi sağlanır ve verim artar.
Ağır mayi siklonunun kapasitesi , tuvenan kömürün iri parça boyutuna, tane boyutu dağılımına, yoğunluk kompo-

Uzun ömürlü olması için üretildi.
Tıpkı titreşimli eleklerimiz gibi.
Dayanıklı Linatex® lineer hareketli eleklerimiz gibi bazı ürünler
uzun ömürlü olması için üretilirler. Mükemmellik için tasarlanan
ve özel ihtiyaçlara göre üretilen eleklerimiz, uygulamalar
ne kadar zor olursa olsun yüksek verimlilik ve yüksek
kapasite kavramlarını düşük bakım maliyetleri ile aynı
potada eritiyor.
Uzun vadede düşünün.
Linatex® düşünün.

Mükemmel
Madencilik
Çözümleri

LINATEX®

Titreşimli Elek
Weir Turkey Mineralleri Ltd. Şti.
İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi
2. Cadde No:12 34959
Tepeören Tuzla İstanbul
Tel: +90 216 688 16 06
Fax: + 90 216 688 13 03
www.weirminerals.com/turkey

Copyright © 2012 Weir Minerals Europe Limited. Tüm hakları saklıdır. LINATEX Linatex LTd. Şirketinin tescilli ürünüdür; WEIR, Weir Engineering Services Ltd.’nin tescilli ürünüdür.

••

••
••

••
••

••

zisyonuna ve elbette siklonun yapısal parametrelerine bağlıdır. Tuvenan kömürdeki atığın fazla olması, siklon separasyon verimini bozan en önemli faktörlerden biri olan tane ve
yoğunluk parametresini doğrudan olumsuz olarak etkiler.
Fazla atık, sistemi bloke eder ve kapasiteyi düşürür.
Borulardaki aşınma azalır. Ağır mayi sistemi birçok boruyla
bağlantılıdır. Kömüre göre çok fazla sert ve aşındırıcı olan
atık, boruların hızla aşınmasına sebep olur. Özellikle dirseklerdeki direnç aşınmayı daha da artırır. Atığın azalması aşınmayı da azaltır.
Enerji sarfiyatı azalır. Kullanılan enerji miktarı yoğunluk artıkça
ve tane boyutu büyüdükçe artar. Bu nedenle sisteme mümkün olduğu kadar az atığı olan kömür gelmesinde yarar vardır.
Atığın sisteme vereceği kil önceden bertaraf edilmiş olur.
Tuvenan kömürdeki bazı atıklar killi malzemedir ve sisteme
kil karışmasına neden olur. Karışan kil bir taraftan siklon proses dengesini bozarken öbür taraftan şlama karışarak suyun
tekrar kazanımını zorlaştırır ve geri kazanımı daha masraflı
hale getirir. Atığın azalması bu sakıncaları ortadan kaldırır.
0,5 mm altındaki kömür tozu önceden ayrılmış olur. Şlama
karışmayan 0,5 mm altındaki kömür tozu olmadığından,
şlam kömür konsantrasyonu azalmakta ve bu olay lavvar
randımanını yükseltmektedir.
Ağır mayi katkı malzeme sarfiyatı azalır. Tuvenan kömür içindeki atığın fazla olması kullanılan ağır mayi katkı malzemesi
miktarını artırır. Zira atıkla birlikte kaçak artar. Buna ek olarak
susuzlandırma eleklerindeki su sarfiyatı da artar. Ön temizleme ile bu sakıncalar en aza indirilmiş olur.
Proses ortalama maliyeti düşer. Ağır mayi sistemi, kuru temizlemeye göre daha pahalı bir sistemdir. Atığın büyük bir
bölümünün ucuz sistemle atılmasının yanında ağır mayi sisteminin kapasitesinin yükseltilerek maliyetinin düşürülmesi
ortalama maliyette büyük kazanç sağlar.

Karma kuru temizleme teknolojisi tuvenan kömürü etkin bir biçimde temizlemeye yarar. Bu sistem sadece ağır mayilerin değil,
diğer sistemlerin de ön temizleme prosesi olarak kullanılabilir.
Demekki lavvar tipi ne olursa olsun, sistem akış diyagramının
uygun bir yerine bir kuru temizleme sistemi eklenmesinde yarar vardır.
Bu sistem Çin’deki 20 lavvarda ön temizleme ünitesi olarak kullanılmakta ve son derece başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Kömürlü Atıklardan Kömür Kazanımında Kullanım
Karma kuru temizleme sistemi, kömürlü atıklardan termik santrallar için düşük kalorili kömür kazanımında ve kalan kömürsüz
temiz atıkların çimento ve tuğla hammaddesi olarak veya stablize yol malzemesi olarak kullanımında önemli yararlar sağlar.
Böylece atık depolama alanlarından tasarruf edilmiş ve çevre
korunmuş olur.

Kolay Killenme Nedeniyle Güç Yıkanan Linyitlerin Temizlenmesinde Kullanım
Kil ihtiva eden linyitlerin yıkanmasında çok büyük güçlüklerle
karşılaşılmaktadır. Şlama karışan kil hem bu şlamın kullanımını ve
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hem de suyun yeniden kullanımını olumsuz etkilemekte, kömürü yıkamak güçleşmekte ve çevrede büyük bir kirlilik yaratılmaktadır. Yıllardır süren bu problemler kuru yıkama ile aşılabilmiştir

Yüksek Kükürtlü Kömürlerin Desülfürizasyonu
Karma kuru temizleme sistemi , kömürlü malzeme içinde dağılmış durumdaki pirit kristallerini ve konkresyonları uzaklaştırır.
Yüksek ve orta sülfürlü kömürlerdeki sülfürlü maddeler dağılmış haldeyse desülfürizasyon oranı % 60’a kadar çıkabilir.

Kömür Ocaklarının Verimliliğini Artırma
Kömür ocaklarında bulunan yüksek küllü ve yüksek kükürtlü
olduğu için veya çok ara kesmeli olduğu için çalışılamayıp ziyan
edilen kömür damarları karma kuru temizleme metodu sayesinde çalışılabilir hale gelmektedir. Hiç şüphe yoktur ki karma
kuru temizleme sistemi dünya kömür madenciliğine büyük katkılar sağlayacaktır.

Kazanımlar
Sulu ve Kuru Sistemin Karşılaştırılması
Karma kuru temizleme sistemi, gün geçtikçe yerini sağlamlaştırmaktadır. Tablo 3, geleneksel kömür yıkama prosesleri ile
kuru temizleme sisteminin karşılaştırılmasını vermektedir. Burada verilen değerler Çin enerji fiyatıyla bulunan maliyetleridir.
Benzer kapasitede karma kuru temizleme sistemini kurmuş
olan şirketlerin yatırım, yıllık kar ve tesisin geri ödeme süreleri
arasında farklılıklar olabilir. Bunun nedeni her tesisin farklı inşaat şartları, farklı akış diyagramı ve kullanıcıların farklı talepleridir.

Karma Kuru Temizleme Sisteminin Sosyal Kazanımları
Atık Ayırma Kazanımı
Karma kuru temizleme sistemi, tuvenan kömürün, atığından
% 90 oranında temizlenmesini sağlar. 1.000.000 ton/yıl kapasiteli bir tesiste 100.000 - 150.000 ton taş taşınmayacak demektir.
Böylece bunu taşımak için kullanılacak zaman ve enerji tasarruf
edilmiş olmaktadır.

Desülfürizasyon Kazanımı
1 milyon ton kapasiteli bir kuru temizleme sistemi ile yüksek
kükürtlü kömür temizlense, istatistiksel olarak kükürdü % 0,8
kadar azalacaktır. Bu da SO2 emisyonunda çok önemli bir düşüş
yapmaktadır.

Su Tasarrufu Kazanımı
Sulu yıkamada ton başına 0,2 m3 su sarfedildiği düşünülürse
1.000.000 ton için 200.000 m3 su tasarruf edilmiş olmaktadır.
Hele şlamın bir bölümünün proses edilemediği de dikkate alınırsa kuru temizleme ile çevre kirliliğinin ne büyüklükte önlendiği daha iyi anlaşılır.

Enerjiden Tasarruf kazanımı
Kuru temizleme sisteminde ton başına enerji sarfiyatı 2,5 - 3
kWh dir. Genelde lavvarların enerji sarfiyatı 3,3 - 7,6 kWh dir.

Sıra

Hususlar

Kömür Yıkama

Temizleme Sistemi

1

Kapasite (ton/yıl)

3.000.000

2.750.000

2

Bina Yapısı

Çelik Konstrüksiyon

Bina Gerekmiyor

3

İnşaat Süresi (ay)

6-8

2-4

4

Verimlilik (%)

97

90

5

İşçilik Verimi (ton/işci)

200

280

6

Enerji Sarfiyatı (USD/ton)

0,60 - 0,90

0,35 - 0,40
Su Gerekmiyor

7

Su Sarfiyatı (m /ton)

0,08 - 0,10

8

Proses Maliyeti (USD/ton)

0,90 - 1,00

0,40 - 0,50

9

Gerekli Bina Hacmi (m3)

18.000

450 - 500

3

olmaktadır. Dolayısıyla karma kuru temizleme sistemleri termik
santralar için idealdir.
Bütün bu yukarıda söylenenlerden anlaşılacağı gibi karma kuru
temizleme sistemleri her ülke kömür madenciliğine büyük yararlar sağlayacaktır. Dünyada su sıkıntılarının giderek artacağı
düşünülürse bu sistemlere bir an önce geçilmesinin önemi ve
gereği daha iyi anlaşılır.

Tablo 3: Karma kuru temizleme sistemi ile sulu sistemlerin karşılaştırılması

Bunu ortalama 5 kabul edersek ton başına en az 2 kWh enerji
tasarruf edilmiş olmaktadır ki, bu da 1 milyon ton kapasite için
2 milyon kWh demektir.

Termik Santral Kazanımı
Kömürün külünün azalmasıyla boylerlerin termal etkinliği artar.
Kömür sarfiyatı kwh başına 5 - 10 gram azalır. Pirit ve taş azaldığı için kömürün öğütülebilirliği iyileşir ve değirmenlerin enerji
sarfiyatı ve ekipman aşınması azalır. Kükürdün azalması sülfrik
asit buharını azaltır ve korozyonu hafifletir. Sulu temizleme metodlarının ürünü olan ıslak kömürün mahsurları da yok edilmiş

1 - Tuvenan kömür eleği,
2-Dişli çift merdaneli
kırıcı,
3- Tavuklama bandı,
4- Tuvenan bunkeri,
5- Tuvenan bandı,
6 - Besleme bunkeri,
7- Besleyici,

8- Karma kuru temizleme
tesisi,
9- Toz tutma siklonu,
10- Ana hava fanı,
11-Torbalı toz tutucu,
12- Egzost Fan,
13- Helezon konveyor,
14- Atık Bandı,

15- Atık Bunkeri,
16- Midling bandı,
17- Midling bunkeri,
18- Temiz kömür bandı,
19- Tramp magnet,
20- Nukleer kantar,
21- Kovalı band,
22- Temiz kömür bunkeri

Şekil 7: Tipik bir karma kuru temizleme tesisi akış diyagramı
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Türkiye’nin Son Gözdesi

Molibden

Son günlerde dünyada ve ülkemizde adından daha sık söz ettiren bir metal haline gelen molibdenin üreticileri, yakın zamanda yaşanması muhtemel yüksek talebi karşılamaya hazırlanıyor. Ülkemizde de geçtiğimiz
günlerde ilk üretiminin gerçekleştiği molibden için kısa bir araştırma yapmak, bu metale olan ilginin sebeplerini açıklamaya yetmektedir. Özellikle
yüksek mukavemet gücü ve ısı değerlerine çıkabilmesi, molibdeni çelik
sanayinin aranılan girdilerinden biri haline getirmiştir.

E

konomide iki dünya devi olan Çin ve ABD’nin molibden üretimi konusunda ilk iki sırayı alması, bizlere
molibden konusunda bazı ipuçları vermektedir. Bu iki
ülkeye ek olarak birçok ülkenin de molibden üretimini arttırmaya çalıştığı bilinmektedir. ABD’de uzun yıllardır üretime ara vermiş madenlerin son yıllarda tekrar işletmeye açılması ve ülkemizde de 2012 yılı ortalarından itibaren molibden
konsantresi üretilmeye başlanması, molibdenin geleceği parlak bir maden olduğu fikrine kapılmamıza neden oluyor.

Molibden,
gelişen teknoloji
nedeniyle oluşan
bir ihtiyaçtır

Doğada Bulunuşu
Molibden genellikle beş tip yataklanma gösterir.

1. Porfiri ve Dissemine Yataklar:
Ağ ve breş damarları içerirler.
Geniş hacimde altere olmuş ve
kırılmış kayaçların içinde metalik sülfitler dağılmış durumdadır. Dünya molibden üretiminin %
95’ten fazlası porfiri molibden ve porfiri bakır - molibden yataklarından sağlanır.
2. Kontak Metamorfik Yataklar: Molibdenit genellikle şelit, bizmutinit veya granitik intruzif kayaçların yakınlarındaki silisleşmiş kireçtaşı zonlarındaki bakır sülfitlerle beraber bulunur.
3. Kuvars damarları: Kuvars damarlarında molibdenit bulunması yaygındır.

Molibdenin Özellikleri
Molibden gümüş beyazı renginde, atom numarası 42, atom
ağırlığı 95,95 ve yoğunluğu 10,2 olan bir metalik elementtir.
Molibden, kimyasal özellikleri bakımından krom ve volfram ile
benzer özellikler gösterir. Yüksek ergime (2.610 °C) ve kaynama
noktası (4.639 °C), yüksek ısı dayanımı, yüksek ısı iletkenliği ve
düşük termal genleşme gibi üstün özelliklere sahiptir. 10 kadar
molibden ihtiva eden mineral bilinmesine rağmen, ekonomik
değere sahip tek mineral molibdenittir (MoS2). Diğer bazı mineraller vulfenit (PbMoO4), povellittir (CaMoO4).(9)
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4. Pegmatit ve Aplit Daykları
5. Sedimanter Kayaçlardaki Tabakalı Yataklar: Molibden rezervleri, molibden minerallerinin küçük yuvalanmalar ve ağlanmalar
gösterdiği yataklarda % 0,5 - 0,6 Mo tenörle, stok biçimli yataklarda % 0,1 - 0,2 Mo tenörle ekonomik olabilmektedir (4 - 5 milyon ton cevher rezervi veya en az 10 bin ton metal molibden rezervi, cevherin kalitesine ve yatağın işletme şartlarına bağlı olarak). Cevher rezervlerinin en az 15 yıl bu tesisleri besleyebilecek
miktarda olması gereklidir. Satılabilir molibdenit konsantrelerinin en az % 70 MoS2 (% 40 Mo) ihtiva etmesi gerekmektedir. (3)

Üretim Yöntemi
Yer altı madenciliğinde, büyük kapasiteli maden üretimi için
blok göçertme yöntemi tercih edilmektedir. Zenginleştirmede
cevher ilk olarak gerekli kırma, eleme ve öğütme işlemlerinden
geçirildikten sonra gerek molibdenit ve gerekse molibdenit ihtiva eden bakır sülfit cevherleri flotasyonla zenginleştirilir. Pazarlanabilir molibdenit konsantrelerinin en az % 85’i MoS2 tenöründe olması gerektiğinden, flotasyon işlemleri çeşitli aşamalar
şeklinde gerçekleştirilir. Modern flotasyon tesislerinde molibdenit kazanma verimi, cevherdeki molibdenitin % 75’i ile % 90’ı
arasında değişmektedir. Bakır sülfit cevherlerinin zenginleştirilmesinde molibdenitin yan ürün olarak kazanılması biraz zor ve
kompleks bir prosesi gerektirir. Zira molibdenit, bu cevherlerin
ancak % 0,1’ini oluşturabilmektedir. Bakır - molibden cevherlerinin flotasyonunda uygulanan standart metot; ilk olarak bakır
ve molibdenitin birlikte yüzdürülerek düşük tenörlü, ancak
yüksek verimli bir bulk konsantresi alınması ve temizleme flotasyonları ile bakır - molibdenit ayırımı yapılmadan mümkün
olduğu kadar fazla miktardaki gang minerallerinin atılmasıdır.
Bu proseste molibden kazanma verimi % 20 - 80 arasında değişir. Başlıca molibden ürünleri, molibdenit konsantresi, molibdik
oksit (MoO3), ferromolibden, amonyum molibdat ve metalik
molibden tozudur.

Kullanım Alanları
Molibden özel çeliklerde, pik demirlerde, nikel, kobalt ve titanyum

yağlayıcı madde olarak ya da greslerde, yağlarda katkı maddesi
olarak kullanılabilmektedir.
Elektrik ve elektronik sanayiinde, filaman elektrot lamba yuvaları, valflar ve redresör lambaları yapımında da molibden tüketilmektedir.
Molibden ayrıca, dişçilikte implant materyalleri içinde Co - Cr Mo alaşımları olarak kullanılır. Co - Cr - Mo alaşımlarındaki (Mo)
molibden dayanıklılık ve korozyon rezistansı sağlamaktadır.
Molibden Konsatresi

bazlı alaşımlarda kullanılan çok yönlü ve fiyatı etkileyen bir alaşım
maddesidir. Molibden bileşiklerinin yaklaşık üçte ikisi molibdik
oksit, % 20’si ferromolibden, kalan kısmı da amonyum molibdat,
kalsiyum molibdat ve sodyum molibdat şeklinde kullanılmaktadır.
Saf metal halindeki molibden, tel, şerit, çubuk veya levha şekline getirilerek, dirençli ısıtma elemanlarının hazırlanmasında
veya karbon ve oksijen etkisiyle bozulduğu için koruyucu bir
atmosfer altında, ateşe dayanıklı fırın parçalarının yapımında
kullanılmaktadır. Bu sebepten dolayı uzay ve askeri endüstrinin
önemli girdilerinden biri olarak görülür. Molibden alaşımlı parçalar 1700 °C sıcaklıklara kadar sorunsuz çıkabilirler.
Molibdenli özel çeliklerde ise bu metal, nikel, krom ve vanadyumun dışında mekanik özellikleri (çeliğin sertliğinin ve çekme
direncinin artması, kırılganlığının azalması) arttırmak ve yapılacak ısıl işlemleri kolaylaştırmak için kullanılır. % 3 Ni ve % 0,7 - 1
Cr içeren çeliklere % 0,3 oranında molibden katılması, su verildikten sonra 500 °C’de menevişleme sırasında, bu çeliklerin
kırılganlıklarını azaltır. (3)
Molibden, özellikle aşırı sıcağa ve korozyona dayanıklı bir metal
olması sebebiyle, nükleer enerji reaktörlerinin inşasında kullanılmaktadır. Bir nükleer santral inşasında reaktör ve enerji tesisi
için yaklaşık 400 bin poundluk (2011 fiyatlarına göre) molibdene ihtiyaç duyulmaktadır. Yakın zamanda Çin ve ABD’nin projelendirdiği toplam 100’den fazla nükleer santral için, oluşacak
molibden talebi de göz ardı edilemez boyutlarda olacaktır.
Molibden, bazı çeliklerde nikel, volfram gibi pahalı veya ender
bulunan elementlerin yerini alır. Hızlı takım çeliklerinde normal
olarak % 18 oranında bulunan volfram yerine, tamamen veya
kısmen, % 7 oranında molibden tercih edilebilmektedir.
Özel dökme demirlere mekanik direncin arttırılması ve bileşimdeki grafit parçacıklarının giderilmesi için genellikle % 0,3
oranında (en çok % 2) molibden katılır. Molibden, değişik niteliklerdeki birçok alaşımda da önemli oranlarda bulunur: Gaz
türbinlerinde kullanılan ateşe dayanıklı alaşımlarda (Hastelloy)
% 4 ile % 30, manyetik geçirgenliği yüksek olan ferronikellerde
% 5’e kadar ve kalıcı mıknatıs yapımında kullanılan alaşımlarda
% 20’ye kadar.

Molibdenin Dünyadaki Durumu
Molibden cevherleşmeleri düşük tenörlü olduklarından mutlaka birkaç prosesten geçirilmeleri gerekmektedir. Ham cevher
üretimi hem yer altı ve hem de yer üstü işletme yöntemleri ile
yapılabilmektedir. En uygun madencilik yöntemi, cevherleşmenin büyüklüğü, şekli, tenör ve derinliğine göre belirlenir. Dünya
uygulamasında bugün için madenciliğin % 55’i yer altı, % 45’i
açık işletme olarak gerçekleştirilmektedir. (8)

Dünya’da Rezerv Durumu
Dünya molibden baz rezervleri metal içeriği Kuzey Amerika, Şili,
Çin ve Eski Sovyetler Birliği’nde (Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan vs.) bulunmakta olup metal içeriği yaklaşık
14 milyon tondur. Bu 14 milyon ton molibden rezervinin 5,4
milyon tonu ABD topraklarında yer almaktadır.
Dünya’da molibden üretimi konusunda ilk 10 sırada bulunan
şirketler tarafından 2011 yılında 2,2 milyar USD’lik üretim gerçekleştirilmiştir. Bu üreticilerden 4 tanesi birincil molibden üretimi gerçekleştirmiş, geriye kalan 6 tanesi de yan ürün olarak
molibden elde etmiştir. 2011 yılında tüm dünyada üretilen cevherin % 81’i demir - çelik sanayinde kullanılmıştır.
ABD’de molibden üretimi 2011 yılında, 2010 yılına göre % 8 artmıştır. Tablo 1’de ülkelerin 2010 - 2011 üretim ve güncellenmiş
son rezerv miktarları verilmiştir.(2)
Maden Üretimi

Rezerv

2010

2011

103 Ton

Çin

93.600

94.000

4.300

ABD

59.400

64.000

2.700

Şili

37.200

38.000

1.200

Peru

17.000

18.000

450

Rusya

3.800

3.800

250

Kanada

8.250

8.300

220

Ermenistan

4.150

4.200

200

Moğolistan

2.500

2.000

160

Kazakistan

360

360

130

Meksika

10.900

12.000

130

Kırgızistan

250

250

100

Özbekistan

550

550

60

İran

3.700

3.700

50

Toplam

242.000

250.000

10.000

Tablo 1: 2010 - 2011
Yılları Dünya Molibden
Üretimi ve Rezerv
Miktarları

Molibden ayrıca, bisülfür halinde, 400-500 °C‘lere kadar katı
01 Aralık 2012
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Şili’nin bir diğer önemli molibden madeni ise Antofagasta Plc
şirketine ait Los Pelambres molibden madenidir. Şirket, molibden üretiminde 2010 yılında bir önceki yıla göre % 13 artış göstererek 8.800 ton üretim gerçekleştirdi. (15)
Peru - The Cerro Verde molibden madeni uzun yıllar atıl durumda bekledikten sonra 2009 yılında tekrar işletmeye açılmıştır.
2009 yılında 910 ton üretim gerçekleştirilen madende, 2010
yılında 3.180 ton molibden üretimi gerçekleştirilmiştir.
Molibden Cevheri

Dünya’daki Önemli Molibden Üreticileri
2010 yılında tüm dünyada üretilen molibden cevheri miktarı 242.000 ton olarak gerçekleşmiştir. Üretilen molibdenin %
94’ü Çin, ABD, Şili, Peru, Meksika ve Kanada’da çıkartılmış olup,
Peru’nun bir önceki yıla göre üretim miktarı % 40 artmıştır.
Çin’in molibden üretimi konusunda dünyanın en büyüğü olduğu bilinmesine rağmen, ekonomisindeki gelişmeler konusunda dünyaya kapalı bir çalışma sistemi izlemesinden dolayı
Çin’in molibden üretimi hakkında ayrıntılı bilgi edinilememiştir.
Çin’in molibden ürettiği bilinen en büyük iki firması Jinduicheng Molybdenum Group Mining Co. ve China Molybdenum
Co. Ltd. olarak bilinmektedir. Çin’den sonra en fazla molibden
üretimiyle ikinci sırada yer alan ABD’dedir. ABD’de faaliyet gösteren önemli molibden madeni işletmeleri şunlardır;(1)
Nevada - Ashdown Madeni: Maden, Win-Eldrich Mines Limited
şirketine aittir. (14)
Colorado - Henderson Madeni: Madenden, açıldığı 1976 yılından bugüne kadar toplam 160 milyon tonluk molibden cevheri
üretimi yapılmış olup, işletmenin 2010 yılı molibden cevheri
üretimi 18,140 ton olarak gerçekleşmiştir. Maden, Freeport
McMoran Copper & Gold Inc. şirketine ait olan Climax Molybdenum Company tarafından işletilmektedir.
New Mexico - Questa Madeni: Chevron Mining and Chevron
Technology Ventures şirketi tarafından işletilmektedir. (12)
Idaho - Thompson Creek Mine Madeni: 1983 yılında işletilmeye
başlanmıştır. Şirket 2011 yılında yaptığı açıklama ile madenin
çalışma süresini buldukları yeni kaynaklarla birlikte 15 yıl daha
uzattığını açıklamıştır. (13)
ABD’nin yanı sıra Kanada’da önemli molibden yatakları mevcuttur. Kanada’nın önemli molibden yatakları British Colombia, New Brunswick ve Quebec bölgelerinde yoğunlaşmıştır.
Meksika’nın La Caridad bölgesinde de önemli molibden yatakları işletilmektedir.
Şili’de devlete ait bakır ve molibden üreticisi Codelco, 2010
yılında yüksek bakır ve molibden fiyatları sebebiyle bir önceki
yıla göre kazancında % 60 artış sağlamıştır. 2010 yılında toplam
molibden üretim miktarı 22.000 ton olarak açıklanmıştır. Şili’nin
en önemli molibden yatakları Andina, Chuquicamata ve El Teniente olarak gösterilebilir. (20), (21), (22)
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Dünya’da ki önemli molibden yataklarından biri olan
Ermenistan’da bulunan Karajan bakır - molibden sahasının işletmesini, Zangezur Copper and Molybdenum Combine CJSC
(ZCMC) şirketi yapmaktadır. Şirketin, 2010 yılında yaptığı molibden cevheri üretimi bir önceki yıla göre % 2,3 artarak 8.800
ton olmuştur.
Avustralya’da Moly Mines Limited şirketine ait The Spinifex Ridge Molybdenum projesininde hayata geçirilmesi için hazırlık
çalışmaları devam etmektedir. İşletme faaliyete geçtiğinde yıllık 5.500 ton molibden üretimi gerçekleştirilmesi planlanıyor.(7)

Molibdenin Ülkemizdeki Durumu
Türkiye’deki molibden cevherleşmelerinin çoğu porfiri bakır

Kuzey Ege Bakır İşletmeleri, Havran - Tepeoba Bakır - Molibden Madeni

Madencilik ve inşaat yapım işleri alanında uzun yıllar faaliyet
göstermiş olan Özdoğu İnşaat ve Ticaret AŞ şirketinin iştiraki
olan Kuzey Ege Bakır İşletmeleri, Balıkesir ili Havran ilçesi Tepeoba Köyü sınırları içerisinde kalan bakır - molibden maden sahasını işletmektedir. İşletme hakkı Kasım 2007’de Maden İşleri Genel
Müdürlüğünden ihale ile alınan sahada gerçekleştirilen çalışmaların ardından, Kasım 2010’da üretim hazırlıklarına başlanmıştır.
1439 hektarlık maden sahasında MTA’nın yapmış olduğu sondaj
çalışmaları neticesinde % 0,32 tenörlü bakır ve % 0,04 tenörlü
molibden olmak üzere 17,5 milyon ton olarak belirlenen molibden - bakır rezervi, şirket tarafından yapılan sondaj çalışmaları
sonrasında 26 milyon tona çıkartılmıştır. Sahadaki sondaj ve
arama faaliyetleri halen devam etmektedir. Madendeki üretim
şekli açık ocak işletmeciliği olup, sondaj faaliyetleri sonrasında
tespit edilen yeni rezervler ve ulaşılan bilgilere istinaden yer
altı işletmeciliği ile ilgili fizibilite çalışmalarına başlandığı bilinmektedir. 1 yıl hazırlık 12 yıl üretim olmak üzere toplam 13 yıllık
proje sürecinde, yıllık 3 milyon ton kapasiteyle 26 milyon ton
cevher bakır - molibden konsantresi piyasaya arz edilecektir.
30.10.2012 tarihi itibariyle 6650 ton % 22 - 25’lik Cu konsantresi ve 150 ton % 46 - 48’lik molibden konsantresi üretilirken,
molibden konsantresinde ulaşılması hedeflenen tenörün % 55,
bakır konsantresinde ulaşılması hedeflenen tenörün ise % 28
olduğu öğrenilmiştir. Şirket bu konuda Ar-Ge faaliyetlerine devam etmektedir. Bu sahada gerçekleştirilen molibden üretimi
ile ülkemizde ilk kez ticari molibden cevheri üretimi gerçekleştirilmiş durumdadır.(10)
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Tablo 2. Türkiye Molibden Envanteri (MTA) Kaynak: DPT VII. Beş Yıllık
Kalkınma Planı, ÖİK Raporu (2001) (3)

- molibden tipindedir. Bunların tümünde de bakır birinci, molibden ikinci metal konumundadır. MTA tarafından Türkiye’nin
değişik yörelerinde yapılan çalışmalarla yeni molibden sahaları
saptanmıştır. Bunlar arasında Kütahya - Domaniç - Sarıçayıryayla Cu - Mo, Bursa - İnegöl - Tüfekçikonağı Cu - Mo ve Bilecik Bozüyük - Muratdere Cu - Mo - Au sahaları başta gelmektedir.
Bu sahaların bir kısmında sondaj da dahil olmak üzere arama
çalışmaları yapılmıştır. Ancak, ruhsat sorunu ya da bütçe soruThompson Creek Metals - Idaho Madeni

Grafik 1. 2002’den Günümüze Molibden-Oksit Fiyatları(11)

nu gibi çeşitli nedenlerle rezerv çalışmaları yapılamamıştır. Aynı
şekilde Elazığ - Baskil yöresinde ve Yozgat - Merkez - Başnayayla
yöresinde molibden içeren cevherleşme sahaları saptanmıştır.
Yozgat yöresinde ise damarlara bağlı küçük molibden cevherleşmeleri ve porfiri sisteme bağlı oluşuklar saptanmıştır. Ancak,
sondaj çalışmaları yapılamamıştır.
Ülkemizde yakın zamana kadar molibden üretimi gerçekleştirilmemiştir. Ancak 2012 yılında Özdoğu İnşaat ve Ticaret AŞ iştirakı Kuzey Ege Bakır İşletmesi ülkemizin ilk molibden konsantesini üretmeyi başarmıştır. Balıkesir Havran’da kurduğu modern
tesisleri ile bakır - molibden üretimi gerçekleştiren şirket, ülkemizde bu konuda öncülük etmektedir.
Erzincan - İliç’te bulunan altın madeninde ortaklıkları bulunan
Lidya Madencilik ve Alacer Gold firmaları da yine ortaklık içinde
oldukları diğer bazı ruhsat sahalarında yaptıkları çalışmalarda
molibden varlığına rastlamıştır. MTA’nın daha önce molibden
tespit ettiği Kırıkkale - Balışeyh sahasında ve yapılan yeni çalışmalar netciesinde Bursa - Yelekkaya, Tunceli - Cevizlidere sahalarında da molibden varlığı tespit edilmiştir. Yapılacak geliştirme
çalışmaları sonucunda uygun sonuçlar alındığı takdirde bu sahalardan da molibden üretilmesi gündeme gelebilecektir. (5), (16)
Ülkemizde faaliyetlerini sürdüren Stratex International plc. ve
Lodos Maden Yatırım A.Ş. ortaklığındaki Bilecik - Muratdere ve
Konya - Altunhisar geliştirme projelerinde de molibden varlığına rastlandığı bilinmektedir. Bir diğer maden arama şirketi
Empire Mining Corporation, Bursa - Karapınar projesinde, Pontid Madencilik şirketi de Artvin - Ardanuç projesinde molibden
varlığı tespit etmişlerdir. (17), (18), (19)
Yapılan akademik çalışmalar neticesinde Kırıkkale - Karacaali’de
molibdenit mineraline bağlı molibden varlığına rastlanmıştır.
Yapılan araştırmalarda bölgedeki molibdenin tenörü % 0,4 olarak hesaplanmıştır. (6)
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Codelco - Andina Madeni

Molibden Fiyatları

Molibden fiyatları son 10 yılda büyük iniş - çıkışlar yaşamıştır.
Özellikle ton başına fiyatın 100.000 USD’nin üzerine çıktığı bir
dönem dahi yaşanmıştır. Ancak 2005 yılında fiyatların zirve yaptığı bu zaman diliminin ardından 2008 krizi ile birlikte 20.000
USD/ton seviyelerinin altına kadar düşen fiyatlar, bugünlerde
daha dengeli bir seyir izlemektedir. Bunda da arz - talep dengesinin oluşturulmuş olmasının da etkisi vardır. Önümüzdeki
süreçte dünyada hayata geçirilecek yeni nükleer santral projeleri ile birlikte molibden fiyatlarında, oluşacak talep nedeniyle
bir miktar yükselmeler yaşanabilir. Tabi bu denli büyük bütçeli
projelerin hayata geçirilmesi için şu anda küresel çapta yaşanan
ekonomik dar boğazın da sona ermesi önemli bir koşul. Grafik
1’de son 10 yılın molibden fiyatlarının seyri görülmektedir.(4)

Sonuç
Molibdeni son zamanların gözde madenlerinden biri yapan
en büyük etken, Çin’den gelen yoğun talep olarak gösterilebilir. Özellikle çelik sanayinde kullanılması, gelişen teknoloji ile
birlikte tüm dünyada daha güçlü, daha mukavemetli ve daha
uzun ömürlü malzemelerin tercih edilmesi, molibdene olan ihtiyacı her geçen gün biraz daha artıracaktır. Ancak Çin’den gelen bu talebin en büyük sebebi olarak; savunma, uzay ve havacılık sanayine yaptıkları yatırımlar, ayrıca arttırmayı planladıkları
nükleer enerji santrallerinin sayısını gösterebiliriz.
Molibdene olan talebi sadece Çin’e bağlamak da doğru olmaz.
Molibden, ABD ve Avrupa ülkelerinden önemli miktarda talep
gören bir malzeme olarak tanımlanabilir. Molibdeni yukarıda
da bahsettiğimiz gibi gelişen teknolojinin yarattığı bir ihtiyaç
olarak görebiliriz.
Ülkemizde de önemli bazı molibden yataklarının mevcut oldu-
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ğu bilinmektedir. İşletilebilecek molibden madeni örneği olarak yüksek potansiyele sahip, MTA’nın geçmişte çalışmalar yaptığı ve molibden varlığını ortaya çıkardığı Kırklareli - Dereköy
ve İkizler cevherleşmeleri gösterilebilir. Bu bölge Bulgaristan’da
işletilen önemli bir bakır - molibden madenine (Medett Bakır
Madeni) yakın bir bölge olmakla birlikte, jeolojik olarak aynı sistemde yer aldığı düşünülmektedir. (6)
Ancak en büyük sorun, MTA’nın yaptığı araştırmalar üzerine
daha güncel araştırmaların bundan önce ya hiç yapılmaması
ya da yeni yeni yapılmaya başlanmasıdır. MTA’nın molibden
varlığını keşfettiği bir kısım sahada halen rezerv miktarları tespit edilmemiş, rezerv tespiti için de bir çalışma yapılamamıştır.
Boşa geçirilen bu zaman ülke ekonomimiz için bir kayıptır. Yapılacak yeni çalışmalarla bilinen sahaların dışında daha keşfedilmemiş başka molibden sahalarının da varlığının tespiti mümkün olabilecektir.
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İ

şten çıkarma; kişinin performansı ya da davranışlarındaki
eksiklikler ve sorunlar sebebiyle kişinin şirketteki görevine son vermektir. Fakat sebep ne olursa olsun işten çıkarma son çare olarak düşünülmelidir.

İşten çıkarma düşünülmeden önce, kişinin problemi sorunu tespit edilmeli, bu sorun ya da problemle ilgili kendisi ile
görüşülmeli, gerekli uyarılarda bulunulmalıdır. Kişinin performansında düşüklük olması durumunda altında yatan sebep
bulunmalı, personelin yöneticisi personel ile bu konuda karşılıklı görüşmelidir. Kişinin bilinçli olarak düşük performansta
çalışması ve uyarıları dikkate almaması durumunda süreli ihtar
verilmelidir. Verilen süre zarfında durumu takip altına alınmalıdır. Davranış açısından sorunlu çalışanlarla da konuşulmalı,
kendilerine bu davranışlarının hem kendisine hem de çevresine zarar verebileceği anlatılmalıdır. Davranışını düzeltmesi için
çaba gösterilmeli, çalışana koçluk yapılmalıdır. Netice alınmadığı durumda ya da ihtarlar neticesinde kişinin davranışlarında
ya da performansında düzelme olmadığı takdirde kişinin işten
çıkarılması gündeme gelmelidir. Ama bu konuyu gündeme almadan önce çalışandaki eksikliklerin eğitim, koçluk vb durumlarla düzeltilmesi sağlanmalıdır.
Hırsızlık, sözlü taciz, fiziksel şiddet, iş sırasında alkol ya da uyuşturucu kullanma gibi yasanın
ihlal edildiği durumlarda ya da
şirket politikalarının ihlal edildiği durumlarda da personelin
hemen işten çıkarılma durumu
oluşur. Her durumda kişinin işten çıkarılması ile ilgili sebepler;
personelin performans ya da
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davranışındaki sorunları düzeltmek için atılan adımlar belgelenmelidir.
İşten çıkarma konusu planlı ve programlı bir şekilde ele alınmalıdır. Aksi takdirde; şirket bünyesinde şirkete ve yöneticilere duyulan güveni zedelemekte, şirketin sektörel bazda saygınlığını
azaltabilmekte, kurumsal itibarı zedelenmekte, firmadaki performansı yüksek çalışanların, firmadan ayrılmayı düşünmesine
sebep olabilmektedir. Ayrıca hukuki sorunlarla da karşı karşıya
kalınmasına neden olabilir.
İşten çıkarma öncesinde;

•• İşten çıkarma görüşmesine hazırlanılmalı, gerekli evraklar
belgeler hazır bulundurulmalıdır.

•• Haksız yere işten çıkarmanın gerçekleşmemesi amacıyla bir
hukuk müşaviri ya da avukattan bilgi ve destek alınmalıdır.

•• Görüşme zamanı belirlenmeli, mümkünse çalışanın işine
••

hafta başında son verilmelidir. Böylece çıkışı yapılan kişinin
kendisine iş bulmak için daha fazla zamanı olacaktır. Ayrıca
iş arkadaşlarının tanıklık edemeyeceği bir saat seçilmelidir.
Görüşme yeri netleştirilmeli; diğer çalışanların gözlemesine
engelleyecek bir mekanda yapılmalıdır.
İşten çıkarma esnasında;
Soğukkanlı ve açık olunmalı;
görüşme 5 - 10 dakikadan fazla tutulmamalı ama görüşmenin seyrine
göre zaman ayarlanmalıdır.
•• Çalışana işten neden çıkarıldığı
kısa ve net bir şekilde açıklanmalıdır.
•• Durumun karmaşıklaşmasına sebep olacak ayrıntılara girilmemelidir.
•• İşten çıkarma kararının değiş-

••

••
••
••
••
••

meyeceği vurgulanmalı, bu konuda açık kapı bırakılmamalıdır.
Görüşme esnasında taraf tutulmamalı, çalışanın şirkete karşı
olumsuz tutum takınması önlenmelidir.
Görüşmenin amacından sapmamasına dikkat edilmelidir.
Çalışana tutulamayacak sözler verilmemelidir.
Çalışan işten ayrılırken arkadaşları ile kısa bir şekilde iş akışını aksatmayacak şekilde vedalaşması sağlanmalıdır.
Çıkartılan çalışanın şirketten ayrılmasında kendisine eşlik
edilmeli ya da eşlik edecek bir şirket temsilcisi görevlendirilmelidir.

İşten çıkarma sonrasında;
•• İşten çıkarılan çalışanın diğer ekip çalışanları konu hakkında
bilgilendirilmelidir.
•• Ayrıntılara inilmeden bir bilgilendirme yapılmalıdır.
•• Çalışanın işten çıkarılması sonrasında ilgili departmanın iş
yükünün nasıl düzenleneceği belirlenmelidir.
Sürüm ve satış olanaklarının azalması, talep ve sipariş azalması,
ülkede yaşanan ekonomik kriz, piyasada genel durgunluk, dış
pazar kaybı, hammadde sıkıntısı gibi işyeri dışından kaynaklanan sebepler ile yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması, işyerinin daraltılması, yeni teknolojinin uygulanması, işyerlerinin
bazı bölümlerini kapatılması, bazı iş türlerinin kaldırılması gibi
işyeri içi sebeplerden dolayı işyerinde işin sürdürülmesinin olanaksız hale gelmesi durumunda ise firmada zorunlu işten çıkarmalar (tenkisat) meydana gelebilir. Zorunlu işten çıkarmalarda
işten çıkartılacak çalışanların belirlenmesinde firmanın kendine özgü durumları söz konusudur. Firmada son işe alınanlar
önce çıkartılabilir, emekliliği dolmuş kişiler öne alınabilir ya da
performansı düşük olanlar çıkış listesine alınabilir. Bu durumlar
firmaya göre farklılık göstermektedir.
Zorunlu işten çıkarmalarda, sorunun boyutları netleştirilmeli,
hangi departmanların durumdan etkileneceği belirlenmelidir.
Çıkarılacak personelle ilgili listeler yapılmalıdır. Bu listelerde
hangi bölümde kimlerin hangi zaman diliminde çıkarılacağı
netleşmelidir. Mali işler bölümü ile görüşülerek maliyet açısından çıkarılacak çalışanların zamanlaması ayarlanmalıdır. Tüm
çalışanlar çıkışlarla ilgili süreç hakkında bilgilendirilmelidir. Çıkarılması düşünülen çalışanlar uyarılmalı; işten çıkarma esnasında çıkarılacak personelle birebir toplantılar yapılarak çıkarma işlemi gerçekleştirilmelidir. Geride kalan çalışanlarla da bir
toplantı yapılmalı, durum hakkında bilgi verilmeli, bu durumda
herkesin bir arada olması gerektiği anlatılmalıdır.
Ayrıca, işten çıkartılan çalışanlara işten ayrılma desteği (outplacement) verilmelidir. Bu şekilde işlerin düzelmesi durumunda
çalışanların işe geri dönmesi ya da kalan çalışanların olumlu
duygular içerisinde olması sağlanabilir.
İşten çıkarma ister kişinin davranış ve problemlerinden ister
şirket dışı ya da şirket içi sebeplerden kaynaklansın; başarılı bir
şekilde ele alındığı takdirde, daha güçlü bir ekip ve şirket haline
gelmesine yardımcı olmaktadır. Başarısız bir şekilde sonuçlanması durumunda ise şirkete zarar vermektedir.
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B

ir kaç yıl önce Madencilik Türkiye’ye gönderdiğimiz
ilk yazıda maden sektöründeki teknolojik inovasyona
ve değişime değinmiştik. O yazının üzerinden henüz
bir kaç sene geçmiş olmasına rağmen sektöre birçok
yeni teknoloji firması girdi, birçok şirket el değiştirdi ve birçok
yeni ürün ve teknoloji sektörün hizmetine sunuldu. Ekipman
ve hizmet sağlayıcıları Ar-Ge yatırımlarını öncelikle rakiplerinden geri kalmamak, sonrasında da pazar paylarını korumak ve
arttırmak amacıyla yapmaktadırlar. Bir diğer yatırım sebebi ise
müşterilerden gelen taleplerdir. Aslında tedarikçiler tarafında bir kaç açıdan iyi durumda olmak gerekmektedir: Birincisi
müşterilerden talep görmek ve bu talepleri karşılayabilmek,
ikincisi ise sunulan ürünün veya hizmetin kalitesinin kabul
edilebilir olması.
Diğer birçok sektörde olduğu gibi maden sektöründe de birçok
yeni fikir, daha sonra o alanda devasa bir firma kuran kişiden
değil de, aslında o fikirden yararlanmak isteyen kullanıcılardan
ortaya çıkmaktadır. Örneğin son dönemde yazılım alanında
devrim sayılabilecek Apple Store’da bulunan uygulamaların
önemli bir kısmının fikir sahibi, tasarımcılar değil kullanıcılardır.
Bunun madencilikte yıllar önceki örneklerinden biri olan Dispatch (filo yönetim sistemi) uygulamasını ilk geliştiren, o zaman
Arizona Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde doktora
öğrencisi olan ve bugün aynı üniversitede mühendislik yönetimi programını yöneten Mike Arnold hocamdır. O dönemin en
büyük bakır şirketlerinden olan Phelps Dodge şirketinin Arizona’daki bakır maden ocaklarının birinden, danışman hocasına
gelen talep ve hocasının aşırı yoğunluğu nedeniyle kamyonların dağıtımının optimizasyonu üzerine stajyer olarak bir yaz
çalışmış, öncelikle şirketin, sonrasında dünyadaki açık işletmelerin yaygın biçimde kullandığı bir ürünü ortaya çıkarmıştır. Önceleri yalnızca kamyonların ve şovellerin optimum dağıtımıyla
verimliliğini arttıran, sonrasında tüm ekipmanların merkezi yönetimini ve gözetlenmesini sağlayan ve bugünlerde ise bunla-
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rın yanı sıra bu araçların tam otomasyonunu da sağlayan sistemi (Dispatch) kurmuştur. Benzer durumlarla gerek üniversitede
gerekse danışmanlık yaparken birçok defa karşılaşmaktayız. Bu
sebeple müşterilerin talepleri, onların ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra yeni endüstriler de açığa çıkarmaktadır. Apple
örneğinde olduğu gibi yeni bir cihaz piyasaya sürüldüğünde;
bu cihaza yönelik kılıflar, uygulamalar, oyunlar, ofis gereçleri ve
bilumum diğer uygulamalar, üretici firmanın dışındaki firmalar
tarafından sağlanmaktadır.
Bu durumun madencilikteki örneği maden ekipmanları üreten Cat, P&H, Komatsu gibi firmalardır. Ancak bu ekipmanları
yönetmek, ekipman durumunu gözetlemek gibi birçok diğer
fonksiyonu üçüncü firmalar da sağlayabilmektedir. Bugün piyasada açık ocaktaki maden ekipmanlarının gözetlenmesi ve
yönetimi üzerine, değişen ebatlardaki madenlere hitap eden
10’dan fazla filo yönetim sistemi bulunmaktadır. Bunlardan
bazıları ekipman üreten firmalara ait olsa da önemli bir kısmı
sadece yazılımı ve donanımı sağlamaktadır. Maden ve diğer endüstrilerde de bu ve buna benzer birçok örnek bulmak mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken nokta icatların veya
yeniliklerin her zaman en iyi bütçelerle veya imkânlarla elde
edilemeyeceğidir. Ekipmanı üreten firmanın sağladığı ürünün
yanında, fabrika çıkışı (OEM) yazılımlara kıyasla çok daha işlevsel ve başarılı ürünlerin de piyasada olduğu bir gerçektir.
Eğitim alanında da dünyada inanılmaz bir yenilenme mevcuttur. Dünyada gelişime ve yeniliğe açık birçok üniversite, sektörden gelen talepleri es geçmemiştir ve bir taraftan çalışırken
diğer taraftan eğitimini sürdürmek isteyenlere yönelik uzaktan
öğrenim hizmeti vermektedir. Teknoloji olarak bugün gelinen
noktada zaten artık birçok ders kalem-kağıtsız takip edilebilmektedir. Birçok üniversite ve bölüm, öğrencilerine binlerce
kilometre mesafeden internet aracılığıyla ders vermekte ve
uzaktan öğrenim sağladığı öğrencilerini mezun etmektedir. Ör-

neğin geçen sene Arizona Üniversitesi bünyesinde maden mühendisliği lisansüstü öğrencilerine vermiş olduğum bir derste
Kanada, California ve Colorado gibi farklı bir ülkeden veya uzak
eyaletlerden öğrencilerim bulunmaktaydı. Vermiş olduğum
dersler görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alınmakta ve ders
saatinde uygun olmayan veya çalışan öğrenciler önceki dersleri izleyebilmekte, ödevlerini yine internet üzerinden yükleyebilmektedirler. Uzaktan öğrenime yapılan itirazların başında
öğretimin ne kadar başarılı olabildiği sorusudur. Her ne kadar
öğrenciler sınıfta bulunmadıkları için klasik yöntemle yapılan
bir ders kadar anlık sorularını soramasalar da, öğrenciler sorularını çoğunlukla e-mail üzerinden ve eğer dersi canlı izliyorlarsa sorularını doğrudan iletebilmektedirler. Önceki tecrübelere
dayanarak uzaktan öğrenim gören öğrencilerin derse katılım,
ödevleri gönderme, sınavlardaki başarıları açısından derse düzenli gelen öğrencilerden eksik kalan hiç bir yanı olmamıştır.
Birçok defa halen endüstride çalışmakta olan bu öğrencilerin
tecrübeleri sebebiyle derse birçok olumlu katkıları olduğunu
belirtmek gerekmektedir.

Arizona Üniversitesi’nde uzaktan eğitim, örnek konfigürasyon

halinde olunmalı, şirketler tarafından istenen birikime yönelik
çalışılmalıdır. Birçok üniversitede pratik iş hayatına yönelik ders
verebilecek öğretim elemanı olmayabilir. Bu durum birçok defa
yeni bir fırsat doğurmuştur. Örneğin endüstride yıllardır çalışmış olan ve sağlam bir birikime sahip, daha öncesinde birçok
eleman yetiştirmiş yöneticiler ve teknik elemanlar bu tür dersleri vermeleri için davet edilebilir.
İş piyasası ve eğitim sektörü tarihte hiç olmadığı kadar hızlı bir
değişim sürecinden geçmektedir. Şüphesiz bu değişimin temel lokomotiflerinin başında, gelişen teknoloji ve rekabetçilik
gelmektedir. On sene kadar önce en yeni teknoloji sayılacak
CD’ler bile bugün neredeyse kullanılmayacak kadar eski kabul
edilmektedir. Bundan 15 yıl öncesinin 1,5 megabayt kapasitesine sahip disketler artık piyasada bulunmamaktadır. Ortalama
bir maden kamyonu on sene önce 200 ton taşırken bugün 360
ton taşıyabilmektedir. Maden firmaları ekipman seçimlerini yaparken ton başına en az maliyetle çalışacak ekipmanı seçmek
zorundadırlar. Eğitim sektörü de hızla değişmektedir. Bu sebeple öğreticilerin kendilerini, materyallerini ve araçlarını çok kez
yenilemeleri gerekmektedir. Değişim geçmişte olduğu gibi gelecekte de sürecektir; bu değişime ve gelişime ayak uyduranlar
gelişecek, ayak uyduramayan herkes tarihte kalacaktır.

Ancak bir diğer soru, zaten endüstride çalışmakta olan ve birçok sorumluluk sahibi kimselerin yeniden öğrenciliğe nasıl ikna
edileceğidir. Bu zor bir soru gibi görünse de aslında cevabı çok
karmaşık değildir. Öncelikle akademik programlar yalnızca teorik olmaktan çıkmıştır, pratik iş hayatına ve katılımcıların kariyerlerine olumlu etki sağlayacak programlardır. Bugün her ne
kadar ABD’de olduğu gibi Türkiye’deki üniversitelerde de ABET
(Accredition Board of Engineering and Technology) gibi denetleyici kurumlar tarafından akredite edilmek başarı sayılsa da, iş
piyasası için akreditasyondan çok pratik ve kariyer hedeflerini
destekleyecek programlar tercih edilmektedir. Önceden belirlenmiş standartlara göre okulları akredite eden kurumlar daha
çok fiziksel şartlar ve işleyişe yönelik değerlendirme yapmaktadırlar. Ancak endüstrideki bir çalışanın var olan iş yoğunluğuna ek olarak yeniden öğrenciliğe dönmesi için içerik açısından
doyurucu bir program hazırlanmış olması gerekmektedir. Böyle bir program oluşturabilmek için de endüstriyle yakın temas
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Hukuk Soru
Cevap Köşesi
Avukat Cemal Yeşilyurt, her sayıda Maden
Kanunu ve Uyglama Yönetmeliği ile ilgili olarak sizlerle paylaştığı görüşlerinin yanında,
madencilik sektörüyle ilişkili olarak karşılaştığınız hukuksal sorunların çözümüne yol göstermek amacıyla bu sayfadan sorularınıza da
cevap verecektir. İlgili sorularınızı
hukuk@madencilik-turkiye.com
adresine gönderebilirsiniz.

B

u sayımızda Maden Yasası’nda Devlet Hakkı’na değineceğiz. Maden Yasası’nda kısa sürelerle yapılan
düzenlemeler sonucu Devlet Hakkı’nda da değişikler olmuştur. Bu değişiklikleri dönemlere ayırarak
incelemek gerekir.

I- 6309 Sayılı Yasa Dönemi

İmrar; günümüz Türkçesi ile geçme, geçirilme anlamına gelmekle beraber, imrariye; geçiş belgesi, taşıma belgesi anlamındadır. Maden Yasası’nda ise, Yasa’ya dayanılarak devlete ödenen rusuma ilişkin bir belgedir ve üretilen madenin, maden
sahasından dışarıya çıkarılmasını sağlar.
6309 sayılı Maden Yasası; maden sahalarından çıkarılan cevherlerin sevkini, Devlet Hakkı’nın ödenmesi şartına bağlamış,
yabancı ülkelere maden sevkinde cevherin ihraç iskelesindeki
FOB (bordoya kadar masrafsız) bedellerinin ortalamasına, yurt
içine sevk olunacak madenlerde ise değişik bölgelerdeki maden işletmelerinin satış bedellerinin ortalamasına (emsal bedel
üzerinden) bağlayarak % 1 - 3 oranında alınacağını belirlemiştir.
Devlet Hakkı, maden cevherlerinin sevki sırasında güncel tarifeye göre hesaplanacaktır.
6309 sayılı Yasa’nın yürürlüğü konulmasından önce verilmiş
olan maden imtiyazları da (nısbi resim esasına bağlanmış olanlar dahil) bu hükümlere tabi olacaktır.
İşletme ya da işletme imtiyazı sahibi, her takvim yılı için üretmeyi taahhüt ettiği cevheri sevk etmemesi halinde taahhüt ettiği cevher miktarı üzerinden Devlet Hakkı ödeyecektir.
Şartname uyarınca taahhüt edilen cevherin taahhüt edilen o yıl
zarfında kısmen ya da tamamen sevk edilmemesi halinde sevk
edilmeyen miktar, müteakip üç yıl zarfında fazla yapılan sevke
mahsup edilecektir.
Devlet Hakkı’nın alınmasına mesnet teşkil eden yurt dışı ve yurt
içi tarife, maden cinslerine göre her yılın ilk iki ayı içerisinde,
bir yıl önceki yetkili mercilerce tescil edilen fiyatlar ile cari yıl
fiyat tahminleri esas alınmak suretiyle her maden için tek bedel
olmak üzere hesaplanır.
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29.06.1954 günlü ve 8741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Devlet Hakkı Tahakkuku Talimatnamesi’yle de; sevk talebinde
bulunacaklar, istemin şekli ve istenen belgeler, Devlet Hakkı
miktarının tespiti konularında düzenlemeler getirilmiştir.
Bilindiği üzere arama ruhsat evresinde belli şartların yerine getirilmesi ile birlikte 2000 tona kadar maden sevki mümkündür.
Arama veya işletme hakkına sahip olunmadan sahadan maden
cevheri çıkaranlar ağır para cezası ile cezalandırılıp, çıkarılan
cevherler müsadere edilir.
Arama veya işletme ruhsatına sahip olmakla beraber Devlet
Hakkı’nı ödemeden cevher sevk edenler, Devlet Hakkı tarifesinin üç katı tutarını ödemek zorundadır. Bu durumdaki sahaların aynı fiili arama ruhsatı safhasında bir yıl, işletme safhasında
beş yıl içinde tekrarlamaları halinde Devlet Hakkı’nın üç katını
ödemekle birlikte ruhsatları da iptal edilir.

II- 3213 Sayılı Yasa Dönemi

3213 sayılı Yasa’nın 14’üncü maddesinde “Maden sahalarından
çıkarılacak cevherlerin işletme yıllık brüt karının % 5’i Devlet
Hakkı olarak, % 5’i Madencilik Fon İştiraki şeklinde her yıl mart
ayının son günü akşamına kadar ilgili daire tarafından tahakkuk ettirilerek ruhsat sahibince Devlet Hakkı’nın Hazine’ye, fon
iştirakinin ise Etibank’a ödeneceği, çıkardığı cevheri kendi fabrikasında hammadde - girdi olarak kullanan şirketler için Devlet
Hakkı’na esas olacak değerin bilançoda maliyetin asgari % 30’u kadar
brüt kar kabul edilerek
hesaplanacağı” kural altına alınmıştır.
22.08.1985 gün 18850
sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan
Maden
Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in
32’inci maddesinde de
Devlet Hakkı’na esas olacak bilançonun nasıl olacağı düzenlenmiştir.

Yasa’nın 12’nci maddesinde, her türlü madenin sevk fişi ve sevkiyat güzergahı üzerindeki en yakın kantardan alınmış kantar
fişi ile nakledilmesi mecburiyeti getirilmiş, bu mecburiyete uymayanlar hakkında nakledilen maddenin suç tarihindeki rayiç
değeri üzerinden 5 katı ağır para cezası ve madenin müsadere
edileceği kural altına alınmıştır.
Yasa’nın 3’üncü maddesinde bilanço; her işletme izni için ayrı
ayrı yönetmelikteki örneğe göre hazırlanacak ve sadece Devlet Hakkı, madencilik fon katkısı, ihbar ve buluculuk haklarının
hesaplanmasında geçerliliği olan beyan niteliğinde belgedir,
şeklinde tanımlanmış, Yasa’nın 29’uncu maddesinde de; işletme süresince ruhsat sahibinin her yıl mart ayı sonuna kadar
her işletme izni için işletme faaliyet raporunu, imalat haritasını, bilançosunu, arama faaliyet raporunu ve bir sonraki yıl için
üretim programını ilgili daireye vermek zorunda olduğu, bu
hususların iki defa yerine getirilmediği takdirde işletme teminatının Madencilik Fonu’na irad kaydedileceği, üç yıl içinde bütün noksanlıklar tamamlanmamış ise ruhsatın iptal edileceği,
öngörülmüştür.

bedeli olduğu, belirtilmiştir. Yönetmeliğin 78’inci maddesinde
yer alan “ruhsat sahiplerinden” ibaresi Danıştay 8. Dairesinin
29.04.2009 gün E:2007/8730, K:2009/2810 sayılı kararı ile iptal
edilmiştir.

IV- 5995 Sayılı Yasa dönemi

Devlet Hakkı’nın, ocaktan çıkarılan madenin ocak başındaki fiyatından alınacağı,
Üretilen madenin hammadde olarak kullanılması veya satılması halinde, aynı pazar ortamında madenin işletmelerdeki tüvenan olarak ocak başı satışında uygulanan fiyatın, ocak başı satış
fiyatı olduğu, bu fiyatın emsallerinden az olamayacağı, emsal
fiyat tespitinde; tüvenan madenin, herhangi bir zenginleştirme
işlemine tabi tutulduktan veya bir prosesten geçirildikten sonra satış fiyatının oluştuğu durumlarda, ocak başı satış fiyatının,
madenin ocakta üretiminden ilk satışının yapıldığı aşamaya
kadar oluşan nakliye, zenginleştirme ve varsa farklı prosese ait
kullanılan tesis ve ekipmanın amortismanı dahil giderler çıkarılarak oluşan fiyat olacağı,

03.03.2001 günlü ve 24335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
4629 sayılı Yasa ile 14’üncü maddede geçen, “% 5’i Madencilik
Fon iştiraki şeklinde” ve “fon iştiraki ise Etibank’a”, “ve fon iştirakinin” ibareleri, 01.01.2002 tarihinde yürürlükten kaldırılmış,
“% 5’Devlet Hakkı” ibaresi, “% 10’u Devlet Hakkı”, şekline getirilmiştir.

Devlet Hakkı’nın;
a) I. Grup ve II. Grup (a) bendi madenler ile mıcır, kaba inşaat,
baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı
hammaddelerinde ocak başı satış fiyatı boyutlandırılmış ve/
veya yıkanmış olarak satılan fiyatı olup, bu madenlerden % 4,

III- 5177 Sayılı Yasa dönemi

b) II. Grup (b) bendi madenlerde % 2, ancak bu madenlerin yurt
içindeki kendi tesisinde işlenerek uç ürün haline getirilmesi durumunda % 1,

3213 sayılı Yasa’nın 5177 sayılı Yasa ile değişik 14’üncü maddesinde; üretilen madenlerden alınacak Devlet Hakkı’nın, I. Grup
ve V. Grup madenler ile mıcır, kaba inşaat, baraj, gölet, liman,
yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddelerinde
ocak başı satış tutarının % 4’ü, diğer grup madenlerde % 2’si
olduğu, ruhsat sahibi tarafından beyan edilen ocak başı satış
fiyatının Bakanlık tarafından denetleneceği ve eksik beyanların
tamamlattırılacağı, Hazine’nin özel mülkiyetinde veya devletin
hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak madencilik faaliyetlerinden Devlet Hakkı’nın % 30 fazlasıyla alınacağı,
ürettiği madeni kendi tesisinde kullanması nedeniyle ocak başı
satış fiyatının oluşmadığı durumlarda, ruhsat sahibinin beyanının esas alınacağı, ancak bu miktarın emsallerinden az olamayacağı, kural altına alınmıştır.
Yatırılan Devlet Hakkı’nın, % 50’si özel idare payı olarak ruhsatın
bulunduğu il özel idaresine, % 30’u Hazine hesabına, % 20’si
de genel bütçeye özel gelir ve Bakanlık bütçesine özel ödenek
kaydedilecektir.
Devlet hakkı, her yıl haziran ayının son günü mesai bitimine
kadar ruhsat sahibi tarafından yatırılacak, süresinde tahakkuk
ettirilmeyen Devlet Hakkı’na, tahakkuk ettirilmesi gereken ayın
son gününden tahakkuk ettirildiği tarihe kadar geçen süre için
6183 sayılı Yasa uyarınca hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanacaktır.
03.02.2005 gün 25716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin, 76
- 79’uncu maddelerinde uygulamanın nasıl olacağı düzenlenmiş, Devlet Hakkı’nın ocak başı satış tutarı üzerinden alınacağı,
ocak başı satış tutarının ise ocaktan üretilen tüvenan cevherin

c) III. Grup ve V. Grup madenlerde % 4,
ç) IV. Grup madenlerde % 2, ancak altın, gümüş ve platin madenlerinde % 4,
d) VI. Grup madenlerden % 4, oranında alınacağı,.
Ruhsat sahibi tarafından beyan edilen ocak başı satış fiyatının
Bakanlık tarafından denetleneceği ve eksik beyanlar tamamlattırılacağı, Hazine’nin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve
tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak madencilik faaliyetlerinden Devlet Hakkı’nın % 30 fazlasıyla alınacağı, Devlet
Hakkı’nın işletme ruhsat harç miktarından az olamayacağı,
IV. Grup (c) bendi madenlerin yurt içinde ve kendi entegre tesisinde kullanılarak metal hale getirilmesi halinde ödenmesi
gereken Devlet Hakkı’nın % 50’sinin alınmayacağı,
Yer altı işletme yöntemi ile üretim yapılması durumunda ödenmesi gereken Devlet Hakkı’nın % 50’sinin alınmayacağı,
Altın, gümüş ve platin madenlerinin getirilen herhangi bir özel
indirimden istifade edemeyeceği, ayrıca diğer madenlerden
bu madde kapsamında belirtilen özel indirimlerden istifade
edenlerin, bu Kanun’un maden teşvik tedbirlerini düzenleyen
9’uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen teşviklerden yararlanamayacağı,
Ruhsat sahibi tarafından yatırılan Devlet Hakkı’nın % 25’inin İl
Özel İdare payı olarak ruhsatın bulunduğu ilin Özel İdaresi-
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ne, % 25’i ruhsatın bulunduğu bölgeyle sınırlı olarak altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere, doğrudan ilgili ilçe veya ilçelerin
Köylere Hizmet Götürme Birlikleri hesabına, % 50’si de Hazine
hesabına yatırılacağı,
Bakanlığın, Devlet Hakkı’nın, bu Kanun hükümlerine uygun ve
doğru bir şekilde hesap ve beyan edilmesine ilişkin tüm hususları, ruhsat sahasının büyüklüğü, maden grubu veya türü, işletme cirosu veya işletmenin kamuya ait olup olmaması hususlarını dikkate alarak, 3568 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde
yeminli mali müşavirlerin tasdikine tabi tutabileceği, yeminli
mali müşavirlerin yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde,
tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, kaybına uğratılan Devlet Hakkı’ndan ve kesilecek cezalardan ruhsat sahibi ile birlikte
müştereken ve müteselsilen sorumlu olacakları, yeminli mali
müşavirlerin tasdik raporlarına ilişkin usul ve esasların Maliye
Bakanlığının uygun görüşü alınarak yönetmelikle belirleneceği,
Devlet Hakkı oranlarında, madenin cinsi, üretildiği bölge ve
benzeri kriterler gözetilerek Bakanlar Kurulunca en fazla % 25
oranında indirim yapılabileceği,
Devlet Hakkı ve özel idare payının, her yıl haziran ayının son
günü mesai bitimine kadar ruhsat sahibi tarafından yatırılacağı,
Süresinde tahakkuk ettirilmeyen Devlet Hakkı’na, tahakkuk ettirilmesi gereken ayın son gününden tahakkuk ettirildiği tarihe
kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanun’un 51’inci maddesine
göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanacağı, kural altına alınmış,
06.11.2010 gün 27751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 86 - 89’uncu
maddelerinde de uygulamanın nasıl olacağı düzenlenmiştir.
6309 sayılı Yasa’dan itibaren Devlet Hakkı uygulamalarına bakıldığında;
6309 sayılı Yasa döneminde, Devlet Hakkı’na esas alınacak miktarların idare tarafından belirlendiği,
3213 sayılı Yasa döneminde Devlet Hakkı’nın bilanço esasına
göre alındığı,
5177 sayılı Yasa döneminde ocak başı satış tutarından ve ruhsat sahibi beyanı esas alınarak tahakkuk ettirildiği, ancak emsal
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bedellerin altında gösterildiği takdirde bunun kontrolünün yapılarak emsal bedel tespitinin yapıldığı,
5995 sayılı Yasa döneminde ise tüvenan olarak sevk edilen madenin ocak başı satış tutarından Devlet Hakkı alınacağı, ancak
bunun emsallerinden az olamayacağı, az olması halinde ise
tıpkı tüvenan madenin herhangi bir zenginleştirme işlemine
tabi tutulduktan veya bir prosesten geçirildikten sonra satış fiyatının oluştuğu durumlarda, ocak başı satış fiyatının madenin
ocakta üretiminden ilk satışının yapıldığı aşamaya kadar oluşan
nakliye, zenginleştirme ve varsa farklı prosese ait kullanılan tesis ve ekipmanın amortismanı dahil giderler çıkarılarak oluşan
fiyat olacağı ve bunun aynı zamanda emsal bedel sayılacağıdır.
Yasanın bu kuralı ile emsal bedel, tüvenan cevherin zenginleştirme işlemine tabi tutulduktan sonraki fiyatına göre tespit
edilmektedir. Böyle bir durumda emsal bedel, tüvenan cevherin bedeli olmayıp, zenginleştirme işlemine tabi tutulmuş cevherin bedelidir. Bir başka ifade ile cevheri hiçbir zenginleştirmeye tabi tutmayan, buna karşın emsal bedelden az Devlet Hakkı
ödediği idare tarafından tespit elden ruhsat sahibi, o cevheri
zenginleştirmeye tabi tutmuş gibi Devlet Hakkı ödemek zorunda kalacaktır.
5177 sayılı Yasa ile işletme projesinde görünür rezervin bildirimi
önemli hale gelmiştir. Bu Yasa döneminde, İşletme İzni alınmasından itibaren bir yıllık süre içinde maden işletmeye alınacaktır. Aksi takdirde işletmeye alınmayan ruhsat sahalarında, çalışılmayan her yıl için, projede belirtilen üretim miktarının % 10’u
üzerinden Devlet Hakkı ödemek zorunludur.
5995 sayılı Yasa ile de durum değişmemiştir.
3213 sayılı Yasa döneminde, bilanço esasına göre Devlet Hakkı
alındığından, görünür rezervin pek üzerinde durulmamıştır. Ancak, 5995 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesi ile bu Yasa’dan önce
işletme ruhsatı almış ruhsat sahiplerinin projelerindeki görünür
rezerv miktarları ile yıllık üretim miktarına dikkat etmeleri gereklidir ve güncelleştirmeleri yararlı olacaktır. 3213 sayılı Yasa’nın
5995 sayılı Yasa ile değişik 24/12’nci maddesinde; beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında üç yıldan
fazla üretim yapılmayan ruhsatlar, teminatları irad kaydedilerek
iptal edilir. Bu üç yıllık süre içerisinde yapılan toplam üretimin
projede beyan edilen bir yıllık üretim miktarının % 10’undan az
olması halinde de bu hüküm uygulanır, denilmiştir.

Ekonomi
www.madencilik-turkiye.com

Temel Maden Fiyatları
DEĞERLİ METALLER (PRECIOUS METALS)
Metal

Son Fiyat

16.Kas.12

Altın

1717,90

16.Kas.12

Gümüş

32,12

Değişim
%

Tarih

Metal

7,82

1593,30

USD / tr. oz

05.Tem.12

Lantanyum Metal ≥ 99%

45,00

-27,42

62,00

USD / kg

11,41

28,83

USD / tr. oz

05.Tem.12 Lantanyum Oksit ≥ 99.5%

19,00

-45,71

35,00

USD / kg

16.Kas.12

Platinyum

1559,00

8,49

1437,00

USD / tr. oz

Rodyum

1275,00

-12,07

1450,00

USD / tr. oz

16.Kas.12

Palladyum

622,00

-6,61

666,00

USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)
Son Fiyat

16.Kas.12

Aluminyum

1886,50

Değişim
%
-5,25

Yıl Sonu Fiyatı
(31.Aralık.2011)

Birim

1991,00

USD / ton

Bakır

7660,50

0,94

7589,50

USD / ton

16.Kas.12

Çinko

1841,50

-0,24

1846,00

USD / ton

16.Kas.12

Kalay

20745,00

6,93

19400,00

USD / ton

16.Kas.12

Kurşun

2169,00

9,24

1985,50

USD / ton

16.Kas.12

Nikel

15970,00

-14,26

18625,00

USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)
Metal

Son Fiyat

Değişim
%

14.Kas.12

Antimuan

12350,00

14.Kas.12

Bizmut

9,25

14.Kas.12
14.Kas.12

Civa

1850,00

İridyum

1025,00

Yıl Sonu Fiyatı
(31.Aralık.2011)

Birim

-10,18

13750,00

USD / ton

-24,18

12,20

USD / lb.

0,00
-2,38

1850,00
1050,00

USD /şişe
USD / tr. oz

05.Tem.12

Seryum Metal ≥ 99%

45,00

-43,75

80,00

USD / kg

Seryum Oksit ≥ 99.5%

16,00

-46,67

30,00

USD / kg
USD / kg

05.Tem.12 Praseodmiyum Metal ≥ 99%

160,00

-36,00

250,00

05.Tem.12 PraseodmiyumOksit ≥99.5%

99,00

-17,50

120,00

USD / kg

05.Tem.12 Neodmiyum Metal ≥ 99.5%

170,00

-39,29

280,00

USD / kg

05.Tem.12 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5%

120,00

-7,69

130,00

USD / kg

05.Tem.12 Samaryum Metal ≥ 99.9%

150,00

0,00

150,00

USD / kg

1950,00

-49,35

3850,00

USD / kg

210,00

-16,00

250,00

USD / kg

135,00

-3,57

140,00

USD / kg

3300,00

0,00

3300,00

USD / kg

05.Tem.12

Europyum Oksit ≥ 99.5%

05.Tem.12 Gadolinyum Metal ≥ 99.9%
05.Tem.12 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5%
05.Tem.12

Terbiyum Metal ≥ 99.9%

05.Tem.12

Terbiyum Oksit ≥ 99.5%

800,00

-46,67

1500,00

USD / kg

-21,43

350,00

USD / kg

05.Tem.12

Erbiyum Oksit ≥ 99.5%

180,00

2,86

175,00

USD / kg

05.Tem.12

İtriyum Metal ≥ 99.9%

160,00

-5,88

170,00

USD / kg

05.Tem.12

İtriyum Oksit ≥ 99.99%

95,00

0,00

95,00

USD / kg

05.Tem.12 Skandiyum Metal ≥ 99.9%

15000,00

-16,67

18000,00

USD / kg

7200,00

0,00

7200,00

USD / kg

23,00

-20,69

29,00

USD / kg

0,88

-31,25

1,28

USD / lb.

11,80

-17,19

14,25

USD / lb.

05.Tem.12 Skandiyum Oksit ≥ 99.95%
05.Tem.12

USD / ton
USD / ton

14.Kas.12

Molibden

24500,00

-19,67

30500,00

USD / ton

14.Kas.12

Rutenyum

90,00

-14,29

105,00

USD / tr. oz

14.Kas.12

Selenyum

45,00

-34,31

68,50

USD / lb.

14.Kas.12

Tantal

125,00

216,46

39,50

USD / lb.

14.Kas.12

Tungsten

335,00

-24,15

441,66

USD / ton

14.Kas.12

Uranyum

51,00

-2,86

52,50

USD / lb.

14.Kas.12

Vanadyum

5,25

-16,00

6,25

USD / lb.

Kas. 2012
Kas. 2012
Kas. 2012

Maden
Orhaneli18-100mmyıkanmış
Keles krible +40 mm
Tunçbilek yıkanmış +18 mm

Fiyat
(TL/Ton)
160
120
250

Yer
BLİ
KLİ

Kalori
(kcal/kg)
3.792
2.766

Kütahya - Tavşanlı (GLİ)

5.192

105

ILİ

2.970

250

Manisa - Soma ( ELİ )

4.790

Kas. 2012

Kısrakdere krible+20mm

280

Manisa - Soma ( ELİ )

5.036

Kas. 2012

SomaDenişyıkanmış+18mm

190

Manisa - Soma ( ELİ )

3.991

Kas. 2012

Çan krible+30 mm (torbalı)

190

ÇLİ

4.537

Kas. 2012
Kas. 2012

Yatağan krible + 30 mm
Milas Parça

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

122

100
95

Muğla - Yatağan ( GELİ )
Muğla - Yatağan ( GELİ )

2.701
2.860

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

Birim

14.Kas.12

Krom cevheri (CIF - Çin)

46 - 48% Konsantre

260-270

USD / dmt

14.Kas.12

Krom cevheri (CIF - Çin)

40 - 42% parça

240-245

USD / dmt

14.Kas.12

Krom cevheri (CIF - Çin)

38 - 40% parça

220-230

USD / dmt

14.Kas.12

Krom cevheri (CIF - Çin)

36 - 38% parça

195-205

USD / dmt

14.Kas.12

Krom cevheri (CIF - Çin)

34 - 36% parça

175-185

USD / dmt

14.Kas.12

Krom cevheri (CIF - Çin)

32 - 34% parça

170-180

USD / dmt

14.Kas.12

Manganez cev. (CIF - Çin)

42 - 44% parça

5,0-5,2

USD / dmtu

14.Kas.12

Manganez cev. (CIF - Çin)

40 - 42% parça

4,8

USD / dmtu

14.Kas.12

Demir cev. (CIF - Çin)

65%

123-125

USD / dmtu

14.Kas.12

Demir cev. (CIF - Çin)

60%

103-105

USD / dmtu

14.Kas.12

Demir cev. (CIF - Çin)

55%

83-85

USD / dmtu

TÜRKİYE - TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)
Tarih

Maden

Fiyat (TL/
Ton-KDV
Hariç)

Yer

Kalori
(kcal/kg)

Kas. 2012

18/150 PARÇA (DÖKME)

360

ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI

6650

Kas. 2012

18/150 PARÇA (DÖKME)

360

KOZLU MÜ. LAVUARI

6650

Kas. 2012

18/150 PARÇA (DÖKME)

360

KA. MÜ.(ÇATALAĞZI) LAV.

6650

Kas. 2012

18/150 PARÇA (DÖKME)

370

ARMUTÇUK MÜ.LAVUARI

6650

Kas. 2012

18/150 PARÇA (DÖKME)

340

AMASRA MÜ. LAVUARI

6000

TTK

Ilgın Parça
S.Kısrakd. yıkanmış+18mm

Metal

TKİ

Kas. 2012
Kas. 2012

TÜRKİYE KROM - MANGAN CEVHER FİYATLARI
Tarih

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)
Tarih

Mixed Metal ≥ 99%

FerroAlloyNet.com

3150,00
3275,00

UXC

4,76
-19,85

LME

3300,00
2625,00

USD / kg
USD / kg

275,00

Kobalt

Manganez

2800,00
2700,00

Erbiyum Metal ≥ 99.9%

Kadmiyum

Magnezyum

-28,57
-55,56

05.Tem.12 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5%

14.Kas.12

14.Kas.12

2000,00
1200,00

05.Tem.12

14.Kas.12

14.Kas.12

Birim

05.Tem.12

05.Tem.12 Disporsiyum Metal ≥ 99%

NorthernMiner

Tarih

Son Fiyat

HEFA Rare earth

16.Kas.12

London Metal Exchange

Metal

Yıl Sonu Fiy.
(31.Ara.11)

Birim

16.Kas.12

Tarih

Değişim
%

Yıl Sonu Fiyatı
(31.Aralık.2011)

CME Group

Tarih

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

İMKB’de İşlem Gören Madencilikle İlişkili Şirketler
Hisse
Kodu

Kapanış
31.12.2011

05.11.2012

Değişim
%

Şirket Adı

Hisse
Kodu

Kapanış
31.12.2011

05.11.2012

Değişim
%

Şirket Adı

ADANA

3,81

3,46

-9,19

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

HZNDR

4,06

3,18

-21,67

ADBGR

2,72

2,41

-11,40

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

IHLAS

1,05

1,32

25,71

İHLAS HOLDİNG AŞ

HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ AŞ

ADNAC

0,71

0,68

-4,23

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

IHMAD

2,98

5,02

68,46

BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET AŞ

AFYON

84,00

69,75

-16,96

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.AŞ

IPEKE

3,39

4,46

31,56

İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜR.AŞ

AKCNS

7,56

8,82

16,67

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.AŞ

IZMDC

5,24

4,03

-23,09

ALKIM

6,50

11,4

75,38

ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ

IZOCM

40,10

40,1

0,00

ANACM

2,77

2,64

-4,69

ANADOLU CAM SANAYİİ AŞ

KCHOL

6,02

8,22

36,54

KOÇ HOLDİNG AŞ

ASLAN

53,25

37,4

-29,77

ASLAN ÇİMENTO AŞ

KONYA

322,00

305

-5,28

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

BOLUC

1,42

1,35

-4,93

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

KOZAA

3,20

4,8

50,00

KOZA ANADOLU MET.MADEN.İŞLETM. AŞ

BSOKE

1,43

1,37

-4,20

BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

KOZAL

34,30

41,7

21,57

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AŞ

BTCIM

6,70

6,42

-4,18

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.AŞ

KRDMA

1,15

1,39

20,87

KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

BUCIM

4,85

4,75

-2,06

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI AŞ

KRDMB

1,75

2,06

17,71

KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.AŞ

KRDMD

0,91

1,24

36,26

KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ AŞ

KUTPO

2,28

2

-12,28

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ AŞ

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ
İZOCAM AŞ

BURCE

7,28

6,78

-6,87

CEMAS

1,31

1,12

-14,50

CEMTS

1,20

1,13

-5,83

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.AŞ

METRO

0,57

0,45

-21,05

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIM.HOLD.AŞ

CIMSA

7,76

8,46

9,02

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

MRDIN

6,26

4,94

-21,09

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET AŞ

CMBTN

53,75

44,4

-17,40

ÇİMBET.H.BT.VE PRE.Y.ELEM.SAN.VE TİC.AŞ

NUHCM

10,06

10,15

0,89

CMENT

8,10

7,9

-2,47

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.AŞ

PRKME

5,44

6,1

12,13

DENCM

9,58

8,4

-12,32

DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET AŞ

SARKY

5,00

2,43

-51,40

SISE

2,77

2,61

-5,78

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.AŞ

SODA

3,17

2,3

-27,44

GOLDAŞ KUYUMCULUK SANAYİ İT.İH.AŞ

TRKCM

2,39

2,29

-4,18

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. VE TİC. AŞ

UNYEC

4,19

4,32

USAK

1,44

1,35

EGSER

1,77

1,96

10,73

EREGL

2,11

2,17

2,84

GOLDS

0,56

0,49

-12,50

GOLTS

60,75

55

-9,47

EGE SERAMİK AŞ

3,10
-6,25

NUH ÇİMENTO SANAYİ AŞ
PARK ELEKT.MADENC.TEKS.SAN. VE TİC.AŞ
SARKUYSAN ELEKTRO.BAK.SAN.VE TİC.AŞ
T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI AŞ
SODA SANAYİİ AŞ
TRAKYA CAM SANAYİİ AŞ
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ
UŞAK SERAMİK SANAYİİ AŞ

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

Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

Yerli Etkinlikler
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

23 - 24 Mayıs 4. Maden Makinaları Sempozyumu, İzmir
www.maden.org.tr/etkinlikler/maden_makinalari/
23 - 24 Mayıs MİNEX 2013 - Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, İzmir minex.izfas.com.tr/

2013

18 - 19 Haziran Türkiye Madencilik Zirvesi 2013 (Turkey Mining Show
2013) İstanbul
www.terrapinn.com/exhibition/turkey-mining-show/index.stm

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

16 - 17 Eylül Akdeniz Taşkömürü Pazarı (Mediterranean Steam Coal
Markets) İstanbul www.b-forum.com/

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

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

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

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

24 - 25 Nisan Avrasya Mena Madencilik Zirvesi (Eurasia – MENA Mining)
Summit, İstanbul www.ebysummits.com/EN/events.aspx?eID=183

7 - 8 Kasım VII. Delme - Patlatma Sempozyumu Eskişehir
www.maden.org.tr/etkinlikler/delpat/

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

16 - 22 Haziran 13. Uluslararası Multidisipliner Bilimsel JeoKonferans
ve Sergisi SGEM2012 (13th International Multidisciplinary Scientific
GeoConference & EXPO SGEM2013) Varna, Bulgaristan www.sgem.org

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

17 - 19 Haziran PASTE 2013 (16th International Seminar on Paste and
Thickened Tailings) Minas Gerais, Brezilya www.paste2013.com

2013
21 - 24 Ocak 2. Myanmar Madencilik Zirvesi (2nd Myanmar Mining
Summit) Yangon, Myanmar
www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=130101
30 - 31 Ocak Global Madencilikte Su Yönetimi Konferansı 2013(Global
Mining Water Management 2013) Las Vegas, ABD
www.mining-water-management.com
3 - 6 Mart PDAC ‘13 Toronto, Kanada
www.pdac.ca/pdac/conv/index.aspx

20 - 21 Haziran Fiziksel Ayırma 2013 (Physical Separation ‘13) Cornwall,
İngiltere www.min-eng.com/physicalseparation13/index.html
30 Haziran - 3 Temmuz Madencilik Endüstrisinde Sürdürülebilir
Gelişim 2013 (SDIMI 2013: Sustainable Development in the Minerals
Industry) Milos Adası, Yunanistan sdimi2013.conferences.gr
1 - 3 Temmuz Avustralya Maden Havalandırma Konferansı (The Australian Mine Ventilation Conference) Adelaide, Avustralya
www.austminevent.com.au/
15 - 17 Temmuz MetPlant2013 Tesis Tasarımı ve İşletme Stratejileri
(MetPlant 2013 - Plant Design & Operating Strategies) Perth, Avustralya
www.ausimm.com.au/metplant2013/

12 - 13 Mart Maden ve Kaynaklar Stratejik Yönetimi, Muhasebe, Finans
ve İş Analitikleri Konferansı 2013 (The Mining and Resources Strategic
Management Accounting, Finance and Business Analytics Conference
2013) Perth, Avustralya
liquidlearning.com.au/documents/MABA0313/MABA0313_W.pdf

11 - 15 Ağustos Dünya Madencilik Kongresi 2013 (WMC 2013) Quebec, Kanada www.wmc-expo2013.org

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

23 - 25 Eylül Yığın Liçi (Heap Leach) Vancouver, Kanada
www.heapleach2013.com

12 - 14 Ağustos Demir Cevheri Konferansı 2013 (Iron Ore 2013) Perth,
Avustralya www.ausimm.com.au/ironore2013

13 - 15 Mart CIS Kömür (CIS Coal) Alushta, Ukrayna www.b-forum.com/

26 - 27 Eylül Turkey Mining Investment & Finance, Londra
www.ebysummits.com

15 - 17 Nisan Madenlerde Su Çözümleri (Mine Water Solutions) Lima,
Peru www.minewatersolutions.com

26 - 29 Eylül Dünya Altın Konferansı 2013 (World Gold Conference
2013) Brisbane, Avustralya www.ausimm.com.au/worldgold2013/

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

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

5 - 8 Mayıs CIM 2013 Toronto, Kanada web.cim.org/toronto2013beta/
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Seri İlanlar
Türkiye Mineral Arama
www.turkeymineral.com
Gsm: 0536 212 93 08

Sınırsız Projeler,
			 Mükemmel Arge
•• Uluslarası ve Bilimsel Nitelikte Jeolojik Etüt, Maden
Etütleri ve Raporları İçin Danışmanlık Hizmetleri
•• Jeofizik Çalışmaları
•• Kesit Yapım Laboratuvarı (Parlatma Kesitler, İnce
Kesitler, Sıvı Kapanım Kesiti)
•• Fluoresans Petrografisi

•• Icp-Ms Analizleri
•• Cathodoluminisans Petrografisi
•• Xrf Analizleri
•• Xrd Analizleri
•• Sıvı Kapanım Laboratuvarı
•• Kalitatif ve Kantitatif Analizler

Satılık Suunto PM-5/360 PC
Clinometre’ler ve Suunto PM-5/1520 P
Hypsometre’ler.
www.sahibinden.com üzerinden
105349851 numaralı ilandan
detayları görebilirsiniz.

Reklam İndeksi
Sayfa Firma

19 Aksa Magnet / aksamagnet.com.tr
121 Als Global / alsglobal.com
78, 79 Atalay Makine / atalaysondajmak.com.tr
87 Atlas Copco / atlascopco.com.tr
127 Avrasya - Mena Zirvesi / ebysummits.com
5, 9, 62, 63 Barkom / barkomltd.com
99 Basf / basf.com/miningsolutions
113 Başarsoft / basarsoft.com.tr
67 Bauma / bauma.de
107 Besson / besmuhendislik.com.tr
A. Kapak İçi Bilgi Mühendislik / bilgimuhendislik.com.tr
25 Bilimsel Teknik / bilimselteknik.com
13 Doğanak Koll. Şti. / doganak.com
31 Domak / domak.com.tr

128

81 Eczacıbaşı Esan / esan.com.tr
77 Erkom / erkom.com.tr
83 Esit Elektronik / esit.com.tr
115 Fe-Ni Madencilik / fenimining.com
75 Gates / gates.com
103 Gemcom / gemcomsoftware.com

Sayfa Firma
126 Minex / izmirfair.com.tr
15 Minova / minovainternational.com
71 Mts / mts.com.tr
125 Netcad / netcad.com.tr
Ön Kapak İçi Ortadoğu Sondaj / ortadogusondaj.com
33 Pena Maden /penamaden.com

18 Golder Associates / golder.com

11 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

21 Günhan Ark / gunhanark.com

73 Sandvik / sandvik.com

29 Hmf / hmf.com.tr

27 Soma Holding / somaholding.com

89 Ketmak / ketmak.com
53 Koaş Limited / koasltd.com
109 Labris Madencilik / labrisltd.com.tr
A. Kapak Mapek / mapek.com
7 Metso / metso.com

61 Ebro Armaturen / ebro.com.tr

95 Metrans / metrans.com.tr

49 Ecs Kimya / ecskimya.com

97 MineRP / minerpsolitions.com
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R

eklam
ezervasyon

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

İletişim: klinometre@gmail.com

Sayfa Firma

Maden
Sahaları
Tanıtım
Bülteni

www.madencilik-turkiye.com/mtbulten

www.madencilik-turkiye.com

Ön Kapak, 23 Son-mak / son-mak.com.tr
3 Soneksan Sondaj / soneksan.com
8 Sözer İş Güvenliği / sozeroptik.com
1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr
111 Teksomak / teksomak.com
17, 45 Vtg Holding / vtg.com.tr/
101 Weir Minerals / weirminerals.com/turkey

www.tsurumipompa.com

www.tsurumipompa.com
www.tsurumipompa.com

