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Finike Mermer’in Makine Parkı, 

Yüzde Yüz Komatsu!

Madencilik Endüstrisinin Gerçekleri

Uluslararası Madencilik

Göstergelerinin Neresindeyiz?

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

Yazılar word formatında, ilgili resimler ve çizimler yazıdan ayrı bir şekilde, yüksek çözünür-
lükte (minimum 300 dpi) jpg, bmp, tiff resim formatlarında gönderilecektir. Yazılar e-posta 
aracılığı ile info@madencilik-turkiye.com adresine veya CD ile yayın idare merkezi adresine 
gönderilebilir. Gerekli görüldüğü takdirde yazılarda düzeltme istenebilir. Bu durumda yazar 
ile iletişime geçilecektir. Posta ile gönderilen yazılar dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın 
yazarına iade edilmez. 

Dergimiz Basın ve Meslek İlkelerine uymayı taahhüt eder.
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Son iki sayımızdaki konu başlığımız olan 16 Haziran Başbakanlık Genelgesi’nin etkileri 
artık sektör genelinde iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Maden arayan ve üre-
ten şirketlerden aldığımız telefonlara, sektöre hizmet veren makine ve ekipman şirket-
lerinin şikayetleri de eklenmeye başladı. Sondaj ekipmanları tedarikçisi olan köklü bir 
kuruluş bizi arayarak, madencilikle uğraşan düzenli müşterilerinin son zamanlarda ken-
dilerinden malzeme tedarikini azalttığını, çünkü müşterilerin sondaj için gerekli izinleri 
almakta zorlanmalarından dolayı sondaj çalışmalarını durdurmak zorunda kaldıklarını 
aktardı. Tedarikçi firmaya göre müşterilerin ortak sıkıntısı Başbakanlık Genelgesi…

Birkaç gün önce görüştüğümüz bir sondaj şirketi ise geçmişte teklif almak için kendile-
rini her gün birkaç maden şirketinin aradığını, ancak son aylarda telefonların neredeyse 
sustuğunu, bunu da müşterilerinin arama sondajı yapabilmek için alması gerektiği izin-
lerin Genelge sonrası alınmasının zorlaşmasına ya da alınamamasına bağlıyor. 

Uluslararası bir maden arama şirketi de 2012’de ülkemizde 55.000 metre sondaj yap-
tıklarını ancak 2013’te öngördükleri rakamın sadece 5.000 metre olduğunu belirtiyor. 
Şirketin arama sondajı rakamındaki bu trajik azalmanın tek nedeni ise sondaj için gerekli 
izinleri alıp alamayacaklarını öngörememeleri olarak ifade ediliyor.

Bu noktada görülen o ki Genelge’nin ardından geçen yedi aylık periyotta önce maden 
arayan ve üreten şirketler, şimdi de maden sektörüne hizmet veren şirketler, Genelge 
nedeniyle izinlerin alınmasında yaşanan güçlüklerden etkilenmeye başladı. Madencilik 
sektörü, katma değeri yüksek bir sektör olduğundan yaşanan olumsuzluklardan sadece 
kendisi değil, sektöre jeoloji, jeofizik, sondaj, laboratuvar, harita, çevre, teknoloji, makine 
- ekipman ve benzeri hizmetler veren binlerce şirket de etkileniyor. Yukarıda aktardığı-
mız örneklerin ışığında, yaşanan krizin büyümeye başladığını söylemek pek de zor değil.

Ülkemizde kanun ve yönetmeliklerle bir düzen altına alınmış olan madencilik sektörü, 
uygulamaya konulan tek bir düzenleme ile bir krize yönlendirildi. Ansızın hayata ge-
çirilen bu tip uygulamalar ile madencilik gibi ülke ekonomisindeki önemi büyük olan 
sektörlerde yatırım ortamı bozulmakta, haksız rekabete yol açılmaktadır. En önemlisi de 
durumun belirsizlik içerisinde hareket etmesi. Çünkü hiçbir firma gerekli izinleri alıp ala-
mayacağını bilememektedir. Bu belirsizlikte ise yatırımcının sektörümüze yönelmesini 
beklemek anlamsız olacaktır. 

Ayrıca alınamayan veya geciken izinlerden dolayı azalan sondaj miktarları ile Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanımızın belirttiği 5 milyon metre sondaj hedefine nasıl ulaşabilece-
ğimiz merak konusudur.

Genelge kapsamında geçen yedi ay madencilik sektörü için önemli kayıplara işaret et-
mektedir. Yaşanan kaybın telafisi, ülke ekonomimiz ve madencilik sektörünün geleceği 
adına bu krizin bir an önce çözüme kavuşturulmasını temenni ediyorum.

Aylardır Genelge üzerine tartışmalar sürerken ve madencilik sektörü gelişsin, ülke eko-
nomimize katkıları artsın diye çabalarken, şu an okumakta olduğunuz sayımızın yayına 
hazırlandığı günlerde bir de acı haber aldık. Zonguldak - Kozlu’da yine bir metan gazı 
faciası yaşandı ve 8 madenci yaşamını yitirdi.  Yaşanan olayda hayatını kaybeden maden-
cilere Tanrı’dan rahmet, ailelerine ise sonsuz sabır diliyorum. 

Kazanın ardından yapılan açıklamalarda, ilgili ocakta 2010 ve 2011’de yapılan resmi dene-
timlerde çeşitli konularda hayati riskler tespit edildiği biliniyor. Umuyorum bu tespitlerin 
ardından ocaktaki riskler ortadan kaldırılmıştır ve yaşanan olay, alınan gerçek önlemlerin 
ötesinde bir olay olarak kayda geçer. Aksi halde durum gerçekten çok vahim demektir!

Daha önceki bir yazımda da belirttiğim gibi “İnsan yoksa maden de yok!” demektir. 
Maden çalışanları kutsaldır. Her şeyden önce onlara ocaklarda güvenli bir çalışma ortamı 
sunulması gerekmektedir. Kamu olsun özel sektör olsun, bu ortamı sağlayamayan işve-
renin, madencilik sektöründen uzaklaşması en doğru hareket olacaktır. 
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VTG Holding, Güney Afrika’da 
İkinci Kömür Madenini İşletmeye Açtı
Güney Afrika’daki şirketi Umthombo Resources ile kömür 
üretimini sürdüren VTG Holding, ikinci kömür işletmesini 
devreye aldı. 2012 yılında 4,5 milyon ton kömür üretimi ger-
çekleştirerek 205 milyon USD ciroya ulaşan şirket, 5 yıl içinde 
cirosunu 1 milyar USD’ye çıkarmayı hedefliyor. Schoonge-
zicht Madeni’nin açılışı kapsamında sektördeki faaliyetlerini 
değerlendirmek üzere Güney Afrika’daki tesislerinde bir ba-
sın buluşması gerçekleştiren VTG Holding’in Yönetim Kurulu 
Başkanı Gökhan Kantarcıgil çeşitli açıklamalarda bulundu.  
Madencilik sektöründe dünyanın en önemli ülkelerinden biri 
olan Güney Afrika’da önemli üreticilerden biri konumuna ulaş-
tıklarına dikkat çeken Kantarcıgil, “Altı yılda ülkenin yıllık top-
lam kömür üretiminde, % 1,8 oranında paya sahip hale geldik. 
Sürdürülebilirlik anlayışıyla yürüttüğümüz madencilik faaliyet-
lerinde Türkiye’den çıkan bir dünya şirketi olmayı hedefliyoruz. 
Vizyonumuz, Türkiye’nin en iyi, dünyanın en dinamik maden 
şirketi olmak. Kısa vadeli hedeflerimiz arasında, Türkiye’de ve 
Güney Afrika’da madencilik alanında büyümek yer alıyor. Orta 
vadede Kolombiya ve Mozambik’te maden projelerinde faali-
yet göstermeyi hedefliyoruz. Uzun vadede ise madencilik sek-
töründe öne çıkan Kanada, Avustralya ve ABD gibi ülkelerde şir-
ket satın alma yoluyla büyümeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu. 
Madencilik faaliyetlerine Güney Afrika’da başlayan ardından 
portföyüne Türkiye ve Kolombiya’yı da ekleyen VTG Holding, 
Güney Afrika’daki Schoongezicht Kömür Madeni’ni de açarak, 
maden operasyonu sayısını üçe, şu anda üretim yapmakta ol-
duğu maden sayısını da 2’ye çıkardı. Halen, Brummersheim Kö-
mür Sahası’nda da kömür üretimine devam eden VTG, kısa süre 
önce tamamladığı Zevenfontein Madeni’nde ise 2009 - 2011 
yılları arasında 2,5 milyon ton kömür üretimi gerçekleştirmişti. 
Üretimin % 40’ı Türkiye, İngiltere, Fransa, Hindistan, Pakistan ile 
Doğu Afrika ülkelerine ihraç ediliyor. Güney Afrika’daki tesis-
lerinde, Avrupa Birliği normlarına uygun olarak “temiz kömür” 
ürettiklerine dikkat çeken Kantarcıgil, sıradan yatırımlara kıyasla 
% 67 oranında su ve enerji verimliliği sağlayan tesisteki “kömür 
yıkama ünitesi” sayesinde, yandığında kömürün ortaya çıkardı-
ğı zararlı gazları Avrupa Birliği’nin izin verdiği ölçülerin de altına 
düşürdüklerini söyledi. Kantarcıgil, bu sistem sayesinde atık kö-

mür ile atık suyun da geri kazanılarak ekonomiye katkı sağlandı-
ğını belirtti. Kantarcıgil’in verdiği bilgiye göre, VTG Holding, Gü-
ney Afrika’da 175 sahada da demir cevheri, platin, altın, kömür 
manganez ve krom konusunda ön arama faaliyetleri sürdürüyor. 
Türkiye’de faaliyetlerini iştirak şirketleri, Oremine Madencilik, 
VTG Nikel, VTG Bakır ve VTG Kömür ile yürüten Holding, 2011’de 
Türkiye’nin en büyük nikel rezervine sahip olan Manisa Turgut-
lu’daki Çaldağ Projesi’ni European Nickel’den (ENK) satın almıştı. 
Çaldağ Projesi’nin, rezervi uluslararası standartlara göre ispat-
lanmış Türkiye’nin tek ve aynı zamanda en büyük nikel yatağı ol-
duğunu söyleyen Kantarcıgil, “Bugüne kadar Çaldağ Projesi’ne 
140 milyon USD tutarında yatırım yapıldı. Toplam 600 milyon 
USD yatırım yapacağımız bu projede 2014 yılında üretime baş-
lamayı planlıyoruz. Türkiye ekonomisine yaklaşık 6 milyar USD 
katkı yapacak Çaldağ Projesi ile bölgede 1000 kişiye istihdam 
sağlamayı hedefliyoruz. Çaldağ projemiz ulusal ve uluslararası 
katkıları nedeniyle TÜBİTAK tarafından da destekleniyor” dedi. 
Dünyada her yıl yaklaşık 1,8 milyon ton nikel kullanıldığına ve 
nikelin en büyük kullanım alanının paslanmaz çelik üretimi 
olduğuna dikkat çeken Kantarcıgil, “Türkiye’de ise cevherden 
zenginleştirme ve rafine işlemleri yoluyla % 100 saf nikel üre-
timi yapılmamaktadır. Nikel ihtiyacı, tamamen ithalat yoluyla 
karşılanmaktadır. Türkiye nikel ve paslanmaz çelik ithalatı için 
yılda yaklaşık 1,2 milyar USD ödemektedir” dedi. Türkiye’de de 
ithal edilen nikelin en çok kullanıldığı endüstrinin paslanmaz 
çelik endüstrisi olduğunu belirten Gökhan Kantarcıgil, üreti-
minde nikel, krom ve demir hammaddesine ihtiyaç duyulan 
paslanmaz çelik endüstrisinde demir ve kromu kendi kaynakla-
rından temin edebilen Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yaklaşık 35 
bin ton seviyesindeki nikeli ise ithalat yoluyla karşılayabildiğini 
söyledi.  Nikelin ülke ekonomisi için stratejik bir öneme sahip 
olduğunu ifade eden Kantarcıgil, Çaldağ Nikel’in ekonomiye 
kazandırılmasının Türkiye’yi nikel üreten ülkeler sınıfına soka-
cağını ve ithal edilen nikelin yarısından fazlasının ülke kaynak-
larından temin edileceğini belirtti.
Kolombiya’da da dört sahada arama faaliyetleri başlattığı öğre-
nilen VTG, bu ülkeden de yılda 1 milyon ton kömür ihraç etme-
yi planlıyor.  

Aralık 2012

Stratex, Muratdere Projesi’nin % 51’inin 
Satış İşlemlerinin Tamamlandığını Bildirdi
Geçtiğimiz Temmuz ayında duyurduğumuz Stratex Inter-
national plc’nin porfiri bakır - molibden - altın projesi olan 
Muratdere’nin % 51’inin satışı işlemlerinin tamamlandığı du-
yuruldu. Lodos Maden Yatırımları AŞ % 51 hisse karşılığında 
Stratex’e 1,7 milyon USD ödeme gerçekleştirdi.  
Yapılan anlaşmaya göre Lodos, projede yapacağı ek ödemeler 
ile hissesini % 70’e kadar çıkarma hakkına da sahip. Bu kapsam-
da Lodos tarafından yapılacak 3000 metre karotlu sondaj ve 

Stratex’e yapılacak iki parça halindeki 500 bin USD ödemenin 
ardından şirketin projedeki hisse oranı % 61’e ulaşacak. Daha 
sonra Lodos dilerse fizibilite çalışmasını da finanse ederek pro-
jenin % 70’ine sahip olabilecek.
Muratdere Projesi’nde JORC standartlarına göre tespit edilen 
51 milyon ton mümkün rezerv bulunuyor. Şu ana kadar yapılan 
çalışmalara göre rezervin tenörü ise % 0,36 Cu, 0,12 g/t Au, 2,4 
g/t Ag, % 0,0125 Mo ve 0,34 ppm renyum şeklinde.  

Aralık 2012



- Metso Çubuklu Değirmenler 
- Metso Otojen/Yarı Otojen Değirmenler
- Metso Dik Değirmenler 
- Metso Karıştırıcılı Değirmenler

e-mail: sales.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

Metso Bilyalı Değirmenler 

Metso Ball Mill



Seyitömer Termik Santali’ne
2,25 Milyar USD
Elektrik Üretim AŞ’ye ait 600 MW gücündeki Seyitömer Termik 
Santral ihalesi sonuçlandı. İhaleye katılan 16 firma arasından 
son ikiye kalan Eti Bakır İşletmeleri ve Çelikler İnşaat çekişme-
sinde kazanan, 2 milyar 248 milyon USD ile Çelikler İnşaat oldu. 
Söz konusu özelleştirme ihalesi Seyitömer Termik Santrali’nin 
varlık satışı, TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi tarafından kulla-
nılan taşınır ve taşınmazların varlık satışı ve linyit sahalarının 
ruhsatlarının işletme hakkının devri yöntemi ile bir bütün ha-

linde gerçekleştirildi. İhalede satışa çıkarılan EÜAŞ’a ait dört 
üniteden oluşan 600 MW’lık santralin yıllık üretim kapasitesi 
2011 yılı itibariyle yaklaşık 4 milyar kWh ve kapasite kullanım 
oranı % 74. 
Bu arada  Elektrik Üretim AŞ’ye ait Kangal Termik Santrali ile 
santral tarafından kullanılan Elektrik Üretim AŞ ve Hazine’nin 
mülkiyetindeki taşınmazların  özelleştirmesi için ise son teklif 
verme tarihinin 17 Ocak 2013 olduğu bildirildi.  

Aralık 2012

Centerra Gold, Öksüt 
Altın Projesi’nin Tüm Hisselerini Alıyor
Centerra Gold, Kayseri Öksüt Altın Projesi’ndeki Stratex 
International’ın % 30’luk hissesini alacağını açıkladı. Toplamda 
nakit olarak 20 milyon USD alacak olan Stratex International 
üretim başladığında da net izabe tesisi girdisinden % 1 gelir 
hakkı elde edecek. Anlaşmaya dahil olarak altı arama ruhsatı ve 
iki üretim ruhsatı bulunuyor.
İki firma Öksüt Projesi’ndeki ortaklıklarına 2009 yılında başla-
mışlardı ve Centerra proje için 2011’in Ekim ayına kadar 3 mil-
yon USD harcayarak, projedeki % 50’lik hissesini koruma altına 

almıştı. Bununla birlikte Centerra proje için bu yılın Ekim ayına 
kadar 3 milyon USD daha harcayarak, proje üzerinde % 20 his-
senin daha sahibi olmuştu. Centerra, Öksüt Projesi arama çalış-
maları için Kasım ayından bu yana da 6,8 milyon USD harcadı.
Centerra CEO’su Ian Atkinson’ın açıklamasına göre şirket, kay-
nak tahmini çalışmalarını bitirebilmek için ilk olarak Kuzey Or-
taçam bölgesindeki sondajları yıl sonuna kadar tamamlamayı 
ve bununla birlikte de metalürjik ve çevresel çalışmalara de-
vam etmeyi hedefliyor.  

Aralık 2012

Chesser Kestanelik’teki 
Sondaj Çalışmalarına Devam Ediyor 
Chesser Madencilik’in Çanakkale sınırları içerisindeki Kestanelik 
Projesi’nde, toplam 15.000 metre olarak planlanan 4. faz sondaj 
çalışmaları devam ediyor. 2012’nin son çeyreğinde başlayan 
sondaj çalışmalarının 2013’ün birinci çeyreğinde bitmesi öngö-
rülmekte. Sondaj çalışmalarının hızlandırılması için iki makine ile 
başlayan programa ekstra iki karotlu sondaj makinasının daha 
gönderildiği verilen bilgiler arasında.
Alınan ilk sonuçlara göre Chesser’ın sahadaki birincil hedef böl-

gelerinden olan ve daha önce açıklanan 462.000 onsluk kaynak 
modelinin dışında yer alan Karakovan 3 damarında bulunan 16,9 
metrelik bir zonda 6,4 g/t altın değerleri geldi. Bu zon içindeki 
8,6 metrelik bir zonda ise 11 g/t altın değerlerine ulaşıldı. Diğer 
bir hedef bölge olan ve yine modelin dışındaki A2 zonundan da 
karbonlu şist içinde, 2 metrelik bölümünde 1.480 g/t olmak üze-
re 4 metrelik zonda 752,9 g/t gümüş değerlerine ulaşıldı. Şirket 
sondaj çalışmasına devam edildiğini açıkladı.  

Aralık 2012
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Frontline, Menderes Projesi’nin
% 100’üne Sahip Oldu
Kanadalı Frontline Gold Corporation, Menderes Projesi kapsa-
mında Aegean Gold şirketinden kalan % 10 varlığı da satın aldı-
ğını duyurdu. Bu satın alma ile Frontline, Menderes Projesi’nin 
tamamına sahip oldu. Aegean Gold bu % 10 hisse ile Frontline’a, 
kaynakların ve izinlerin alınması ile ilgili olarak yardımcı oluyor-
du. Yapılan devrin ardından Frontline artık, Menderes Projesi 
de dahil olmak üzere Türkiye’deki tüm varlıklarının % 100 hak-
kına sahip oldu. Frontline bu alım için Aegean’a TSX’te hisse 
başı 0,03 CAD karşılığında 1.500.000 adet hisse devredecek. 
Bir epitermal altın projesi olan Menderes Projesi İzmir’e yakla-

şık 20 km mesafede yer alıyor ve ruhsatlar 6000 hk’lık bir alanı 
kapsıyor. Proje, mevcut bir altın madeni işletmesinin hemen 
doğusunda yer alıyor ve bu işletmedeki cevherin doğuya de-
vam ettiği düşünüldüğü için Menderes Projesi’nin yüksek po-
tansiyele sahip olduğu belirtiliyor. Şirket 2011 - 2012 yıllarında 
projede çeşitli örnekleme, sondaj ve jeofizik çalışmaları gerçek-
leştirmişti.
Frontline’nın Türkiye dışında Mali ve Kanada’da çeşitli aşamalar-
da arama projeleri bulunuyor.  

Aralık 2012

Maden İhracatı 2012’de % 8,2 Arttı
Maden sektörünün 2012 yılı ihracatı % 8,2 oranında artarak 
Türkiye ekonomisine 4 milyar 182 milyon USD’lik katma değer 
sağladı. İhracat performansını arttıran maden sektörünün en 
çok ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Çin, ABD, Hindistan, İtalya 
ve Irak oldu.
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan verile-
re göre madencilik sektörünün toplam ihracatından en yüksek 
payı % 43 ile Çin aldı. Çin’e yapılan ihracat, 2011 yılına göre % 
21 oranında arttı. Dünyanın yükselen değeri Çin’e ihracatın 
1,8 milyar USD’ye ulaşması madencilik sektörünün kaydettiği 
önemli bir başarı. Doğal taş ithalatına uyguladığı kotaya rağ-
men Hindistan’ın en çok ihracat yapılan üçüncü pazar olması 
da dikkat çekici bir gelişme oldu.

Maden sektörü ihracatında, 2012 yılında ürün grupları bazında 
işlenmiş doğal taşlar 953 milyon USD ile ilk sırada geldi. 950 
milyon USD ile ikinci sırada yer alan blok mermer - traverten 
ürünlerini, 457 milyon USD ile bakır cevherleri izledi. Dördün-
cü sırada 419 milyon USD ile yer alan krom cevherlerini de 190 
milyon USD ile çinko cevherleri takip etti.
Madencilik sektörünün önemli alt bileşenlerinden doğal taş 
sektörü ihracatı ise % 14 oranında artarak 1,9 milyar USD ola-
rak gerçekleşti. Doğal taş ihracatında ilk 5 ülke ise sırasıyla Çin, 
ABD, Irak, Suudi Arabistan ve Hindistan oldu.
Sektör, 2023 yılı için 15 milyar USD ihracat hedefine kilitlenmiş 
durumda.  

Ocak 2013

Kışladağ’da 6 yılda
47,5 ton altın üretildi
Eldorado Gold Corporation’ın ülkemizdeki iştiraki Tüprag Metal 
Madencilik AŞ, Kışladağ Altın Madeni’nde 2012 yılında toplam 
289 bin ons (9,27 ton), faaliyet gösterdiği 6 yılda ise toplam 47,5 
ton altın üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. DHA’nın haberine 
göre Kışladağ Altın Madeni Kamu ve Halkla İlişkiler Müdürü Ha-
kan Ünal, 6 yıllık üretimleri süresince üretilen 47,5 ton altın ile 
ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladıklarını, 2008 yılında 
19 milyon TL vergi ödeyerek 84. sırada yer aldıklarını, 2011 Ku-
rumlar Vergisi sıralamasında ise 110 milyon TL vergi ödeyerek 
Türkiye genelinde en fazla vergi ödeyen 23. firma olduklarını 
aktardı. Ünal “Madenimiz ekonomik katkılarının yanı sıra başa-
rısına ve kalkınmasına tüm yöre halkını da dahil ederek sosyal 
sorumluluk projeleri de gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda Uşak’a 
yapacağı 480 öğrenci kapasiteli 16 derslikli temel eğitim okul 
binası için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalandı. Ay-
rıca, Uşak Üniversitesi’ne yaptıracağı yeni bina ile Uşak’a 5 mil-
yon doların üzerine katkı sağlamış olacak” dedi.
Tüprag’ın Uşak Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında düzenli 

ve en yüksek prim ödeyen firma sıralamasında her yıl birinci-
liğini koruduğunu ifade eden Ünal, “Firmamız, EBSO tarafın-
dan yapılan değerlendirmede 357 milyon 627 bin lira ile Ege 
Bölgesi’nde en fazla yatırım yapan şirket ünvanını da kazanmış, 
yine EBSO tarafından hazırlanan Ege’nin 100 Büyük Sanayi Ku-
ruluşu listesinde 2011 yılında 11. sıradan 5 sıra birden atlayarak 
779 bin 471 lira yatırımla listenin 6’ncı sırasında yerini almıştır” 
şeklinde konuştu.
Kışladağ Altın Madeni’nde dünyadaki en ileri teknolojilerin 
kullanılarak üretimin sürdürüldüğünü vurgulayan Hakan Ünal 
“Üretim, ekonomi ve istihdama her geçen gün daha fazla katkı 
sağlamayı hedeflemekteyiz. Kışladağ Altın Madeni, yıllık altın 
üretim miktarıyla Avrupa’nın en büyük altın madeni unvanına 
sahiptir. Ulusal ve bölgesel kalkınmaya büyük katkı sağlayan 
maden, özellikle % 80’lik yerel istihdamla 2012 yılında Uşak 
ilinde en çok istihdam sağlayan firma olmuştur ve halen bün-
yesinde 1.000 kişinin üzerinde çalışanı bulunmaktadır.”  

Ocak 2013
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YMGV, Maden, Çevre, Orman Mevzuatında 
Yenilikler ve Uygulamalar Semineri
Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, eğitim programları çerçe-
vesinde düzenlenen “Maden, Çevre, Orman Mevzuatında Ye-
nilikler ve Uygulamalar” konulu eğitim semineri 22 - 23 Kasım 
2012 tarihleri arasında TKİ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleş-
tirildi. Özel sektörün ağırlıklı katılımı ile gerçekleştirilen semi-
ner genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı ve MİGEM yetkilileri tarafından mevzuatla ilgili genel 
görüşler paylaşılırken, katılımcıların aktardığı sorular yetkililer 
tarafından yanıtlandı. Seminerde; Çevre ve Maden İlişkileri, 

Madencilik ve ÇED ilişkileri, Madencilik ve ÇED Uygulamaları, 
Madencilik Projelerinde İzin ve Lisans Uygulamaları, Maden 
Mevzuatındaki Yenilikler ve Uygulamadaki Sorunlar, Madenci-
lik ve Orman Mevzuatı, Madencilikte Teşvik Uygulamaları baş-
lıklı sunumlar yapıldı. 
YMGV tarafından her ay madencilikle ilgili konularda çeşitli 
seminerler düzenlenmektedir. Detaylar için YMGV ile iletişime 
geçebilirsiniz.  

Kasım 2012

Zonguldak’ta Maden Faciası:
8 Madenci Yaşamını Yitirdi
Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğüne 
bağlı ocakta meydana gelen metan gazı püskürmesi olayında 
8 madenci hayatını kaybederken 1 işçi ise yaralı olarak kurtul-
du. Ani gaz püskürmesi sonucu oluşan kazada 5 işçinin cansız 
bedenine ulaşılırken 3 işçinin ise 1.500 tonluk kömür yığınının 
altında kaldığı ve arama çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor. 
Göçük altındaki 3 işçiden maalesef ümit kesilmiş durumda. 
Kazanın yerin 630 metre altındaki bir galeride, taşeron firma 
tarafından yürütülen çalışmalar sırasında meydana geldiği be-
lirtilirken, konu ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Kazanın ardından bölgeye giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, kaza ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Çelik, 
kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını, teknik ve hukuki 
çalışmaların sürdüğünü aktarırken ayrıca ilgili müesseseye ve 

taşeron firmaya 16 Kasım 2012’de teftiş yapıldığını, bu teftişte 
5 eksik nokta tespit edildiğini, bu eksikliklerin giderilmesiyle 
ilgili gerekli uyarıların yapıldığını, özellikle hazırlık çalışmala-
rı dahil tüm çalışmaları kapsayan müstakil bir sağlık güvenlik 
dökümanı oluşturmaları ve risk değerlendirmesi yapılmasının 
istendiğini belirtti. Bakan, o dönemde firmaya idari para cezası 
kesildiğini de aktardı.
Kurum tarafından, kazanın yaşandığı galeride 27 kişini çalıştığı 
belirtilirken bu olaydan 9 çalışanın etkilendiği belirtildi. Gale-
ride çalışan işçilerin gaz maskelerinin olay anında yanlarında 
olduğu ancak ani gaz püskürmesinin nasıl bir atmosfer oluş-
turmuş olabileceği hakkında soruşturmanın tamamlanması 
gerektiği yetkililer tarafından aktarılan konular arasında. 

Ocak 2013

Dedeman, Yeni Maden Yatırımları İçin 
100 Milyon USD Kredi Kullanacak 
Dedeman Holding, Denizbank ile madencilik ve turizm sek-
törlerinde yapacağı yatırımlar için 175 milyon USD’lık kredi 
anlaşması imzaladı. Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Dedeman yaptığı açıklamada, Denizbank ile yapılan yeni 
işbirliğinin, Dedeman markası altında geliştirilmiş iş kollarının 
halka arzı ve yerli yabancı stratejik ortaklıklar ile işbirliklerinin 
derinleştirilmesini içerdiğini belirtti.
Dedeman Holding alacağı 175 milyon USD’lık kredinin 100 mil-
yon USD’sini madencilik çalışmalarına ayırmayı planlıyor. Hol-
ding şirketlerinden Dedeman Madencilik bu finansal kaynağı, 
Balıkesir Balya’da kurmayı planladığı kurşun - çinko - gümüş 
madeni ve Aladağ’da bulunan krom madenine yapılacak yeni 
yatırımlar için kullanmayı hedefliyor.
Denizbank ile ortak yapılacak çalışmalarda Dedeman 
Madencilik’in Kanada veya Londra borsalarında halka açılma-
sının planlanması da öngörülüyor. Şirket, halka arz konusunda 

bu borsaları tercih etmesine en büyük etken olarak ülkemizde 
halka arz edilmiş çok fazla maden şirketi olmamasını, maden 
şirketlerinin genel olarak yurt dışında Kanada ve Londra borsa-
larını tercih etmelerini gösteriyor.  

Aralık 2012
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Empire Mining, 
Columbus Copper Oldu
Ülkemizde, Arnavutluk’ta ve Sırbistan’da maden arama çalış-
maları yürüten Empire Mining Corporation, şirket isminin Co-
lumbus Copper Corporation, Toronto Girişim Borsası’nda EPC 
olan simgesinin de CCU olarak değiştirildiğini duyurdu. Şirket 
sermayesinde hiçbir değişiklik olmazken isim değişikliğinin, 
şirketin Türkiye ve Balkanlar’da büyüyen bakır portföyünü vur-
gulamak için gerçekleştirildiği belirtiliyor.
Eski adıyla Empire Mining yeni adıyla Columbus Copper’ın 
Bursa’da Karapınar ve Demirtepe isimli iki projesi bulunuyor. 
Şirket, isim değişikliğinden kısa bir süre önce ise Bursa ruhsat-
larında gerçekleştirdiği havadan manyetik çalışmaları hakkın-
da bilgi paylaşmıştı. Helikopterle gerçekleştirilen yüksek çözü-
nürlüklü, radyometrik ve manyetik jeofizik çalışmalarının, daha 
önce belirlenen mineralizasyonların uzanımlarının tespitinde 
ve yeni keşiflerin yapılmasında kullanılacağı belirtiliyor.  

Ocak 2013

Zorlu, 2013’de Manisa’da
Nikel Üretimine Başlamayı Hedefliyor
Faaliyet gösterdiği alanlarda 2012’de yaklaşık 900 milyon 
USD’lik yatırım gerçekleştiren Zorlu Holding, şirketlerine 
2013’te de benzer oranda yatırım yapmayı planlıyor. Zorlu Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, “2013 yılındaki 
yatırımlarımızda, bizim için daha taze olan ve büyük hedefle-
rimizin bulunduğu alanlar başı çekecek. Dolayısıyla ağırlıkla 
enerji, madencilik ve gayrimenkul alanlarına yatırım yapaca-
ğımızı söyleyebilirim. Elbette, lider olduğumuz alanlarda da 
teknolojik gücümüzü daha da arttırmak için gereken tüm ya-
tırımları sürdüreceğiz” dedi. Zorlu, geçmiş yıllarda başladıkları 
yatırımların devam edeceğini söyleyerek “Manisa - Gördes’te 

yer alan nikel üretim tesisi yatırımımız hızla devam ediyor. Bu 
yılın ilk yarısında bu alanda üretime geçmeyi öngörüyoruz. 
2016 yılına kadar 10 bin ton, sonrasında ise 20 bin ton nikel iş-
leme kapasitesine sahip olmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
Şirketin Manisa - Gördes sahasında 2003 - 2008 yılları arasında çı-
karılan nikel cevheri yurt dışına ihraç edilmiş, 2008 yılından sonra 
yatırım projesi hedeflenerek nikel cevherinin ülkemizde işlenmesi-
ne karar verilmiş ve bu nedenle ihracat faaliyetlerine son verilerek 
tesis kurulum çalışmalarına başlanmıştı. Şirketin ayrıca Eskişehir - 
Yunusemre’de de bir nikel madeni sahası bulunuyor ve ülkemizin 
çeşitli yörelerinde nikel arama çalışmalarına devam ediyor.  

Ocak 2013

Teknomining,
Teysel İnşaat İle Çalışacak
Ülkemizin güneydoğusunda maden arama ve geliştirme çalış-
maları yürüten Teknomining plc, ruhsat sahibi sıfatıyla, maden 
çıkarma, işleme, üretim ve zenginleştirme işlemlerini içine alan 
bir çalışma kapsamında Teysel İnşaat Nakliyat Taahhüt Ticaret 
Ltd şirketi ile anlaştığını duyurdu. Anlaşma ile Teknomining’in 
sahalarından demir ve krom üretimini 5 yıl boyunca Teysel İnşa-
at yapacak. Anlaşma Teknomining’in sadece 200800729 ruhsat 
numaralı sahasını kapsıyor. Teysel İnşaat, ilgili sahadaki toplam 
demir/krom üretiminin % 10’u kadar bir bedeli ruhsat sahibi 
olan Teknomining’e ödeyecek. Her dönem ödenecek bedel, 
madenin o dönemdeki fiyatı baz alınarak belirlenecek.  

Kasım 2012

Ariana, Red Rabbit Projesi’nde
Orman İzinlerini Aldı
Ariana Resources, Red Rabbit Altın Projesi için gerekli orman 
izinlerini aldığını duyurdu. İlerisi için gerekli fizibilite ve çevre-
sel etki değerlendirme (ÇED) izinleri için son adım olan orman 

izinlerinin alınmasının ardından şirket 2014 yılında geçmeyi 
planladığı üretime bir adım daha yaklaştı.  

Aralık 2012

Kömürden Elektrik
Üretiminin Payı % 30’a Çıkartılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bursa - Keles Linyit 
Sahası’nda ‘’Termik Santral Kurma Şartlı Rödovans İhalesi’’  sözleş-
me imza töreninde yaptığı açıklamada, şu an ülke olarak ürettiği-
miz elektriğin % 23’ünü kömürden sağladığımızı, 2023 hedefinin 
ise bu oranı % 30’lara çıkarmak olduğunu belirtti. Yıldız, çizdikleri 
enerji politikaları ile yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ha-
rekete geçirilmesinin söz konusu olduğunu da sözlerine ekledi.
Geleceğe dönük programlardan da bahseden Bakan Yıldız, 
ülke olarak 25 - 30 yaşında santrallere sahip olduğumuzu, bir 
yandan bunların rehabilitasyonuyla ilgilenildiğini diğer yandan 
yeni santrallerin yapımının sürdürüleceğini, Bursa - Keles gibi 

noktasal projelerin yanında Afşin - Elbistan, Konya - Karapınar 
gibi havza bazlı projelerin de devam edeceğini aktardı.
İmza töreninde söz alan Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel 
Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş da Adana 
Tufanbeyli, Soma ve Bursa’daki sahalarda yapılan rödovans 
usulü ihale çalışmaları ile kurumunun, bu 3 projeden 336 mil-
yon TL gelir elde edeceğini belirtti.
TKİ son yıllarda uygulamaya koyduğu ihale yoluyla özel sektöre 
verilen sahaların rödovans karşılığı işletilmesi politikası sonu-
cunda önemli miktarda kar elde etti. Kurum, 2011 yılında karlı-
lık rekoru kırarak 513,8 milyon TL kar açıklamıştı.  

Ocak 2013
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Dünyadan Haberler
www.madencilik-turkiye.com

First Quantum, Inmet Mining’i
5,1 Milyar CAD Karşılığı Almak İstiyor 
Kanada’lı madencilik devi First Quantum Minerals, ülkemizde 
de Çayeli Bakır Madeni’ni işleten bakır ve çinko üreticisi Inmet 
Mining’i almak için, şirkete 5,2 milyar CAD’lik ikinci bir teklifte 
bulundu. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında yapılan ilk teklifin redde-
dilmesi ve Inmet hisselerinin o dönemden bu yana 62,50 CAD 
seviyelerinden 72,00 CAD seviyelerine çıkmış olması sebebiyle 
First Quantum, yeni yıla girmeden teklifini yenilediğini duyurdu.
First Quantum’un Inmet üzerindeki ilgisi, başarısızlıkla sonuçla-
nan Lunmin Mining’in Inmet’i almaya çalışmasından bir buçuk 
yıl sonraya denk geliyor. Alım işlemleri başarılı olursa, özellikle 
dünya üzerindeki henüz üretime başlamamış en büyük ikinci 
bakır yatağı olarak bilinen Cobre Panama Projesi’nin hayata 
geçmesi ile birlikte First Quantum dünyadaki en büyük bakır ve 
önemli baz metal üreticileri arasında yer alacak. Alım işlemleri-
nin başarılı olması durumunda First Quantum, Cobre Panama 
Projesi’nde mühendislik, proje yönetimi ve inşaat konularında-
ki uzmanlığını kullanarak projeyi en iyi ve en hızlı şekilde haya-
ta geçirmeyi düşünüyor.
Alım işlemine Inmet tarafından bakarsak, durumun pek de 
olumlu olmadığını görebiliriz. First Quantum’un ikinci tekli-
finden bir gün sonra Inmet, projenin % 80’inin sahibi olduğu 
Cobre Panama için 500 milyon USD’lik senet satışlarını tamam-
ladığını açıkladı. Vadesi 2021 olan senetlerin yıllık faizi % 7,5 
olarak belirlenmişti. Inmet bu sermayeyi, Panama City’nin 120 
km batısında yer alan projeyi büyütmek ve şirket içi harcama-

lar için kullanacağını açıkladı. Kasım ayında yaptığı açıklamayla 
da kanıtlanmış ve muhtemel rezervlerde toplam % 27’lik artış 
sağladıklarını, bu sonuçlar sonunda madenin ömrünün 31 yıl-
dan 40 yıla çıktığını duyurmuşlardı. Tüm bu olumlu gelişmeler 
sonucunda analistler tarafından yapılan yorumlara göre Inmet 
hissedarları şirketin satışında acele etmeyi düşünmüyorlar. 
Tüm bu görüşmeler sırasında hisse sahiplerinden bir işlem 
yapmamalarını isteyen Inmet yönetimi ayrıca şirketin % 20 ve 
daha fazlasını satın almayı düşünen olursa, borsa fiyatının ya-
rısına bu işlemi tamamlayabileceklerini duyurdu. Bu hamle de 
tüm şirketi elden çıkarmak yerine büyük hisseler satarak, Cobre 
Panama Projesi’ndeki yatırımlara devam etmek istedikleri anla-
mına gelebilir.
Cobre Panama Projesi’nin, Inmet’e ait olmayan % 20’lik hissesi 
de, LS-Nikko Copper’ın tümüne sahip olduğu Korea Panama 
Mining’e ait.  

Aralık 2012

Freeport-McMoRan, Arama Firmalarıyla 
Milyar USD’lik Birleşme Anlaşmaları İmzaladı 
Amerika Birleşik Devletleri merkezli, dünyanın en büyük altın, 
en büyük üçüncü bakır madeni olan Grasberg Madeni’nin sahibi 
Freeport-McMoRan, Plains Exploration & Production Company 
(PXP) ve McMoRan Exploration (MMR) firmaları ile yollarını bir-
leştirdiklerini açıkladı. Firmalar arasında yapılan anlaşmalara 
göre Freeport-McMoRan PXP’yi 6,9 milyar USD nakit ve hisseler 
karşılığında, MMR’ı da 3,4 milyar USD nakit karşılığında bünye-
sine katmış olacak.  Şirket böylelikle Grasberg Madeni yanında 
kıta üstü ve deniz üstünde petrol ve gaz kaynaklarına da sahip 
olmuş olacak ve bu sayede güçlü bir nakit akışı sağlanacağı ve 
bununla birlikte uzun vadeli yatırım planlarının da mümkün ola-

cağı beklenmekte.
Anlaşmaların sonlanması ile birlikte Freeport-McMoRan’ın faiz, 
vergi, yıpranma payı ve amortisman öncesi karının % 74’ü ma-
dencilikten, % 26’sı da petrol ve doğalgazdan gelmesi bekleni-
yor. Şirketin ayrıca bu karının % 48’i Amerika Birleşik Devletle-
ri’ndeki operasyonlardan gelmiş olacak. Yapılan açıklamaya göre 
Freeport-McMoRan ve Plains Exploration & Production Com-
pany CEO’ları bu anlaşmadan son derece memnunlar ve Free-
port-McMoRan bünyesinde global çapta, uzun vadede büyük 
başarılar elde etmeyi planlıyorlar.  

Aralık 2012

AB, Rio Tinto’ya Karşı
Açılan Soruşturmayı Düşürdüğünü Açıkladı 
Avrupa Birliği yönetimi, Rio Tinto Alcan’a karşı malzeme alımı 
sırasında, iştirak şirketlerine avantaj sağladığı iddiasıyla açılan 
soruşturmanın düşürülmesi yönünde karar verdi. Bu karar ile AB 
otoritesi Rio Tinto’nun savunmasını haklı bulduğunu belirtmiş 
oldu ve Rio Tinto’ya karşı herhangi bir cezai yaptırım uygulanma-

yacağı kesinleşti. Rio Tinto’nun soruşturma sırasında rakip firma-
lara daha esnek lisanslama şartları tanıyacağını öne sürmesinin, 
soruşturmanın düşmesi ve firmanın ceza almaması konularında 
büyük bir etkisi olduğu alınan bilgiler arasında.  

Aralık 2012
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Glencore ve Xstrata Birleşmesinde
Yeni Durak Güney Afrika Rekabet Otoriteleri 
2012 yılının madencilik alanındaki en önemli gelişmesi olma-
ya aday Glencore ve Xstrata birleşmesinde, Avrupa Antitröst 
Komisyonu’nun onayı sonrası gözler şimdi de Çin ve Güney 
Afrika otoritelerine çevrilmiş durumda. Güney Afrika rekabet 
otoritelerinin karşısına 18 Ocak tarihinde çıkması planlanan iki 
şirketin, daha fazla hazırlık yapmak için süreyi 31 Ocak tarihine 
ertelediği alınan son bilgiler arasında. Güney Afrika enerji şirketi 
Eskom tarafından birleşme sonunda kömür alanında haksız bir 

rekabet yaşanabileceğine dair yapılan açıklama Glencore ve 
Xstrata’nın ek süre istemesi için en önemli neden olarak gözük-
mekte. Eskom, Glencore’dan kömür satın alırken diğer yandan 
da Güney Afrika’nın en büyük kömür üreticilerinden biri konu-
munda. Çoğu analist tarafından Glencore-Xstrata anlaşması 
“tamamlanmış bir anlaşma” olarak değerlendirilse de birleşme 
sürecinin daha uzun bir süre devam edeceği öngörülüyor.  

Aralık 2012

Adani Group Avustralya’da 
10 Milyar Tonluk Kömür Sahası Bulduğunu Açıkladı
Hindistan’ın önemli şirketlerinden Adani Group, Avustralya’nın 
kömür yatakları ile ünlü Queensland eyaletinde bulunan Car-
michael Madeni’nde 10 milyar tona yakın rezerv bulduklarını 
açıkladı. Galillee basenindeki arama çalışmaları sırasında ortaya 
çıkarılan kömür bloğunda 2016 yılında ticari üretime geçilmesi 
bekleniyor. JORC (Joint Ore Reserves Committee) standartlarına 
uygun olarak verilen rezervin yanında, jeofizikle sondaj çalış-
malarını kapsayan ve 9 ay süren arama çalışmaları sonucunda 
gösterilmiş (indicated) ve ölçülmüş (measured) 3,4 milyar ton 
kaynağın da varlığı tespit edilmiş durumda.

Adani tarafından yapılan açıklamada şirket, Carmichael Madeni 
projesini hayata geçirmek için maden, demiryolu ve liman alt-
yapı hazırlıklarına başlamaya hazırlanıyor. Şirket Avustralya’daki 
iştiraki olan Adani Mining’e Avustralya’daki projeleri yürütebil-
mesi için 3 milyar USD nakit akışı yapmıştı. Ülkedeki artan yatırım 
olanaklarını göz önüne alan Adani Group iştirakine, önümüzdeki 
yıllarda bir 7 milyar USD daha nakit göndermeyi planlıyor. Adani 
Group ülkede üretilecek kömürü, Endonezya’da ürettikleri kö-
mürle birlikte, Hindistan’daki kapasitesi 10.000 MW’a ulaşacak 
enerji projelerine beslemeyi hedeflemekte.  

Aralık 2012

Coal India, 2014’e Kadar
13 Yeni Kömür Sahasını Üretime Geçirmeyi Hedefliyor
Hindistan Hükümeti’nin sahip olduğu Coal India, 119 geliştiril-
memiş kömür projesinin 13’ünü 2013 yılı içerisinde üretime ge-
çirmeyi planlıyor. Coal India 2008 yılının Ağustos ayında yaptığı 
açıklamada, 138 yatağın hayata geçirilmesini ve Hindistan’ın 
artan enerji ihtiyacına katkı sağlamasını istediğini açıklamıştı. 
Coal India Yönetim Kurulu Başkanı Narsing Rao 2012 yılı sonu-
na kadar yapılan çalışmalarda bu 138 bölgenin 119’unda kömür 
havzası bulunduğunu ve bu havzalardan 13’ünde arama çalış-
malarının ileri seviyelere geldiğini bildirdi. Bir iki yıl içinde üre-

timin başlamasını hedeflediklerini söyleyen Rao, ayrıca doğal 
yaşam içerisinde kalma ihtimali olan bölgelerde de çalışmaların 
durdurulacağını söyledi.
Coal India 2011 - 2012 mali yılında 435,58 milyon ton kömür üret-
miştir ve içinde olduğumuz dönemde de 464 milyon ton üretim 
hedeflemektedir. Hükümetin sahip olduğu şirket ayrıca 12. Beş 
Yıllık Plan’da da kömür üretimini 615 milyon tona çıkarmayı he-
deflemektedir. Şirketin bünyesinde şu an 466 maden bulunmak-
tadır ve 142 yeni proje hayata geçirilmeyi beklemektedir.  

Aralık 2012

Şili 39 Milyar USD Değerindeki 
Bakır ve Altın Projelerini Askıya Aldı
Şili Bakır Komisyonu COCHILCO yaptığı açıklamada ülkenin, 
2012 portfolyosu içerisindeki 45 bakır ve altın projesinin 11’ini 
erteleme kararı aldığını açıkladı. Bu karar Haziran ayı itibariy-
le toplam 104,3 milyar USD’lik yatırım bütçesinin 38,9 milyar 
USD’lik kısmının yani % 7,3’lük diliminin ertelenmesi anlamı-
na geliyor. Ertelenen projelerin yedisinin bakır, dördünün de 
altın projesi olduğu verilen bilgiler arasında. COCHILCO’dan 
verilen diğer bilgilere göre projelerin iptal edilmesi hem iç 
hem de dış nedenlere bağlanıyor. Komisyonun ilk olarak öne 

sürdüğü nedenler mevcut maliyetlerden daha ucuza enerji 
sağlanamaması, ÇED’in yeterli olmaması ve projelerin ihtiyaç 
duyduğu altyapıların inşaası için gerekli izinlerin alınamamış 
olması. Yüksek maliyetli projelerin de maliyetlerin düşürülme-
si için tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Endüstride yıllardır 
sabit olan 16 milyon ton/yıllık konsantre üretim kapasitesi ve 
önümüzdeki yıllarda önemli bakır projelerinin hayata geçece-
ği düşünülünce, bakır projelerinin bir süre daha askıda kalması 
olası gözüküyor.  

Ocak 2013



2012 yılından itibaren filtre pres plakası ve aksesuarları satışımız başlamıştır.

Merkez :  Tem Yolu Mahmutbey Mah.İstoç Tic.Merkz. 34.Ada
               No:75     BAĞCILAR / İSTANBUL
Tel: (0212) 659 88 40                  Fax: (0212) 659 88 43 

Fabrika : Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi Sırtyolu Mevkii 
                     ARNAVUTKÖY / İSTANBUL
Tel.: (0212) 771 27 07                    Fax: (0212) 771 38 85

www.suzerteks.com.tr mail :  info@suzerteks.com.tr

       Sizlere filtrasyonda en iyi hizmeti verebilmek için 32 yıllık deneyimimizi Alman teknolojisiyle 
birleştirdik.Firmamız Alman Fugafil - Saran Gmbh  firmasının Türkiye distribütörüdür.

       Değişmez prensiplerimiz; daima kaliteli,sorunsuz imalat hizmeti,zamanında teslimat ve uygun 
fiyat olmuştur.

       Polipropilen,Polyamid,Polyester,Pamuk ,İğneli keçe filtre bezlerinin ve torbalarının 
imalatını sizlere en uygun fiyatlarla sunuyoruz.

 “ FİLTRASYONDA 32 YILLIK GÜVENCE ”   



15 Ocak 201320

Brezilya Altın Rezervlerini İkiye Katlayarak 
11 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı 
Brezilya geçtiğimiz Kasım ayında altın rezervlerinde bir artış 
daha yaparak, Ağustos’taki rezervini ikiye katladı ve 2000 yılı 
Kasım ayındaki değerlerine ulaştı. Latin Amerika’nın en gelişmiş 
ekonomisi olan Brezilya geçtiğimiz yılın Ekim ayında altın rezerv-
lerini 17,2 ton arttırarak, 2001 Ocak ayından bu yana en yüksek 
seviye olan 52,5 ton seviyesine ulaştı. Brezilya’nın bu alımı, ülke 
tarihinde geçtiğimiz on yılın en büyük altın alımı oldu.
Brezilya’nın yanında Kolombiya, Meksika, Arjantin ve Paraguay 
da altın külçe rezervlerine ek yaptılar. IMF’nin verilerine göre Gü-
ney Amerika kıtasının bu yıl içinde 500 tonluk külçe altın alımı 
daha yapması öngörülüyor. Bununla birlikte Avrupa Birliği ülke-
lerindeki altın rezervlerinin de 4.168 ton azalarak, 10.783,609 ton 
seviyesine gerilediğini görüyoruz. Bu azalmada Almanya, 4.199 
ton olan rezervlerini 3.391,446 tona çekerek en önemli etkeni 
oluşturmakta. 

Aralık 2012

Japonya’daki Seçimler Sonrası
Uranyumun Yeniden Çıkışa Geçmesi Bekleniyor
Japonya’da yapılan seçimlerde ticarete sıcak bakan Liberal De-
mokratik Parti’nin zafer kazanması, 2011 yılındaki Fukushima fe-
laketinin vurduğu uranyum üreticilerinin ve aramacılarının kötü 
gidişini sona erdirecek gibi gözüküyor. The Australian’ın habe-
rine göre Liberal Demokratik Parti, Japon siyasetinin ticareti ve 
nükleer enerjiyi destekleyen kanadı olarak biliniyor.
48 reaktörün kapatılması ve bu reaktörlerin gözden geçirilmesi 
ile sonuçlanan Fukushima felaketi, Japonya’daki nükleer enerjiye 
olan bakışı ciddi şekilde etkilemiş, bu durum ülkedeki üretim ve 

arama çalışmalarına büyük sekte vurmuştu. İktidara gelen liberal 
parti ise hazırlıklarını 3 yıllık yenileme çalışmaları ardından bu 
reaktörlerin birçoğunu yeniden devreye almak üzerine yapıyor. 
Sadece ülkedeki değil, tüm dünyadaki uranyum pazarını ciddi 
şekilde vuran felaket sonrası özellikle Japonya’da uranyuma gü-
venin yeniden kazanılacak olması, tüm dünyada düşen uranyum 
fiyatları ve azalan madencilik faaliyetlerine pozitif bir ivme ka-
zandıracak gibi gözüküyor. 

Aralık 2012

Çin Düşük Fiyatlar Nedeniyle
2013 NTE Üretimini Azaltacağını Açıkladı 
Dünya nadir toprak elementleri (NTE) arzının yaklaşık % 95’ini 
sağlayan Çin’in Doğal Kaynaklar Bakanlığı bu yılki NTE üretim 
kotasının ilkini 46.900 ton olarak açıkladı. İkinci kota da bu yılın 
ileriki bir diliminde açıklanacak ve miktarın da ilk açıklanan ko-
taya yakın olması bekleniyor. Bloomberg’in verdiği bilgiye göre 
ülkenin 2011 üretimi 93.800 tona ulaştı, 2012 verileri ise henüz 
açıklanmadı. Bakanlık ayrıca tungsten konsantresi için 43.500 
ton, antimon için de 37.680 ton olarak üretim kotası belirledi. 
NTE ithalatı için ise 6 aylık kotayı, 2012 rakamlarıyla benzer ola-
rak 15.501 ton olarak belirleyen Çin için aslında bu kotalar çok 
ciddi bir önem arz etmemekte. Geçtiğimiz yıl izin verilmiş kanal-
lar aracılığıyla toplam 13.000 ton ihracat yapıldı ve bu rakam be-
lirlenen kotanın yalnızca % 40’ını oluşturmaktaydı. İhracatın azal-
ması, düşük açıklanan kotaya rağmen yeşil teknoloji, savunma 

sistemleri ve tüketici elektroniğinde yoğunlukla kullanılan NTE 
fiyatlarında bir yükselme olmaz iken, halihazırda kolay bulunan 
ve göreceli olarak daha az değerli NTE’lerdeki düşüş ise çok daha 
ciddi boyutlarda yaşanmakta. 

Ocak 2013
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Vale, İsviçre’ye Vergi Cezası Olarak
232 Milyon USD Ödemeyi Kabul Etti
Dünyanın en büyük ikinci madencilik firması konumundaki 
Brezilya merkezli Vale, İsviçre ve Brezilya arasındaki vergi krizini 
çözmek için düğmeye bastı. 2006 yılına dayanan davaların kar-
şılığında Vale, İsviçre Federal Hükümeti’ne 212 milyon CHF (232 
milyon USD) ve Brezilya’nın Minas Gerais eyaleti Hükümeti’ne de 
317 milyon USD ödemeyi kabul etti. İsviçre’deki Saint-Prex şehri 
Vale’nin Avrupa’daki ticaretini sürdürdüğü merkez olarak bilini-
yor. Dünya demir devi firmanın üretiminin üçte ikisini karşıladığı 
eyalet de Minas Gerais olarak biliniyor.

Vale’ye karşı başlatılan vergi ve telif tartışmalarının ilkleri olan, 
2006 yılında başlayan İsviçre ve Minas Gerais Hükümetleri ile ilgi-
li davalar, firmanın önümüzdeki yıl sonuçlandırmayı hedeflediği 
davalardan sadece ikisi. Vale’nin yürürlükte olan en büyük davası 
da denizaşırı ticaretlerde şirketin yabancı ülkelere bugüne kadar 
verdiği vergileri Brezilya Hükümeti’ne de vermesi gerektiği ko-
nusunda. Bu davanın değerinin 14,6 milyar USD’yi bulduğu be-
lirtiliyor. Vale ise bu davaya, çift vergilendirmenin hukuka aykırı 
olduğu tezi ile karşı çıkmakta. 

Aralık 2012

Teck Resources, Kömür Satışlarının
Beklenenin Üstünde Olduğunu Açıkladı
Kanada’nın madencilik lokomotifi olarak görülen Teck Resour-
ces, 2012’nin dördüncü çeyreğindeki kömür satış beklentileri-
ni aşarak 6,2 milyon tona ulaşacaklarını duyurdu. Şirket ayrıca 
2013’ün ilk çeyreğinde de üretim yapmayı planlamadıklarını 
belirtti. Westshore Terminali’ndeki Berth 1’in, iki geminin li-
mana giriş çıkış yaparken çarpışması nedeniyle olan kazadan 

sonra tadilatta olması firmanın üretimini ülke dışına çıkarabil-
mesi için alternatif yollar bulmaya itti. Şirket önümüzdeki 3 ay 
içerisinde Berth 1’in tamiratı ve Berth 2’nin beklenen yükleme 
kapasitesi göz önüne alındığında 6 milyon tonluk yükleme ka-
pasitesi ile çalışmayı planlıyor. 

Aralık 2012

Hindistan ve Brezilya’nın Yüksek Talebi, 
2013’te Çin’den Boşalan Yeri Alacak
Çin’in azalan hammadde talebinin yerini, küresel madencilik 
sektöründe Hindistan ve Brezilya’nın artan hammadde ihtiyacı-
nın karşılaması bekleniyor. Küresel ölçekte çalışmalar sürdüren 
KPMG firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Michael Andrew’a 
göre Çin’in azalan demir ve kok kömürü talebi, Hindistan ve 
Brezilya’nın alımları sayesinde özellikle Avustralya madenciliği-
ne büyük bir nefes aldıracak. Rio Tinto ve BHP’nin de aynı fikri 
paylaştığını sözlerine ekleyen Andrew, yakın gelecekte Hindis-
tan ve Güney Amerika’nın artan taleplerine yönelik çözümler 

yaratılacağını göreceğimizi düşündüğünü söyledi.
Özellikle Brezilya son on yıllık dönemdeki tüm beklentilerin çok 
üstüne çıkmış durumda. Ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası 2002 
yılındaki 2.812 USD’den 2011 yılı verilerine göre, yılda ortalama 
% 18’lik bir büyüme ile 12.594 USD’ye çıkmış durumda. Ayrıca 
geçtiğimiz yıl Eylül ayındaki Brezilya’nın işsizlik oranı % 5,4’ler-
de seyrederken, ABD’nin % 7,8 seviyelerinde ülkemizin ise TÜİK 
verilerine göre % 9,1 seviyelerinde seyretmişti. 

Aralık 2012

Anglo American ve Lafarge 
Birleşik Krallık’daki 50:50 Ortaklıklarını Duyurdu 
Anglo American ve Lafarge firmaları, çimento, agrega, hazır be-
ton, asfalt ve asfalt kaplama, bakım servisleri ve atık servislerini 
içeren iş kollarında oluşturdukları % 50 - 50’lik ortaklıklarını bası-
na duyurdular. Oluşan ortaklığın isminin Lafarge Tarmac olduğu 
ve ortaklığın 7 Ocak tarihinde borsada işlem görmeye başladığı 
verilen bilgiler arasında. Oluşan yeni ortaklığın operasyonel lojis-
tiğin iyileştirilmesi, alım etkinliğinin arttırılması ve katma değeri 
yüksek yeni ürünlerin daha geniş bir coğrafik alana hizmet ver-
mesi ile 60 milyon USD’lik bir iş hacmi yaratacağı düşünülüyor.
Geçtiğimiz aylarda istifasını veren fakat göreve kimin geçeceği 

belli olana kadar Anglo American CEO’luğuna devam edece-
ğini açıklayan Cynthia Carroll, yüksek kaliteli ve birbirini ta-
mamlayan iki Birleşik Krallık firmasını, lider inşaat malzemeleri 
firması yaratacak şekilde bir araya getirdikleri için çok memnun 
olduğunu söyledi. Lafarge’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su 
Bruno Lafont da oluşan birliktelik ile Birleşik Krallık sınırları 
içinde alanında tartışmasız lider bir kuruluş yarattıklarını ve bu 
gücü müşterilere daha iyi ve kaliteli hizmet vermek için kulla-
nacaklarını dile getirdi. 

Ocak 2013
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Şirket Haberleri
www.madencilik-turkiye.com

Dünya sivil patlayıcı sektörünün önde gelen firmalarından biri 
olan Maxam, şu sıralar Anadolu’nun dinamik şehirlerinden 
Malatya’da, Türk ortakları ile birlikte dev yatırım projesini bitir-
mek için çalışıyor. 

Söz konusu projenin temelleri 2009 yılında dünya devi Maxam 
firmasının, sektördeki 19 yıllık deneyimini tek bir çatı altında 
toplayan Anadolu-Nitro Patlayıcı Maddeler AŞ’ye ortak olması 
ile atılmıştı. Maxam yine aynı dönemde Çin Halk Cumhuriye-
ti’ndeki yatırımlarına başlayarak dünyanın en büyük sivil pat-
layıcı maddeler üreticisi konumuna gelerek 47 ülkede aktif fa-
aliyet gösteren ve 10.000’in üzerinde çalışanı bulunan dev bir 
yapı haline gelmişti.
Şirket birleşmesi tamamlandıktan sonra Maxam 
Anadolu ismini alan firmanın Türkiye’deki geçmi-
şi ise 90’lı yıllara dayanıyor. Sektördeki serüveni-
ne Nurettin Karabekmez’in uğraş ve çabalarıyla 
1996 yılında 8 tonluk küçük bir depo kapasitesi 
ile başlayan firma, depo kapasitesini sırasıyla 
2000 yılında 32 ton ve 2004 yılında da 225 tona 
kadar çıkarmıştır. Büyük bürokratik zorluklar içe-
ren üretim iznini ise 2009 yılında almış ve aynı yıl 
Maxam ile sürdürdüğü ortaklık müzakerelerini 
sonuçlandırarak imza aşamasına getirmiştir.
Maxam Anadolu şu anda Malatya’daki 380 dö-
nümlük arazisi üzerinde, sivil patlayıcılar denince 
akla gelen ilk ürünlerden olan kapsüle duyarlı 
patlayıcıları, kuru deliklerde kullanılan anfoyu, 
bina yıkımı ve kontrollü patlatmalarda ses ve 
titreşimi minimuma indirmekte kullanılan Nonel 

elektriksiz kapsülleri ve yemlemeye duyarlı patlayıcıların tama-
mını üretmekte.  Firma ayrıca yerli piyasanın henüz tanışmadığı 
yeni teknolojileri kullanarak Rioflex markasıyla yeni nesil yem-
lemeye duyarlı emülsiyonların yanında yine sektörde muadili 
bulunmayan jelatin dinamitlerin koku dezavantajını giderip 
güç avantajını tutarak ve yine bunu emülsiyon dinamitlerin 
sulu ortamlardaki kullanım kolaylığıyla birleştirerek Riomax 
markasıyla, kapsüle duyarlı patlayıcıları sektöre sunan tek kuru-
luştur. Ayrıca son üretim teknolojisi elektronik kapsül Riotronik 
ve petrol - doğalgaz 
aramalarında kulla-
nılan Rioseis sismik 
dinamit ile sismik 
patlatma hizmetini 
sektöre sunan ilk ve 
tek kuruluştur.
Firma yeni yatırım 
ve Ar-Ge projeleriyle 
sektördeki dev pro-
jelerin tercih edilen 
çözüm ortaklarından 
biri haline gelmiştir.  
Maxam Anadolu, Ma-
latya Fabrika ve De-
posu haricinde An-
kara Şubesi’ne bağlı 
Çankırı Anfo Üretim 
Tesisi ve Deposu, Ba-
lıkesir Şubesi’ne bağlı Anfo Üretim Tesisi ve Deposu’nun yanı 
sıra bir çok yatırım projeleri ve bayileri kanalı ile ülke geneline 
hizmet veren bir kuruluştur. 
Detaylı bilgiye şirketin web sitesinden ulaşılabilmektedir: 
www.maxam.com.tr

Türk-İspanyol İşbirliğiyle 
Malatya’da Dev Sivil Patlayıcı Yatırımı Yapılıyor
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SLV Tip Çamur Uygulamaları İçin 
Geliştirilmiş Yeni Bıçaklı Sürgülü Vana
Ebro - Stafsjö’den, çamur ve aşın-
dırıcı uygulamalar için geliştirilmiş, 
operasyon güvenliği ve düşük 
maliyetli yaşam döngüsünü vur-
gulayan yeni SLV bıçaklı sürgülü 
vana… SLV vana, uzun vadeli, 
müşteri odaklı ürün geliştirmenin 
bir sonucudur. 
Model SLV, madencilik ve tanecik-
li akışkan endüstrisine karşı olan 
yoğun ilgimizin açık bir göster-
gesidir. Büyüme stratejimizde asıl 
odak noktamız, geleneksel hizmet 
anlayışımız dışında diğer iş alanları 
içinde de genişlemektir.

Ürün Özellikleri
SLV vana maksimum akış kapasitesi için iki yönlü ve tam bir ge-
çiş sağlar. Kompakt epoki kaplı bir veya iki parçalı döküm vana 
gövdesinden meydana gelen modüler bir dizayna sahiptir. Üst 
seviye verim farklı aktuatör ve aksesuarlarla kolayca sağlanabilir. 
Vana farklı alaşımlarda sert krom sürgülerle ve aşındırıcı ortam-
larda mükemmel çalışan eşsiz conta garantisiyle özelleştirilebilir. 
Sızdırmazlık Prensibi
SLV’nin contaları çamur uygulamalarında uzun ömürlü hizmet 
için geliştirilmiştir. Conta ve malzeme bileşimi zorlu çalışma 
koşulları esnasında, gömülü güçlendirme ringleri ile garantili 
ve güvenli bir çalışma sunar. SLV’nin contaları eksensel şekilde 
esnektir. Vana tam açıldığı zaman contalar yayılır ve sızdırmaz. 
Bu şekilde boru hattında sadece contaların maruz kaldığı sıkı 
bir genleşme ortamı söz konusu olur. Ortamdaki asgari conta 
boşluğu delik içindeki birikmeyi önler. Contaların süspansiyo-
nunun, sürgünün eşsiz şekliyle birleşimi ve iç sürgü, çalışma es-
nasında conta üzerindeki aşınmayı en aza indirmeyi destekler. 
Vana kapandığında contalar sıkışır ve her iki yönlü basınç da 
sürgüyü etkili bir şekilde kapatır. Artıklar alt kapak monte edil-
diğinde vananın altı veya arındırıcı parçalar aracılığıyla tahliye 
olacaktır.
Stafsjö Hakkında
1666 yılında kurulan Stafsjö, dünya çapındaki işleme sanayi-
sinde, bıçaklı sürgülü vanaların tanınan en üst kalitede ima-
latçılarındandır. Şirket, Avusturya ve Almanya iştirakçileri 
tarafından kurulmuştur. Ek olarak kardeş şirketi ve dış satış 
ortağı Ebro Armaturen ile hızlı teslimat sağlamak, yüksek ka-
litede hizmet sunmak ve yerel piyasaya destek olmak için çok 
yakından çalışıyor.
Temel SLV ekipmanları
 • Vana Gövdesi: Dökme demir (GG25)
 • Disk: Paslanmaz çelik, sert krom (1.4301/304/SS2333) 

       Dupleks paslanmaz çelik, sert krom (1.4162/S32101/                       
LDX2101)

            Paslanmaz çelik, sert krom (1.4401/316/SS2347)
            Dupleks paslanmaz çelik, sert krom (1.4462/S32205/  
 SS2377)
 • Conta: EPDM, diğer malzemeler isteğe bağlı.
 • Salmastra Sızdırmazlığı: TwinPack sızdırmazlık
 • Aktuatörler: Pnömatik silindir, elektrik motoru, hidrolik 

silindir, redüktör, yükselen milli veya yükselmeyen milli el 
volanı. 

Daha detaylı bilgi için:
EBRO ARMATUREN Otomasyon Sistemleri Ltd Şti - İstanbul
Tel: (216) 364 99 03 - 04
www.ebro.com.tr

Bu
 b

ir
 re

kl
am

dı
r.



w w w . m a x a m . c o m . t r

Rock Blasting Projects

Seismic (Oil Search) Projects

Road and Highway Construction Projects

Dam Construction Projects

Energy and Hydroelectric Power Plant Projects

Quarries (Gravel) Projects

Tunnel Projects

Civil Explosive Substances Import and Export

Building Services & Basic blasting

Kaya Patlatma Projeleri

Sismik ( Petrol Arama ) Projeleri

Yol ve Otoyol Yapım Projeleri

Baraj Yapım Projeleri

Enerji ve Hidroelektrik Santrali Projeleri

Taşocakları (Mıcır) Projeleri

Tünel Projeleri

Sivil Patlayıcı Maddelerin İthalat ve İhracatı

Bina & Temel Patlatmaları

P A T L A Y I C I M A D D E L E R / C I V I L E X P L O S I V E S

Tel: +90 312 221 05 19 Fax: 312 221 05 22
Anıt Caddesi Şafak Apartmanı 
No: 8 / 8 Tandoğan Ankara / TÜRKİYE 

Tel: +90 266 274 50 55
Yeniköy Topraktepe Mevkii
Balıkesir/ TÜRKİYE 

Merkez & Fabrika
Tel:+90 422 324 94 24  Fax: 321 61 69
Çevreyolu Altı Salköprü Mah. İsmetiye Sk. No: 29
Malatya / TÜRKİYE

Şube1 Şube2
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Sandvik Madencilik Türkiye, 
2012 Özeti, 2013 Beklentileri
1862 yılında İsveç’te Göran Fredrik Göransson tarafından ku-
rulan Sandvik, Türkiye dahil 130 ülkede hizmet vermekte olan 
ve enerji, otomotiv, inşaat, mühendislik, madencilik, maden 
ekipman ve projeleri, havacılık alanlarında ileri teknolojili mü-
hendislik hizmetleri üreten bir şirket konumundadır. Sandvik 
Grubu’nun önemli bir parçası olan Sandvik Madencilik ve İn-
şaat ise yer altı ve yüzey madenciliği, inşaat (ocak işletmecili-
ği, proje ve taahhüt, geri dönüşüm) işleri ile uğraşan müşteri 
gruplarına hizmet vermektedir. Sandvik Madencilik ve İnşaat, 
tamamen müşteri odaklı bir yeniden yapılanma organizasyo-
nuna giderek 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle tüm dünyada, “Sand-
vik Madencilik” ve “Sandvik İnşaat” olarak iki ayrı bölümde faa-
liyetlerini sürdürme kararı almıştır. Buna bağlı olarak, Sandvik 
Madencilik Türkiye ekibi de İnşaat Bölümü’nden ayrılarak kendi 
ofisini oluşturmuş ve Türk maden sektörüne hizmet vermeye 
başlamıştır. 2012’de gerçekleşen bu küresel gelişme ile birlikte 
Sandvik Madencilik’in Türkiye’de 2012 yılında öne çıkan çalış-
maları ve madencilik sektöründeki ilkleri aşağıda sıralanmıştır.

Tüprag Metal Madencilik (Eldorado Gold) - CG850 
Gyratory Kırıcı Siparişi
CG850 Gyratory kırıcı siparişi Sandvik için dünyada alınan dör-
düncü, Türkiye’de ise ilk sipariştir. Sipariş, Uşak - Kışladağ’daki 
altın madenini işleten Eldorado Gold firmasının Türkiye iştira-
ki Tüprag Metal Madencilik tarafından 2012 yılında verilmiştir. 
Makinanın 2013 yılının ikinci çeyreğinde teslim edilmesi plan-
lanmaktadır.

Benzersiz Otomatik Ayar Sistemi (ASRi), spider rulmanları, hid-
rolik ayarlar, güvenli konkav astarları ve hidrolik tank ünitesi, 
primer gyratory kırıcının tasarım özelliklerinden sadece birkaçı. 
Sandvik’in CG serisi primer gyratory kırıcıları, sekonder ve tersi-
yer kırma sistemini tamamlamaktadır.

Çayeli Bakır İşletmeleri (Inmet Mining) - 
TORO1400 Revizyonu
TORO1400 Revizyonu ile Türkiye’de, hurdaya ayrılması planla-
nan maden makinelerinin hayata döndürülebildiği kanıtlan-
mıştır. Çayeli Bakır İşletmeleri’nde kullanılan uzaktan kuman-
dalı Sandvik TORO1400 model yükleyici, yer altında bulunan 
katlar arasında, çıkarılan cevheri kamyonlara taşırken, kat 
arasından düşen bir kaya parçası nedeniyle hasar görmüştür. 
Sandvik Madencilik Trabzon atölyesinde, makina üzerindeki 
ataşmanlar sökülerek yedek parça tespiti yapılmış, sonrasın-
da şase düzeltilmiş ve eğilip kırılan parçalar onarılmıştır. Ar-
dından makine temizlenip boyası yapılmış, hasarlı parçaların 
tümü ise orijinal Sandvik marka yedekleriyle değiştirilmiştir. 
Son olarak makinaya yeni bir dizel motor takılmış ve fabrika 
ayarları test edilerek Çayeli Bakır İşletmeleri’ne çalışır durum-
da teslim edilmiştir.

Koza Altın - Himmetdede Yığın Liçi 
Kırma - Eleme Tesisi
Ülkemizin önde gelen altın üreticilerinden biri olan Koza 
Altın’ın, Kayseri Himmetdede yığın liçi tesisi için 1 adet CJ815 
çeneli kırıcı ve 3 adet CH870 konik kırıcı siparişleri 2012 yılı için-
de alınmıştır.

CJ815, ağır hizmet uygulamaları için titizlikle tasarlanmış olan 
güçlü yapısı, kolay bakım ve kolay işletme olanakları sağlayan 
üstün özellikleri ile dünya madenciliğinin hizmetindedir. CJ815, 
Sandvik Madencilik’in dünyada ürettiği en büyük çeneli kırıcı 
olup, bu sipariş ülkemizde bu modelin ilk uygulaması olacaktır.

Ağırlık: 523 ton
Ağız Açıklığı: 1550 x 4140 mm
Kapasite: 3.050 - 6.980 stph
Max. Motor Gücü: 800 kw
OSS: 150 - 235
Yatay Şaft: 420 rpm

Revizyondan önce

Revizyondan sonra
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CH tipi kırıcılar ise benzersiz ASRi otomasyon sistemi ve özel 
tasarımı sayesinde kırılamaz yabancı maddelere karşı kendini 
koruyabilme özelliğinden dolayı, dünya madenciliğinde önem-
li bir konuma sahip olmuştur. Kırıcı gövdesinin etrafında hiçbir 
hidrolik veya mekanik ünite bulunmamasından dolayı kolay ve 
ucuz olan bakımı ve dikey manto yapısı sayesinde daha uzun 
efektif astar ömrü sağlaması, CH tipi konik kırıcıların diğer öne 
çıkan özellikleridir. CH870 konik kırıcı siparişi, bu modelin ülke-
mizde bu güne kadarki en büyük uygulaması olacaktır.

Ayrıca, Himmetdede yığın liçi uygulamasında, yığın altı yatak 
malzemesini kırmak için kullanılmak üzere bir adet CJ411, iki 
adet CH660 konik kırıcı ve sistemi tamamlayacak olan elek si-
parişleri de alınmıştır.

İsdemir - Aubema Çekiçli Kırıcı Rotor Revizyonu
Dünya genelinde Sandvik’in üretmiş olduğu en büyük çekiçli 
kırıcı, İsdemir AŞ bünyesinde hizmet vermektedir. 2006 yılın-
dan beri aktif olan kırıcımız, bu yıl sonu itibarıyla rotor reviz-
yonuna alınmış olup, Sandvik - Aubema Almanya fabrikasında 
yeniden üretilen, 11 ton ağırlığındaki ana mil (şaft) ve diskleri 
ile 2013 yılı Ocak ayı içerisinde yenilenecektir.

Sargın İnşaat - Raise Boring - 
Kuyu Açma Makinası Satışı
Türkiye’de ilk Sandvik Rhino 1088 DC Raise Boring (baş yukarı 
kuyu açma) makinası satışı 2012 başlarında Sargın İnşaat AŞ’ye 
gerçekleştirildi. Sargın İnşaat, bu makineyi Esan Eczacıbaşı Bal-
ya Kurşun - Çinko madeninde kullanmaktadır.

Raise Boring makinaları büyük başyukarı kuyular açmak için 
tasarlanmıştır. Günümüzde bu makinaların en tipik çapları 3,1 
metre (10 ft) ve 3,6 metredir (12 ft). Bu kapasitedeki eski nesil 
karşılaştırılabilir makinaların boyutları çok büyüktür ve yer altı 
operasyonları için uygun değildirler. Sandvik Rhino 2000 serisi 
tasarımlar hem güçlü hem de kompakttır. Bu sayede hem yer 
üstü hem de yer altında başarıyla kullanılabilmektedirler. Bu 
makinalarda hidrolik veya DC tahrik sisteminin uygulamaya 
göre avantajları son derece önemlidir. DC motor kumandalara 
ve otomatik fonksiyonlara en iyi ve en hassas tepkiyi verir.            

Ağırlık : 63,5 ton
Css : 145 - 300 mm
Ağız açıklığı : 1500 x 1300 mm
Kapasite : 885 - 1200 t/h
Motor Gücü : 200 kW

Ağırlık : 50 ton
Motor Gücü : 520 kW
Css : 10 - 70 mm
Kapasite : 405 - 1400 tph
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2013’te Sandvik Madencilik Türkiye
Boyut küçültme prosesine yeni bir anlam kazandıran Sandvik 
Vibrocone kırıcıları Eylül 2012’de Las Vegas - MineExpo’da lan-
se edildi. Yatırım aşamasında, işgücünde ve enerji tüketiminde 
sağladığı büyük kazançlardan dolayı Vibrocone kırıcıların önü-
müzdeki yıllarda Türk maden sektörünün de gözde ekipmanla-
rından biri olacağına inanılıyor.

Özellikle killi, nemli ve yumuşak kayaçların kırılmasında mü-
kemmel bir çözüm ortağı olan Hibrit kırıcıların, merdaneli kı-
rıcılar ve sizer kırıcıların öne çıkan özelliklerini bir arada barın-
dırması ile 2013’te önemli projelerde yer bulması bekleniyor.

Anahtar teslimi projelerde çok daha hızlı (yarı yarıya) devreye 
alma olanağı sağlayan modüler tesis çözümleri ile Sandvik Ma-
dencilik, Türkiye’de sektöre bir ivme kazandırmayı planlıyor.

Şirket, başarısının kaynağı olan servis hizmetleri ile de 2013 yılı 
içerisinde sizlere daha da yakın olmayı planlıyor ve bu çerçeve-
de, servis organizasyonunu maden sahalarına daha da yakın-
laştırıyor. Sandvik Madencilik, mevcut Trabzon atölye/ofisine 
ek olarak Ege bölgesindeki madenlerimize daha hızlı servis ve-
rebilmek üzere İzmir’de de yapılandı. Sandvik Madencilik, 2013 
yılı içerisinde diğer bölgelerimize de aynı şekilde hizmet vere-
bilmek için benzer bir yapılanmanın temellerini atmak istiyor.

Sandvik Madencilik, 2013 yılında tüm mineral, kömür ve me-
tal madencilik uygulamalarında, sondajdan cevher nakliyesine 
kadar uzanan yüksek teknolojili mühendislik ürünleri, yaygın 
yedek parça ve uzman servis ekibi ile madencilik sektörünün 
hizmetinde!   

Sandvik Madencilik Ürün Grupları

 

Sandvik Madencilik Türkiye ile ilgili tüm detaylar için:

Adres: Ivedik OSB, Arı Sanayi Sitesi 
1122 Cad. 1417 Sok. No: 60
Yenimahalle, Ankara
Tel: (0312) 551 49 00
e-posta: info.mining@sandvik.com
Web: mining.sandvik.com



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

BOYUT KÜÇÜLTME 
DEĞİŞİYOR.
BİZİMLE!  THIS WAY!
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Maden Türkiye 2012 Fuarı
Bu yıl 5.’si düzenlenen Maden 
Türkiye 2012 fuarı, 29 Kasım - 2 
Aralık tarihleri arasında, metre-
kare bazında % 90 büyüme sağ-
layarak, iki ayrı holde gerçekleş-
tirildi. 30 ülkeden 316 firma ve 
firma temsilciliğinin katılımının 
sağlandığı fuarın açılışı Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız tarafından gerçekleştirildi. 

Maden Türkiye 2012 fuarı 
kapsamında gerçekleştirilen 
“Dünya’da Hammadde İhtiyacı, 
Türkiye’de ve Dünyada Maden-
ciliğin Geleceği” başlıklı panel, 
Prof. Dr. Güven Önal’ın moderatörlüğünde ve MTA Genel Mü-
dürü Mehmet Üzer, MSBK Birliği Başkanı İsmet Kasapoğlu ile 
Ciner Enerji ve Maden Böl. Başkanı Doç. Dr. Sami Demirbilek’in 
katılımları ile gerçekleşti. Yoğun şekilde takip edilen panelde 
çeşitli sektörel sorun ve gelişmeler tartışıldı. 

Kanada Konsolosluğu tarafından Fuar kapsamında oluşturulan 
geniş bir stant alanında, Türkiye’de madencilik alanında faaliyet 
göstermekte olan Kanada menşeili firmalar ile Türkiye pazarı-
nı tanımak ve Türkiye’de hizmet vermek isteyen çeşitli hizmet 
firmaları yer aldı. Bu stantta yer alan firmaların varlığı fuara 
zenginlik katarken, fuarın ikinci günü Konsolosluk tarafından 
düzenlenen kokteyl ile fuar ziyaretçileri ve katılımcıları ile Ka-

nadalı firmaların diyaloglarını geliştirmesi sağlandı. 

Önceki fuarlara göre daha geniş katılımın ve ziyaretin sağlandığı 
fuarda görülen tek olumsuzluk ise etkinliğin düzenlendiği hol-
lerden birisinin diğerinin alt katında oluşuydu. Fuar süresince, 
alt katın ziyaretçi yoğunluğunun üst kata göre daha az olması, 
alt katın varlığının yeterince duyurulmadığını düşündürdü. Katı-
lımcı firmaların bu durumdan rahatsızlıklarını dile getirmelerinin 
ardından organizasyon tarafından bazı tedbirler alınmasına rağ-
men fuar ziyaretçilerinin alt kata yönlendirilmesi zor oldu. Fuar 
yetkililerinin gelecek yıllarda bu konuya özellikle dikkat edecek-
lerini belirtmeleri memnuniyet yaratırken, gerek organizasyo-
nun çabaları, gerekse sektörün gelişmesi ile paralel olarak fuarın 

önümüzdeki yıllarda daha da 
büyümesi bekleniyor. 

Son olarak, maden endüstrisi-
nin yapısı gereği ölçek ve to-
naj olarak büyük makinelerle 
çalışması, bu makinelerin de 
fuarda yer almasını zorunlu 
kılmaktadır. Gelişen Türkiye 
Madenciliğine yönelik yapı-
lan bu tip fuarlarda artık açık 
alanlara da yer verilmesinin, 
büyük ölçekli makinaların da 
sergilenmesine olanak sağ-
lanmasının son derece önem-
li olduğuna inanıyoruz.

Fuara katılan bazı firmalar ve 
fuarın önemli bir parçası olan 
Kanada Konsolosluğu’nun 
fuar hakkındaki görüşlerini 
aşağıda okuyabilirsiniz. 

Etkinlik
www.madencilik-turkiye.com
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Ontario ve Quebec Hükümetleri-
nin işbirliği ile Kanada Konsoloslu-
ğu tarafından açılan iki ayrı stantta 
30’u aşkın Kanadalı firma fuara 
katıldı. Bu stantlar ile Kanada, fu-
arda dikkat çeken katılımcılar ara-

sındaydı. Konsolosluk, fuardaki stantlarda Quebec ve Ontario 
Eyaletlerinden maden sektörünün çeşitli alanlarında uzman 17 
firma ile Türkiye’de faaliyet gösteren saygın Kanadalı firmaların 
tamamına ev sahipliği yaparak bu firmaların tanınmasına katkı 
sağladı. 

Fuar boyunca ziyaretçilerin Kanada standına ilgi göstermeleri 
de oldukça memnuniyet vericiydi. Türkiye’de lisans sahibi olup 
da ortak girişim partneri arayan Türk firmaları ile teknik hizmet 
ve ekipman ihtiyacı olan madencilik 
kuruluşları standı ziyaret ederek ilgi-
li Kanada firmalarıyla özel görüşme-
lerde bulundular. Özellikle Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner 
Yıldız ve maiyetindeki heyet Kana-
da standını ziyaret ederek firmalarla 
tek tek tanışıp bilgi alışverişinde bu-
lundu. Kanada maden sektörünün 
Türkiye’ye olan yakın ilgisinin bir 

ifadesi olan geniş katılımlı stant, gerek Kanada’nın tanıtımını 
yapmak, gerekse yeni iş ilişkileri başlatmak hedefi yönünden 
başarılı olmuştur.

Fuarın ikinci günü stantta gerçekleştirilen ve Kanada 
Büyükelçisi’nin ev sahipliği yaptığı kokteyle Türk maden sektö-
rünün önde gelen şahsiyetleri ve firma yetkilileri Kanadalı fir-
malarla görüşmelerini sürdürdüler.

Kanada Büyükelçiliği ve Konsolosluğu Maden Türkiye Fuarı’na 
son on yıldır düzenli olarak katılmakta ve katılımcı firmalardan 
oldukça olumlu geri bildirim almaktadır. Firmaların bu ilgisi fua-
rın özellikle Kanadalı firmalar için gerçekten başarılı ve verimli bir 
etkinlik olduğunun kanıtıdır. Bu nedenle Kanada Konsolosluğu 
gelecek yıllarda da artan katılımla fuarda yer almaya kararlıdır.

Kanadalı katılımcıların bu olumlu 
görüşleri ışığında, fuarın gerek yur-
tiçi gerekse uluslararası platformda 
daha etkin olarak tanıtılması için 
Fuar Yönetiminin uygulayacağı daha 
sistematik tanıtım stratejileri ile bu 
fuarın, Türkiye’nin hak ettiği değer ve 
ölçekte, daha uluslararası bir etkinlik 
olarak isim yapacağına inanıyoruz.

Tuncay Özeren yöneticiliğindeki 
Türkiye ofisini geçtiğimiz aylarda 
açan Weir Minerals, 29 Kasım ile 
2 Aralık tarihleri arasında gerçek-
leşen Maden Türkiye Fuarı’nda 

ürünlerini sektöre tanıtma fırsatı buldu. Fuarda standımızdaki 
ziyaretçi yoğunluğu dikkat çekerken çamur pompaları, hidrosik-
lonlar, vanalar, değirmen astarları, elek ve elek panelleri, kauçuk 
astarlar, hortum ve maden susuzlandırma çözümlerine yoğun 
ilgi gösterildi. 

Tuncay Özeren “Çok başarılı bir fuar geçirdik ve standımızı100’den 
fazla müşterimiz ziyaret etti. Bizi çözüm ortağı olarak gören 

önemli ve değerli 
müşterilerimiz ile 
gelecek dönemde 
büyük projelere 
imza atmayı sa-
bırsızlıkla bekliyor 
olacağız. Yapabi-
leceklerimizi Tür-
kiye pazarına gös-
termemiz için bu 
önemli fırsatı sağlayan fuar organizatörlerine özellikle teşekkür 
ediyoruz “ şeklinde yaptığı açıklama ile fuardan duyduğu mem-
nuniyetini dile getirdi.  

Sandvik Madencilik Bölümü 
olarak katıldığımız Maden Tür-
kiye 2012 fuarı firmamız adına 
oldukça başarılı geçti. 2013 yı-

lında öne çıkarmak istediğimiz Vibrocone konik kırıcımızı ilk defa 
bu fuarda detaylı olarak tanıtma fırsatı bulduk. Bununla birlikte, 
ÇBİ tarafından satın alınan yer altı üretim makinamızı dış alanda 
sergileyerek ürün bilgilerini maden yatırımcılarıyla paylaştık. De-
lici takımlar, sondaj makine ve ekipmanlarımızdan oluşan ürün 
yelpazemizi de detaylı olarak ziyaretçilerimize sunduk.

Maden sektöründeki bu tür aktiviteler, Sandvik Madencilik Bölümü 
olarak bizlerin, mevcut müşterilerimiz ve maden yatırımı yapmayı 
planlayan yeni firmalarla bir araya gelmemizi sağlayan önemli et-
kinliklerdir. Bu tür etkinliklerin sürekliliği maden camiasındaki şir-
ketlerin bir araya gelip sektördeki yeni teknolojilerin, trendlerin ve 

taleplerin paylaşımı açısından büyük önem taşımaktadır.

Sandvik Madencilik, ileri teknolojili ürün yelpazesi, müşteri odak-
lı ve güçlü satış sonrası hizmet anlayışı ile sektörün gelişimi açı-
sından bu ve benzer organizasyonlarda yer almaya memnuniyet-
le devam edecektir.
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Maden Türkiye 2012 fuarından 
beklentilerimiz yeni potansiyel 
alıcılar belirlemek, ürün satışı 
yapmak, mevcut ve potansiyel 

alıcıların üst düzey yöneticileri ile temas kurmak, rakiplerin pa-
zarlama stratejilerini ve pazarla-
ma ilişkilerini gözlemleyebilmek-
ti. Mapek Makine olarak ilk kez 
katıldığımız fuara ilginin gerek 
üst düzey yöneticiler, gerekse 
diğer kademedeki çalışanlar na-
zarında beklediğimiz seviyelerde 
olduğunu söyleyebiliriz. Pazarda 
yer alan rakiplerimizin hemen 
hepsinin bu fuara katılmış olması 
nedeniyle, onları gözlemleyebil-
mek açısından da beklentilerimi-
zin karşılandığını söyleyebiliriz.

Türkiye için çok yeni bir ürün olmamasına karşılık, çok amaçlı 
jeoteknik sondaj makinemiz LX6’yı ilk kez bu fuarda sergileme 
imkanı bulduk. Her ne kadar inşaat ve jeoteknik sondaj sektörü 
fuara fazla ilgi göstermemiş olsa da LX6, pazarın marka değeri 
bakımından en önemli makinelerinden olması nedeniyle bekle-

diğimiz ilgiyi görmüştür.

Fuarın İstanbul’da olması 
nedeniyle hak ettiği ilgiyi 
gördüğünü düşünmekle 
birlikte, iki katlı bir salon 
yerine daha büyük ve tek 
bir salon olması halinde 
gerek ziyaretçiler gerekse 
katılımcı firmalar için daha 
verimli olabileceğini düşü-
nüyoruz. 

Bilgi Mühendislik olarak 29 Kasım 
- 2 Aralık 2012 tarihleri arasında 
İstanbul Tüyap Fuar Merkezi’nde 
düzenlenen Maden 2012 fuarına, 

Türkiye temsilcisi ve ana dağıtıcısı 
olduğumuz Japon Tsurumi marka 
dalgıç pompa ürünleri ile katıldık. 
Fuarda standımızı ziyaret eden sek-
törün önde gelen firma yetkilileri 
Tsurumi Pompa’nın yer altı işletme-
lerinde kullanılan taşınabilir tip KTV 
serisi, vorteks fanlı, kauçuk salyan-
gozlu dalgıç drenaj pompaları ile ga-
lerilerdeki yoğun çamurların tank ve 
mikserlere terfisinde kullanılan ağır 
hizmet tipi, karıştırıcılı GPN serisi ça-
mur & kum pompalarına yoğun ilgi 
gösterdi.

Aynı zamanda Tsurumi’nin 110 kW’a kadar motor gücü ile dona-
tılmış, yüksek basınçlı LH serisi ağır hizmet tipi dalgıç terfi pom-
paları ile ilgili de 175 m basma yüksekliği ve 400 m³/saat kapasite 
değerleri ile madencilerden yeni yıl için talepler aldık.

Maden 2012 fuarı kısa zaman 
dilimi içinde hem müşterile-
rimiz ile yüz yüze görüşme 
imkanı sağlaması açısından 
hem de sektöre yeni ürün-
lerimizin tanıtımı açısından 
firmamız için oldukça verimli 
olmuştur. Fuar organizasyo-
nunun gelecekte de artan 
katılımcı ve ziyaretçi sayısı ile 
devamını diliyorum.

Maden Türkiye 2012 fuarı genel 
olarak firmamız açısından olumlu 
geçti. Sektörden çok kıymetli fir-
maların standımıza ziyaretleri ve 

ürünlerimize ilgileri bizleri onurlandırdı. 
Portföyümüze yeni kattığımız firmala-
ra olan ilgi de oldukça sevindiriciydi. 
Ancak maden sektörünün büyüklüğü 
düşünüldüğünde bu fuar imkanları ile 
sektörün çok da iyi temsil edilmediğini 
düşünüyoruz. Maden Türkiye Fuarı, ko-
nusu ve Türkiye’nin konumu itibariyle 
gerçek anlamda uluslararası bir etkinlik 
olabilecekken maalesef yerel ve sektö-
rün tamamını temsil etmektense sade-
ce belirli firmalara hitabeden bir fuar 

olması düşündürücüdür. Bunda en büyük etken, fuarın tanıtımı-
nın tam yapılamamış olması ve İstanbul gibi şehir içi ulaşımın zor 
olduğu bir şehirde, ulaşımın çok daha zor olduğu bir bölgesin-
de organize edilmiş olması olabilir. Ayrıca yıl içerisine dağılmış, 

madencilik ve inşaatla ilgili, irili 
ufaklı fuar, kongre, seminer… vs 
gibi organizasyonların çokluğu, 
firmaların bu fuara katılım oranla-
rını düşürmüş olabilir. Bu ve ben-
zeri etkinliklerin iki yılda bir ancak 
daha kapsamlı, fuar için çok daha 
uygun olabilecek şehir veya mer-
kezlerde yapılması madencilik 
sektörü için daha faydalı olabilir.



SONDAJ HİZMETLERİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
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Genel olarak değerlendirmek gere-
kirse fuar bizim açımızdan güzel geç-
ti ve gösterilen ilgiden memnunduk. 
İlk gün-
den baş-

layarak, özellikle Cuma ve Cumartesi 
günü, mevcut ve yeni müşterilerimiz 
standımıza yoğun bir ilgi gösterdi. 
Fuarın açıldığı ilk gün, Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanımız Taner Yıldız 
standımızı ziyaret etti ve Türkiye’de 
ilk olarak sergilediğimiz, bilgisayar 
kontrolü sistemi olan E2C jumbo tü-
nel makinası simülatörünü kullandı. 
Fuarda ayrıca Atlas Copco’nun ürün 

grubuna yeni katılan GIA firmasının Hagloader - tünel yükleyici 
makinası ve Swedvent fanlarını da sergiledik. Bu ürünler ile ilgili 
2013 senesinde tanıtım ve eğitim faaliyetlerimiz devam edecek. 

Fuarda sergilediğimiz bir diğer önem-
li ürün ise Smart Roc yüzey delici 
makinamızdı. Smart Roc makinamız, 
tamamen bilgisayar kontrollü bir yü-
zey delicisi ve daha önce operatörün 
manuel olarak yaptığı birçok işlemi 
otomatik olarak yapabiliyor. En çar-
pıcı özelliklerinden biri de yakıt tü-
ketimini yarı yarıya azaltmış olması. 
Muadillerine göre çok daha az yakıt 
tüketimi ile daha fazla iş yapabiliyor.

Minova Türkiye olarak Maden Fuarı’na 
kendi standımızla katılmamızın ne kadar 
doğru bir ka-
rar olduğunu 
deneyimleme-

nin sevincini yaşıyoruz. Fuar süresince 
Minova’nın gerek Türkiye’de artırarak 
devam ettirdiği yatırım faaliyetlerini 
gerekse verimlilik ve iş güvenliğini ön 
planda tutan yüksek kaliteli ürün ga-
mını, sektörün ilgililerine yüz yüze an-
latmanın yanı sıra sektörün bugünü ve 

yarınını değerlendirme fırsatı bulduk.

Fuardan edindiğimiz izlenim, maden 
sektörünün önümüzdeki dönemde ar-
tarak devam eden bir hareketliliğe sa-
hip olacağı yönünde oldu. Biz de Mino-
va Türkiye olarak tüm bilgi birikimimizi 
paylaşıp optimum çözümler üretmeye 
çalışarak, işletmelerin ihtiyaçlarını sto-
kumuzdan en kısa sürede giderirken 
“Yer Altındaki Ortağınız“ olmaya de-
vam etmek istiyoruz. 

Madencilik alanında düzenlenen 
ve devamlılığı olan Maden Tür-
kiye fuarında yer almak, Tekso-

mak için ayrı bir önem taşımaktadır. 
Teksomak her geçen gün gelişen 
teknolojisiyle pazara sunduğu ma-
kinelerin tanıtımını ve sergileme-
sini yapabilmekten büyük gurur 
duymaktadır. Katıldığı yurt içi ve 
yurt dışı fuarlarında büyük ilgi gö-
ren sondaj makinelerini her geçen 
gün geliştirerek yüksek kalite ve 
verimlik, kesintisiz hizmet ve servis 
sunma vizyonu ile müşteri memnu-

niyetini en ön planda tutmaktadır. Ürettiği sondaj makineleriyle 
firmalara gerçek bir yarar sağlamayı ve müşterilere makinelerle 
ilgili problem yaşadığında satış sonrası servis vererek ve makine-

lerin yedek parça tedariklerine en 
kısa sürede cevap vererek müşteri 
memnuniyetini sağlamayı amaçla-
maktadır. Teksomak müşterilerinin 
beklentilerini yaptığı görüşmeler-
den almış olduğu geri dönüşler 
sayesinde, makine üretiminde kul-
landığı teknoloji ve ürettiği sondaj 
makineleriyle alanında fark yarata-
rak yurt içi ve uluslararası pazarda 
hızla ilerlemektedir.

Firmamız, maden sektörünün ihtiyaç 
duyduğu en önemli kalemlerinden biri 
olan sivil patlayıcıların tedarikçisi ola-
rak fuara katılmıştır. Düzenlenmiş olan 
fuara yerli ve yabancı firmaların gös-
termiş olduğu yoğun ilgi ile firmamız 

etkinlik boyunca gerekli temasları ve 
ikili görüşmeleri sağlamış, buna ek ola-
rak kendini ve ürün yelpazesini tanıtma 
imkanı bulmuştur.

Maxam Anadolu Patlayıcı Maddeler 
olarak Tüyap Maden Türkiye 2012 Fuarı 
organizasyonu ve diğer bütün çalışma-
lara emeği geçen kurum ve kuruluşlara 
teşekkürlerimizi sunarız.
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MERSEM 2012
1995 yılında bir sinema salonunda başlayan ve bugün ulusla-
rarası bir kongre haline gelen MERSEM serisinin 8.’si, Afyon Ko-
catepe Üniversitesi (AKÜ) ve Maden Mühendisleri Odası tara-
fından 13 - 15 Aralık 2012 tarihlerinde Afyon’da gerçekleştirildi. 
MERSEM’2012 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi’nde, 

Türk iye’dek i 
ve dünyadaki 
doğal taş po-
tansiyeli, yeni 
ürün geliştir-
me ve yeni 
üretim tekno-
lojileri, doğal-
taş sektörü ve 
çevre ilişkisi, 
sanat eserle-
rinde doğal 
taş kullanımı 

ve artıkların değerlendirilmesi gibi pek çok konu ele alınırken, 
kongrede 150’nin üzerinde bildiri yer aldı.
Madencilik Türkiye Dergisi tarafından yerinde takip edi-
len kongre, Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Bahri Ersoy, 
Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, Af-
yon Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hüsnü Serteser, AKÜ 
Rektörü Mustafa Solak, Enerji Bakanlığı Müsteşar Yar-
dımcısı Nevzat Kavaklı tarafından gerçekleştirilen açılış 
konuşmaları ile başladı. Yapılan konuşmalar genelinde;
 • Sektörün ve dolayısıyla mermer ihracatının her geçen 

yıl artışı, üretim ve ihracat artarken sorunların da art-
tığı, 

 • Sektörün özellikle akaryakıt indirimine ihtiyacı oldu-
ğu, akaryakıtın pahalı bir gider olmasının sektörün 
gelişmesine de olumsuz yansıdığı,

 • Doğaltaş sektöründe artık bilim ve teknolojinin daha 
yoğun biçimde kullanılması gerektiği, Ar-Ge faaliyet-
lerinin ve üniversitelerle ortak çalışmaların arttırılması 
gerektiği,

 • Afyon ili ithalatının, ihracatının 9’da 1’i olduğu, bunda 
en önemli payın ilin ihracat kalemlerinin % 50’sinin üzerin-
deki bölümünün mermer sektörü tarafından gerçekleştiril-

diği, bunun ülke ekonomisine örnek teşkil etmesi gerektiği, 
 • Madencilik sektörünün, bir iki kalem dışında ithal girdisinin 

olmamasının, yani hammaddenin yerli kaynaklardan sağ-
lanmasının sektörün önemini arttırdığı,

 • 5084 Sayılı Teşvik Yasası’ndan dolayı verilen sigorta pirim 
desteğinin 2012 Aralık ayında biteceği, desteğin uzatılması 
yönünde çok ciddi talepler olduğu,

 • Mermer şirketlerinin ölçeklerinin küçük olduğu, bu şirket-
lerin birleşerek ticaret odaları desteğiyle büyük dış ticaret 
şirketleri kurulması gerektiği, bu şirketler aracılığıyla ulusla-
rarası arenada söz sahibi olunması gerektiği, 

gibi konular üzerinde duruldu.
Tüm bu görüş ve önerilerin aktarılmasının ardından Orman ve 
Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu sözü alarak sektör temsilcilerinin 
önerilerini hükümet olarak dikkate alacaklarını ve özellikle mo-
torin desteği taleplerini maliyeye ileteceğini belirterek özetle 
şu konulara değindi: “Sektörde üretim ölçekleri çok küçük. 
Ölçek küçüldükçe maliyetler artıyor.  Bu da ihracata yansıyor. 
Şirket ölçekleri büyümeli. Afyon’u mermer konusunda takdir 

ediyorum ancak ihracat daha da arttırılmalı. Bu potansiyel var. 
Sektörde Ar-Ge çok önemli, önü açılmalı.”
Açılışın ardından gerçekleştirilen panelde ise sektördeki so-
runlar ve çözüm önerileri masaya yatıldı. Ege Mermer Doğal-
taş Platformu Başkanı Faruk Çalapkulu yönetimindeki panelde 
TÜMMER Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Bekişoğlu, Çevre Bakan-
lığı ÇED Genel Müdürlüğü Endüstriyel Yatırımlar ÇED Dairesi 
Başkanı Oğuz Güner, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı 
Ali Gür, TEKMAR AŞ CEO’su İhya Kangal, MİGEM Genel Müdür 
Yardımcısı Sadi Civelekoğlu ve Orman Bakanlığı İzin ve İrtifak 
Dairesi Başkanlığı, Maden İşleri Şube Müdürü Ahmet Çelik sıra-
sıyla sektördeki sıkıntıları dinleyicilerle paylaştılar. Daha sonra 
dört ayrı salonda eşzamanlı olarak başlayan bildiri sunumları 
ile etkinlik devam etti. 
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Maden Jeologları Derneği 1 Yaşında
Madencilik sektöründe faaliyet gösteren jeoloji mühendisleri-
nin bir çatı altında toplanması amacıyla geçtiğimiz yıl kurulan 
Maden Jeologları Derneği, Kuruluş Yıldönümü’nü 22 Aralık Cu-
martesi günü, Ankara Fige Restoran’da kutladı. Gerçekleştirilen 
kokteyl ile dernek yönetim kurulu ve üyelerin samimi bir or-
tamda bir araya gelmesi sağlanırken, dernek çatısı altında 2013 
yılında planlanan faaliyetler hakkında üyeler bilgilendirildi. 
Ülkemizin önde gelen maden arama ve üretim şirketleri ile 

kamu kuruluşlarında madencilik alanında çalışan üyeleriyle 
varlığını sürdüren Maden Jeologları Derneği, düzenleyeceği 
eğitim programları ile üyelerinin niteliklerini arttırmayı he-
defliyor. Madencilik Türkiye Dergisi’nin kurucularının da üyesi 
olduğu Maden Jeologları Derneği ile ilgili daha geniş bilgiyi 
Madencilik Türkiye Dergisi’nin 1 Aralık 2012 tarihli 27. Sayısında 
yer alan tanıtımda bulabilirsiniz. 
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Erzincan’da
Madencilik Sektör Toplantısı
Erzincan Sanayi ve Ticaret Odası ve Dünya Gazetesi işbirliği 
ile 7 Kasım 2012 düzenlenen Madencilik Sektör Toplantısı ile 
ilgili bilgiler yayınlandı. Dünya Gazetesi yazarlarından Dr. Rüş-
tü Bozkurt’un moderatörlüğünü yaptığı toplantıya Erzincan 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Yalvaç, 
Organize Sanayi Müdürü Ergül Kolak ve Erzincan’da faaliyet 
gösteren 12 maden firması katıldı. Madencilik alanında yerelde 
faaliyet gösteren maden firmalarının sorunlarının görüşüldüğü 
toplantıda, Erzincan’ın yatırım ortamı, demografik yapısı, sek-
törün sorunları, olası çözüm önerileri, firmaların talep ve bek-
lentileri ve maden varlığı ile ilgili bilgiler aktarıldı.
Yeni Maden Kanunu İle Sektör Bitme Noktasına 
Geldi
Er-Per Yönetim Kurulu Başkanı Düzgün Ürün: Yeni maden ka-
nunu ile Türk madenciliği bitme noktasına geldi. 16 Haziran 
genelgesi ile her türlü tasarrufa yönelik işlemler için Başba-
kanlıktan izin gerekiyor. 8.600 maden firmasının dosyası Baş-
bakanlıkta bekliyor. Bu genelge 2023 ihracat hedefine engel 
olabilir. Çünkü sanayi yatırımlarının hammaddesi madenden 
sağlanıyor. Maden izinlerinin yenilenmesinde gecikme olursa 
ya da izin verilmezse işletme hammadde sağlayamadığı için 
kapanabilir. Başbakan’ın genelgeyi tekrar gözden geçirmesini 
diliyoruz. Erzincan ve yöresi krom, perlit, manyezit, pomza, de-
mir ve altın madenciliği açısından önemli. Dünyanın en büyük 
kalker yatakları burada. İhraç limanlarına uzak olduğumuz için 
madenlerimizi satamıyoruz. 1 ton cevheri ocaktan çıkardıktan 
sonra da satış için 100 bin TL nakliye ücreti veren madenci bir 
şey kazanamaz. Yatırımcılarımızın fabrikaları nerdeyse durdu. 
Erzincan için maden teşviki 5. derece için dahi uygulansa su, 
nakliye, enerji maliyeti olduğu sürece biz burada maden üre-
tip satamayız. Maden teşvikleri yetersiz. Navlun konusu acilen 
bir karara bağlansın. Doğu Anadolu’nun en büyük manyezit 
yataklarından birine sahibiyiz. En az 2 - 3 milyon ton görünür 
rezerv olmasına rağmen yüksek maliyetlerden dolayı çıkarıla-
mıyor. 5995 sayılı mevcut kanunda 65 adet teminatın iradı diye 
maddeler var. 300 - 400 TL olan çevre uyum teminatı bir gün 
gecikirse ana teminat iradı kaybediliyor. 2 ay içinde ana temi-
natı yatıramazsanız da teminat tutarı katlanarak 1 milyon TL’ye 
kadar çıkıyor. Küçük madenciler bu şekilde büyüyemez. Bugün 
bir maden arama ruhsatından işletme iznine kadar gereken 
masrafların toplamı 700 - 800 bin TL tutuyor.
Krom Yatırımcıları Tüccarın Esiri Oldu
24 Ayar Madencilik Enerji Genel Müdürü Necati Şahin: Krom 
rezerv tespiti ile ilgili sondaj maliyetleri ve Ar-Ge çalışmaları 
sermaye yetersizliğinden yapılamıyor. Mevcut yasalar ile küçük 
maden işletmecileri zor durumda. Yetersiz sermaye ve yasal 
tonajla maliyetleri kurtarmak zor. Yasalar sürekli olarak değiş-
memeli. Orman, çevre, maden yükümlülükleri ile birlikte çevre 

mühendisi istihdamı, işletme teminatı, çevre uyum teminatı 
gibi şartlar ve ruhsatla ilgili maliyetlerden dolayı küçük serma-
yeli maden yatırımcılarının önünü görebilmesi zor. Erzincan’da 
% 8 ve üzeri oranlı düşük tenörlü krom cevherlerini işleyerek 
ekonomiye kazandırmak için 2007’de krom işleme tesisi kur-
duk. 2008 küresel krizinde sermaye yetersizliği ve dış kaynağa 
bağlı olmamız nedeniyle maliyetlerimizi kurtaramadık. Tesisi-
miz yıllık 20 - 30 bin ton zenginleştirilmiş satılabilir konsantre 
krom cevheri üretecek kapasitede. Kentteki krom yatırımcıları 
sermaye yetersizliği ve stokta bekleme şansı olmadığı için tüc-
carın esiri oldu. Kriz döneminde Erzincan’a dışarıdan gelen fir-
maların birçoğu battı.
Depremler Nedeniyle Kentteki Rezervler Kayıyor
Erkrom Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Karakelle: 
Erzincan büyük bir fay hattı üzerinde. Yıllardır depremler ne-
deniyle mevcut rezervler kayıyor. Bu duruma bir de bürokratik 
engelleri ekleyince geleceğimiz pek parlak görünmüyor. Mev-
cut yasa tekrar gözden geçirilsin. Bürokrasi bize destek olsun. 
Devletin toplam rezerv üzerinden vergi alacağı konuşuluyor. 
Böyle bir uygulama maden sektörünü bitirir. 1950 öncesinden 
itibaren Türkiye’deki krom, bor, altın, çinko, bakır, kurşun gibi 
büyük maden rezervlerinin bir kısmı devletin bir kısmı ise bü-
yük şirketlerin elinde paylaşılmış. Geriye riskli, küçük rezerve 
sahip işletmeler kalmış. Erzincan’daki madeni işlemek istiyoruz 
fakat sermaye yetersizliği ile karşı karşıyayız.
Türk Kromu Dünya Pazarlarında Aranıyor
Eda İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karartı: Genelde te-
nörü 3’ün üzerinde olan krom tercih edilir. Türkiye’de üretilen 
kromun % 80’inin tenörü 3’ün üzerinde. Tenörünün yüksek ol-
ması sebebi ile Türk kromu dünya pazarında aranan bir ürün. 
Ancak ihracatta bedel olarak karşılığını alamıyoruz. Bir üretici 
malını üretip ihracat yolu ile pazarlamak için depoya indirdiğin-
de her zaman 3 - 5 tenör yani bugünkü bedelle bile tonda 30 
- 40 dolar kaybı var. Bir tenör aşağı yukarı 5 dolara tekabül eder-
se tonda 20 - 25 ton karşılığı dolar yok oluyor. Bu tutar bizim 
zaten pazarlamada kazanacağımız miktar. Gerçekte 40 tenörlü 
mal bağımsız akredite firmalar tarafından numune testine gir-
diğinde 35 - 36 tenör çıkıyor.
Madenciden Vergi, Para Kazandıktan Sonra Alınsın
Ermersan Mermer Genel Müdürü M. Ergun Sanalan: Maden 
sektöründe ilk arama ruhsatından itibaren yasal ve bürokratik 
sıkıntılar var. Ocak açma aşamasına kadar madencinin maliyet-
lerini artırmak doğru değil. Firmalar madeni çıkarıp para kazan-
maya başladıktan sonra devlet vergisini alsın. Bölgemizde bej 
denilen kireç taşları yoğun. Erzincan’da depremin yaygın olma-
sı ve taşların genç yapıya sahip olması nedeniyle sağlam taş 
bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Türkiye de binlerce küçük madenci 
var. Küçük madenci olacak ki büyük firmaların işleteceği iyi re-
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zervli, kaliteli madenler bulunsun. Rakibimiz İtalya’da, firmalar 
ekonomik rezerv bulup bunu ihraç edeceğini taahhüt ederse 
devlet firmanın bulduğu ocağın başına kadar altyapı getiriyor. 
Türkiye’de ise bütün aşamalardaki maliyetleri yatırımcı karşılı-
yor. Elektrik hattı projesi masrafını da biz ödüyoruz. Üstüne de 
devlete teminat ödeyip elektriği öyle kullanabiliyoruz.
Madenciler Tehdit Olarak Algılanıyor
Aşkale Çimento Erzincan Fabrika Müdürü Bekir Adıgüzel: Ma-
denciler tehdit olarak algılanıyor ve çevre, sağlık, maden mev-
zuatları ile sıkı bir denetim altında bırakılıyor. AB’deki bütün 
kanun ve mevzuat birebir Türkiye’de de uygulanıyor. Maden 
ihracında EC belgesi alınması şartı var. Bu mevzuatları yerine 
getirmek küçük ölçekli işletmeler için zor. Devlet MTA kanalı 
ile yer altı kaynaklarını araştırıp belirlemeli. Kaynak ile ilgili ma-
denciyi bilgilendirmeli ve madencinin arkasında olmalı. Çünkü 
madenci bir defa batınca ikinci girişimde bulunamıyor. Rakıma 
bağlı enerji teşviki verilmeli. Türkiye’de yolların beton ile yapıl-
masını istiyoruz. Böylece bölge kaynakları kullanılır, dışa ba-
ğımlılık azalır ve istihdam yaratılır.
Yeni Maden Kanunu İle Sorunlarımız Arttı
Ağaoğlu Toprak Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Dalar: 
Erzincan’da tuğla fabrikası işletiyoruz. Yeni maden kanunu 
çıkmadan önce istediğimiz yerden istediğimiz malzemeyi alı-
yorduk. Yeni kanun ile birçok sorun yaşadık. Erzincan tuğlası 
bölgede önceden rağbet görmüyordu. Biz kaliteli hammadde-
yi Tunceli’de bulduk. 100 bin TL masraf yaparak ruhsatımızı al-
dık ve tuğla imalatına başlamak için toprak çekeceğimiz sırada 
üretimi durdular. Köylülerin şikayet dilekçesi ile orman iznine 
takıldık. 10 yıllık ruhsatımız olmasına karşın köylü ile 1 yıl saha-
da çalışma yaparak ihtiyacımız olan hammaddeyi alıp, sahayı 
boşaltmak için anlaştık. Sonra bütün haklarımızdan vazgeçe-
rek sahayı terk ettik. Bizim kullandığımız hammadde değerli 
bir maden değil. Maden kapsamına alındığı için şartlar bize çok 
ağır geliyor.
Kalkerin Kullanıldığı Alanlarda Pazar Sıkıntılı
İşbirlik Hafriyat sahibi Ahmet Tuygun: 2004 yılından beri kalker 
sektöründeyiz. Sadece Erzincan’a çalışıyoruz. Erzincan’da bu 
ürünün kullanıldığı alanlarda pazar sıkıntısı var. Kalkeri beton-
da kullanmaya geçen yıl başladık. Beton santrallerinde, 2005’te 
Türkiye genelinde KÖYDES projesinde, 2006’da BELDES proje-
sinin yol yapımında, alt temel malzemesi olarak mıcırda kulla-

nıldı. 2010 yılında asfaltta, Erzincan Havaalanı’nda pist başla-
rındaki betonda, geçen yıl hazır betonda kullanmaya başladık. 
Erzincan’da beton piyasası 250 - 300 bin m3 civarında. Bizim 
dışımızdaki beton santralleri doğal malzeme kullanıyor. 
Mühendisin Ocakta Yapacağı Fiili Bir İşi Yok
Ermersan Mermer Fabrika Müdürü Ulvi Sina Sanalan: Sektörde 
denetim sıkıntısı var. Ocaklarda istihdamı zorunlu olan mühen-
dislerin ocakta fiiliyatta yapacakları bir işi yok ve işletmecilere 
genelde külfet oluşturuyorlar. İşletmede sadece prosedür gere-
ği bulunduruluyor. Avrupa standartlarına yakalamaya çalışıyor-
sak iş anlamında fiiliyatta uygulama yapmamız gerekir.
Maden Meslek Okulu Açılması İçin Çabaladık
Anagold Madencilik Basın Danışmanı Halil Yüksel: Tesisimiz 
İliç’te. Yerel gazetede Erzincan’da madencinin en büyük soru-
nunun uzman kişilerin olmaması olduğunu yazdım. İliç’e 2 yıllık 
maden meslek okulu açılması için çabaladık. Yerel gazetede sık 
sık bu konu ile ilgili yazılar yazdım. Bu yazıların suretlerini YÖK’e 
Cumhurbaşkanlığına gönderdik. İliç’te okuyan öğrencilere şir-
ket olarak burs veriyoruz.
Kentin Sanayi Altyapısı Hazır, OSB’de 54 Firma 
Üretim Yapar Konumda
Erzincan OSB Müdürü Ergül Kolak: Teşvik yasaları uzun vade-
li olmalı. Teşvik yasası kapsamındaki yatırımcı buraya çok kısa 
metrajlı rotalarla gelmiyor. Yasalar olaylara çok genel bakıyor. 
OSB’de ahşap sektöründe faaliyet gösteren firma ile maden 
firmasının faydalandığı yasa birebir aynı ama talepler maalesef 
çok farklı. Erzincan kendi konseptindeki illere göre sanayi alt-
yapısı hazır, yatırımcıya sunabilir konumda olan bir il. Karma bir 
OSB’miz olmasına rağmen belli sektörlerde oluşumlar sağlan-
dı. Altyapısı hazır bir OSB olduğundan dolayı dışardan da talep 
geliyor. 256 sanayi parselimiz vardı. 22 tane sektör belirlendi. 
Bu 22 sektörden 54 tane firma üretim yapar konumda. 8 firma-
mızın inşaatı sürüyor. 35 firmaya yer tahsisi yapıldı ve proje ça-
lışmaları devam ediyor. İşletilen firma sayısı bakımından % 50 
doluluğa ulaşmayı hedefliyoruz. 
Öncelikle Karayolu Tonaj Sınırlamasına Önlem 
Alınsın
Erzincan Bilim Sanayi ve Teknoloji Şube Müdürü Şemistan Er-
doğan: Madencilerin karşılaştığı ana sorunlardan birisi mali-
yet. Madenci, madeni işlemek için yol, elektrik, su gibi altyapı 
çalışmalarını tamamlıyor. Ürününü limana ulaştırana kadar 
yüksek bedeller ödüyor. Erzincan’da öncelikle karayolu tonaj 
sınırlamasında bir tedbir alınması, ikincisi ise KDV oranlarının 
bölgesel teşvik kapsamında aşağı çekilmesi ve altyapı çalışma-
larına destek olunması gerekir. Yakın zamanda gerçekleşecek 
olan Erzincan - Erzurum demiryolunun Trabzon’dan geçmesi 
için planlanan proje ile limana ulaşım hızlanacak. Doğu Ana-
dolu’daki madencilere bölgesel pozitif ayrıcalıklar getirilmeli.
Toplantıdaki Konuları Rapor Haline Getirebiliriz
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Yalvaç: Bu 
toplantıda ele alınan konuları, değinilen sorunları belki rapor 
haline getirip Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Ma-
dencilik Komitesine, milletvekillerimize, yetkili mercilere ulaş-
tırabiliriz. Toplantıya katılan firma sahipleri sektörel konulara 
oldukça hakim. Sektörün sorunlarını çok iyi bilen, sektörle ilgili 
her zaman fikirlerini aldığımız kişilerdir. 
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Atlas Copco Üniversite Seminerlerine Devam Ediyor: 
Osmangazi ve Çukurova Üniversiteleri…
Atlas Copco, daha önce İTÜ, ODTÜ, Dokuz Eylül, Hacettepe, 
Okan ve Cumhuriyet Üniversitelerinde düzenlediği Kaya Del-
me Teknolojileri seminerleri serisini sürdürüyor. 3 Aralık 2012 
tarihinde Adana Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği 
Bölümünde gerçekleştirilen seminerin ardından 19 Aralık’ta 
da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölü-
münde aynı konuda bir seminer gerçekleştirildi. 

Aralık ayında Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ilk se-
minere öğrenci ve öğretim görevlilerinin geniş katılımı sağla-
nırken, Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Suphi Ural 
ve Atlas Copco, Madencilik ve Kaya Kazıları Tekniği RDT/GDE 
Bölüm Müdürü Bahadır Ergener’in yaptığı açılış konuşmaları ile 
başladı. Açılış konuşmaları ardından devam eden seminerde; 
kaya delici sarf malzemelerin seçim kriterleri ve teknolojideki 
gelişmeler, yer altı delici ve yükleyici & yer üstü makinaların 
seçimi ve teknolojideki son gelişmeler hakkında bilgi aktarıldı. 
Seminer, özellikle mezuniyete yaklaşan öğrenciler tarafından 
ilgiyle ve memnuniyetle takip edildi. 

Aralık ayındaki ikinci seminer ise Eskişehir Osmangazi Üniversi-
tesi Maden Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirildi. Bölgede 
madencilik alanında faaliyet gösteren önemli şirketler, öğrenci 
ve öğretim görevlilerinin geniş katılımı ile gerçekleştirilen se-
miner, Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği Öğretim 
Görevlilerinden Doç. Dr. Hürriyet Akdaş ve Atlas Copco, Ma-
dencilik ve Kaya Kazıları Tekniği RDT/GDE Bölüm Müdürü Ba-
hadır Ergener’in yaptığı açılış konuşmaları ile başladı. Bahadır 
Ergener tarafından gerçekleştirilen Atlas Copco ile ilgili genel 
bilgilendirme sunumunun ardından Atlas Copco İnsan Kaynak-
ları Yönetmeni Aslı Taç tarafından katılımcılara, Atlas Copco’nun 
İnsan Kaynakları Bölümü hakkında bilgi verildi ve öğrencilere 
kariyer imkanları konusunda bilgiler aktarıldı. 
Seminer, RDT Satış Mühendisi Tunay Tolungüç tarafından yapı-
lan Kaya Delici Sarf Malzemelerin Seçim Kriterleri ve Teknoloji-
deki Gelişmeler sunumu ile devam etti. URE/RDT Satış Mühen-
disi Emrah Mertyürek tarafından yapılan Yeraltı Delici Makina-
larının Seçim Kriterleri sunumundan sonra, MR Satış Mühendisi 
Emre Ahmet Kantarcı, yer üstü delici makinaların seçimi ve 
teknolojideki son gelişmeler hakkında bilgi aktardı. 
Seminerde sektörün önde gelen firmaları da kısa birer sunum 
gerçekleştirdi. Tüprag Kışladağ Altın Madeni’nden Tolga Ömer 
Takmak, Kışladağ Altın Madeni’nin faaliyetleri hakkında bilgi 
verdi. Sonrasında bölgenin önemli firmalarından Magnesit AŞ 
Maden İşletme Müdürü Ümit Yıldırım, fabrika ve ocaklarındaki 
faaliyetleri detaylı olarak aktaran bir video gösterisi yaptı. Semi-
ner, Koza Kaymaz Altın Madeni, Açık Ocaklar Şefi Alper Töre’nin 
yapmış olduğu sunum ile devam etti.
Son olarak gerçekleştirilen soru-cevap bölümü ve kapanış ko-
nuşması ile seminer son buldu. Özellikle şirketler ile öğrenci ve 
üniversite mensuplarını bir araya getiren seminerlerin devam 
edeceği öğrenildi. 
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Uluslararası Madencilik
Göstergelerinin Neresindeyiz?

Aramalara İlişkin Veriler

Dünyada her yıl değeri yaklaşık 3 - 180 ton altına eş-
değer 40 - 60 tane (orta, büyük ve çok büyük boyut-
larda) yeni altın, bakır, kurşun, çinko, nikel vb demir 
dışı metal madeni keşfedilmektedir (Çizelge 1).

Dünyada demir dışı metal aramalarına harcanan risk sermayesi 
(geri dönüşü garanti olmayan para) son 10 yılda % 600’lük bir 
artış göstererek 2011 yılında 18,2 milyar USD’ye, 2012 yılında 
ise 21,5 milyar USD’ye çıkmıştır (Çizelge 2).

Ülkemizde 2011 yılında demir dışı metal madenlerinin ara-
malarına harcanan risk sermayesi yaklaşık 160 milyon USD 
(aynı yıla ait dünya harcamasının binde sekiz) seviyesinde 
olup bunun da yaklaşık % 75’i altın madencileri tarafından 
harcanmıştır.

Dünyada altın aramalarına bir yılda harcanan yaklaşık 12 milyar 
USD seviyesindeki risk sermayesinin yaklaşık % 1’i Türkiye’de 
harcanmaktadır. Bu rakam Türkiye’nin altın potansiyeli göz 
önüne alındığında çok yetersizdir. Ülkemizde altın aramalarına 
en az 15 - 20 yıl süre ile yılda yaklaşık 5 - 10 milyon USD risk ser-
mayesi harcayabilecek madencilik kültürü olan ciddi yatırımcı-
ları teşvik edecek adımların atılması gerekmektedir.

Dünyada demir dışı metal aramalarına harcanan risk sermaye-
sinin yaklaşık % 51’ i altın aramalarına, % 33’ü ise bakır, kurşun, 
çinko, nikel vb baz metallerin aramalarına yöneliktir (Çizelge 3).

2011 yılında demirdışı metal aramalarına harcanan 18,2 milyar 
USD’lik risk sermayesinin % 50’si beş ülkede gerçekleşmiştir. Bu 
ülkeler sırasıyla Kanada (% 18), Avustralya (% 13), ABD (% 8), 
Meksika (% 6) ve Şili’dir (% 4) (Çizelge 4).
Son 35 yılda keşfedilen yeni kaynakların yaklaşık % 55’i altın ve 

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

Çizelge 1: Dünyada Her Yıl Ortalama 40 - 60 Tane (3 - 180 ton altına eşdeğer 
büyüklükte orta, büyük ve çok büyük kaynaklar) Yeni Maden Kaynağı 
Keşfedilmektedir.

Çizelge 2: Dünyada Demir Dışı Metal Aramalarına Harcanan Risk Sermayesi

Çizelge 4: Demir Dışı Metal Aramalarının Dünyadaki Bölgesel Dağılımı (2011)

Milyar USD

Çizelge 3: Dünyada Demir Dışı Maden Aramalarına Harcanan Risk 
Sermayesinin Maden Cinslerine Göre Dağılımı
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gümüş, % 30‘u baz metaller (bakır, kurşun, çinko, nikel vb) geri 
kalanı ise uranyum ve diğer metallerdir.

2000 yılından sonra keşfedilen yeni demir dışı metal kaynakla-
rının sayıca (kaynak büyüklüğünce değil) yaklaşık % 55 - 60’ının 
junior maden arama şirketleri, % 25 - 30’unun büyük metal ma-
deni işleten şirketler, % 5’inin küçük maden işletmecisi şirketler, 
% 5’inin ise devlete ait arama kuruluşları ve bireysel maden ara-
yıcıları tarafından keşfedildiği görülmektedir (Çizelge 5). 

Aramalar İçin Harcanan Süreler
Dünyada 3 - 180 ton aralığındaki yeni keşfedilen büyük altın 
kaynaklarının keşifleri için büyüklüklerine göre harcanan süre-
ler aşağıdaki gibidir.

Çizelge 6’dan da görüldüğü gibi yeni bir orta büyüklükteki altın 
kaynağının keşfi için en az 10 yıl süre gerekmektedir. Büyük altın 
yatakların keşfinde ise bu süre 10 - 20 yıla çıkmaktadır. Çok büyük 
altın kaynaklarının keşfinde bu süre 30 yıla kadar uzanmaktadır.

Büyük kaynak keşfine yönelik projeler diğer projelere göre 
çok zaman almaktadır. Bu tür projelerde arama sürelerini 
kanunla sınırlamak yerine, ruhsat süresini uzatmak isteyen 
yatırımcılara ruhsat maliyetini arttırmak suretiyle (ruhsatını 
uzatmak isteyen maliyetine katlanır ilkesi) aramalarına de-
vam etmelerine fırsat verilmesi, işin gereği, bilimsel bir zo-
runluluktur.

Bazı maden arama projelerinde, süre kısıtlaması nedeniy-
le aramalarda henüz istenen netice alınamadan, mevzuat 
gereği zorunlu olarak yapılan/yapılacak işletme projeleri, 
ÇED projeleri, ocak tasarımları, seçilecek ekipmanlar ve fi-
zibilite projeleri, ileriki dönemlerde yatırımcıları zora sok-
makta; zaman, kaynak ve proje israfına neden olmaktadır.

Arama Derinlikleri ve Maliyetler
1950’li yıllarda yaklaşık 50 -  60 metre olan maden arama derinli-
ği günümüzde 900 metreye ulaşmıştır. Dünyada mostra maden-
ciliği (yüzeyde görünen madenlerin keşfi) büyük ölçüde bitmiş 
ve artık yerkabuğunun derinlerinde gömülü yeni maden yatak-
larının keşfinde uzmanlığa, yeni arama modellerine ve büyük 
risk sermayelerinin harcandığı bir döneme girilmiştir. Bu neden-
le aramalara harcanan risk sermayeleri her geçen yıl artmakta ve 
yeni maden keşifleri daha uzun süreler almaktadır (Çizelge 7).

Madencilikte aramaları gerçekten teşvik etmek istiyorsak 
yerkabuğunda % 1 mertebesinde bulunan madenlerle, mil-
yarda bir mertebesinde bulunan madenlerin arama süreleri-
ni ve ruhsat büyüklüklerini farklı değerlendiren bir düzenle-
me yapmalıyız. 

Bir ons (31,1 gram) altının keşfi için 1950 - 1960’lı yıllarda ons 
başına yaklaşık 2 USD harcanırken günümüzde bir ons altının 
keşfi için yaklaşık 30 - 40 USD(1) risk sermayesi harcanmaktadır. 
Benzer şekilde bir libre (454 gram) bakır kaynağının keşfi için 
3 cent risk sermayesi, bir libre uranyumun keşfi için 4 USD risk 
sermayesi harcanmaktadır. Üstelik bu rakamlar her geçen yıl 
artmaktadır.

Arama Bütçeleri
Kanada’daki maden arama şirketlerinin sayıları, yıllık arama 
bütçelerine göre harcadıkları risk sermayelerine ilişkin bilgiler 
Çizelge 8’de verilmiştir.  

Çizelge 6 : Türkiye ve Dünyadaki Toplam 571 Altın Projesinin Arama 
Çalışmalarından Üretim Dönemine Kadar Geçen Süreler*

Çizelge 5: Keşfedilen Kaynakların Şirket Profillerine Göre Dağılımı(%)

% 74’ü  10 Yıl 03 - 30 Ton

 % 16’sı 11 - 20 Yıl 30 - 180 Ton

 % 6,6’sı 21 - 30 Yıl >180 Ton

Çizelge 7: Maden Kaynağı Arama Derinliklerindeki Değişim (1950 - 2010)

(Kaynak: MineEx 
Consulting © 
August 2012)
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Çizelgeden de görüldüğü gibi Kanada’da demir dışı metal ara-
malarına yılda 10 milyon CAD’dan fazla risk sermayesi harcayan 
78 şirket toplam 3,2 milyar CAD’lık harcamalarda yaklaşık % 
59’luk bir paya, 1 - 10 milyon CAD harcayan toplam 390 şirket 
3,2 milyar CAD’lık toplam harcamalarda % 38’lik bir paya, 1 mil-
yon CAD’dan daha az risk sermeyesi harcayan 354 şirket ise 3,2 
milyar CAD’lık toplam harcamalarda % 3’lük bir paya sahiptir. 

Büyük bir demirdışı metal madeninin keşfinden üretime ve üre-
timden kapanışa kadar geçen süreler ve bu süreç içindeki istih-
dam yoğunluğuna ait bilgiler Çizelge 9’da sunulmuştur. 

Çizelge 10’un incelemesinden de görüleceği gibi dünyada 
ciddi bir altın projesinin gerçekleştirilebilmesi ortalama 15 yılı 
almaktadır. Bu durum maden kanunu ve diğer mevzuatlarda 
madenlerin cinsine göre farklı uygulamalar getirmenin bilimsel 
bir zorunluluk olduğunu göstermektedir.

Büyük sermayeler gerektiren ve geri dönümü yaklaşık 15 yıl 
sonra olabilecek madencilik sektörüne ciddi yatırımcıların ya-
tırım yapmalarının sağlanabilmesi için ülke riskinin kabul edile-
bilir düzeyde olması, yatırım ortamının uluslararası standartlar-
da olması, vergilendirme rejiminin rekabet edilebilir düzeyde 
olması, haksız sebeplerle ruhsat iptalinin olmadığı, kanun ve 

yönetmeliklerin istenirse askıya alınabildiği uygulamaların ol-
madığı, yatırıma başlandıktan sonra kuralların değiştirilmediği, 
güvenilir bir yatırım ortamı ve hukuki güvencenin olması ge-
rekmektedir.

Vergilendirme
Madencilikte toplumsal kazancın yolu vergi oranını arttı-
rarak daha az sayıda madenin işletmeye alınması yerine, 
makul bir seviyede tutarak çok sayıda madenin işletmeye 
alınmasını sağlamaktan geçmektedir. 

Kanada’da madencilikte vergi oranının % 30 - % 80 olması ha-
linde ülkeye ekonomik katkısının ne olacağı şeklinde bir araştır-
ma yapılmış ve sonuçta madencilikte vergi oranı % 80’lere çıka-
rıldığında tespit edilen 86 maden potansiyelinden % 33’ü işlet-
meye alınabilirken, vergi oranının % 30’da tutulması halinde % 
84’ünün işletmeye alınabileceği görülmüştür(2). Her halükarda 
elde edilecek vergi gelirleri aynı olurken, % 33 maden kayna-
ğının işletmeye alınması yerine % 84’ünün işletmeye alınması 
halinde, yaratılan katma değer, istihdam, ekonomik ve sosyal 
gelişme göz önüne alındığında toplumun kazancının 180 kat 
daha fazla olacağı tespit edilmiştir.

Stratejik Yatırımlar
Bugün 75, gelecekte 90 - 100 milyon olması öngörülen ülke 
nüfusuna daha yüksek bir hayat standartının sağlanabilmesi 
için ülke olarak ithal ettiğimiz enerji, metal, mineral ve bunlara 
bağlı ara mal ihtiyacını her yıl artan ölçülerde milyarlarca dolar 
ödeyerek yurtdışından sağlama stratejisi yerine, bunları kendi 
kaynaklarımızdan karşılayacak güvenilir bir madencilik yöneti-
mi, büyük yatırımların yapılabilesini teşvik eden bir madencilik 
mevzuatı ve katma değer yaratma gücü yüksek güçlü bir ma-
dencilik endüstrisini inşa etmek zorundayız.

Dışa bağımlı olduğumuz madenlerin yurtiçinde aranma-
sı ve üretilmesini gerçekleştirmek üzere bu tür madenler 

Çizelge 9: Büyük Bir Madenin Keşfinden - Üretime
Üretimden Kapanışa  Kadar Geçen Süreler 

Kaynak: Overview of Trends Canada Mineral Exploration, 2009, 
www.naturalresourcescanada.com

Çizelge 8: Kanada’daki Küçük ve Büyük Maden Arama Şirketlerinin Sayıları ve 
Arama Bütçeleri (2008)
CAD: Kanada Doları

Yıllık Arama 
Bütçesi Miktarı

Şirket 
Sayısı

Harcadığı Risk 
Sermayesi

Toplamdaki 
Payı

Şirket Başına Düşen 
Yıllık Harcama Miktarı

Milyon CAD Adet Milyon CAD % Milyon CAD

>10  78 1.929 58,8 25

1 - 10 390 1.250 38,1 3

0 - 1 354 98 3,0  0,3

Toplam 822 3.277 99,9

Kaynak: Richard Schodde, Recent Trends in Gold Discovery, 2011, New-
Gen Gold Conference, 2011 

Çizelge 10: Peru - Shahuindo Altın Madenin Keşfinde
 Yıllar İtibariyle Tonaj,Tenör ve Rezerv Tespiti 
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stratejik yatırımlar kapsamına alınarak diğer madenlerden 
farklı bir yönetime tabii tutulabilir.

Sektörün Temennisi
Bu ülkede madencilik sektörüne yatırım yapanları, yeni büyük 
maden kaynaklarını keşfetme başarısı gösterenleri, cari açığın 
azaltılmasına ciddi ölçüde katkı sağlayanları, belirli bir mik-
tarın üzerinde kurumlar vergisi ödeyenleri, belirli bir sayıda 
istihdam yaratanları, maden aramalarına ciddi ölçüde risk ser-
mayesi harcayanları, yeni bir maden işletmesini devreye alan-
ları, Ar-Ge de yeni patent, Know-How, inovasyon yaratanları 
ve madencilik sektöründe ve yan sanayilerinde (sondaj, ana-
liz, ÇED projeleri, fizibilite, Ar-Ge projeleri, makine imalatı vb) 
uluslarararsı akredite hizmet verenleri, başarılı maden atıkları 
yönetimi ve çevre projeleri gerçekleştirenleri, önemli sosyal 
sorumluluk projelerine imza atanları cezalandırma yerine teş-
vik edip ödüllendirmeliyiz.

Sektörde haksız rekabetlerin ortadan kaldırıldığı, yasalara ve 

yönetmeliklere saygılı yatırımcı ve üreticilere verilen izinlerin 
ve kazanılmış hakların arkasında durulduğu, şeffaflığın, güve-
nilirliğin ve hesap verilebilirliğin ön planda tutulduğu dürüst 
yatırımcının saygı gördüğü, ruhsat ve üretim güvencesinin sağ-
landığı bir yatırım ortamını inşa etmek için çalışmalıyız.

16 Haziran 2012 tarihinden sonra madencilik faaliyetlerin-
de izinlerin verilmesinde ortaya çıkan belirsizliğin halen 
devam ediyor olması, yıllar sonra elde edilen madencilikte 
yatırım ortamına olan güvenilirliği ve ülke riskini olumsuz 
yönde etkilemektedir. Madencilik sektöründe yatırım ya-
pılması için temel gereksinim olan izinlerin alınmasında 
yaşanan belirsizliğin bir an önce giderilmesi sektörün or-
tak temennisidir. 

Kaynaklar
1. MinEx Consulting, Nov. 2011 & Richard Schodde,2011; Recent Trends in Gold Discovery, 

NewGen Gold Conference.
2. Brain W Mackenzie & Michael L. Bilodeau, 1979 , Effects of Taxation on Base Metal Mining in 

Canada
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Kapak Konusu
www.madencilik-turkiye.com

Finike Mermer’in Makine Parkı,
Yüzde Yüz Komatsu!

Antalya - Finike’ye ait özel bir doğal taş olan ‘Limra’nın 
ihracatını yapan Finike Mermer, tamamen Komatsu 
ürünlerinden oluşan makine parkıyla zorlu şartlara 
meydan okuyor. Firmanın Komatsu’yu tercih etme 

nedenlerinin başında ise Temsa Global güvencesini yanların-
da hissetmek geliyor.

1990 yılında inşaat şirketi olarak kurulan Finike Mermer, 13 sene 
süren beton, yap-sat ve kooperatif inşaatlarının ardından 2003 
yılında faaliyete geçirdiği ocak ile doğal taş sektörüne adım attı. 
Bu geçişin ardından Antalya - Finike’ye özgü bir doğal taş olan 
Limra’nın üretimini gerçekleştiren Finike Mermer, “Limestone” 
olarak bilinen bu taşı hem üretip, hem de işleyip ihracatını ger-
çekleştiriyor. Mermerle kireç taşı arasında bir sertlikte ve daha 
homojen olarak oluşmuş olan bu özel taş, Finike Mermer’in 
kendi makine parkındaki Komatsu’larla çıkarılıyor ve işlendik-
ten sonra binaları süslüyor.

Homojen Bir Taş 
Limra taşının özelliklerinden bahseden Finike Mermer Ortaklar 
Kurulu Başkanı Mehmet Baysarı, Limra taşının estetiğinin yanı 
sıra ısı yalıtım özelliğinin de bulunduğunun altını çiziyor. Bu ya-
lıtımın % 40 oranında sağlandığını ifade eden Baysarı; 

“Limra, işlenmesi kolay, beyaz görüntüsü ile güzel ve yumuşak 
bir taş. Limra bu bölgenin 
tarihteki ismidir. Bu taşa 
Limra adının verilmesinin 
sebebi de ağırlıklı olarak 
Finike’de çıkıyor olma-
sından kaynaklanmakta-
dır. Bu taş dünyanın her 
yerinde Limra olarak bi-
linir. Aslında “Limestone” 
dediğimiz kireç taşıdır. 
Kireç taşının biraz daha 
mermer - kireç taşı ara-
sındaki bir sertliğe gelmiş 
şeklidir. Çok daha homo-
jen bir taş.“ şeklinde ko-

Mehmet Baysarı
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nuşarak Limra’nın bazı özelliklerini aktarıyor. 

Finike’de bulunan ocağın yanı sıra Antalya - Elmalı’da da bir mer-
mer ocağına sahip olan Finike Mermer, Elmalı’dan çıkardığı mer-
meri genellikle işlemeden blok halinde ihraç ediyor. Ancak Limra 
taşını hem blok hem de işlenmiş olarak satışa sunduklarını ifade 
eden Baysarı; 

“Blok olarak farklı, kesilmiş olarak farklı yerlere satışımız var. Blok 
satışlarda ağırlıklı müşterimiz Çin. Çin’e satışlarımız toplamın % 
75 oranına denk geliyor. Bunun yanında İspanya, İtalya, kısmen 
Rusya ve Yunanistan da var. Ağırlıklı olarak bu ülkelere ihracat ya-
pıyoruz.” açıklamasında bulunuyor. 

Dünyaya İhraç Ediliyor
Yurt içinin yanı sıra yurt dışında da talep gören Limra’yı üreten 
Finike Mermer, yerli - yabancı pek çok projeye doğal taş tedarik 
ediyor. Rusya’da Avrupa’nın üçüncü büyük binası olan Triumph 
Palace ve ABD’de yer alan Temple Tapınağı’nın yanı sıra Manav-
gat Adliye Sarayı, Kütahya Üniversitesi, İstanbul’da bazı alışveriş 
merkezleri vb. gibi pek çok projede Limra taşı kullanılmış. 

Limra taşının her yerde kullanılabilecek bir doğaltaş olduğunu 
vurgulayan Mehmet Baysarı üretimin ise fiyatlara ve piyasalara 
bağlı olduğunu belirterek şunları söyledi: 

“Limra taşı geçen yıl ortalarından beri gerçekten iyi noktalara 
geldi. Bunun başlıca sebebi ise olarak Limra üreticisinin verim-
liliğinin oldukça iyi olduğu söylenebilir. Geçmişte verimliliğin % 
3’e düştüğü zamanlar oldu. Böyle olunca da maliyet çok yük-
seldi. Fiyatlar dipte olunca insanlar artık ocakları kapatmaya 
başladılar. 2009‘da ise fiyatlar normale döndü. 2010 yılında da 

normal seyrinde devam ettikten sonra 2011 yılında, ocak sayısı-
nın da azalması ile yeniden 2006 yılı fiyatlarını yakalamış oldu.  
Örneğin, 2007 - 2008 döneminde bizim ocağımızda 4 makine 
vardı. Şu anda 11 adet makinemiz var. 2008 yılından sonra talep 
artmaya başlayınca biz de makine sayımızı yavaş yavaş arttıra-
rak üretime yetişmeye çalıştık. Anlayacağınız kriz döneminde 
üretim kapasitesini düşürdük, çalışma şartlarını asgariye indir-
dik ve işçi sayısını azalttık. Ocağı, kapanmadan ayakta dura- 

Nihat Yıldız 
Finike Mermer Ocak Şefi
Komatsu’ları ocak performansı açısından değerlendire-
cek olursam; bizim için önemli olan unsurlardan itme ve 
koparmada çok başarılılar. Yaklaşık 7 yıldır doğal taş sek-
töründeyim ve bir mermer ocağı için Komatsu’ların çok 
ideal makineler olduğunu söyleyebilirim. Özellikle doğal 
taş sektöründe ebatlı taşlar çıktığı için ittirme, kaldırma-
dan daha ön planda. İtme konusunda Komatsu’lardan son 
derece memnunuz. Aynı zamanda Komatsu’ların az arıza 
yaptığını gözlemledim. Ufak tefek sıkıntılarda ise zaten 
Temsa Global’den Hasan Bey her türlü sıkıntımıza ilgiyle 
yaklaşıyor. Şu ana kadar yaşadığımız sorunlar aynı gün içe-
risinde tespit edilerek giderildi.
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cak kadar küçültmek zorunda kaldık. Kriz döneminde bazı ocak 
sahipleri ocaklarını kapatırken biz sabrettik.”

Yüzde 100 Komatsu!
Çıkarılan taş bu kadar talep görünce doğal olarak ocakta da 
hummalı bir çalışma oluyor. Çift vardiyalı sistemde çalışarak 
yıllık 80 bin ton civarı üretim yapma hedefinde olan Finike Mer-
mer, mevcut rezervlerle beraber 15 - 20 yıl daha sıkıntı yaşama-
dan üretime devam etmeyi planlıyor.

Sıkı bir çalışma ile hedeflerini tutturmak isteyen Finike 
Mermer’in iş makinelerinin tamamı ise Komatsu marka. 5 
adet Komatsu WA 500-6 lastikli yükleyici, Komatsu PC300,                

Hasan Yurduseven 
Temsa Global Bölge Satış Yöneticisi
Mehmet Baysarı ve Hüseyin Baysarı ile Finike İnşaat döne-
minden gelen iyi dostluğumuza, mermer sektörü yatırım-
ları ile ticari birlikteliğimizi de ekledik. Karşılıklı saygı ve iyi 
niyet çerçevesinde çalışmalarımız artarak devam etmekte. 
Temsa Global olarak Baysarı ailesi ile dostluğumuzu ve iş 
ortaklığımızı çok daha uzun yıllara taşıyacağımıza inanı-
yorum. Bize güvenlerinden dolayı kendilerine teşekkür 
ediyorum.



          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 

KİMYASAL İHTİYAÇLARINIZDA  
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ... 

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  

 ENFLOC -  Flokülantlar 
 ENFLOMAC -  Koagülantlar 
ENFOAM -  Köpük Kesiciler 

 ENHYDRO 75 -  Nem Düşürücü 
 ENCARB -  Aktif Karbon  
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Komatsu PC400 ve Komatsu PC450 ekskavatörler ile çalışan Fi-
nike Mermer, gücü ve dayanıklılığına güvenerek tüm makine 
parkını Komatsu ile oluşturmuş. Komatsu tercihlerinin sebep-
lerini anlatan Mehmet Baysarı, birinci unsurun mermer için 
çok ideal makineler olmasını, ikinci önemli unsurun ise Temsa 
Global’in kendilerine sağladığı yakınlık ve destek olduğunu 
ifade ediyor. Sıkıntılı dönemlerde Temsa 
Global’in her zaman yanlarında olduğu-
nu belirten Mehmet Baysarı; 

“Temsa Global, Komatsu adına bize her 
türlü desteği verdi. Başta Genel Müdür-
lük ve Antalya’daki arkadaşların hepsine 
teşekkür ederiz. Makineler ise yaptığı iş 
açısından daha güçlü ve bizim açımız-
dan cezbedici. Verimliliği daha fazla ol-
duğu için Komatsu bizim tek tercihimiz 
oldu. Tabi servis anlamında aldığımız 
kusursuz destek de bizim açımızdan 
önemli. Hem servisi, hem gücü, hem de 

Temsa’nın bize sağladığı ekonomik şartlar, bizim Komatsu’ yu 
tercih etmemizin sebepleridir.” şeklinde konuşarak makine 
parklarında yer alan Komatsu iş makinelerinden duyduğu 
memnuniyeti dile getiriyor.

Finike Mermer şirketinin yönetiminde diğer önemli bir isim olan 
Ortaklar Kurulu Üyesi Hüseyin Baysarı da, 
iş makinelerindeki Komatsu seçimlerin-
den son derece memnun. Bir doğal taş 
ocağında çalışacak iş makinesi seçmeden 
önce itme ve koparma gücünün yanı sıra 
servisin de çok önemli olduğunu ifade 
eden Hüseyin Baysarı, doğal taş ocağı için 
en ideal makinelerle çalıştıklarına inan-
dıklarını belirtiyor. Yakıt tüketiminden çok 
performans ile beraber elde ettikleri veri-
me dikkat ettiklerini aktaran Baysarı; 

“Ağır şartlarda çalışmamıza rağmen arıza 
sayısının azlığı da Komatsu’ları daha de-Hüseyin Baysarı
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ğerli kılıyor. İşin diğer bir önemli kısmı ise Temsa Global’in biz-
lere yaklaşımı ve makinelere karşı sorumluluğunu hiçbir zaman 
kaybetmemiş olmasıdır. Sonuç olarak makineler bizim olduğu 
kadar onların da. Temsa Global’in bunun bilincinde olması se-
vindirici.” diyerek Temsa Global’in sağladığı güveni aktarıyor.  

Ömer Oduncu 
WA500 Operatörü
37 yıldır operatörlük yapıyorum. Komatsu ile ilk olarak 
bundan 10 yıl önce çalışmıştım. İlk kullandığım WA500 
modeliydi. Yeni WA500’lerde bir çok yenilik mevcut. Ka-
bin kullanımı, görüş açısı ve rahatlık bakımından gayet 
iyi tasarlanmış. Dar alanda olsun, engebeli alanda olsun 
Komatsu WA500’e her yerde hakim olabiliyorum. Tabi en 
önemli özelliği ise güç. Komatsu’ların, itme ve koparma 
bakımından diğer markaların bir adım önünde olduğunu 
düşünüyorum.
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Madencilik Türkiye Dergisi (MT): Kendinizi tanı-
tır mısınız? Eğitiminizi hangi üniversitelerde ta-
mamladınız, hangi projelerde görev aldınız?

Hakan Benzer (HB): 1971 yılında Ankara’da doğdum. Li-
sans ve Yüksek Lisans Eğitimimi Hacettepe Üniversitesi Maden 
Mühendisliği’nde tamamladım. Doktora sonrası araştırmalarda 
bulunmak üzere Avusturalya’da bulunduktan sonra Hacette-
pe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’ne öğretim üyesi 
olarak atandım, halihazırda profesör ünvanıyla aynı bölümde 
görev yapmaktayım. Bugüne kadar 50’yi aşkın endüstri bazlı 
projelerde görevler aldım. Halihazırda Türkiye’deki projelerim 
dışında Avusturalya, G. Afrika, Brezilya, İsveç, Almanya gibi fark-
lı ülkelerde projeler yürütmekteyim.  

(MT): ABD, Rusya, Kanada ve madencilikte ileri 
birçok ülke gibi ülkemizde de madencilik mühen-
dislik fakültesinden ayrılıp bir Maden Fakültesi 
halini almalı mıdır yoksa henüz bu süreç için er-
ken midir?

(HB): Madencilikte ileri ülkelerdeki eğitim sistemini inceledi-
ğimizde Maden Mühendisliği eğitimi veren kurumların sayısı-
nın şaşırtıcı düzeyde az olduğunu görmekteyiz. Örnek verecek 
olursak G. Afirka’da bu sayı bir elin parmaklarından azdır. Diğer 
mühendislik fakültelerine ait bölümlerin madencilik ile ilgili 
çalışmalarını da eklersek toplam sayı ancak 10’a ulaşmaktadır. 
Bu bir planlama ürünüdür. Ülkemizde ise maden mühendisliği 
eğitimi 19 Üniversitede 28 program dahilinde yapılmaktadır, 
bu programların yaklaşık kontenjan sayısı da 2000’dir. Beklenil-
diği üzere bu kontenjanların önemli bölümü dolmamaktadır. 
Bence acil eylem planı olarak ülkemizde maden mühendisliği-

ni fakülte haline dönüştürmekten çok ülkenin gerçek ihtiyacını 
karşılayabilecek bölüm sayısına inmek ciddi önem arz etmek-
tedir. Ben fakülte olarak izole olmaktan çok diğer mühendislik, 
fen hatta iktisadi bilimler fakültelerinden ilgili bölümler ile tam 
entegrasyonun sağlanabileceği bir yapının kurularak ortak ça-
lışılması gerektiğini düşünmekteyim.

(MT): Eğitim açısından madencilik sektöründe ile-
ri ülkelerle ne gibi farklarımız var? En büyük deza-
vantajımız nedir? Bildiğiniz gibi bazı madencilik 
okullarının kendilerinin işlettiği madenler bulun-
makta ve bu şekilde öğrenciler ve eğitmenler işin 
uygulamasında da ciddi rol almakta ve bilgilerini 
sürekli güncel tutabilmektedirler. Böyle bir uygu-
lama ülkemizde de hayata geçirilebilir mi?

(HB): Eğitim açısından ileri ülkeler ile temel bilgi açısından hiç-
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bir farklılığımız yoktur. Gerek öğretim üyesi kalitesini gerekse 
de alt yapı (laboratuvar imkanları) imkanı olarak düşündüğüm-
de üst düzeyde eğitim vermekteyiz. Hatta teknik bilgi yönün-
den öğrencilerimizin uluslararası platformlarda karşılaştırma-
sını yaptığımızda oldukça iyi seviyede olduğumuzu rahatlıkla 
söyleyebilirim. Bizim sorunumuz sanırım öğrencilerimize özgü-
ven aşılamakta, ilkokuldan başlayarak ezber sistemi içerisinden 
gelen bir kişinin üniversite hayatında bu etkiden kurtulması 
kolay olmamaktadır. Bu nedenle çoğu öğrencide analitik yete-
neği canlandırmak ve mühendislik nosyonu kazandırmak için 
ciddi çaba gerekmektedir. Eğitim sistemimizdeki en büyü eksik-
lik pratik uygulamaların ya hiç olmaması ya da yeterli düzeyde 
olmamasıdır. Bu açığın giderilmesi için teknik geziler düzenlen-
mekte ancak öğrenciyi pratik dünyaya çekebilecek yöntemlerin 
de geliştirilmesi gerekmektedir. Bu durum kapasite fazlası, eko-
nomik yetersizlikler ve planlama eksikliğinden kaynaklanmak-
tadır. Yalnız bu sorunun tek taraflı eğitim kurumlarının çabala-
rıyla çözülmesi mümkün değildir. Örneğin bir mühendis için 
olmazsa olmaz olan staj olgusunun önemi endüstriye henüz 
yerleşmemiş durumdadır. Gerek iş güvenliği kaygıları gerekse 
de iş yoğunluğu nedeniyle kuruluşların eğitime katkısı maale-
sef sınırlı olmaktadır. Elbetteki daha önce bahsetmiş olduğum 
öğrenci sayısındaki fazlalık sağlıklı bir yapı kurulmasındaki en 
büyük engeldir. 

Ben üniversitelerin üretim yapan işletmelerin içerisinde ol-
masını doğru bulmuyorum. Herşeyden önce üniversitelerin 

yapısal düzenlemesi böyle bir işletmeyi çalıştırmaya uygun de-
ğildir. Müze halini almış üretimsel olarak işlevselliğini yitirmiş 
madenlerin üniversite bünyesinde bulunması öğrencilere bazı 
kavramları aktarmak açısından faydalı olabilir. Ancak olmazssa 
da açıkçası bir eksiklik değildir. Burada esas olan üniversitenin 
eğitmeniyle öğrencisiyle sanayi içerisinde rol almasıdır. Klişe-
leşmiş bir laf formundan uzak gerçek üniversite sanayii işbirliği 
bu şekilde olmalıdır. Bu işbirliği içerisinde herkesin bir rolü var-
dır ve bu roller sürekli değişkendir. Kendimden örnek verecek 
olursam endüstriyel projeler sırasında bazen bir uzman, bazen 
bir eğitmen, bazen de bir öğrenci olabiliyorum . Bu dinamik 
yapı da insanın kişisel gelişimi üzerinde ciddi bir etki yaratı-
yor. Ben bu sayede bilgilerimi sürekli güncel tutabiliyorum ve 
derslerimde de bu çıkarımlarımı sıklıkla kullanıyorum. Pek çok 
öğretim üyesinin de benzer bir yaklaşım içerisinde olduğunu 
düşünüyorum.

(MT): Ülkemizin maden sektörünün son yıllarda-
ki gelişimini neye bağlıyorsunuz? Şu anda metal 
fiyatlarındaki genel yüksek seyrin yanında en 
önemli etkenler nelerdir? 

(HB): Sizin de belirttiğiniz üzere metal fiyatlarındaki yükseklik 
sektörü ilgi odağı haline getiriyor. Özellikle Çin ve Hindistan’da-
ki gelişim devam ettiği sürecede bu trendin artarak devam 
edeceği görülmektedir. Ancak ben ülkemizin maden sektörün-
deki gelişimini bilinçlenmeye ve farkındalığa bağlıyorum.           



15 Ocak 201360

Gün geçtikçe ülkemizde üretimin öneminin arttığını gözlem-
leyebiliyoruz. Sanırım sadece paraya yön vererek ekonominin 
ayakta kalınamayacağı gerçeği hem siyasi irade hem de iş dün-
yasında algılanmaya başlandı. Bu nedenle tarım ve madencilik 
sektöründe ciddi bir hareketlenme gözlemlenmektedir. Bunun 
doğal sonucu olarak da Türkiye’nin pek çok prestijli firmasının 
bu sektöre ilgi duyarak giriş yaptığını izlemekteyiz. 40 - 50 yıllık 
planlamalar içerisinde olabilecek firmalar önemli projeleri ha-
yata geçirebilecek potansiyele sahiptir, bu da madencilik sektö-
rü için önemli bir fırsattır. 

İlave olarak Türkiye’de arama faaliyetlerinin de ciddiyet kazan-
dığı bir gerçektir. Artık derin sondaj çalışmalarının ülke genelin-
de yapıldığını görebiliyoruz ve firmalar tarafından arama riski-
nin de bir iş geliştirme mantalitesi olarak algılanması da sevin-
dirici gelişmedir. Finansal olarak güçlü firmaların sektöre ilgisi 
de bu açıdan önem arz etmektedir. Madencilik sektörüne ilişkin 
mükemmel olmasa da çıkarılan yasa ve yönetmelikler sektörün 
hareketlenmesine önemli katkı yaptı diye düşünmekteyim. Bu 
düzenlemeler yeterli mi, asla değil ancak bu bile şimdilik ha-
reket yarattı. Yasal düzenlemeler, teşvikler ve yönetmelikler ile 
bu konuda yatırım yapacak kuruluşların önü açılarak destek-
lenmelidir. Unutulmamalıdır ki maden sektöründeki yatırımlar 
diğer sektörlerden daha farklı olarak çok uzun dönemli emtia 
fiyatlarının tahminini gerektiren riskli yatırımlardır. 

(MT): Gelişmiş madencilik ülkelerine baktığımız-
da özel sektör - üniversite - kamu işbirliğinin ma-
den sektörünün çok önemli bir kilit taşı olduğunu 
görüyoruz. Ülkemizde durum nedir? Üniversite-
lerimiz ve kamu bu işbirliği içinde biraz geride mi 
kaldı? Yoksa durum hızlı bir şekilde olması gerek-
tiği yöne doğru mu ilerliyor?

(HB): Daha önce de belirttiğim üzere üniversite sanayi işbir-
liği klişeleşmiş bir yapı formunda yürütülüyor. Halihazırdaki 
çabaların kurumsal birleşmeden çok kişilere endeksli münferit 
çabalar halinde olduğunu gözlemliyoruz. Avusturlaya’daki gibi 

CSIRO (kamu), araştırma enstitüleri (üniversiteler vd) ve maden 
şirketlerinin içerisinde bulunduğu bir yapıdan çok uzaktayız 
gibi duruyor. Bence bu önemli bir kültürel olgu ve zamanla 
bizde de gelişecektir. Diğer önemli bir faktör de ülkedeki Ar-Ge 
yaklaşımıdır. Ar-Ge’nin bir masraf değil bilgiye yapılan önemli 
bir yatırım olduğu henüz maalesef algılanmamaktadır. Peki hiç 
olumlu gelişme olmuyor mu tabii ki doğru yönde ilerleniyor an-
cak kanımca hızımız biraz düşük.

(MT): Yurt dışı ile kıyasladığımızda ülkemiz ma-
dencilik sektöründeki en büyük eksikler nelerdir?

(HB): Yurt dışı ile kıyaslandığında ülkemiz madencilik sektö-
ründeki en önemli eksiklik profesyonelliktir. Günümüzdeki ma-
dencilik firmalarının yapılarını incelediğimizde kurumsal yapıya 
kavuşmuş olan firmaların diğerleriyle arayı açtığını rahatlıkla 
izleyebiliyoruz. Örnek teşkil edecek düzenlemeler, teknolojik 
çözümlemeler kurumsal şirketlerde uygulama bulmuş durum-
da, buna özellikle vurgu yapmak istedim. Madencilik faaliyetleri 
yurt dışında ciddi arama yatırımı ile başlamakta ve para kazanı-
mı daha ocaktaki faaliyetler ile şekil kazanmaktadır. Etkin ocak 
planı, patlatma düzeni, stabil tesis beslemesi ve etkin metalur-
jik performans bizim işimizin olmazsa olmazıdır. Yurt dışında 
madenciler rezervi tespit ettikleri andan itibaren kontrolü eline 
alırken biz halen problem ortaya çıktıktan sonra çözme yolunu 
tercih etmekteyiz. Bu nedenle de bence pek çok tesis olması 
gerektiğinden daha düşük verimde işletilmektedir. Ne yazık ki 
pek çok proje kör uçuşu şeklinde şans faktörüne endeksli idare 
edilmektedir. 

(MT): Gelişmiş ülkeler “kritik hammaddeler” olarak 
tanımlanan ve/veya az bulunan metallerin aran-
masını ve üretimini arttırıyor. Sizce ülkemiz bu 
konuda nasıl hareket etmeli? Bizde bu madenlere 
yönelmeli miyiz yoksa öncelikle elimizde bolca bu-
lunan bor, kömür vs üretimini mi arttırmalıyız?

(HB): Gelişmiş ülkeler uzun dönemli planlarına bağlı kala-   
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rak bir takım stratejiler geliştiriyorlar. Elbette ki bu hammad-
delere odaklanmak bizim için de önemlidir ancak elimizdeki 
değerlerin üretime dönüştürülmesi ise bir realitedir. Kömürleri-
mizden ekonomik olarak enerji üretimine odaklanmalı, borları-
mızdan uç ürün üretimine önem vermeliyiz. Son yıllarda her iki 
konuda da ciddi çalışmalar olduğu görülmektedir. 

Büyük bir jeolojik zenginliğe sahip ülkemizde arama faaliyetle-
rine gereken önemin verilmesine tekrar vurgu yapmak istiyo-
rum. Henüz Türkiye’nin bakir bir alan olduğu bir gerçektir, bu 
nedenle de Türkiye yabancı menşeili prospeksiyon firmalarının 
odak noktası haline gelmiş durumdadır. Bu potansiyeli değer-
lendirmek için ciddi çalışma ve yatırımlar yapmamız gerektiğini 
düşünüyorum. Mevcut durumda kritik hammadde veya değil 
diye bir sınıflama yapmadan her türlü yer altı kaynaklarına 
odaklanmamız gerekiyor. Var olanı tespit ettikten sonra işletme 
önceliği ülkenin stratejilerine göre rahatlıkla belirlenebilir.   

(MT): Sadece hammadde üretimiyle daha nereye 
kadar devam edebiliriz? Üretilen hammaddeden 
uç ürün eldesinin önemi konusunda yurt dışından 
örnekler ile bizi bilgilendirebilir misiniz?

(HB): Sadece hammadde üretimi ile kendi ayağına kurşun sı-
kan bir avcı konumundayız. Eğer ülkeler arasındaki sınıfımızı 
gelişmiş ülke kategorisine taşımak isiyorsak gerçek anlamda 
üretim yapmalıyız. Üzülerek ifade etmeliyim ki pek çok maden 
varlığı zengin kısımlı hammadelerin (zengin kafalar) bir an önce 
paraya dönüştürülme telaşı içerisinde işletilebilir olmaktan çı-
kartılmaktadır. Önemli kaynakların üretimi ve değerlendirmesi 
etkin bir planlama ve denetim gerektirmektedir. Madenciliğin 
önemi üretilen madenin kendi ülke sanayisinde kullanılması ile 
artmaktadır. Bunun için de uç ürün diye tanımlanan üretimle-
rin yapılabileceği enerji, kimya, tarım ve inşaat gibi sektörler ile 
entegrasyon gerekmektedir. Hammadde satışı ile gelişmiş ülke 
sınıfına geçebilen bir ülke yoktur ancak hammaddesi olmadığı 
halde bu sınıfta kendine yer edinmiş ülkeler mevcuttur. Kuzey 
avrupa ülkeleri buna güzel bir örnektir. Spesifik örnek vermeye 
gerek yok, gelişmiş ülkelerin stratejileri ellerindeki hammadde-
yi bir ürüne dönüştürmek üzerine kuruludur.  

(MT): 2013, özellikle 2010 yılında yapılan ve etki-
lerini halen hissettiğimiz Maden Yasası’ndaki son 
değişiklikler ve Başbakanımızın açıklamaları göz 

önüne alınırsa, Türkiye madenciliği açısından siz-
ce nasıl bir yıl olacak?

(HB): Aslında madencilik sektörü açısından bir önceki yıla göre 
kesin daha iyi bir yıl olacak ama aynı zamanda da ilginç bir yıl 
olacak diye düşünüyorum. Yeni yasa ile birlikte ortaya çıkan 
dinamizm başbakanımızın son açıklamlarıyla biraz şakınlığa 
biraz da meraka yol açtı diye düşünüyorum. Beklentim uygu-
lamada karşılaşılan sorunların minimize edilmeye çalışılacağı 
yeni bir yasa çıkarılacağı yönünde, bu yasayı takiben devleti-
mizin madencilik faaliyetlerinden maksimum gelir elde etmeye 
çalışacağı bir gerçektir. Bu konudaki kişisel görüşüm ise arama 
faaliyetlerinden bir gelir beklemek yerine izinleri ve prosedür-
leri kolaylaştıran bir yapının kurularak yatırımların arttırılması 
ile daha kazançlı çıkılması gerektiğidir. Kısacası aramalıyız ve 
hızla yatırıma yönlendirmeyi becerebilmeliyiz. Tekrar belirtmek 
isterim ki madencilik sektörü bir çığ gibi ilerliyor ve gelişimini 
engellemek mümkün değildir. Umarım ülkemiz madenlerinden 
elde etmesi gereken faydayı sağlar ve hedeflenen çağdaş me-
deniyetler seviyesine hızla ulaşır.  

(MT): Dergimiz ile ilgili düşüncelerinizi de alabilir 
miyiz?

(HB): Madencilik Türkiye ilk sayısından itibaren sektör tara-
fından benimsenen ve ülkedeki önemli bir boşluğu dolduran 
ciddi bir yayın organı olmuştur. Bu kadar kısa sürede hemen 
her noktaya ulaşabilen ve hemen her etkinlikte karşımıza çı-
kan derginiz, her sayısında biraz daha üzerine koyarak ilerliyor. 
Sanırım yaptıklarınız yapacaklarınızın bir garantisi. Bu konuda 
göstermiş olduğunuz çaba için çok teşekkür ederim. 

(MT): Sorularımıza yanıt verdiğiniz için çok te-
şekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var 
mı?

(HB): Ben teşekkür ederim. Bugün konuşmadığımız iki konu 
var bunlar madencilik için gerekli kamuoyu ve çevre unsuru. 
Madencilik sektörünün örnekleriyle birlikte halkımıza iyi anla-
tılarak güçlü bir kamuoyu oluşturulması gerektiğini düşünü-
yorum. Özellikle çok speküle edilen çevre konusunun biz ma-
dencilerin olmazsa olmazlarından biri olduğu ve konunun en 
büyük savunucularının bizler olduğunu iyi anlatılmalıdır diye 
düşünüyorum.  

Hacettepe Üniversitesi Yer Bilimleri Binası
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İnsanlık tarihi bir mineralle (obsidiyen/taş devri) başladı 
ve adlarını metallerden (bakır, tunç, demir) alan devirler-
le gelişerek devam etti. Özellikle endüstri devriminden 
sonra günlük yaşantımıza giren mineral/metal sayısı yıllar 

geçtikçe arttı. Bugün modern yaşantımızı onların sayesinde 
sürdürebiliyoruz. Katı hal fiziği ve malzeme bilimdeki geliş-
meler, elementlerin, minerallerin yeni özelliklerini keşfettikçe 
günlük yaşantımızda onlara olan bağımlılığımız da giderek 
artıyor. Örneğin, cep telefonları son 20 yılda hızla yaygınla-

şarak, bizleri onsuz yapamaz 
hale getirdi. Cep telefonu 
teknolojisi, özellikleri göre-
ce yeni keşfedilen element-
lere ve dolayısıyla onları 
içeren minerallere bağlıdır. 
Örneğin, cep telefonlarının 
işlevsel parçaları Nadir Top-
rak Elementleri içeren sera-
mik mıknatıs anahtarlardır. 
Baz istasyonlarında tantal 
ve indiyum içeren işlevsel 
parçalar vardır. Sıvı kristal 
ekranlarda (LCD) kullanılan 
indiyum - kalay oksittir. 

Her yeni teknolojinin çok açık 
şekilde minerallere bağımlılı-

ğı önce talep sonra dolayısıyla fiyat artışını beraberinde geti-
riyor. Sıvı kristal ekranlardan önce 1990’larda kilosu 200 - 300 
USD olan indiyum, 2012’de 550 USD’ye yükselmiştir(1). 

Endüstriyel minerallere bakış açımızı değiştirecek iki çok önem-
li olgu, nanoteknoloji ve güneş enerjisinden elektrik üretimidir.

Nanoteknoloji bütünüyle minerallere bağlı olarak günlük ya-
şantımızın her köşesinde, kumaştan boyaya, ilaçtan makine 
imalat sektörüne ve modern tıbba kadar uzanan çok geniş bir 
spektrumda gelişmesini hızla sürdürmektedir.

Fotovoltaik kaynaklı elektrik enerjisi üretimi; yeni saf bir cama, 
dolayısıyla çok kaliteli siliskumu, feldspat, dolomit gibi mine-
rallere; silisyumdan yapılan yarı iletkenler nedeniyle çok temiz 
kuvars kristallerine ve sonunda üretilen elektrik enerjisinin de-
polanması için lityuma olan talepleri hızla arttırmaktadır.

Endüstriyel Minerallerin 
Artan Önemi ve
Bazı Teknolojik Gelişmeler

Makale
www.madencilik-turkiye.com

Endüstriyel mineraller refahın ana girdisidir. Refah artışı beraberinde bu 
minerallerin daha çok tüketilmesine yol açmaktadır. Nüfus artışının getir-
diği tüketim de eklenince, mineral tüketimi parabolik bir hal almaktadır. 
Ayrıca modern teknolojilerin; iletişim, güneş enerjisinden elektrik üretimi 
ve nanoteknolojinin de minerallere bağımlı olması endüstriyel mineralle-
rin önemini daha da artırmaktadır. Bu bağlamda endüstriyel minerallerin 
zenginleştirilmesinde de teknolojik gelişmeler olmaktadır. Modern tek-
noloji girdisi mineraller yüksek saflıkta olduklarından, arama - işletme ve 
zenginleştirme daha titiz yapılmak zorundadır. 

Prof. Dr. İrfan Bayraktar
Tüfekçioğlu Kauçuk Sanayi 
irfan@tk.com.tr 

      Modern 
teknoloji girdisi 
mineraller 
yüksek saflıkta ve 
pahalı oldukları 
için bunların 
işletmeciliği ve 
zenginleştirilmesi 
daha titiz yapılmak 
zorundadır
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 1 2 3 4 5

REZERV ÇOK ZENGİN ZENGİN YETERSİZ YOK NE ÇOK NE AZ

MİNERAL CİNSİ

Bor, mermer, manyezit, barit, kayatuzu, 
feldspat, sod. sülfat bentonit, pomza, 
jips, kuvars kumu - kuvarsit, siliskumu, 
perlit, dolomit, zımparataşı, lületaşı, 
pirofillit, kalsit, stronsiyum tuzları

Trona, asbest, florit, 
disten, zeolit, basnazit, 
olivin, şiferton, sepiyolit, 
vermikülit, flogopit ardu-
az, huntit, glokonit

Fosfat - apatit, kükürt, 
grafit, boya toprakları, 
kil gurubu, mika guru-
bu; talk, arsenik

K-Tuzları, Li mineralleri Ti 
mineralleri (Rutil, İlme-
nit), Zirkon, andaluzit, 
sillimanit, korendon,Mg 
tuzları

Kaolin, boksit, diatomit, 
alünit, vollastonit, granat,süs 
taşları, nefelin, tras, yapı 
taşları, kalker marn, kum 
çakıl ve tuğla toprakları

DEĞERLENDİRME (İŞLETİLMELERİ) Değerlendiriliyor Yeterince değil Arama gerekiyor _ Normal

Çizelge 1: 9. Beş Yıllık Kalkınma Planında Endüstriyel Mineraller Varlığımız.

Refahın her türden tüketim ile ölçüldüğü bir dünya düzeninde 
zaten kalabalık hale gelen küresel nüfus hergün daha fazla tü-
ketmek istemekteyken bir de üstüne ciddi nüfus artışı eklenince 
endüstriyel minerallerin önemi de doğal olarak artmaktadır(2).

Türkiye’nin Endüstriyel Mineraller Varlığı
Yetkin kurum ve uzmanlara göre Türkiye genel olarak endüstri-
yel mineral varlığı açısından zengin bir ülkedir(3)

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 - 2013) Madencilik Özel İhti-
sas Komisyonu Raporunda kalitatif ölçütlere göre ülkemizin en-
düstriyel mineraller varlığı Çizelge - 1’de görüleceği üzere beş 
grupta toplanmıştır.

Dünya ölçeğinde seramik, cam, çimento endüstrilerine sahip 
olmamızın nedeni bu zenginlik olmakla beraber, bu varlığa kar-
şın katma değer üretimimizin yeterli olduğu söylenemez. Mi-
neral varlığını toplumsal refaha, zenginliğe dönüştürmek ancak 
katma değer yaratmakla mümkündür. Aşağıdaki Şekil 1’de zen-
gin olduğumuz üç mineral üzerinde katma değer yaratmanın 
ne derece önemli olduğu görülmektedir.

Şekil 1’den görüleceği üzere bir mineralin ham/işlenmemiş fiya-
tı ile ileri teknoloji kullanılarak uç ürünlere gidilmesi durumun-
da 100 kata kadar artan satış fiyatı oluşmaktadır. Örneğin, 20 
- 30 USD/ton olan silis kumundan SiC üretilerek 2000 USD/ton 
veya tonu 5 - 10 USD olan kireçtaşı/kalsiti 400 USD’den daha 
pahalı ürünlere dönüştürmek mümkündür. Bu durumda en-
düstriyel minerallere sahip olunmasının önemi yadsınmamakla 
birlikte esas önemli olanın onların nasıl değerlendirildiğidir.

Nanoteknoloji ve Endüstriyel Mineraller
Üstün özelliklere sahip araç-gereç, tüketim maddeleri, vb üre-
timlerinin, nanometre (bir metrenin milyarda biri) boyundaki 
minerallerden/maddelerden yapılmasına nanoteknoloji diyo-
ruz. Genel olarak nanoteknoloji ile elde edilen üstün özellikler 
aşağıdaki gibidir.

 • Aşınmaya, korozyona, kirlenmeye karşı direnç 
 • UV ve EM karşı kalkan,
 • Hafiflemeye karşın mukavemet artışı,
 • İlaçların kontrollü salımı

Konvansiyonel teknolojide kullanılan mikro ve makro boyutlu 
mineraller ile yukarıdaki özelliklerin tam olarak elde edileme-
mesinin nedeni, minerallerin nano boydaki fiziksel ve kimyasal 
özelliklerinin, mikro ve makro boydaki özelliklerden çok farklı 

olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda klasik mineraloji-
den sonra yepyeni bir alan olan “Nanomineraloji”ye ihtiyacımız 
giderek artmaktadır.

Nanoteknolojinin başlamasına neden olan karbon nanotüple-
rin (fulleren) üretim maliyetinin çok yüksek (yaklaşık 250 USD/
gram) olması nedeniyle bazı özellikli killer nanoteknolojideki 
yerlerini almaya başlamıştır. Örneğin tüp yapısına sahip halloy-
sitin tonu 7700 - 4400 USD(4) olmasına karşın sentetik karbon 
nanotüplere göre son derece ucuzdur. Halloysit tüpleri, par-
füm, böcek ilacı veya herhangi bir başka kimyasalla dolduru-
larak, ilacın/kimyasalların kontrollü salımında kullanılmaktadır.

Çok yaygın olarak bulunan kalsit, rutil, montmorillonit, atapuljit 
gibi minerallerde nano boya indirgenerek tüm imalat sektörle-
rine hızla girmektedir. Örneğin, konvansiyonel seramikler sert 
ve kırılgan olduklarından işlenebilirlikleri (machinability) çok 
zayıftır. Oysa aynı minerallerin nano boyundan üretilen sera-
mikleri süper plastik gibi davranabilmekte, kompleks şekillerde 
preslenebilmektedir. En önemlisi nano seramikler konvan- 

Şekil 1: Endüstriyel Minerallerde Katma Değerin Önemi*
*Fiyatlar, Industrial Minerals, Sept. 2012 sayısından alınmıştır. Baz metallerdeki gibi 
borsa fiyatları endüstri minerallerinde yoktur. Dolayısıyla, benzeri mineral ürün 
fiyatı farklı yerlerde biraz daha düşük veya yüksek olabilir.
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siyonel seramiklere göre daha düşük sıcaklıklarda sinterlene-
bilmektedir(5).

Başta montmorillonit olmak üzere pek çok kil cinsinin organik 
polimerlerle oluşturduğu süper ince kaplamalar daha şimdi-
den pekçok sektöre girmiştir.

Nanoteknoloji yaşantımızı kolaylaştırıp güzelleştirirken mine-
rallere olan bakışımızı ve global mineral teknolojisini değiştir-
mektedir.

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Ve Mineraller
Yaygın olarak kullanılan enerji kaynaklarının (kömür, petrol, 
doğalgaz, uranyum) pahalı ve giderek çevreye daha çok zararlı 
oluşları, son yıllarda güneş enerjisinin önemini çok artırmıştır.
Ülkemizin, özellikle G.Doğu, Güney ve Batı bölgeleri güneş 
enerjisi yoğunluğu açısından elektrik üretimine çok elverişlidir. 
Genel olarak ülkemizin ekonomik güneş enerjisi potansiyeli 
380 milyar kWh olmasına karşın bu potansiyelden yararlanma 
oranı % 0,02 dir(6). 2011 yılında tükettiğimiz elektrik enerjisinin 
229,3 milyar kWh olduğu(7) ve güneş enerjisinden elektrik üret-
mediğimiz dikkate alındığında, güneş enerjisi ile ilgili ülkemiz-
de çok büyük bir yatırım boşluğunun olduğu ortaya çıkar.

Güneş enerjisinden elektrik üretiminin, cam ve n ve p tipi si-
lisyum yarı iletkenlerle yapılmakta, lityum ve/veya grafitin kul-
lanıldığı akülerde/pillerde depolanmakta olduğu düşünüldü-
ğünde, dünya genelinde ve özellikle ülkemiz için söz konusu 
minerallere büyük bir talep oluşacaktır. Örneğin 1 m² panel için 
2 kg cam örtü gereklidir. 1 m² panelden 225 W’a kadar enerji 
üretilebildiğine göre (8), ekonomik güneş enerjisi potansiyelimiz 
için yaklaşık 1.000.000 ton özel cam gereklidir. Güneş panelle-
rinde kullanılan camın demir içeriğinin 100 ppm’den küçük 
olması gereği, bu camın üretiminde kullanılan siliskumu, feld-
spat, dolomit gibi minerallerin yüksek saflıkta olmasını zorunlu 
kılar. Silisyum yarı iletkenlerin üretildiği kuvars veya silis kumu-
nun da çok saf olması gereği bu minerallerin fiyatlarını sürekli 
arttırmaktadır. Örneğin, sıradan düz cam üretimi için kullanılan 
siliskumunun fiyatı, FOB 30 - 40 USD/ton iken yüksek saflıktaki 
(% 99,997 SiO2) kuvars, yaklaşık 5000 USD/ton dur. Son yılların 
gözde hammaddesi Li2C03‘ın 6.000 USD/ton’luk fiyatı yakın ge-

lecekte kuşkusuz daha da artacaktır. Lityumun önemli kaynak-
larından biri olan % 7,5 Li2C03 içeren spodümen konsantresinin 
fiyatı da bu gelişmeler nedeniyle 770 USD/ton’a çıkmıştır.

Geç kalınmış olmasına karşın, 8 Ocak 2011 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan 6094 sayılı yasada güneş enerjisinden 
elektrik üretimi teşviği yetersiz de olsa konunun ülkemiz gün-
demine girdiğini ve yakın gelecekte bu konudaki yatırımları ve 
dolayısıyla ilgili girdilere olan talebi arttıracağı açıktır.

Endüstriyel Minerallerin Zenginleştirilmesinde 
Bazı Teknolojik Gelişmeler

Yüksek Gradyanlı, Pülp atımlı (Pulsating), Yaş Manye-
tik Ayırıcı: SLon
Yüksek gradyanlı yaş manyetik ayırıcılar uzun yıllardır cevher 
zenginleştirmede; özellikle hematit - limonit cevherlerinde kul-
lanılmaktadır. Örneğin “Jones“ manyetik ayırıcı 1960’larda üreti-
lip tanıtıldıktan sonra 1970’lerde yaygın olarak kullanılmaya baş-
landı (6,7). Son yıllarda Çin’de “Jones “ manyetik ayırıcıya benzeyen 
fakat matriksi taşıyan çemberi (karosel) yatay değil düşey olan 
ve yenilik olarak pülpe jigdeki gibi atım vererek telden matriks 
içinde hapsolmuş manyetik olmayan minerallerin tutulmasını 
engelleyen bir diyafram - piston eklenmiş ve “Jones”dan daha 
başarılı bir yüksek gradyanlı manyetik ayırıcı yapılmıştır. “SLon” 
adı verilen bu ayırıcı önceleri Çin’de demir cevherlerinde başa-
rıyla kullanılmaya başlanmış, 2 mm’lik tellerden yapılan mat-
riksinde 1,8 T’lik bir alan oluşturulabilmesi sayesinde manyetik 
alınganlığı hematit - limonitten daha zayıf olan biotit, amfibol, 
hornblend, piroksen ve turmalin gibi demir içeren silikatların ay-
rılmasında da kullanılmaya başlanmıştır(11,12).

SLon manyetik ayırıcının kullanıldığı yerler:

 • TiO2 (Lökoksen) zirkon ayırımı,
 • Cam kumundan Fe2O3 ayırımı,
 • Kromit şılamlarından (-45 mm ) kromit konsantresi (> %45 

Cr2O3 )kazanımı,
 • Ultra ince silisin (d50< 1 mikron) demirden arındırılması.

Ülkemizde de teknolojiyi yakından izleyen Çine Akmaden, Esan 
gibi endüstriyel mineral kuruluşları, feldspat (albit) flotasyonu 
öncesi demir içeren mineralleri ki bu genelde biottir SLon ile 
ayırmaya başlamışlardır. Bu konuda SLonun bir üstünlüğü de 
flotasyonda sorun yaratan iri pulsu mikaların manyetik ayırıcıda 
başarıyla ayrılmasıdır. Bu sayede amin flotasyon devresi küçül-
mekte amin tüketimi de azalmaktadır. SLon bazı feldspat cev-
herlerinde amin flotasyon devresini ortadan kaldırabilecek bir 
potansiyele sahiptir.

Triboelektrostatik Ayırım 
Mineralleri statik yükle yükleme mekanizması, korona (kıvılcım-
sız elektrik boşalması) ve iyon bombardımanlı olan elektrosta-
tik ayırıcılar, endüstriyel minerallerin zenginleştirilmesinde 
eskiden beri kullanılmaktadır. Örneğin, en tipik ticari kullanım 
alanı zirkon - rutil ayırımıdır.   

 Şekil 2: SLon Manyetik Ayırıcı



15 Ocak 2013 67

Minerallerin sürtünme yoluyla statik elektrik yüklenmesine da-
yalı daha basit, yeni jenerasyon elektrostatik ayırıcılar, bir yan-
dan yukarıda sözü edilen korona veya iyon bombardımanı ile 
çalışan ayırıcıların yerini alırken öte yandan daha önce endüst-
riyel uygulaması olmayan bazı minerallerde örneğin; kuvars 
feldspat ayırımında kullanılmaktadır.

İki farklı katı maddenin sürtünme ile elektrik yükü kazanmaları 
(kehribarın yüne, camın ipeğe sürtünmesi gibi) milattan önce 
bilinmesine karşın normal şartlar altındaki sürtünmeden olu-
şan yükün zayıflığı nedeniyle son yıllara kadar bu bilgi endüst-
riyel bir uygulamaya dönüşemedi.

Minerallerin ısıtılması (100 - 150 °C) ve/veya HF buharı (fuming) 
ile kondüsyonlanarak birbirlerine sürtünmeleri durumunda sta-
tik yüklenmenin daha fazla olduğundan hareketle, görece daha 
basit bir cihazla pek çok mineralin birbirinden başarıyla ayrılabi-
leceği anlaşıldı. Aşağıdaki Çizelge - 2’de sürtünme yoluyla elekt-
rostatik yüklenme derecesi kalitatif olarak verilmektedir.

Kuvars ve feldspat, ülkemizin dünya çapındaki cam ve seramik 
endüstrilerinin ana mineral girdisi olması nedeniyle özel bir 
öneme sahiptir. Dolasıyla ülkemizde korona veya iyon bombar-
dımanlı elektrostatik ayırıcılarla yapılmış çok sınırlı sayıdaki la-
boratuvar ölçekli araştırmaların(15) triboelektrostatik ayırıcılarla 
yapılması alternatif çözümler üretme açısından çok önemlidir. 
Bazı cam kumlarının alkali değerlerinin (feldspat içeriği) düşü-

rülmesi ve bazı feldspatik kumların alkali değerlerinin yükseltil-
mesi (kuvars içeriğinin düşürülmesi) konularında triboelektros-
tatik ayırım flotasyona alternatiftir(16).

Genel Değerlendirme
a- Mineral kaynaklarına sahip olmak önemli ancak toplumsal 
refah artışı için yeterli değildir. İleri teknolojilerle uç ürünler üre-
tilerek katma değer yaratılması hem kaynaklarımızın ömrünü 
uzatacak hem de ithalatı azaltırken ihracatı artıracaktır. Şekil 
1’de bu durum çok açık görülmektedir.

b- Modern teknolojik mineral özelliklerine göre sahip olduğu-

muz kaynakların yeni bir envanteri çıkarılmalıdır. Örneğin, hal-
loysit yataklarımızın tüp çapları ve uzunluğu ölçülerek sınıflan-
dırılmalıdır.

c- Modern teknolojilerin endüstriyel minerallere bağımlılığı 
giderek artmaktadır. Bu nedenle uzun vadeli bir kaynak plan-
laması yapılmalıdır.

d- Endüstriyel mineraller refahın yapıtaşlarıdır. Refah artışı be-
raberinde bu minerallerin daha çok tüketilmesini zorunlu kıl-
maktadır. Bir yandan mevcut küresel nüfus daha çok mineral 
tüketirken diğer yandan durdurulamayan nüfus artışı, mineral 
tüketimini parabolik bir artışa dönüştürmektedir.

e- Modern teknoloji girdisi mineraller yüksek saflıkta ve pahalı-
dır. Bu nedenle özellikli minerallerin maden işletmeciliği ve cev-
her zenginleştirilmesi daha titiz yapılmak zorundadır. 
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Mineral Yük Açıklama

Apatit ++++ Kuvvetli pozitif

Kalsit ++++ Orta derecede pozitif

Manyezit ++++ Orta derecede pozitif

Rutil 0  Nötr

Lökoksen 0  Nötr

Spinel 0  Nötr

Garnet 0  Nötr

Zirkon -- Zayıf negatif

Epidot -- Zayıf negatif

Turmalin -- Zayıf negatif

Piroksen --- Zayıf negatif

Titanit ----  Orta derecede negatif

Feldspat ----  Orta derecede negatif

Kuvars ----- Kuvvetli negatif

Çizelge 2 Bazı Seçilmiş 
Endüstriyel Minerallerin 
Triboelektrik Serisi(14)

Şekil 3: Şematik 
Triboelektrostatik Ayırıcı
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Mermer Madenciliğinde 
Çevresel Etkiler

      Mermer 
atıklarının yol üst 
yapı inşaatında 
değerlendirilmesi 
ekonomiye ve 
çevreye önemli bir 
katkı getirecektir

Mermer madenciliği açık ocak işletme yöntemi 
ile yapılmakta ve mermer işleme makineleri ile 
büyük ebatta blok elde edebilme, kesme, cila-
lama gibi işlemlerden oluşmaktadır. Bu işlemler 

sırasında kullanılan yöntemler gereği çeşitli çevresel etkiler 
meydana gelmektedir. Mermer madenciliğinde ocakların işle-
tilmesi için bitki örtüsünün sıyrılıp, yeryüzü şeklinin yeniden 
şekillendirilmesi gerekmektedir. Böylece işletilen bölgenin 
doğal ekolojik yapısı ve görünümü değişmektedir. Toz olu-
şumu ise, mermerin ocaktan bloklar halinde kesilerek alınma 
işleminden itibaren başlayan bir olaydır. Toz kontrolünü sağla-
mak amacı ile toz emici sistemler, filtreleme ve bol su kullanıl-
maktadır. Tesiste kullanılan kesim ve zımparalama makineleri 
fazla miktarda ses çıkardıklarından gürültü kirliliği oluşmakta-
dır. Mermer boyutlarını küçültme işleminde mermer parçaları 

ortaya çıkmaktadır. Blokların 
mermer işleme tesislerinde 
mamul hale getirilmesi sıra-
sında oluşan mermer parça-
ları ve tozları “mermer artığı” 
olarak değerlendirilmektedir. 
Tesis çevresinde gelişi güzel 
yerlere atılan mermer kırın-
tıları, döküm sahası, toz biri-
kintileri, çamur gibi etkenler 
de görüntü kirliliğine sebep 
olmaktadır. 

Mermer Atıklarının Oluşumu
Mermer blokların veya kesilebilir boyuttaki molozların ocaklar-
dan çıkarılması esnasında oluşan irili ufaklı parçaların yanı sıra; 

blokların mermer işleme tesislerinde mamul hale getirilmesi 
esnasında oluşan bütün mermer plaka parçaları ve tozları “mer-
mer artığı” olarak değerlendirilmektedir (12). Mermerciler için en 
önemli sorunlardan birisi; mermerin kesilmesi esnasında maki-
naların kesme işlemini yapan testerelerin ağzından çıkan çok 
küçük boyuttaki mermer tozu atıkların oluşumudur. Kesme iş-
lemi sulu olarak yapıldığından, açığa çıkan tozlar su ile birlikte 
taşınmakta ve çökeltme havuzlarında toplanmakta ya da çökelt-
me tanklarında susuzlaştırılıp presleme makinalarında sıkıştırıla-
rak kek haline getirilmektedir. Her iki halde de açığa çıkan atıklar 
presleme makinalarında sıkıştırılarak kek haline getirilmektedir. 
Her iki halde de açığa çıkan atıklar doğaya atılmaktadır. 

Yrd. Doç. Dr. Öykü Bilgin
ykbilgin@atauni.edu.tr 

Arş. Gör. Ercüment Koç
ercument.koc@atauni.edu.tr 

Atatürk Üniversitesi, Maden 
Mühendisliği Bölümü

Makale
www.madencilik-turkiye.com

Şekil 1: Mermer ocağı.
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Oluşum yerlerine göre mermer atıklarını ocaklarda oluşan atık-
lar ve fabrikada oluşan atıklar olarak iki şekilde sınıflandırılmak-
tadır (Şekil 1). 

Fabrikalarda Oluşan Atıklar
Fabrikalarda bloklardan belirli ebatlarda plakalar elde edil-
mektedir. Başlangıçta bu plakaların boyutları uygun ölçülerde 
olmadığından, ebatlandırma esnasında kenarlarından parçalar 
açığa çıkmaktadır. Bununla birlikte blok ve plakalarda bulunan 
çatlak veya kırıklardan dolayı plakalar kırılmakta ve böylece kü-
çük boyutlarda parça plaka atıklar oluşmaktadır. Mermercilik-
te bunlara “paledyen” adı verilmektedir. Elmas soketli, dairesel 
testereli taş kesme makinalarında (S/T); bloklardan plaka elde 
edilmesi esnasında, blokların alt kısımlarından açığa çıkan ve 
plaka mermer elde edilmesi mümkün olmayan iri boyuttaki 
mermer atıkları oluşmaktadır. Bunlardan zaman zaman mutfak 
taşı evyesi elde edilmektedir. Fabrikalarda kesilen bloklardan 
belirli ebatlarda plakalar elde edilmektedir. Elde edilen bu pla-
kalar baş kesme ve yan kesmelerle uygun ölçülerde boyutlan-
dırılır. Parlatma ve cilalama işlemlerine tabi tutulur. Bu işlemler 

sırasında çok küçük boyuttaki mermer tozu atıkları 
%30 oranında oluşmaktadır. Bu işlemler sulu ola-
rak yapıldığında açığa çıkan atıklar su ile birlikte 
taşınmakta ve genellikle havuz yöntemi uygula-
narak toplanmaktadır. Bu suyun geri kazanılması 
sonucunda atık tozlar elde edilmektedir.

Ocaklarda Oluşan Atıklar
Ocaklarda bulunan mermerler doğal bir kayaç ha-
lindedirler. Ocak kazı ekipmanlarıyla blok mermer 
üretimi yapılırken kesme işlemi esnasında az mik-
tarda mermer kırıntısı ve tozu oluşmaktadır. Bun-

ların da ocak içerisinde dağılması ve kirlenmesi nedeniyle fazla 
bir önem taşımadığı tespit edilmiştir (Şekil 2 - 3). Ayrıca, mer-
mer ocağında bulunan arızalar, faylar ve benzeri nedenlerden 
dolayı, blok üretimi yapılırken ortaya çıkan ve blok elde edile-
meyen iri boyuttaki molozlar açığa çıkmaktadır. Bunlara ocak 
pasası denilmektedir. Mermer ocaklarında oluşan bu atıklar 
ocakların kenarlarında biriktirilerek kendi haline terk edilmekte 
mozaik yapımında kullanılmak üzere, isteyen firmalara çok dü-
şük fiyatlarla satılmaktadır (19).

Mermer atıklarının azaltılması ancak uygun üretim yöntemini 
seçerek olabilir. Ocaklarda mermer atıklarının oluşmasına diğer 
bir etken de sayalama işlemidir. Ocakların tektonik yapısına 
uygun olarak elde edilen çok büyük ve şekilsiz parçalar, çeşit-
li amaçlar için farklı yöntemlerle istenilen ebatlarda alt, üst ve 
yanlardan kesilmektedir. Kesim sonucu ortaya çıkan atıklar da 
ocakta oluşan tüm diğer atıklar gibi bir tarafta biriktirilmektedir. 
Genel olarak pasa adı verilen bu atıklar, yükleyiciler vasıtasıy-
la damperli kamyonlara yüklenerek ocak pasa döküm sahası-
na dökülerek yığın oluşturulmaktadır. Ocak üretim miktarının 
yaklaşık % 50’sini oluşturan bu atıkların tamamının değerlen-

dirilmesi mümkün olmamakta, mermer ocak iş-
letmelerinin etrafında bir taş toprak yığını halinde 
bekletilmektedir. 

Boyutlarına göre mermer atıkları; molozlar, kapak-
lar, paledyenler ve mermer tozları şeklinde sınıflan-
dırılmaktadır:

Molozlar: Mermer ocaklarının jeolojik ve tektonik 
yapısından kaynaklanan fay, kırık ve çatlaklardan 
dolayı blok üretimi sırasında ortaya çıkan şekilsiz ve 
çeşitli boyutlardaki mermer parçalarıdır. Küçük mo-
lozlar mozaik ve karo üretimi için kullanılmaktadır. 
Köşeleri kırık, delik kanallı, geometrik bozukluğu 
gibi görünür kusurları olan bloklar da molozlar sı-
nıfına girmektedir. Bazı mozaik ve karo imalatçıları 
molozları kullanmak yerine kendi özel ocaklarından 
delme patlatma yöntemiyle blok yerine moloz üret-
mekte ve onları kullanmaktadır. Bunun sebep- 

Şekil 2: Mermer blokları.

Şekil 3: Paledyen atıklar.
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lerinden en önemlisi ise ocaklardan atık olarak atılan mermer 
molozların herhangi bir itina gösterilmeden taş ve toprakla 
beraber yığılmasıdır. Bunu önlemek için işe yarayabilecek mo-
lozların ayrı yerlerde stoklanması gerekir. Köşe kırıkları, delik 
kanallı görünür kusurları ve geometrik bozuklukları çıkarıldık-
tan sonra geriye kalan hacim “standart blok” olarak adlandırıl-
maktadır.

Kapaklar: Mermer işletme tesislerinde kesim sırasında alt ve 
yan kısımlarda kalan atıklar ile monolama ve monotel kesme 
sonucu oluşan atıklardır. Bu tip mermer atıklarının bir yüzeyleri 
düzgün olup iri boyutlu mermer parçalarıdır. Ayrıca ocaklarda, 
büyük blokların sayalanması sırasında alt, üst ve yan yüzeylerde 
açığa çıkan parçalar da kapak olarak isimlendirilmektedir.

Paledyenler: Mermer işleme tesislerinde, ocaklardan getirilen 
bloklar, katraklar ve ST Makinesi yardımıyla plakalar halinde ke-
silirler. Kesilen bu plakalar yan kesme ve baş kesme makinele-
rinde maksimum alan elde edilecek şekilde ebatlanır. Bu ebat-
lama esnasında geriye kalan ve düzgün geometrik şekilde elde 
edilemeyen plakalara denilmektedir.

Mermer tozları: En küçük boyutlu mermer atıklarıdır. Mermer 
işleme tesislerine blokların ve plakaların kesilmesi esnasında 
açığa çıkan ve büyük çoğunluğu 250 µm’ nin altında mermer 
taneleridir. Kesme işleminin su ile yapılması sebebiyle bu atık-
lar direkt olarak suya karışır ve şlam halinde çöktürme havuz-
larında arıtma tesislerinden alınmaktadır. Günümüzde mermer 
işletmelerinden açığa çıkan atık tozlar önemli derecede ekono-
mik kayıplara ve çevre kirliliğine yol açmaktadır. Mermer tozu, 
mermerin kesimi ve makine ile işlenmesi sırasında açığa çıkan 
kristal halde atıktır (10).

Aslında mermer toz atıkları, çamur kıvamında su ile karışık hal-
de bulunan malzemelerdir. Ancak literatürde genel olarak “toz 
atık” tabiri kullanıldığı için bu çalışmada da toz atıklar olarak 
isimlendirilecektir. Mermer toz atıkları, özellikle fabrikalarda, 
işleme sırasında ortaya çıkan ve hacimsel olarak oldukça faz-
la miktarda bulunan bir malzemedir. Hemen hemen 
her kesim makinesinden çıkmakla birlikte ağırlıklı 
olarak katrak, ST, yarma, silme-cilalama ünitelerin-
den oluşur. Mermer bloklar testere takımıyla kesilir-
ken su, soğutucu olarak kullanılır. Testerelerin bıçak 
kalınlığı yaklaşık 5 mm olup bloklar normal olarak 
20 mm kalınlıklı levhalar halinde kesilir. Böylece 
mermer bloğun kesim yapılan yüzey alanına göre 
her 25 mm kalınlıkta 5 mm’si toz haline dönüşür. Bu 
toz mermer, çamur olarak su ile birlikte akmaktadır. 
Böylece toplam işlenmiş mermer ağırlığının % 20’ye 
yakını mermer çamuru olarak ortaya çıkmaktadır. 
Açığa çıkan mermer çamuru yaklaşık olarak % 35 - 45 
arasında su muhtevasına sahiptir. Çamurun kimyasal 
analizleri 200 μm’nin altındaki partiküllerin % 90’ının 
kalsiyum ve magnezyum karışımı olduğunu göster-
mektedir (18).

Atık ürünlerin depolanması ya da doğal çevreye atıl-

ması çevre kirliliğine ve doğal kaynakların kirlenmesi gibi so-
runlara neden olabilmektedir. Günümüzde, atık ve atık olarak 
ortaya çıkan malzemelerin yeniden kullanımı ve geri dönüşü-
mü konusunda yoğun olarak çalışılmaktadır. Bu çalışmalarda 
atıklardan yeni ürünler elde edilmesi veya bunların katkı mad-
desi olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Atıkların yeniden 
kullanımı veya geri dönüşümü; sınırlı olan doğal kaynakların 
kullanımını azaltarak, doğanın tahrip edilmesini önlemekte, 
üretimde verimliliği artırmakta ve atık depolanması sonucu 
oluşacak çevre problemlerini en aza indirmektedir. Türkiye de 
yıllık 3.450.000 ton işlenen mermerden 980.000 ton mermer 
tozu ortaya çıktığı söylenmektedir.

İtalya’daki bir çalışmada yılda yaklaşık 3 x 106 ton malzeme çı-
karılmakta olduğu fakat sadece % 20 - 25 inin yani yılda 7,5 x 
105 ton miktarda son ürün elde edilebildiği kaydedilmiştir. Esas 
miktarı atıkların oluşturduğu ve kırılmayla oluşan bu büyük 
miktarın kullanımının az olduğu belirtilmiştir. Bu yığın haldeki 
atıklara ‘ravanetti’ adını vermişlerdir (15).

Mermer Madenciliğinin Çevresel Etkileri
Mermer ocağı işletmelerinin yeryüzünün genel yapısı, bitki 
örtüsü, hava, yer altı ve yer üstü suları gibi çevre elemanlarına 
olumsuz yönde etkisi bulunmaktadır. Mermer ocağı işletmeleri-
nin çevreye olan zararları sorunun bilinmesi, zararlı etkilerin de-
recesi, bunlardan korunması ve giderilmesi kriterleri göz önüne 
alındığında diğer endüstrilere göre daha az zararlı olup sadece 
görsel etki yönünden dezavantajlı olduğu görülmektedir. Çün-
kü mermer atıklarının çevrede kalıcı bir etkisi bilinmemekte 
olup diğer kirletici unsurların da alınacak önlemlerle azaltılması 
veya tamamen bertaraf edilmesi mümkündür (6).

Doğal Yapının Bozulması ve Doğal Bitki Örtüsünün 
Kaldırılması
Mermercilikte işletilen ocakların işletilmesi için bitki örtüsünün 
sıyrılıp yeryüzü şeklinin yeniden şekillendirilmesi gerekmekte-
dir. Bu da işletilen bölgenin doğal ekolojik yapısını değiştirecek 
farklı bir görünüm haline getirecektir (Şekil 4 ).  

Şekil 4: Bitki örtüsünün sıyrılması.
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Mermercilikte Toz Oluşumu
Toz problemi mermerin ocaktan bloklar halinde kesilerek alın-
ma işleminden itibaren başlayan bir olaydır. Mermerin nihai ha-
lini almasına kadar bu olay devam eder. Bu yüzden toz kontro-
lünü sağlamak amacıya toz emici sistemler, filtreleme ve bolca 
su kullanılmaktadır.

Gürültü ve Görsel Kirlilik Oluşumu
Mermer ocak işletmelerinin ve açık ocak madenciğinin yeryü-
zünün genel yapısı, bitki örtüsü, hava, yer altı ve yer üstü sula-
rı, gürültü, toz gibi çevre elemanları üzerinde etkisinin olduğu 
tartışılmaz bir gerçektir. Bu etkiler üzerindeki en büyük problem 
“görsel etki” olup diğer sorunların da göz ardı edilmemesi ge-
rekmektedir. Çünkü görsel etki, aynı zamanda diğer sorunların 
bir aynasıdır. Ancak bu etkiler iyi bilinmekte olup kısa veya uzun 
vadede kabul edilebilecek sınırlara indirgenebilecek özelliktedir.

Blok mermer isleme tesislerindeki kesim ve diğer işlemlerdeki 
makinelerden kaynaklanan gürültü seviyeleri, Gürültü Kontrol 
Yönetmeliği’ndeki limitleri aşmamalıdır. Tesiste kullanılan ke-
sim ve zımparalama makineleri fazla miktarda ses çıkardıkları 
için kapalı mahalde yapılmalıdır. Böylece gürültünün çevreye 
yayılması önlenmelidir. Her açık ocak işletmesi çevrenin özel-
liğine bağlı olarak bir etki yaratır. Her işletme bazı 
estetik kayıpların yanı sıra çevrenin kendine özgü ni-
teliklerinin de yok olmasına neden olur. En azından 
çevrenin kendine özgü perspektifi, kazı çukurlarıyla 
ya da pasa, atık dökümü sahalarıyla kaybolur. Aynı 
şekilde işletme binaları sosyal rekreasyonel tesisle-
rin ve yolların yapımı, iş ve nakliye araçları sayısın-
daki artış peyzajda bazı görsel değişikliklere neden 
olmaktadır. Her işletme bazı estetik kayıpların yanı 
sıra çevrenin kendine özgü birtakım niteliklerinin 
de yok olmasına neden olmaktadır. Mermer ve taş 
ocaklarının potansiyel görsel etki kaynakları tablo 
1.’de verilmiştir.

Ocak işletilme süresinde doğal çevrede meydana ge-
len değişimler izlenebilmektedir. Mermer ocak işlet-
melerinde çevresel etkinin örnekleri, yeryüzü görünü-
münün bozulması ve buna bağlı olarak oluşan görsel 

etkidir. Yeryüzü görünümünü bozan çalışmalar dekapaj ve üretim 
faaliyetleri sonucunda oluşan çukurluklar ile dekapaj, ocakta olu-
şan mermer atıklarının ve mermer işleme kesme fabrikalarında 
oluşan mermer atıklarının döküldüğü döküm sahalarıdır.

Dekapaj ve mermer üretiminden dolayı oluşan görüntü 
kirliliği: Mermer ocak işletmeciliğinde, mermer üretiminin ilk 
basamağı, yararlı mermer kütlesi üzerini örten örtü tabakası-
nın kaldırılmasıdır. Bu örtü tabakası işletilecek mermer cinsine 
göre değişik kalınlık, bileşim ve özelliklerde olabilir. Mesela 
mermer blok üretimi için açılan ocaklarda genellikle örtü ta-
bakası topraktan ziyade “yanık seri” olarak tabir edilen ayrışmış 
ve bozuşmuş kısımdır. Traverten ocakları oluşumun jeolojik 
özelliklerinden dolayı kum ve kil bileşimi alüvyon tabakaları 
ile örtülmektedir. istenilen özelliklerde üretim yapılabilmesi 
için bu örtü tabakasının kaldırılması gerekmektedir. İşte mer-
mer ocaklarında doğal çevre yapısını bozan ana etkenlerden 
birisi mermer kütlesinin açığa çıkarılması için yapılan dekapaj 
işlemleridir. Dekapaj işlemlerinde doğrudan arazi topografyası 
hedef alınmaktadır. Bu işlem sonucunda, toprak ve bitki örtüsü 
kayıpları, topografyadaki değişiklikler ve çok miktarda mermer 
atıkları oluşmaktadır. 

Dekapaj işleminden sonraki aşama olan mermer bloklarının 
üretimi aşamasından itibaren, açık ocak oluşamaya başlamak-
tadır. Bu işlemlerin devam ettiği süreye bağlı olarak ocak boyu-
tu yatay ve düşey mesafelerde genişlemekte ve açılan boşluk 
miktarı gittikçe artmaktadır. Mermer ocak işletmelerinden alı-
nan mermer blokları nedeniyle oluşan çukurluklar, doğal mor-
foloji üzerinde en fazla değişikliğe neden olan faktörlerdendir. 
Mermer ve doğal taş işletmeciliğin esasını oluşturan mermer 
blokları ve doğal taşların üretimi, doğal çevre morfolojisinin 
bozulmasına, toprak kayıplarına ve buna bağlı olarak topog-
rafyada meydana gelebilecek değişikliklere ve görsel kirliliğe 
neden olmaktadır.

Döküm sahalarından dolayı oluşan görüntü kirliliği: Mermer 
ocak işletmelerinde en önemli konu ocağın blok verimidir.  

1. Ocak Yapısı

Toprak ve dekapaj yığını (döküm sahası),
Kullanılamayan boyuttaki mermer atıkları,
Stok alanları,
Ocak içi nakliyat yolları ve rampalar,
Ocak basamak şevleri,
Ocak içi su havuzu ve göleti,
Kullanılmayan ayna yüzeyleri,

2.Hareketli Alanlar Ocak bağlantı yolları ve ana yollar.

3.Çeşitli Kaynaklar
Hava kirliliği (toz ve gaz emisyonları),
Toz birikintileri,
Yollardaki çamurlar,

4.Diğer Kaynaklar Topografyadaki uzun sürede gerçekleşen değişimler.

Tablo 1: Mermer ve taş ocaklarında görsel etki kaynakları(9).

Şekil 5: Mermer blok kesimi.
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Blok verimi, ocağın ekonomik durumunu gösterir. Ocak ve-       
rimi, ocaktan alınan blok miktarının, ocaktan çıkarılan toplam 
malzeme miktarına oranıdır. Mermer ocaklarında ortalama 
olarak, üretimin % 40 - 60’ı mermer artığı olarak atılmaktadır. 
Mermer ocaklarında blok alınmasını sınırlayan en önemli un-
sur mermer yatağındaki kırık ve çatlakların durumudur. Bu tür 
mermer atıklarının miktarına, ocağın jeolojik yapısının yanı sıra 
yanlış üretim metodu uygulamak da sebep olabilir. Ocaklarda 
mermer atıklarının oluşmasına sebep olan bir değer etkende 
sayalama işlemidir. Ocakların tektonik yapısına uygun olarak 
elde edilen çok büyük şekilsiz kütleler çeşitli yöntemlerle isteni-
len ebatlarda alt, üst ve yanlarından kesilirler. Kesim sonucu or-
taya çıkan bu atıklar ve blok elde edilmesi sonucu oluşan diğer 
tüm atıklar bir tarafta biriktirilir (Şekil 5). Genel olarak pasa adı 
verilen bu atıklar yükleyiciler vasıtasıyla kamyonlara yüklenip 
pasa döküm sahasına dökülerek yığın oluşturulmaktadır (6).

Atıkların Yer Altı ve Yer Üstü Suyuna Etkisi
Bilindiği üzere uluslar arası literatürde ve uygulamalarda stan-
dart su kalitesi ölçülebilen 3 parametre ile ifade edilmektedir. 
Bunlar sırasıyla suyun pH’ı, toplam askıdaki katı madde miktarı 
ve biyolojik oksijen gereksinimi değerleridir. Mermer ocak işlet-
meciliği ve işleme tesislerinde ortaya çıkan yüzey suları için izin 
verilen emisyon değerleri TSS (total suspended soils) için 20 - 
100 mg/litre, BOD (biochemical oxygen demand) için 40 - 125 
mg/litre ve pH (power of hydrogen) için de 5 ile 11 değerinde-
dir. Mermer madenciliği işlemlerinde gerek mermer ocağı işlet-
meciliği gerekse işleme tesislerinde ortaya çıkan atık sularında 
organik kökenli bir kirliliğe neden olacak oluşumlar meydana 
gelmektedir. Mermer ocak işletmeciliğinde ana damardan mer-
mer blok kesiminde ve blok sayalamada ve de sulu delik delme 
aşamalarında suda askıdaki katı madde miktarı artışı meyda-
na gelmektedir. Mermer işleme tesislerinde ise askıda madde 
miktarı işletmelerdeki atık tesislerinde çöktürme ve filtreleme 
sonucu katı kek atık haline getirilmekte ve elde edilen katı kek 
halindeki atıklar seramik fabrikaları, kağıt fabrikaları ve diğer 
sanayilerde hammadde alarak kullanılabilmektedir. Arıtılan su 
tekrar işletmede kullanılmaktadır (3,14).

Atıkların Bitki Örtüsüne ve Toprak Üzerine Etkileri
Açığa çıkan mermer tozları bitki örtüsüne ve toprağa  zarar ver-
mektedir. Mermerin ocaktan çıkarılmasında ve işlenmesinde 
herhangi bir toksit ve asidik madde kullanımı yoktur. Toz prob-
lemi de ocak yollarında gerekli düzenlemelerin yapılması ve sık 
sık sulama ile ortadan kalkmaktadır. Ancak işletmelerin bu basit 
önlemleri çoğu zaman ihmal ettikleri bir gerçektir.

Atmosferik Kirlilik
Mermer ocak işletmeciliğinde ve işleme tesislerinde blok kes-
me ve işleme makineleri, kollu kesiciler, ST, Katrak gibi makine-
ler genelde sulu kesim yaptıklarından kesim anında toz açığa 
çıkması söz konusu değildir. Ancak mermer ocak işletmeciliğin-
de özellikle basınçlı hava ile delik delme işlemlerinde, traverten 
ve kireçtaşı türü formasyonlarda kullanılan Jet-Belt ve Zincirli 
Kollu Kesiciler’in kuru kesim yapması durumunda toz emisyonu 
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ocak içi nakliye yollarında da zaman 
zaman toz emisyonu olabilmektedir. Bu tozlar çalışanları, çevre 

yerleşim birimlerini, bitki örtüsünü olumsuz etkileyebilmekte-
dir. Tozluluk ister doğal, ister yapay nedenlerden kaynaklansın, 
görüş mesafesini azaltan, güneş ışınlarının adsorblandığı bandı 
değiştiren, insan, hayvan ve bitki sağlığına olumsuz etki yapan 
bir kirlilik türüdür. Önlem alınmaması durumunda mermer 
ocak üretimleri sonucu oluşan tozlanmalarda çevre yerleşim 
alanlarının yanı sıra, fundalık ve makilik hatta orman alanlarının 
da etkilenmesi mümkün olabilmektedir. İşletme içi nakliye yol-
larında devamlı spreylenerek nemli kalması sağlanmalı ve tozlu 
kesimlerde makineler ile kesme işlemi sırasında gerekli sprey-
lemeler ile tozlanma en aza indirgenmelidir (14). AB ülkelerinde 
mermer ve taş ocaklarının etrafında izin verilen toz miktarı 20 
ile 150 mg/m.gün olarak belirlenmiştir. Mermer ocak işletme-
lerinde oluşan tozlanmanın herhangi bir toksik etkisi olmayıp 
sadece değişik yaşam formlarında fazla emisyon miktarlarında 
küçük etkileri olabilmektedir. Gerekli önlemlerin alınması halin-
de mermer madenciliğinde tozun önemli bir çevresel etki ya-
ratan unsur olmaktan çıktığı rahatça söylenebilir. Mermer ocak 
işletmeciliğin yanı sıra, mermer işleme tesislerinde oluşan toz-
ların da çevre açısından çok fazla önem arz edecek bir tehlikesi 
bulunmamaktadır.

Mermer Çamurunun Oluşması
Mermercilik işlemlerinde açığa çıkan tozun tutulduğu su mer-
mer çamuru halini almaktadır. Mermer çamurları çevrenin eko 
sisteminin fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısı için tehdit oluş-
turmaktadır. Toprağa dökülmüş mermer çamuru kuruduğu 
zaman küçük patıküller havada uçuşarak hava kirlenmesine 
neden olmaktadır. Dere yataklarının doldurulması, dere kesi-
tinin daralmasına neden olmaktadır. Yağmurlu mevsimlerde 
mermer çamurlarının nehirlere, kanallara ve yollara akarak 
suyun kalitesini olumsuz etkilemekte, depolama kapasitesini 
azaltmakta ve suda yasayan canlılara zarar vermektedir. Katı 
maddelerle birlikte akarak göl ve göletlerin su tutma kapasite-
sini azaltmaktadır. 

Mermer fabrikaları, boşaltım için kendilerine gösterilen alanlara 
rağmen fabrikalarına yakın herhangi bir vadi veya boş araziye 
mermer çamurlarını boşaltmaktadır. Bu da özellikle çamurun 
kurumasından sonra geniş arazilerin işgali ve toz kirliliği gibi 
ciddi çevre problemlerine yol açmakta ve aynı zamanda yer 
altı su rezervlerini kirletmektedir. Mermer çamuru çevrenin 
ekosistemine, fiziksel, kimyasal ve biyolojik bileşenlerine ciddi 
tehlikeler getirmektedir. Karşılaşılabilecek problemler aşağıda 
belirtilen maddeler altında toplanmaktadır:

I. Araziye boşaltıldığında porozite (gözeneklilik), su absorpsi-
yonu, permeabilite (su geçirgenliği) v.s.’yi azaltması nedeniyle 
arazi verimliliğini olumsuz şekilde etkilemektedir.

II. Çamur boşaltılan alanlar herhangi bir vejetasyonu ve kalıntı-
ların daha alt bileşenlere parçalanmasını destekleyemez duru-
ma gelmektedir.

III. Kuruduğu zaman ince patıküller hava ile taşınarak ciddi hava 
kirliliğine neden olur. Mesleki sağlık problemlerinden başka 
endüstriyel alanlarda kurulu aletleri ve makineleri de etkiler. 
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IV. Yağmurlu mevsimlerde atık çamur; nehir, kanalizasyon, yol 
ve su kitlelerine taşınarak su kalitesini etkiler. Depolama kapa-
sitesini azaltarak su yaşamına zarar vermektedir.

V. Arazi üzerinde uzun vadeli birikimden dolayı ince patıküller, 
akiferlerin düşük rejimini engeller. Böylece yer altı su akımları 
ciddi şekilde etkilemektedir.

VI. Fabrikanın her tarafına dağıtılan çamur atık yığınları, bir 
görüntü kirliliği oluşturarak tüm bölgenin estetiğini bozar. So-
nuçta ülkenin turizm ve endüstriyel potansiyeli olumsuz olarak 
etkilenmektedir (18).

Mermer Atık Sularının Oluşması 
Oluşan atık sular toplanarak çok kademeli çöktürme havuzla-
rına verilmektedir. Çöktürme havuzlarında atık sular kademeli 
olarak bekletilmekte ve su içinde bulunan katı maddeler çöktü-
rülmektedir. Blok mermer işleme tesislerinde yoğun şekilde su 
kullanıldığından dolayı çöktürme ve çamur kurutma ünitelerin-
de oluşan sular geri kazanılarak tekrar kullanılmaktadır (Şekil 6). 
Çöktürme havuzunda zamanla biriken mermer katı maddeleri 
alınarak çamur kurutma yatağında kurutulmaktadır.

Mermer Katı Atıklarının Oluşması
Ebatları küçültme işleminde ise parça mermer kırıkları ortaya 
çıkmaktadır. Bu parça mermerlerin blok mermerin % 15 - 25 
oranında olduğu ifade edilmektedir. Mermer kırıntıları tesis 
çevresinde gelişi güzel yerlere atılmaktadır. Bu durum mermer 
tesislerinin çevresinde çirkin görüntü oluşturmaktadır. Bu mal-
zemeler konteynırlarda biriktirmelidir.

Parça atıklar genelde fabrika sahasında belirlenen yerlerde de-
polanmakta ve talep olduğunda satılmaktadır. Parça atıkların 
sürekli ve düzenli değerlendirme imkanlarının mevcut olmayıp 
çoğunlukla fabrika stok sahalarında biriktirildiği gözlenmekte-
dir (4). Parça atıklar toz haline getirilerek mermer toz atıklarının 
kullanıldığı yerlerde işletilmektedir. Mermer parça atıklarının 
çevreye getirdiği sorunlar ise şu şekilde sıralanabilir:

I. Görüntü kirliliği oluşturarak tüm bölgenin estetiğini bozmak-
tadır.

II. Devletin turizm ve endüstriyel potansiyelini olumsuz etkile-
mektedir.

III. Arazi işgali ile bitey ve direy dokusu bozularak, yer altı suyu 
rejimini engellemektedir.

Mermer Atıklarının Değerlenmesi
Mermere artan talebi karşılamak amacıyla, ülkemizdeki mer-
mer işleme tesislerinin sayısında bir artış gözlenmektedir. Bu-
nun doğal sonucu olarak da, mermer işleme tesislerinin yoğun-
laştığı bölgelerde, kamuoyu gözünde çevrecilik ve tabii güzel-
liği bozması sebebiyle olumsuz bir tepki oluşturan mermer atık 
sahalarının yaygınlaştığı görülmektedir (16).

Dünyada kullanılan kaynakların hızla tükenmesi, çeşitli uluslar 
arası kuruluşları kaynakların verimli nasıl kullanılacağı, kullanıl-
makta olan kaynaklardan maksimum verimin nasıl sağlanacağı 
konularında çalışmalar yapmaya yönlendirmiştir. Bu bağlamda 
sürdürebilir kalkınma “şu anki ihtiyaçlarımızı karşılarken, gele-
cek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme potansiyelini 
tehlikeye atmamalıdır” (1).

Atık sahalarına atılan malzemelerin değerlendirilebilirliği üzeri-
ne yapılan literatür çalışmaları, mermer işleme tesis atıklarının 
yapı malzemesi olarak kullanımı haricinde, farklı boyut fraksi-
yonlarına indirilmiş toz atıkların, mimaride süsleme hammad-
desi, dolgu malzemesi ve/veya tarımsal amaçlı katkı malzemesi 
gibi kullanımını göstermektedir. Mermer atıkları parça boyutu 
olarak işleme tesislerinden iki farklı ürün olarak çıkabilmekte-
dir. Birinci ürün, iri boyutlu parça mermer atıkları, ikinci ürün 
ise koloidal yapıda büyük miktarı 150 mikronun altında olan 
maksimum parça boyutu 2 mm’ye ulaşabilen kesim toz artığı 
olmaktadır. Bunların değerlendirme alanları farklılık göster-
mektedir. İri boyutlu parça atıklar, inşaat sektöründe yapı ele-
manı olarak kullanılabilen, toz atıklar ise direkt olarak farklı en-
düstri dallarında kullanılabilme imkanı bulmaktadır. Her iki tür 
artığın değerlendirildiği alanlar bulunmaktadır. Parça mermer 
atıklar; beton agregası, döşeme plağı agregası, sıkıştırılmış yol 
zemini, baraj inşaatlarında dolgu malzemesi, demiryolu zemin 
malzemesi, paledyen yer döşeme malzemesi ve benzeri yerler-
de değerlendirilebilmektedir.

Toz mermer atıklar; zirai kireçtaşı, zirai toprak ve zemin ayarla-
yıcı, yem ve mineralli besinler, sıva katkı malzemesi, çimento 
üretimi, kireç üretimi, kalsine dolomit üretimi, cüruf yapıcı mal-
zeme, refrakter malzeme, asit nötrleştirmede, cam üretiminde, 
kağıt üretiminde, şeker rafinasyonunda, baca gazından kükür-
dün gideriminde kullanılmaktadır (16). 

Mermer Atıklarının Kullanım Alanları
İnşaat Sanayi: İnşaat alanında mozaik, yapıtaşı, çimento, harç 
ve sıva olarak kullanıldığı gibi kireç elde edilen en önemli ham-
maddelerden birisidir. Suni mermer olarak da bilinen yer karo-
larının imalatında ana hammadde olarak doğal mermerler kul-
lanılmaktadır. Uygun boyutlardaki mermer parçalarının bağlayı-
cılar ile beraber mermer, agregalı karo üretiminin temelini oluş-
turmaktadır. Mermer parçalarının yanı sıra % 10 - 12 oranında, 

Şekil 6: Mermer Blok Kesimi
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boyutu 0,5 mm altında olan mermer tozu da kullanılmaktadır.

Seramik Sektöründe: Seramik üretiminde % 5 - 6 oranında 
mermer kullanılmaktadır. Seramik bünye ve sırlarında CaO ola-
rak bünyeye alınan hammadde kaynakları genel olarak; kalsit, 
dolomit ve mermerdir. Karışık ve kalsitli akçini çamurlarının 
mineralojik bileşiminde % 5 - 20 arasında CaCO3 kullanılır. Bu 
CaCO3 çok ince öğütülmüş mermer halinde bileşime katılır. İri 
taneli ve iyi dağılmamış kalsit, çamur içinde hatalara yol açar. 
Seramik hammaddesi olan kalsit türleri, seramik çamurlarında 
artan sıcaklık ile birlikte gözenekliliği azaltır. CaO sırdaki SiO2 ile 
reaksiyona girerek bir ara tabaka oluşturur. Bu ara tabaka sera-
mik teknolojisinde çok önemlidir. CaO sır içindeki diğer oksit-
lerle birleşerek cam oluşumuna yardımcı olmaktadır.

Çimento İmalat Sanayi: Çimento; CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 ve 
eser halde MgO ihtiva eder, esas itibariyle kalker ve kil karışımı 
olan, klinkerleşme sıcaklığına kadar ısıtıldıktan sonra, gerekti-
ğinde alçı, vb. katkı maddeleri karıştırılıp öğütülerek toz halin-
de elde edilen bir malzemedir. En önemli özelliği % 11 - 15 su 
ile karıştırıldığı zaman belli bir süre sonra sertleşerek karışım-
daki diğer malzemelerin birbirine bağlanmasını sağlamaktadır. 
Çimento sanayinde her ne kadar çok miktarda CaCO3 bileşimli 
hammaddeler kullanılırsa da, mermer sadece beyaz portland 
çimentosu yapımında kullanılmaktadır. Normal portland çi-
mentosu bileşimindeki kalker yerine hammadde olarak mer-
mer, kil yerine de kaolen kullanılmasıyla beyaz portland çimen-
tosu elde edilmektedir.

Küçük boyutlardaki kireç taşının (mermer) portlant çimento 
klinkeri ile birlikte çok ince boyutta öğütülmesi, çimentonun 
tane büyüklüğü dağılımını ince aralıkta değişecek şekilde geliş-
tirmektedir. Bu ince taneciklerin betonda iri taneler arasındaki 
su ile doldurulan boşlukların yerini aldığı görülmüştür. Böylece 
çimento pastası, harç ve betonun kıvamlılığı azalır ve daha az 
su kullanılarak istenilen kıvam elde edilir. Çimento üretiminde 
katkı maddesi olarak % 15 - 20 oranında kullanılan kireçtaşında, 
CaCO3 % 75 den fazla, MgO % 5’ten az, kil bileşeni % 1,2’den az 
ve organik bileşen %  0,2’den az olmalıdır (5).

Plastik Sanayi: Plastik malzemelere, kalınlık ve tokluk vermesi 
amacıyla çeşitli dolgu maddeleri katılmaktadır. Bu dolgu mad-
deleri; mermer tozu, odun tozu ve asbest tozudur.

Kağıt Sanayi: CaCO3, özellikle sigara kağıdı başta olma üzere 
gazete kağıdı, kaliteli dergi kağıtları üretiminde kullanılmakta-
dır. Yağ emme özelliğinden dolayı matbaa mürekkebinin hızlı 
kurumasını sağlamaktadır. Kağıt sektöründe dolgu veya kap-
lama malzemesi olarak kullanılmaktadır. CaCO3 veya MgCO3 
kullanılması kağıdın daha düzenli yanmasını sağlamaktadır. Bu-
nunla birlikte CaCO3 ile yapılan kâğıtlar daha dayanıklı olmakta-
dır. Kağıt imalatında selülozun pişirilmesi sırasında sıvının hazır-
lanmasında mermer kullanılmaktadır. Pişme sıvısı, kireç taşı ile 
SO2 arasında oluşan reaksiyon sonucu meydana gelmektedir.

Tarım Ve Gübre Sanayi: Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
özellikleri, üzerinde yetişen ürünler açısından büyük önem taşır. 

Toprağın katı kısmı % 1,5 - 5 oranında organik madde ve % 95 
- 99 oranında mineral maddeleri ihtiva eder. Kalsiyum oranı top-
rağın yapısı bakımından etkili olduğu kadar, kimyasal nitelikleri 
üzerinde de etkili olduğundan toprağa yeterli bir kalsiyum dü-
zeyi sağlaması gerekir. Doğal olarak sularla yıkanma yüzünden 
durmadan kireç kaybettiği için toprağa zaman içinde (3 - 6 yılda 
bir) kireçli madde vermek gerekir. Kireçle toprak ıslahı için, kalsi-
yumlu maddeler kullanılır. Bunlar; kalsiyum karbonat, kalsiyum 
oksit ve hidroksit veya dolomit gibi maddeler kullanılmaktadır.

Yem Sanayi: Özellikle yumurta yemlerinde CaO veya CaCO3 
olarak boyutu 2mm altında olan toz katılmaktadır. Bu oran % 
10 - 12 arasında değişmektedir. Düşük kalsiyum oranlı yemler 
tavuklarda yumurta verimini önemli ölçüde etkilemektedir. 
Türk Standartları Enstitüsünün TS60 standartlarına göre mer-
mer tozu hayvan yemi olarak kabul edilmektedir. Buna göre 
bileşiminde en az % 92 CaCO3 bulunan mermerler bu amaç için 
kullanılmaktadır.

Boya Sanayi: Boya imalatında katkı maddesi olarak kullanılan 
kalsit (CaCO3), özellikle sulu boyalar için önemlidir. Bunun için 
10 mikronun altında ve çok saf kalsit kullanılmaktadır. Kalsitin 
içindeki demir oksit oranı % 0,03’ten az olması istenmektedir.

Yol Yapımında: Stabilizasyon malzemesi olarak yollarda kulla-
nılır. Yol zeminindeki kil mineralleri ile birleşerek plastisite, gen-
leşme ve kabarma katsayılarına etki eder. Ayrıca mıcır olarak da 
yol yapımında kullanılmaktadır.

Demiryolu Zemin Malzemesi; Demiryoluna sağlam bir zemin 
oluşturmak için öncelikle zemine bazalt denilen yeterli sağlam-
lıkta ve boyutlandırılmış granül taş döşenir. Böylece demiryolu 
üzerindeki yükler rahat bir şekilde karşılanırken, demiryolları 
yapım malzemeleri olan travers ve raylar suyun etkisinden ko-
runmaktadır.

Cam Sanayi; Magnezyum ve kalsiyumca zengin kireçtaşla-
rı kullanılır. Kalsiyumca zengin olan malzeme şişe ve pencere 
camı, Mg zengin olanlar özel cam imalinde kullanılmaktadır.

Kimya Sanayi: karpit yapımında kullanılır. Karpit, elektrik fırın-
larında kireçtaşı ve kok kömürlerinin şarjı sonucu elde edilir. 
Kok ile kireçtaşı % 40 - 60 arasındadır. Bu işlem için kullanılacak 
kireçtaşı saf ve yüksek kalsiyumlu olmalıdır. 

Diğer Kullanım Alanları: Bu alanlar dışında soda imalatında, 
refrakter malzeme imalatında, oto lastiği imalatında, patlayıcı 
malzeme imalatında, temizlik malzemeleri, haşere öldürücü 
ilaçlarda kullanılır. Ayrıca madencilikte yer altı işletmeleri, cüruf 
yapıcı, flotasyonla, kalsine dolomit üretiminde kullanılır (8).

Kompozitler: Dolgu malzemesi olarak yüksek oranlarda kulla-
nılmaktadır. 

Sonuçlar
Üretimi ve işlenmesi esnasında meydana gelen atık mikta-
rı % 60’lara ulaşan mermer sektöründe yeniden kullanım için 
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önemli miktarlarda hammadde ortaya çıkmaktadır. Meydana 
gelen atıklar toz ve parça atıklar olmak üzere ikiye ayrılmakta 
ve bunlar çeşitli şekillerde değerlendirilmektedir. Bu atıklardan 
inşaat sektöründeki değişik alanlarda yararlanma yöntemle-
riyle ilgili literatürde çeşitli çalışmalar yapılmakta, sanayideki 
bazı uygulamalar günlük hayata yansımaktadır (2). Mermer toz 
atıkları özellikle mermer işleme fabrikalarının civarında önemli 
çevre sorunlan oluşturmaktadır. Bu nedenle bu malzemelerin 
yol üst yapı inşaatında değerlendirilmesi ekonomiye ve çevre-
ye önemli bir katkı getirecektir. Filler, bitümlü karışımlarda ince 
agrega oranını arttırmak, boşluk miktarını azaltmak ve yüksek 
sıcaklıklarda asfalt betonunun deformasyona karşı dayanımı-
nı arttırmak için kullanılır. Yapılan araştırmalar asfalta katılan 
mermer tozunun asfalt yaşlanmasını önemli oranlarda gecik-
tirdiğini göstermiştir (13). Mermer toz atıklarının asfalt betonu 
karışımında filler malzemesi olarak kullanabılirliliği üzerinde 
yapılan çalışmalar, taş tozu filler malzemesinin az bulunduğu 
veya bulunmadığı yerlerde, mermer tozunun filler malzemesi 
olarak bitümlü karışımlarda değerlendirilebileceğini göstermiş-
tir (17,7). Bunun dışında mermer toz atıkları sıva katkı malzemesi, 
çimento üretiminde katkı malzemesi, kireç üretiminde, kalsine 
dolomit üretiminde, refrakter malzeme olarak inşaat sanayinde 
çeşitli şekillerde kullanılmaktadır (16). Mermer üretimi ve işlen-
mesi sırasında oluşan olumsuz çevresel etkiler, uygulanan çalış-
malar ölçüsünde azaltılmaktadır ve doğal çevrenin yapısındaki 
değişiklikler asgari düzeylere getirilmektedir. 
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Mermer Ocak Üretim 
Miktarının Hesaplanmasında 
Netcad Kullanımı
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www.madencilik-turkiye.com

Araştırma kapsamında; Burdur ili Karamanlı ilçesin-
de bulunan bej mermer ocağından alınan 2009 yılı 
ve 2010 yılına ait verilerle Netcad yazılımında üre-
tim haritaları oluşturulmuş, yapılmış olan dolgu ve 

alınan yarmaların hacimleri hesaplanarak üretim miktarları 
belirlenmiştir. GPS verileri ve Netcad yardımıyla hesaplanan 
üretim miktarıyla, ocakta elle yapılmış olan ölçümlerle hesap-
lanan üretim miktarları karşılaştırılmış ve oluşabilecek hatalar 
saptanmıştır. Elde edilen karşılaştırma sonucu Netcad yazılı-
mının mermer ocak üretiminin izlenmesinde ve üretim mikta-
rının hesaplanmasında kullanımının uygun olduğu sonucuna 
varılmıştır. 
 

Dünyanın en zengin mermer 
yataklarının bulunduğu Alp 
kuşağında yer alan Türkiye, 
5,1 milyar m3 - 13,9 milyar ton 
muhtemel mermer rezervine 
sahiptir. Bu değer 15 milyar 
m3 olduğu tahmin edilen 
dünya rezerv toplamının % 
33’üne karşılık gelmektedir. 
Türk doğal taş sektörü; çeşit 
ve rezerv zenginliği, sektör 
deneyimi, ham madde bollu-
ğu, deniz ulaşımında nakliye 

kolaylığı, dinamik sektör yapısı, kullanılan yeni teknolojiler ve 
geniş renk skalası ile dünya doğal taş piyasasında önemli bir 
yere sahiptir. Sektörde yaklaşık 1.500 adet doğal taşocağı, fab-
rika ölçeğinde faaliyet gösteren 2.000 kadar tesis, orta ve küçük 
ölçekli 9.000 atölye faaliyet göstermektedir. İstihdam edilen kişi 
sayısı 300.000 civarındadır(1). 
 

1980’li yıllarda, doğal taş teknolojisinde devrim sayılabilecek 
nitelikteki “Elmas Tel Kesme” teknolojisinin tüm dünyada oldu-
ğu gibi Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlaması ile daha bilinçli, 
endüstrileşmeye yatkın entegre yatırımların hızla artması sağ-
lanmıştır. 1979 yılında 1,7 milyon USD tutarında olan toplam 
doğal taş ihracatımız 1981 yılında 7,3 milyon USD’ye kadar yük-
selmiştir. VI., VII., ve VIII. 5 Yıllık kalkınma programları doğrultu-
sunda önemli gelişmeler kaydederek, özellikle blok işleme te-
sisleri için alınan tedbirler ve teşvikler sayesinde modern tekno-
loji uygulamaları gerçekleştirilmiş, yatırımlarla ihracat artışının 
yanı sıra istihdam artışı da sağlanmıştır. 1990’li yılların başında 
40 milyon USD civarında olan doğal taş ihracatımız 2000 yılın-
da 188,7 milyon USD’ye, 2005 yılında 805,6 milyon USD’ye ulaş-
mıştır. Mermer ihracatı her yıl bir önceki yıla göre artarak de-
vam etmiş ve 2006 yılında 1 milyar USD sınırını geçmiştir. 2011 
yılında ise doğal taş ihracatı bir önceki yıla göre %6,6 artarak 
1,7 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. 200 farklı ülkeye ihracat 
yapılan doğal taş ticaretinde Çin, ABD, Irak, Suudi Arabistan ve 
İngiltere ihracatımızda ilk sıralarda yer alan ülkeler olmuştur(2).

Ülkemiz son on yıldır mermer sektöründe önemli gelişmelere 
sahne olmaktadır. Yeni mermer ocakları faaliyete geçmekte, 
ocaklarda ve fabrikalarda modern üretim makine ve ekipman-
ları kullanılmakta, bunlara paralel olarak yerli firmalar bu maki-
ne ve ekipmanları üretmektedir. Doğal taş üretiminin son yıl-
lardaki artışı bu yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımıyla 
yakından ilişkilidir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma dayalı gözlemlerle elde edilen, 
grafik ve grafik olmayan bilgilerin bilgisayar ortamında toplan-
ması, saklanması, işlenmesi ve farklı formatlarda çıktı alınarak 
kullanıcıya sunulması işlevlerini bir bütünlük içerisinde gerçek-
leştiren bilgi sistemidir(3).

Mermer ocaklarında çeşitli yöntemlerle üretilen blokların boyutları genel-
likle metre ile ölçülerek belirlenmekte ve sürekli kaydedilerek yıllık üretim 
miktarları tespit edilmektedir. Bu yöntemde, ocağın hangi noktasında ne 
kadarlık bir üretim olduğunu kaydetmek mümkün olmamakta sadece 
toplam rakamsal değerler takip edilebilmektedir. Bu çalışmada, neredey-
se tüm mühendislik uygulamalarında etkin bir biçimde kullanılan Coğrafi 
Bilgi Sistemi (CBS)’nin mermer sektöründe kullanımı amaçlanmış, mer-
mer üretim miktarının belirlenmesinde Netcad yazılımının kullanımı ve 
sağladığı faydalar araştırılmıştır. 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi, 
Maden Mühendisliği Bölümü
icengin@aku.edu.tr
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     Netcad, geniş 
yelpazede 
profesyonel 
çözümler sunan 
ulusal kaynaklarla 
üretilmiş bir CAD 
ve CBS yazılımıdır
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Şekil 1: Mermer ocağının bilgisayar ortamına aktarılmasında izlenen yol

Coğrafi dağılıma sahip farklı verilerin bilgisayar ortamında sı-
nıflanmasını ve analizini en verimli ve çabuk şekilde sağlayan, 
böylece karar mekanizmasının başında ve içindeki kişileri doğ-
ru yöne hızla yönelten yöntemler topluluğu olan CBS, bu özelli-
ğinden dolayı mekansal karar destek sistemlerinin vazgeçilmez 
elemanıdır(4). Temel istatistik analizlerine ilave olarak, mevcut 
verilerden yararlanarak ileriye dönük tahminlerin yapılması, ya-
tırım amaçlı mekanların tespit edilmesi, planlama için gerekli 
donatıların en uygun alanlara yerleştirilmesi, yığılı verilerin is-
tatistiksel olarak irdelenmesi, yöneylem analizleri, zamana göre 
konum özelliklerinin değişimlerinin izlenmesi gibi birçok ne-
den ve niçin sorularına cevap aranacak nitelikteki karar verme 
analizleri CBS ile çok daha dinamik olmaktadır(5).

Madencilik sektörü, diğer tüm sektörler gibi bilgisayar tekno-
lojisindeki gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Elle ve 
hesap makineleriyle yapılan klasik işlerin bilgisayar yardımıyla 
yapılmasının sağladığı en büyük yararlar; hesaplama ve çizim-
lerde hatanın minimuma indirilmesi ve klasik yöntemlerle ya-
pılan hesaplamalara göre daha hızlı ve daha doğru sonuçların 
alınmasıdır. Maden projesinin bilgisayar destekli olarak plan-
lanması ve modellenmesi sayesinde, sonuca klasik yöntemlere 
göre daha hızlı ulaşılabileceği gibi çeşitli yeni verilerle güncelle-
me olanağı da önemli bir avantaj oluşturmaktadır(6, 7, 8, 9, 10).

Bu çalışmada, GPS, totalstation cihazları ve Netcad yazılımı kul-
lanılarak bir mermer ocak işletmesinde mevcut ocak durumu 
bilgisayar ortamında dijital olarak oluşturulmuş, üretim hari-
taları hazırlanmıştır. Üretim sonucu oluşan boşluk hacimleri ve 
oluşan pasalarla yapılmış olan dolgu hacimleri hesaplanmıştır. 
Bu verilerden yararlanılarak yıllık blok ve moloz üretim miktarı 
belirlenmiştir. Ayrıca satış sırasında yapılan metraj işlerinden 
elde edilen üretim miktarlarıyla karşılaştırılmıştır. 

Netcad ile Modellemede İzlenen Yol
Netcad ile mermer ocağının bilgisayar ortamında modelinin 

oluşturulabilmesi için ocak içerisinde ve pasa döküm sahala-
rında belirli noktalarda yükseklik değerleri totalstation ve GPS 
ile ölçülmüş daha sonra bu veriler Netcad yazılımına aktarılarak 
ocağın 3 boyutlu yapısı modellenmiştir. Bu amaçla öncelikle 
2009 yılı için ocak içerisinde kademe üst ve alt kotlarında ayrıca 
pasa döküm sahalarında belirli aralıklarla noktalar oluşturul-
muş daha sonra bu noktaların yüksekliği ve koordinatları GPS 
ve totalstation cihazları yardımıyla belirlenmiştir. Daha sonra 
bu veriler Netcad yazılımına aktarılarak ocağın 3 boyutlu yapı-
sı modellenmiştir. Ocağın modellenmesinde izlenen yol Şekil 
1’de verilmiştir.

Şekil 1’de verilen işlem sırasına göre bej mermer ocağının 2009 
ve 2010 yılı sonu itibarıyla ocak haritaları oluşturulmuş ve bu 
haritalardaki dolgu ve yarma hacimleri arasındaki farktan yapı-
lan blok üretim miktarı belirlenmiştir. Bu fark satış yapılan blok 
mermer metrajı ile karşılaştırılarak hata oranı irdelenmiştir. 

Burdur Bej Mermer Ocağı 
Çalışmanın gerçekleştirildiği bej mermer ocağı, Burdur ili Kara-
manlı ilçesi sınırlarında bulunmaktadır (Şekil 2).

Ocakta elmas tel kesme ile üretim yapılmaktadır. Ocak maki-
ne parkında, 4 adet lastik tekerli yükleyici, 4 adet ekskavatör, 
2 adet hafriyat kamyonu, 1 adet su kamyonu, 9 adet elmas telli 
kesici(dağ kesme), 24 adet elmas telli sayalama, 3 adet delici 
bulunmaktadır. Bej mermer ocağından bir görünüm Şekil 3’de 
verilmiştir.

Netcad Yazılımının Temel Özellikleri
Netcad; geniş yelpazede profesyonel çözümler sunan ulusal 
kaynaklarla üretilmiş bir CAD ve CBS yazılımıdır. Netcad; geliş-
tirilmeye 1989 yılında başlanmış, yirmi yılı aşkın süredir kamu 
ve özel sektör ihtiyaçlarını karşılayan, çeşitli mesleki çözümleri 
bünyesinde bulunduran bir yazılım bütünüdür. 

Uzun yıllara dayalı çekirdek CAD yazılımları geliştirme deneyi-
mi ve yeteneği ile pek çok mühendislik uygulaması geliştiren 
Netcad’in; harita, şehir ve bölge planlama, altyapı, inşaat,  

Çalışma sahasında, pasa döküm sahalarında, şantiye 
binalarında enerji nakil hatlarında belirli aralıklarla 

noktaların belirlenmesi

Noktaların koordinatlarının GPS ve totalstation 
yardımıyla belirlenmesi

Elde edilen verilerin Netcad yazılımına aktarılması

Netcad yazılımında haritaların oluşturulması

Haritalarda üçgenleme işleminin yapılması

Haritaların en kesitlerinin oluşturulması

İki farklı yıla ait haritalardan yarma ve dolgu 
miktarların hesaplanması

Şekil 2: Bej mermer 
ocağının konumu

Şekil 3: Bej 
mermer 
ocağındaki 
kademelerden 
bir görünüm
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jeoloji, maden, hidroloji, ziraat, peyzaj, çevre, elektrik mühen-
disliklerine yönelik 30’u aşkın çözümü bulunmaktadır.

Bu çözümlerin birbiri ile birlikte çalışması en önemli hedefler-
den birisidir. Özellikle şehir ve bölge planlama çözümleri ile alt-
yapı, çevre ve hidroloji çözümleri, birlikte gerçek bir planlama 
ve şehir simülasyon ortamını sağlamaktadır. 

NETCAD 6.0 GIS program arayüzü, Netcad Windows ekranı, me-
nüler, çizim ekranı, komut penceresi ve pek çok alt ve üst araç 
çubuklarından oluşmaktadır. Menüler satırında anamodül me-
nüleri ve yüklenen(NETSURF, NETMAP, NETPRO vb..)modüllerin 
menüleri yer alır. Netcad anamodül kurulumu ile Giriş, Düzenle, 
Analiz, Araçlar, Detaylar, Görünüm menüleri standart yapıda 
gelir.

Netcad uzun yıllardır maden, jeoloji ve jeofizik mühendisliği 
kapsamında çözümler sunmaktadır. Bu çözümler ile daha çok 
jeolojik haritalar, maden haritaları, açık maden yüzey model-
leme ve hafriyat gibi işler yapılmış ve 2010 itibari ile sunulan 
NETPRO/Mine çözümü ile doruk noktasına ulaşmıştır. 

NETPRO/Mine yer altı ve yer üstü cevher modellemeyi amaçla-
yan bir modüldür. Sondajlardan, jeoistatistik, bloklama, rapor-
lama gibi tüm imkanları 3D ortamda sunar. 

Yer bilimleri kullanıcıları tasarım amacıyla aynı zamanda NET-
SURF ve NETPRO’yu da kullanmaktadırlar. Optimizasyon her 
mühendislik disiplininde olduğu gibi yer bilimleri için de önem-
lidir. Maden mühendisliğinde maden optimizasyonu sadece 
işletmede değil, maden yollarında da yapılmaktadır. Daha kısa 
bir yol, daha az eğimli bir güzergah gibi imkanlar ile işletme 
tasarım sürecinde neredeyse sıfır maliyetler elde edilebilir ve 
madenin hayat döngüsünde yüz binlerce bazen milyonlarca 
lira tasarruf sağlar.

Bu çalışmada haritaların üçgen modellerinin oluşturulmasında 
NETSURF modülü kullanılmıştır. Şekil 5’te görülen Netcad ana 
ekranı; pratik kullanım ve kolay öğrenim sağlayacak Şerit (Rib-
bon) menülere sahip yeni ara yüzden oluşmaktadır.

Çalışma sahasının modellenmesi 2. Bölümde ayrıntılı olarak ve-
rilmiştir.

Çalışma Sahasının Netcad İle Modellenmesi
Burdur’un Karamanlı ilçesinde bulunan bej mermer ocağında 
öncelikle ayna alt ve üst kotlarında, pasa döküm sahalarında, 
yollarda ve enerji nakil hatlarında alınan noktaların GPS ve to-
talstation yardımı ile koordinatları belirlenerek Netcad prog-
ramına girilmiştir. İşlem sırasındaki ekran görünümü Şekil 6’da 
verilmiştir.

Elde edilen noktalar girildikten sonra bu noktaların ardışıkları 
ile birleştirilme işlemi yapılmıştır (Şekil 7). 

Şekil 4: NETPRO/MINE modülünden bir ekran görünümü Şekil 6: Belirlenen noktaların koordinat değerlerinin harita üzerine işlenmesi

Şekil 5: Netcad yazılımının ekran görünümü
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Tüm kademeler ve pasa döküm sahaları bu şekilde çizildikten 
sonra üçgenleme işlemi yapılır (Şekil 8). 

Benzer işlemler 2010 yılı verileri için de yapılmıştır. Her iki yıl için 
oluşturulan üçgen modeller Şekil 9’da verilmiştir.

Üçgen modelleri oluşturulan üretim haritalarının birbirleriyle 
tamamen çakışabilmeleri için güzergah oluşturulmuştur. Her 
iki yıllara ait haritalar için tanımlanan güzergahlar birbirlerinin 
aynısıdır. Tüm işlemleri tamamlanan 2009 ve 2010 yılı üretim 
haritasının (üçgen modellerin) 5 metre aralıklarla en kesiti çı-
kartılmıştır. Bu işlemin amacı ise çalışma sahasında dolgu yapı-
lan ve boşaltılan alanın hacminin hesaplanabilmesidir. Yapılan 
işlemin ekran görünümü 2010 yılı için Şekil 10’da verilmiştir.

Son adım olarak tüm işlem adımları tamamlanmış olan 2009 
yılı ve 2010 yılı üretim haritalarından aynı doğrultudaki 
güzergâhlarından yaralanılarak hacim (kübaj) hesabı yapılmış-
tır (Şekil 11).

Netcad yazılımı ile hacim hesabı yapıldığında toplam 152.902 
m3 yarma, 45.563 m3 dolgu yapıldığı saptanmıştır. Bu verilere 
göre 2010 yılında çalışma sahasından toplam 107.339 m3 blok 
ve moloz üretim yapıldığı görülmüştür. Üretim yapılan kısımlar 
Şekil 12’da taranarak gösterilmiştir.

Çalışma sahasının daimi nezaretçisi maden mühendisi tarafın-
dan her kesimden sonra alınmış olan üretim verilerine göre ise 
105.399 m3 blok ve moloz üretimi gerçekleşmiştir. Bu veriler 
şerit metre ile üretilen blokların boyutlarının belirlenmesi ve 
bunlardan yola çıkılarak toplam hacimlerin hesaplanmasına 
dayanmaktadır. 

Her iki yöntemde de veri alınmasında ocak içerisinde ölçümle-
rin yapılması gerekmektedir. Fakat giriş kısmında da belirtildiği 
gibi CBS uygulamasında verilerin konumları da bilgisayar orta-

Şekil 8: Harita üzerinde üçgenleme işleminin yapılması

Şekil 11: En kesitleri oluşturulmuş üretim haritalarından hacim hesabı

Şekil 9: 2009 ve 2010 yılı itibariyle bej mermer ocağı haritasının üçgen modelleri 

Şekil 10: Üretim haritası 
üzerinde kesitlerin 
alınması (2010 yılı)

Şekil 12: 2009 yılında bej mermer ocağında yapılan üretim (taranan kısımlar)

Şekil 7: 
Harita üzerine 
yerleştirilen 
noktaların 
birleştirilmesi
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mında izlenebildiği için ocakta hangi bölgede ne kadarlık bir 
üretim yapıldığı, üretim yönünün nasıl olduğu, hangi kotta üre-
tim yapıldığı gibi verilere istenildiği zaman ulaşılabilmektedir. 
Oysaki elle yapılan blok boyutu ölçümleri ve buna bağlı yapılan 
hacim hesaplamalarında sadece skaler toplam hacim verileri 
elde edilebilmektedir. Bunlar mühendislik açısından ocak plan-
lamasında çok fazla kullanışlı olmamaktadır.

Sonuçlar ve Öneriler
Bu çalışmada, Burdur bej mermer ocağında üretim miktarının 
belirlenmesinde Netcad yazılımından faydalanılması amaçlan-
mıştır. Bu amaçla mermer ocağındaki tüm kademe, yol, pasa 
döküm sahasındaki noktalar belirlenmiş ve bunların koordi-
natları GPS ve totalstation kullanılarak hesaplanmıştır. Bu nok-
talar kullanılarak ocağın ölçüm sırasındaki durumu üç boyutlu 
olarak oluşturulmuştur. Yapılan işlem 2009 yılı başında ve 2010 
yılı başında tekrarlandığı için ikisi arasındaki farktan ne kadarlık 
bir hacmin boşaltıldığı dolayısıyla ne kadarlık bir üretimin yapıl-
dığı tespit edilmiştir. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar şöyle sıralanabilir:
 • Mermer ocağında Netcad yazılımı kullanılarak belirlenen 

üretim miktarı ile daimi nezaretçi maden mühendisi tara-
fından belirlenen üretim miktarları arasında % 1,8’lik bir fark 
tespit edilmiştir. Bu fark, Netcad ile yapılan çalışmanın iyi so-
nuçlar verdiğini göstermektedir. Sonuçta her ölçüm işlemi 
bir miktar hata içermektedir. İki ölçüm işlemi arasındaki bu 
fark kabul edilebilir seviyededir.

 • Netcad yazılımı ile ocak, bilgisayar ortamına aktarıldıktan 

sonra tüm ölçümlerin her yıl yenilenmesi gerekmemektedir. 
Sadece üretim yapılan kademeler ve pasa dökülen alanlarda 
ölçüm alınması yeterli olacaktır. 

 • Alınan yeni verilerin yazılıma girilmesi ile ocağın son duru-
mu güncellenmiş olacak, sorumlu maden mühendisine üre-
tim planlaması ile ilgili oldukça kullanışlı bir kaynak sağlan-
mış olacaktır.

 • Netcad kullanılarak ocağın üç boyutlu olarak bilgisayar or-
tamına aktarılması daha sonra yapılacak rezerv tespiti ile 
birleştirilerek üretim senaryolarının oluşturulmasına imkan 
verecektir. 
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Tarımsal faaliyetlerde kullanılan kimyasal ilaçlar doğa- 
nın dengesini bozmakta ve toplum sağlığı üzerinde 
de olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Azotlu 
ve fosforlu ticaret gübrelerinin kullanımını azaltmak 

amacıyla organik gübre kullanımına ağırlık verilmesinin ge-
rektiği ortaya çıkan bir gerçektir. Bu noktadan hareketle po-
pulasyona zarar vermeyen, toprakların sürdürülebilir kulla- 
nımına olanak sağlayan, çevre kirliliğinin azalmasına katkı ko- 
yan ve tamamen doğal gübrelerin kullanıldığı, organik tarıma 
olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Bu bakımdan ülkemizde 
bulunan organik kaynaklar yeterli miktarlardadır.

Bu kaynaklardan birisi de toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
özelliklerini iyileştirebilecek nitelikte olan leonardit hammad- 
desidir. Tamamen doğal gübrelerin kullanıldığı organik tarım 
için önemli bir yeri olan leonardit hammadesinin Türkiye’deki 
karakterizasyonu ve zenginleştirilebilirliği Türk tarımı ve eko- 
nomisi için önem arz etmektedir. Leonardit hammaddesi ve bu 
hammaddeden elde edilen hümik asit, fulvik asit ve ulmik asit, 
tarım dışında, kozmetik, ilaç sanayi, sondaj sektörü, hayvan 
yemi ve filtre sistemleri gibi pek çok alanda kullanılmaktadır.

Leonardit, linyit yatakları civarında bulunan, linyitin hava at- 
mosferinde değişmesiyle oluşmuş organik bir maddedir. He-
nüz kömür durumuna gelmemiş ve sahip olduğu yüksek ok-
sidasyonla, kömür oluşum işleminin sonucunda yüksek hümik 
asit içeriğiyle yumuşak kahverengi kömürden ayrılmaktadır. Le-
onarditi linyitten ayıran en önemli fark oksijen yüzdesinin fazla 
olması ve yakıt olarak kullanılma olanağının bulunmamasıdır.

Hümik asitlerin en önemli kaynağı genellikle leonarditte bu- 
lunan yumuşak kahverengi kömürlerin çökelmiş tabakalarıdır.
Hümik asit gübre olmayıp, gübrenin çok önemli bir ta-
mamlayıcısıdır. Besinlerin topraktan bitkiye geçmesine yardım-
cı olmaktadır.

Bitkisel ve hayvansal kalıntılar toprağa karıştırıldığında belirli 
bir süre sonunda organik maddede biyolojik ve fizikokimyasal 
olayların etkisiyle bozunma daha sonra da parçalanma meyda- 
na gelir. Bu dokuların organik kısımlarının bozunup parçalan- 
ması humifikasyon, inorganik kısımlarının bozunup parçalan- 
ması mineralizasyon olarak tanımlanmaktadır. Organik mad- 
delerin humifikasyona girmesi, topraktaki mikroorganizmalar 
tarafından sağlanmaktadır. Mikroorganizmaların en büyük 
besin kaynağı C (Karbon) gruplarıdır. Humifikasyonun deva- 
mı sonucunda ortaya çıkan ürün, hümik asittir. Hümik asitler 
uzun ömürlü organik maddeler olup, katyon değişim kapasi- 
telerinin bütün organik gübrelerden yüksek olması sebebiyle, 
besin maddelerini en yüksek düzeyde absorbe ederek, bitkiler 
ile toprağa, doğal ve organik bir yolla yaşamsal besin madde- 
lerini, makro, mikro (izelementler) ve vitaminleri, aminoasitle-
ri sağlamanın en mükemmel yoludur. Hümik asitler toprakta, 
hayvan gübresinde, torf yataklarında, denizlerde, linyitte, leo- 
narditte bulunmaktadır. En önemli kaynak ise leonardittir.

Leonardit ve Türevleri
Leonarditin Tarihçesi
Tarımın kara altını olarak isimlendirebileceğimiz leonardit mil- 
yonlarca yıl önce tropik ve yarı tropik bitkilerin, karasal canlı 
organizmaların tatlı su göllerinde çökelmesi, basınç ve sıcaklık 
altında jeolojik aktivitelerle yataklanması sonucu oluşmuş, bit- 
ki beslenmesi için gerekli makro ve mikro besin elementlerince 
zengin bir çeşit düşük dereceli kömürdür.

Leonardit, organik madde kaynağı olarak çok ilginç bir tarihe 
sahiptir. 1940 ve 1950’lerde bilim adamları toprak ve bitkiler-
den doğal olarak meydana gelen katı hümik asitin yararlarını 
araştırırken, bazı bilim adamları da kömür madenciliği endüst- 
risinde yüksek oksidasyonlu linyitin hümik asitçe zengin oldu- 
ğunu ortaya çıkartmışlardır.

Devam eden araştırmalar sonucunda, yerbilimci Dr. A.G. Leo- 
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Maden Mühendisliği Bölümü Topraktaki hayvan ve bitki kalıntılarının organik kısımlarının bozunup

parçalanması humifikasyon olarak tanımlanır. Kömürleşme sürecini ta-
mamlamamış, oksidasyon şartlarına maruz kalmış linyit olan leonardi-
ti tanımlamak için kullanılan en belirgin özellik hümik asit oranıdır. Bu 
çalışmada; Niğde, Uşak, Meriç, Çanakkale, Soma, Muğla, Denizli ve Adı-
yaman bölgeleri hammaddelerinin hümik asit içerikleri belirlenerek, 
kullanım alanlarına göre leonarditin Türkiye’deki durumu irdelenmiştir.
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nard, Kuzey Dakota’da partikül formasyonda yüksek oksidas- 
yondaki linyit kömürünü leonardit olarak adlandırmıştır. Ancak 
leonardit yakıt olarak kullanılmamakla beraber, kömür maden- 
ciliğinin artık ürünü olarak kabul edilmiştir. ‘Bureau of Mines’ 
ile beraber araştırmacılar leonarditi tarımsal topraklarda yani 
tarımda kullanmaya başladıklarında ise, ekinlerin dönümünde
% 20 kazanç sağlanmıştır.

Bunun üzerine çeşitli üniversitelerde ve araştırma kuruluşla- 
rında leonarditin temel toprak ıslahı ve gübre olarak kullanımı 
üzerine çalışmalar yapılmıştır. Güney Karolayna Araştırma Mer- 
kezi öncelikle Meksika’daki ürünleri kullanarak deneyler yapmış 
ve ürün gelişiminde artış olduğunu ispatlamışlardır. 1960’larda- 
ki deneylerden beri üniversitelerdeki araştırmacılar dünyanın 
hümik asit üzerine çalışacağı kanaatine varmışlardır(2).

Leonarditin Tanımı ve Temel Özellikleri
Aslında leonardit çamurumsu yapıda, rengi gri, gri - kahveren-
giden siyahımsıya kadar değişen, besin maddesi, oksijen ve 
sularda yaşayan organizmalarca zengin, çeşitli miktarlarda or-
ganik madde içeren, alg kapsayan tabakalarda bitkilerin fazla 
ayrışmaları sonucu oluşmuş bir çeşit topraktır. Bu nedenle top-
rak sınıflandırma sistemlerinde, organik topraklar ordosunda 
ele alınmaktadır.

Toprakla leonardit arasındaki en önemli fark bitki besin ele-
mentleridir. Çünkü leonardit fosfor (P2O5) yönünden yüksek, 
potasyum (K) bakımından fakir, kalsiyum karbonat içerikleri çok 
yüksek, toprak reaksiyonları (pH) nötr bir maddedir. Ayrıca bitki 
tarafından alınabilecek mikro besin elementlerince (Fe, Mn, Cu, 
Zn) zengindir.

Ülkemizde bugüne kadar yapılan araştırmalar, leonarditin bit-
ki besin elementleri içermesi, toksik element içeriğinin düşük 
olması ve hümik asit içeriğinin yüksek olması nedeniyle, güb-
re olarak kullanımı, bitki verimine etkisi, gübre değeri, organik 
madde içeriği ve hümik madde içeriğinin değerlendirilmesi 
gibi konuları kapsamaktadır. Konvansiyonel tarımda ve organik 
tarımda kullanımı ile ilgili araştırmalar sonucunda, hem toprak 
iyileştirici ve kök geliştirici, hem de bitki besin elementleri tak- 
viyesi yönünden oldukça yararlı sonuçlar elde edilmiştir.

Doğada çok nadir olarak bulunan ve çok ince damarlar şek-
linde oluşan, bazen de linyit damarlarının üst tabakalarında 
rastlanan ince leonardit damarları konvansiyonel madencilik 
yöntemleriyle üretilmektedir. Ocaktan üretildiğinde % 30 - 40 
nem içeren leonardit, tesiste doğal ortamda oda sıcaklığında, 
havada kurutulmaya bırakılmaktadır. 60oC üzerinde sıcaklıkta 
yapılan mekanik kurutma, hümik asitlerin zincir ve halka yapı-
larını bozacağından tercih edilmemektedir. Leonardit havada 
kurutma, eleme ve kırma işleminden sonra oksidasyon, gravi-
te ayırma, aşındırıcı öğütme ve homojenizasyon işlemlerinden 
geçirilerek torbalanmaktadır.

Siyah - kahverengi görünümlü, elle kolaylıkla ufalanabilecek 
sertlikte olan leonarditin metamorfizma ve hümifikasyon şid- 
detine bağlı olarak hümik asit içeriği % 50 - 80 arasında değiş- 

mektedir. Yoğunluğu 0,75 - 0,85 gr/cm3 ve pH değeri 3 - 5’dir. %
1’lik KOH ve NaOH solüsyonunda çözünürlüğü yüksek, suda çö- 
zünürlüğü ise düşüktür. Çözeltisi siyah parlak renkte, köpüksü, 
kolloidal ve yağsı görünümdedir. pH değeri 8 - 9 olan toprakla 
hazırlanan satürasyon çamurunda kolay çözünmektedir.

Leonardit ile ilgili bilimsel çalışmalar çok yeni olması nedeniyle 
teknik olarak çok net bir sınıflandırma bulunmamaktadır. Çizel- 
ge 1’de leonardit kalite sınıflandırması verilmiştir(8). Yüksek kalite 
sınıfındaki bir leonardit numunesinin başlıca özellikleri Çizelge
2’de verilmiştir. 

Kompozisyon Düşük Kalite Orta Kalite Yüksek Kalite

Hümik asit içeriği % 35 - 50 50 - 65 65 - 85

Organik madde miktarı % Minimum 35 Minimum 50 Minimum 65

pH değeri 6,5 ± 1 5,5 ± 1 4 ± 1

C/N 21 ± 1 19 ± 1 17 ± 1

Özgül ağırlık(gr/cm3) 1,4 ± 0,1 1,2 ± 0,1 0,8 ± 0,1

Bazik solüsyonda çözünürlük Düşük Orta Yüksek

Çizelge 1: Leonardit Kalite Sınıflandırması

Karbon (C) % 30,7

Hidrojen (H) % 2,4

Azot ( N ) % 1,7

Kükürt ( S ) % 1,5

Oksijen ( O ) % 34

C/N 18,3

Hümik asitler % 65 - 85

Nem % 15-20

Toplam Organik Madde % 86

Kalsiyum ( Ca ) % 1,2

Magnezyum ( Mg ) % 0,12

Fosfat ( P ) % 0,05

Potasyum ( K ) % 0,76

Demir ( Fe ) % 1,85
Çizelge 2: Yüksek Kalite Bir Leonarditin 
Örnek Kimyasal Analiz Değerleri5

Fotoğraf 1: Uşak Bölgesi Leonarditleri
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Leonarditin Kullanım Alanları
Leonardit, hümik asit konsantresi (humat) üretiminde ana ham- 
maddedir. Ayrıca organik tarımda toprak kondisyonlayıcısı ola- 
rak kullanılmaktadır. Leonarditin ve hümik asit konsantresinin 
diğer kullanım alanları aşağıda verilmiştir;

 • Derin sondajlarda, sondaj çamuru katkı maddesi olarak (vis- 
kozite kontrolünde yayıcı - itici),

 • Sanayi artıklarının kirlettiği toprağın ve bunların oluşturdu-
ğu bataklıkların tümüyle temizlenmesi ve islah edilmesinde 
ve buralardaki kötü kokuların giderilmesinde,

 • Zengin organik kolloidal mineraller içermesi nedeniyle, hay-
van yemi katkı maddesi olarak,

 • Hava ve su filtre sistemlerinde,

 • Denizlerdeki petrol kirlenmeleri ile sulardaki radyoaktif kir-
lenmelerin temizlenmesinde,

 • İnsanlar için üretilen vitamin hapları ile ilaçlarda,
 • Kozmetik sektöründe.

Bunların dışında, leonarditin değişik sektörlerde kullanılmasına 
yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Leonarditin Tarımda Kullanımı 
Önemli bir hümik ve fulvik asit kaynağı olan leonardit, alternatif 
tarımın ürettiği toprak düzenleyicilerde kullanılan diğer orga- 
nik madde kaynağıdır. Tarımda kullanılan leonarditin organik 
madde düzeyi % 50 üzerinde olup, % 40 düzeyinde hümik asit 
içermesi önemli bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca uygun pH (%
6,5) düzeyi ve tuzsuz olması leonarditin tarımsal açıdan kullanı-
mında büyük yararlar sağlamaktadır(3).

Tamamen organik kökenli olan ve oluşumu yüzbinlerce yıl alan 
leonardit toprağa organik madde dışında hümik ve fulvik asit 
sağlayarak toprağın kimyasal ve fiziksel kalitesini olumlu yönde 
geliştirmektedir. Leonardit özellikle Türkiye gibi toprakları ki- 
reççe zengin ortamlarda sağladığı organik asitlerle, bitki besin 
maddelerinin alımını arttırmaktadır. Başka bir ifadeyle, toprak- 
larımızda yıllardır yanlış gübreleme sonucu birikmiş olan fosfor, 
potasyum gibi besin elementlerini çözerek bu besin elementle- 
rinin alımını sağlamaktadır. Leonardit yüksek su tutma kapasi- 
tesi nedeniyle, sulama suyunun topraktan hemen uzaklaşması- 
nı engelleyerek düşük su tüketimini sağlamaktadır.

Leonardit genç kömür olduğundan ve bünyesinde karbonil, 
karboksil ve eter grupları halinde fazla miktarda oksijen bulun-
duğu için, bitümlü kömürlere kıyasla leonarditten organik güb-
re üretimi daha kolay olmaktadır. 

Hümik Maddeler 
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Şekil 1: Hümik Maddelerin Kimyasal Özellikleri(1)

Fotoğraf 2: Soma Deniş Bölgesi Kireçtaşları İçerisinde Leon-
ardit Damarı
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Linyit kömürü yatakları üzerinde yanmayan, kömürleşmesini 
tamamlayamamış, gri - siyah renkteki toprak katmanının içer-
diği karbon ve hüminler, topraktaki mikroorganizmalar tarafın-
dan humusa dönüştürülerek doğal bir şelatlama maddesi hali-
ne gelirler. Leonarditle toprak yapısında fiziki iyileşmenin yanı 
sıra kimyasal ve biyolojik iyileşme de sağlanmaktadır.

Günümüzde leonarditlerden elde edilen sıvı, toz, granül form- 
lardaki hümik asitler, leonarditin özü olup, hem bitki gelişim 
düzenleyicisi hem de toprak ıslah maddesi olarak ticari boyutta 
pazarlanmaktadır. Hümik asitler toprağın çabuk ısınmasını, su 
tutma kapasitesinin içerdiği mikro organizma sayısının artma- 
sını ve topraktaki bitkinin alamayacağı formdaki bitki besin 
maddelerinin bitki tarafından alınmasını sağlarlar. Ayrıca bitki 
bünyesinde de yararları vardır.

Leonarditin tarımda kullanımı, katı (granül ya da pelet) veya le- 
onarditin ekstraksiyonu ile elde edilen humatları (sıvı veya toz) 
şeklinde olmaktadır(7).

Leonardit, kırılması, öğütülmesi, elenmesi, içerisindeki yabancı 
maddelerin temizlenmesi ve kurutulup suyunun alınması için, 
çeşitli işlemlerden geçirilir. Homojenizasyon işleminden de ge- 
çirildikten sonra torbalanıp tarlaya iletilen leonardit (toprağın, 
bitkinin ve leonarditin türü ve özelliklerine göre değişen oran- 
larda) toprakla karıştırılmaktadır.

Leonardit, potasyum hidroksit ile reaktör adı verilen makine-
lerde kimyasal işleme tabi tutulmakta ve ham sıvı hümik asit 
elde edilmektedir. Homojenizasyon ve filtrasyon işlemlerinden 
geçirilen sıvı hümik asit ya şişelenip satılmakta ya da konsantre 
işlemine tabi tutularak, kurutulup toz haline getirilerek paketle- 
nip satışa sunulmaktadır.

Sıvı ya da toz hümik asitler (toz humatlar suda tamamen eri- 
yebilme özelliğine sahiptir) sulama suyuna karıştırılarak kulla-

nılabileceği gibi, yapraktan da uygulanabilir. Katı leonardit veya 
humatları, tarımda tek başına kullanılabileceğı gibi doğal veya 
kimyevi gübreler ile karıştırılarak da kullanılabilmektedır.

Hümik Maddeler 
Leonarditten elde edilen hümik maddeler; humin, hümik asit, 
fulvik asit ve ulmik (hematomelanik asit) asittir.

Toprak organik maddesi; canlı, cansız ya da çürümüş (dekom- 
poze) olan tüm organik maddeleri içeren bir terimdir. Tamamen 
çürümüş olan organik yapılar humus olarak adlandırılmaktadır. 
En iyi humus kaynağı dekompose olmuş bitki ya da kompost 
materyallerdir. Yüksek hümik asit içeriğine sahip humatlar da 
uzun süreli ve iyi bir humus kaynağıdır. Şekil 1’de hümik mad- 
deler ve kimyasal özellikleri verilmiştir(1).

Hümin 
Hümin, hümik maddelerin asit ya da alkali herhangi bir pH de- 
ğerinde suda çözünemeyen bir bölümüdür. Moleküler yapıları 
çok büyüktür. Hümik maddeler içinde parçalanmaya en daya- 
nıklı olanıdır.

Hümik Asit
Hümik asitler; topraktan elde edilen ana bileşiklerdir. Koyu kah- 
ve siyah renklidirler. Doğal olarak oluşan hümik asit molekülle- 
rine bağlı 60’ı aşan farklı iz element çeşitli canlı organizmaların 
kullanımına hazır olarak bulunmaktadır. Doğal bir hümik mad- 
desinin biyolojik merkezi ve ana (damıtık) maddesi, hümik asit 
ve fulvik asit içeren hümik asitlerdir. Hümik asitler bitkilere ve 
toprağa gerekli olan yüksek dozlarda doğal ve organik besinli 
gıda ve vitamin vermenin mükemmel bir yoludur. Doğal olarak 
toprakta, taze sularda ve turbada bulunan karmaşık molekül- 
lerdir. Hümik asitlerin en iyi kaynağı genellikle leonarditte bu- 
lunan yumuşak kahverengi kömürün çökelmiş tabakalarıdır. Bu 
tabakalarda hümik asitler yoğun olarak bulunmaktadırlar. Hü- 
mik asit, seyreltik alkali çözeltide çözünür fakat alkalin ekstaktin 
asitleştirilmesi ile çökmektedir(6).

Hümik asitler koloidal yapıdadır. Partikül büyüklüğü 20 - 70 
nanometredir. Hidrofilik özellik göstermesi nedeniyle iyi bir 
su tutucudur ve köpürme özelliğine sahiptir. Yüzey gerilimi de 
yüksektir. Hammadde kaynağına ve elde etme yöntemine bağ- 
lı olarak molekül ağırlığı 300 - 90.000 arasında değişmektedir. 
Tarımda küçük molekül ağırlıklı olanlar tercih edilmektedir(1). 

Bölge Adı Toplam Hümik Asit (THA, %)

Uşak/İlyaslı 26,72

Soma 24,16

Denizli/Kale 38,42

Muğla/Milas 31,94

Niğde/Ulukışla 20,65

Meriç 48,39

Çanakkale/Çan 34,36

Adıyaman 59,55

Çizelge 3: Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden alınmış numunelerin 
hümik asit analiz sonuçları

Fotoğraf 3: Soma Kömür Havzası Leonardit Damarı
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Kimyasal formülü CHO (OCH)COOH(OH) C=NRCOOH olarak ve-
rilmektedir. Sodyum potasyum gibi alkali elementlerle yaptığı 
bileşik suda çözünür. Kalsiyum, baryum gibi toprak alkali bileşik-
leri ise çözünmezler. Geçiş elementleriyle şelat oluştururlar. Bu 
özellikleri nedeniyle tarımda yaygın kullanım alanı bulmuştur(1).

Fulvik Asit
Fulvik asitler; tüm pH koşulları altında suda çözünür formda 
olan hümik maddelerin bir bölümüdür. Fulvik asitlerin renkle-
ri açık sarı - sarı kahverengidir. Fulvik asitler, düşük moleküler 
ağırlıkları ve yüksek asitlikleri sayesinde hümik asitten daha 
fazla çözünebilirler. Hümik asit gibi alkali çözeltide çözünmekte 
ancak alkalin ekstraktın asitleştirilmesi sonunda çözeltide kal-
maktadır (çökmemektedir). Yani hem seyreltik alkali hem de 
asit çözeltilerinde çözünebilir haldedir. Ayrıca herbisit taşınma-
sında da önemli bir rol üstlenirler. Öncelikle toprak ve sudaki 
bazı pestisitlerin taşınmasında ajan rolü oynarlar. İkinci olarak 
fulvik asitler, reaksiyon yetenekleri en fazla olan yüksek fonksi-
yonel grup içerikleri nedeniyle herbisitlerin kimyasal bozunma-
larında katalizör görevi görürler(1).

Ulmik Asit
Hümik asitin alkolde çözünebilen fakat suda çözünmeyen kısmı 
ulmik asit olarak adlandırılmaktadır. Rengi kır renginden (sarım- 
tırak yeşil) griye doğru değişmektedir(1).

Türkiye’de Leonardit
Ülkemiz çok önemli linyit yataklarına sahiptir. Leonardit de lin- 
yitin üst tabakalarında bulunan okside olmuş hali olduğundan, 
ülkemizdeki tüm linyit yatakları aynı zamanda potansiyel bir 
leonardit kaynağıdır. Niğde, Uşak, Meriç, Soma, Muğla, Deniz- 
li, Çanakkale ve Adıyaman bölgelerinden tarafımızdan alınmış 
numunelerle yapılan hümik asit analizlerinde elde edilen so- 
nuçlar Çizelge 3’te verilmiştir.

Çizelge 3’teki değerlere göre Uşak, Soma ve Niğde bölgelerine 
ait hammaddeler daha düşük hümik asit içeriğine sahiptirler. 
Ancak bu numunelerin zenginleştirme çalışmaları yapıldığında 

hümik asit oranları da yükselmektedir. Ayrıca, 
Tarım Bakanlığının leonarditlerin toprak des-
tekleyici olarak kullanılabilirliği ile ilgili belirle-
miş olduğu hümik asit değerleri katı leonardit-
te toplam (hümik + fulvik) asit en az % 40, sıvı 
(hümik + fulvik) asit en az % 12’dir. Bu oranlar 
göz önüne alındığında Uşak, Soma ve Niğde 
Bölgesi numuneleri zenginleştirme işlemlerin-
den sonra, hem katı leonardit olarak kullanı-
labilecekler, hem de sıvı hümik asit eldesinde 
besleme malı olarak kullanıldıklarında ekstrak-
siyon verimi oldukça artacaktır. Uşak, Soma ve 
Niğde Bölgeleri haricindeki bölgelerin hümik 
asit içerikleri daha yüksek olduğundan, bu nu-
munelerden diğerlerine göre hem daha yüksek 
hümik asit içerikli konsantreler elde edilebile-
cek hem de ekstraksiyonları daha kolay ve ve-
rimli olacaktır.

Tartışma ve Sonuçlar
Ülkemiz topraklarının sürdürülebilir kullanımını devam ettir- 
mek, çevre kirliliğini azaltmak, azotlu ve fosforlu gübre kulla-
nımından kaçınmak ve GDO’lu ürünlerin de önüne geçmek 
gibi sebeplerle organik toprak destekleyiciler tercih edilmelidir. 
Türkiye’nin tarım ülkesi olması nedeniyle, leonardit ve türevle- 
rinin tarımda kullanılması ülkemiz tarımının nicelik ve nitelik yö-
nünden gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu amaçla ka-
rakterizasyon çalışmalarına bağlı olarak yapmakta olduğumuz 
çalışmalarda, düşük hümik asitli leonarditlerin zenginleştirilmesi 
ve hümik asit ekstraksiyonu çalışmaları devam etmektedir.

Leonardit hammadesi ile ilgili bilimsel çalışmalar ivedilikle ge- 
nişletilmeli ve ülkemizin ayrıntılı leonardit potansiyel envanteri 
çıkartılmalıdır. Bu envantere göre, leonardit yataklarının işletil-
mesi için stratejiler tartışılmalı ve geliştirilmelidir. Ayrıca tarım 
sektörü dışında, özellikle leonardit türevlerinin (hümik asit, ful-
vik asit ve ulmik asit) ilaç sektöründen kozmetiğe kadar birçok 
kullanım alanı bulunduğundan, leonarditten elde edilecek uç 
ürünlerin üretiminin yapılması ülkemiz madenciliğine, teknolo-
jisine, bilimine ve ekonomisine önemli faydalar sağlayacaktır. Bu 
açıdan, ülkemizde yapılmakta olan ve yapılacak olan bu konu-
daki bilimsel çalışmalar, leonarditten uç ürünler elde edilmesine 
ve bu ürünler için yeni kullanım alanları geliştirilmesine öncülük 
edecektir. 
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İnovasyon
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Sürekli Değişen Dünyada 
Fosil Yakıtlar ve Kömür

ABD’de bir sonraki dört yıl için başkanlığın rengi 
tekrar mavi oldu. Cumhuriyetçilerin başkan adayı 
Romney ile ikinci dönem için seçilen Obama arasın-
daki iç ve dış politikada ciddi farklar olsa da seçim 

sonucunu genel olarak iç politika konuları belirledi. Büyük çe-
kişmeyle geçen seçimin önemli başlıklarından biri de enerji 
ve madencilikti. Amerika’daki madenciler açısından da aslında 
kritik bir seçim süreci yaşandı. Her ne kadar her iki aday da 
enerji bağımsızlığını hedeflese de bu amaca farklı yöntemler-
le ulaşmayı hedeflemekteydiler.

Seçim sonuçları bu ülkede-
ki kömür üreticilerinin ümit 
ettikleri gibi sonuçlanmadı. 
Obama yönetimi enerjide 
dışa olan bağımlılıktan kur-
tulmayı; yerel petrol üretimini 
arttırarak, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının bütün enerji 
tüketimi içerisindeki payını 
arttırarak ve enerji verimliliği 
sağlayarak hedeflemekteydi. 

Bu sebeple önümüzdeki dönemde yönetim, ABD’nin elektriği-
nin yaklaşık yarısını sağlayan kömür üreticilerini olumsuz yön-
de etkileyecek ek karbon vergileri getirecektir. Obama konuyla 
ilgili bir açıklamasında kömür üretimini engellemeyecekleri-
ni, ancak kömür ile elektrik üreten santrallerin yüksek karbon 
vergilerine maruz kalacaklarını söylemiştir. Aslında doğrudan 
bir engelleme olmazsa da termik kömür tüketicilerine ek ver-

giler getirerek, kömür üretimini ekonomik olmaktan çıkararak 
bu yakıta dayalı elektrik üretimini azaltmayı hedeflemektedir. 
Obama’nın rakibi olan Romney ise kömürün yerel ve federal 
ekonomiye olan faydasını göz önünde bulundurarak kömürün 
mevcut kullanımını sürdürmeyi ve gelecek yıllarda da maden 
ve kömür alanında teşvik edici kanunlar çıkarmayı hedeflemek-
teydi. Bu planın aslında arkasında temelde işsizlik ve ekonomik 
düzelme hedeflenirken, Obama’nın planının ise dünyanın en 
büyük karbon salınımını yapan ABD’nin diğer ülkelerle daha 
barışık yaşamayı hedeflediği ve daha yeşil olduğu söylenebilir.

Dünya Toplam Enerji Tüketiminin Fosil Yakıtlardan 
Karşılanma Oranı (%) (Kaynak: Dünya Bankası)
Halihazırda dünya enerji talebinin yaklaşık % 81’i fosil yakıtlar 
(kömür, petrol ve doğalgaz) tarafından karşılanmaktadır. % 
80’lik dilimin içerisinde petrol (% 33) en büyük payı alırken, ikin-
ci sırada madencilik ürünü olan kömür (% 27) ve üçüncü sırada 
bu iki yakıta göre nispeten daha yeni sayılacak doğalgaz (% 21) 
gelmektedir. Kömür yalnızca enerji amaçlı üretilmemekte olup 
metalürjik amaçlı (yüksek kalorifik değere sahip) önemli bir 
pazara da sahiptir. Ancak termal amaçlı üretilen kömür termik 
santrallerde yakılarak elektrik üretilmektedir. Diğer kaynaklarla 
kıyaslandığı zaman üretimi, nakliyesi, depolanması daha kolay 
olması ve ucuz olduğu için elektrik üretimindeki önemli bir fak-
tör olan sürekliliğe sahiptir. OECD ülkeleri arasında son 40 yılda 
kömür tüketimi yatay bir seyir izlerken gelişmekte olan ülkeler 
ve Asya’da (özellikle Çin, Hindistan) enerji ihtiyaçlarının önemli 
bir kısmını kömür üzerinden sağlaması sebebiyle artan bir gra-
fiğe sahiptir.  Bugün Çin elektrik arzının % 80’ini, Hindistan’da 
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ise yaklaşık % 70’ini kömürden üretmektedir.  

Dünyanın bugün geldiği noktada bir ülkenin gelişmişliği aynı 
zamanda kişi başına düşen enerji ve elektrik tüketimi ile ölçül-
mektedir. Gelişmekte olan ekonomilerin enerjiye olan ihtiyaç-
ları ve elektrik tüketimleri ekonomilerinin büyüyebilmesi için 
bir gereksinimdir. Bu sebepledir ki bundan altmış sene kadar 
önce batı Avrupa’nın geçtiği süreçten bugün Asya’nın büyüyen 
ekonomileri geçmektedir. Bunun için ihtiyaç olan enerjinin çe-
şitli kaynaklardan temin edildiği enerji politikaları olması ge-
rekmektedir. Bu kaynaklar arasında elbette ki fosil yakıtlar bu-
lunabilir. Özellikle gelişen ülkelerin ihtiyaçları Avrupa’nın enerji 
konusunda izlediği politika ile karşılaştırıldığında büyüme ihti-
yacı olan ülkeler için pek sürdürülebilir değildir. Bunun birinci 
sebebi Avrupa ülkeleri enerji kaynaklarını ya tüketmiştir veya 
elinde üretebileceği bir kaynak bulunmamaktadır.  Halihazırda 
Avrupa ülkeleri enerji kaynaklarının yaklaşık % 70’ini dışarıdan 
ithal etmektedir. Kendi öz kaynaklarını kullanamayacak olması 
sebebiyle nispeten daha çevreci ve son yıllarda dışa bağımlılığı 
yöneten düzenlemelere ağırlık veren bir Avrupa’ya dönüşmüş-
tür. Buna örnek beş yıl önce çıkarılan, bir ülkeden ithal edilen 
enerji kaynağının % 30’u geçmemesi gibi yasalar dışa bağım-
lılıkta bile daha akılcı davranmayı hedeflemektedir. Dünyada 
elektrik üretiminin birincil kaynağı kömürdür (% 41).  Ancak 
yeni ve temiz teknolojileri teşvik etmek fosil yakıtların uzun 
süredir gündemde olan kirlilik sorununu ortadan kaldıracaktır. 
Örneğin bugün dünyada kömürü ortalama bir termik santrale 
göre iki kat daha verimli yakan ve sıfır emisyona sahip tesisler 
bulunmaktadır. 

Bazı Ülkelerde Kömürün Elektrik Üretiminde Payı 
(Kaynak-IEA 2012)
Farklı gruplar tarafından fosil yakıtların ve kömürün geleceği 
dönem dönem tartışılsa da yakın gelecekte dünya enerji ihtiya-
cını bu yakıtlar dışında karşılamak mümkün görünmemektedir. 
Yenilenebilir yakıtlar elbette teşvik edilmeli ve enerji arzındaki 
payı arttırılmalıdır. Ancak enerji bir ülkenin en önemli ihtiyaç-
larından ilk sırada gelmektedir; gelişebilmesi için ise olmazsa 
olmazdır. Mevcut teknolojiyle yenilenebilir enerji kaynaklarıyla 
orta ölçekli bir devletin enerji ihtiyacını karşılamak pek müm-
kün görünmemektedir. Bir ülkenin gayrisafi milli hasılası ve 

enerji tüketimi arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Nis-
peten yüksek gayri safi milli hasılaya sahip batı toplumlarında 
nüfusun azaldığı, doğu ve güney ülkelerinde ise arttığı bir dö-
nemde yaşamaktayız. Doğu ve batı arasındaki ekonomik uçu-
rum gün geçtikçe azalmaktadır. Gelişen ekonomiler için ucuz, 
dışa bağımsız, sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş enerji kaynak-
ları ihtiyacı vardır. Bu noktada son yıllarda petrol, doğalgaz ve 
kömür arama ve üretimine önemli yatırımlar yapan Türkiye’nin 
ekonomik geleceği enerji politikalarının başarısıyla doğrudan 
ilişkilidir. Nükleer enerjiyi tartışmak isteyenler dünyada bu tek-
nolojiden en çok enerji üreten ilk 5 ülkeyi öğrendiklerinde as-
lında geç kalınmış olunduğunu anlayacaklardır. 21. Yüzyıl her 
ne kadar birçok yeni teknolojilerin keşfini barındırsa da, enerji 
alanında çok büyük bir değişikliği getirmemiştir. Fosil yakıtlar 
kısa ve orta vadede dünyanın enerji talebini karşılamaya devam 
edeceklerdir. Bunlara ek olarak hidrosantraller ve nükleer enerji 
de özellikle elektrik ihtiyacı için gereksinimdir. Türkiye gibi yük-
selen ekonomiler, enerji gibi önemli konularda öncelikle kendi 
faydasını ve geleceğini düşünerek hareket etmeli, gelişmekte 
olan ve gelişmiş toplumların da bu konvansiyonel yakıtları yük-
sek oranlarda tükettiğini unutmamalıdır. 

Ülke
Elektrik Üretiminde 

Kömürün Payı
Ekonomik 
Durumu

Güney Afrika % 93 Gelişmekte

Polonya % 87 Gelişmekte

Çin % 79 Gelişmekte

Avustralya % 78 Gelişmekte

Kazakistan % 75 Gelişmekte

Hindistan % 68 Gelişmekte

Israil % 58 Gelişmekte

Yunanistan % 54 Gelişmekte

Çek Cumhuriyeti % 51 Gelişmekte

Fas % 51 Gelişmekte

ABD % 45 Gelişmiş

Almanya % 41 Gelişmiş

Dünya % 41

Türkiye % 27 Gelişmekte
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Maden Yasası’nda
Alınması Zorunlu İzinler

Av. Cemal Yeşilyurt
hukuk@madencilik-turkiye.com

Geçtiğimiz günlerde bir okurumuz Maden Yasası’nın 
aksayan ve düzeltilmesi gereken ilk üç maddesinin 
ne olduğu sorusunu yöneltti. Soruya cevap vermek-
te zorlandık. Nedeni ise son değişiklerle Yasa’nın 

özellikle maden ruhsat sahibi açısından son derece içinden 
çıkılmaz hale getirildiği, aksayan o kadar madde varken ilk üç 
maddeyi sıralamanın zorluğu idi. 

Aksayan ve ivedilikle değiştirilmesi gereken maddeler konusu-
na bu yazımızda değinip, Maden Yasası’nda izinler konusunda 
yeterli düzenlemelerin getirilmemesi, ruhsat güvencesini orta-
dan kaldıran hükümlerin çokluğu, bürokratik işlemlerin artırıl-
ması, mali mükellefiyetlerin ağırlığı gibi ana konularda fikrimizi 
açıklamanın yararlı olacağını düşünüyoruz. 

A- Maden Yasası’na Göre Alınacak İzinler
a- İzinler Konusunda Düzenlemeler Yapılmasının Ge-
rekçesi 
3213 sayılı Yasa’nın 5177 sayılı Yasa ile değişik 7’nci maddesinin 
madencilik faaliyetlerinde izinleri düzenleyen hükmü, Anayasa 
Mahkemesinin, 15.01.2009 gün E:2004/70, K:2009/7 sayılı kara-
rıyla iptal edilmiştir.

İptal kararının gerekçesinde; 3213 sayılı Maden Yasası’nın 7. 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve iptali istenen düzen-
leme ile belirtilen yerlerde yapılacak madencilik faaliyetlerinin, 
çevresel etki değerlendirmesi ve gayri sıhhi müesseselerle ilgi-
li hususlar dahil olmak üzere hangi esaslara göre yürütüleceği 
Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliğe bırakıldığı, 
Anayasa’nın 168. maddesi uyarınca, tabii servet ve kaynaklarla 
ilgili gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken usul ve esasların 
yasayla düzenlenmesinin zorunlu olduğu, bununla birlikte, kı-
yılarda sahil şeritlerinden yararlanma imkan ve şartları ile tarih, 
kültür ve tabiat varlıkları ve değerlerinden özel mülkiyet konusu 
olanlara getirilecek sınırlamaların da Anayasa’ya uygun olmak 
koşuluyla yasayla düzenlenmesinin Anayasa’nın 43. ve 63. mad-
deleri gereği olup, buna göre belirtilen yerlerdeki madencilik 
faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin esasların yasada düzenlen-
mesi gerekirken iptali istenen kural ile bu hususlara ilişkin dü-
zenlemenin Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliğe 
bırakılmasının Anayasa’nın 43., 63. ve 168. maddelerine aykırı 

olduğu, denilmiştir. Anayasa Mahkemesi kararı, 11.06.2009 gün 
27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anayasa Mahkemesinin yukarıda aktarılan 15.01.2009 günlü 
iptal kararından sonra, 3213 sayılı Maden Yasası’nın 7’nci mad-
desine göre, Bakanlar Kurulunun 24.05.2005 gün ve 2005/9013 
sayılı kararı ile Resmi Gazete’nin 21.06.2005 gün 25852 sayılı 
nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren Madencilik Faaliyet-
leri İzin Yönetmeliği ve bu Yönetmelikte değişiklik yapılmasına 
ilişkin olarak 21.04.2007 gün 26500 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren Madencilik Faaliyetleri İzin Yönet-
meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in iptali ve 
öncelikle yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davalar-
da, Danıştay 8. Dairesinin, 10.02.2009 günlü kararlarıyla önce 
ilgili maddelerin yürütmesinin durdurulmasına sonrasında da 
iptallerine hükmedilmiştir. Böylece izinler konusunda gerek 
ruhsat sahipleri gerekse kamu kurumları hareketsiz kalmıştır.

5995 sayılı Yasa’nın hazırlanmasına, Maden Yasası’nın izin-
lerle ilgili maddesinin Anayasa Mahkemesince iptali ve izin-
lerle ilgili düzenlemeler getiren Madencilik Faaliyetleri İzin 
Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinin Danıştay tarafından yürüt-
mesinin durdurulması gerekçe olmuştur.

5995 sayılı Yasa’nın 
Genel Gerekçesinde; 
“….Madencilik sektö-
ründe yer seçme şansı-
nın olmaması, maden-
lerin oluştukları yerde 
üretilmesini zorunlu 
kılmaktadır.……” de-
nilmektedir.

Madencilik sektörü, 
sanayinin ve ekonomi-
nin diğer sektörlerinin 
ihtiyaç duyduğu temel 
girdileri sağlar ve bu-
nun paralelinde yeni 
istihdam imkanları 

Hukuk Soru
Cevap Köşesi

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

Maden Hukuku
www.madencilik-turkiye.com
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yaratır. Bunu günlük yaşamımızın her aşamasında görmekteyiz. 
Örneğin, kullandığımız kalem ve kağıttan, bindiğimiz ulaşım 
araçlarına kadar her türlü araç ve gereçlerde madenler temel 
girdi olarak tüketilmektedir. Bu nedenle, önemli altyapı yatırım-
ları, çağdaş teknoloji, pazarlama ve finansman yöntemlerinin 
gelişmesi madencilik sektörü ile paralellik arz eder ve yaygınla-
şır. Diğer yandan, madenlerin hammadde olarak kullanılması so-
nucu ortaya çıkarılan ürünler, ülkelere döviz kazandıran önemli 
bir kaynaktır. Bu nedenle, bugünün gelişmiş ülkelerinin hemen 
hepsinde madencilik sektörü, ekonomik kalkınmayı başlatıp 
öncü sektör görevi yüklenmiştir. Bu sektörde meydana gelebile-
cek bir aksaklık, ekonominin diğer bütün kesimlerini doğrudan 
veya dolaylı olarak etkiler.

Madencilik sektörünü diğer sektörlerden ayıran önemli özellik-
lerden bir diğeri ise madenlerin doğada milyonlarca yıl süren 
bir zaman dilimi içinde doğal olarak ve sınırlı miktarda oluşma-
sı ve tükendikten sonra insan eliyle yeniden üretilememesidir. 
Madenlerin yenilenemez olmalarının yanı sıra bulunduğu yerde 
üretilmesi gibi sektöre özgü bir zorunluluğu bulunmaktadır. Ma-
denlerin üretilmesi için yer seçme tercihi yoktur. Bu özellik ol-
mamasından dolayı ya oluştuğu yerden üretilerek ülke yararına 
sunulması ya da göz ardı edilerek bu temel kaynağın yer altında 
kalması gerekir. Hiçbir ülke tarafından doğal kaynaklarının atıl 
kalmasının tercih edilmeyeceği açıktır.

Bunun yanı sıra, madencilik sektörünün istihdam yoğun bir sek-
tör olması, hizmet ile ana ve yan sanayi sektörlerini teşvik etme-
si, bölgesel ve yerel kalkınmayı ön plana çıkararak hem işsizliği 
önlemesi hem de göçü azaltması ve yer altından çıkarıldığı anda 
yüzde yüz katma değer yaratması gibi özellikleri nedeniyle ülke 
kalkınmasında büyük rol oynamaktadır. Bu nedenlerle, ma-
denciliğin söz konusu olduğu durumlarda, maden üretimini 
kısıtlayıcı plan ve politikaların daha esnek bir yaklaşımla oluş-
turulması ve ayrıca mevzuatlarda yasaklayıcı hükümler yerine 
gerekli bilimsel ve teknik tedbirlerin aldırılması suretiyle ma-
dencilik faaliyetlerine izin verilmesi gerekmektedir.

Madencilik faaliyetlerinin sürdürülmesi için alınması gere-
ken izinler ile ilgili usul ve esasların belirlendiği Kanun ve Yö-
netmelik hükümlerinin iptal edilmesi ya da yürütülmesinin 
durdurulması nedeniyle, bazı alanlarda madencilik faaliyet-
lerinin hangi esaslara göre yürütüleceği ve bu esaslarla ilgili 
olarak bakanlık ve diğer kamu kurumlarının vereceği izinlere 
dair usul ve esasların neler olduğu konusunda belirsizlik ve 
yasal boşluk ortaya çıkmıştır. Madencilik faaliyetinin gerçek-
leştirildiği ormanlık alanlardaki izinler ve işyeri açma ve ça-
lışma ruhsatlarının alınması hususu ile ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarında oluşan tereddütler nedeniyle bu izinler veril-
mediğinden, sanayinin temel hammadde girdisini sağlayan 
madencilik sektörü sıkıntılı bir noktaya gelmiştir. Ortaya çıkan 
bu yasal boşluğun acilen giderilmesi, Anayasa Mahkemesinin 
yukarıda anılan kararı gereğince zorunlu bulunmaktadır. 

Bu nedenle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararında belirtilen 
gerekçelere uyumlu olacak şekilde 3213 sayılı Maden Yasası’nın 
iptal edilen maddeleri ile uygulamada acilen çözmek, üretilme-
si gereken bazı maddelerinde değişiklik yapılarak mevcut yasal 
boşluğun giderilmesi ve madencilik faaliyetlerinin etkin bir şe-
kilde devamının sağlanması amacıyla bu Tasarı hazırlanmıştır.”, 
denilmiştir. 

Yukarıda aktarılan genel gerekçe ile 3213 sayılı Yasa’ya 5995 sayı-
lı Yasa’yla getirilen değişikliklerin örtüştüğünü söylemek zordur. 
Madenlerin gruplandırılması, Tanımlar, Maden Teşvik Tedbirleri, 

Beyan Usulü, Üretim ve Sevkiyat, Harç-Teminat-Cezalar, Devlet 
Hakkı ve Özel İdare Payı, İlk Müracaat ve Ruhsatlandırma, Ara-
ma Faaliyeti, İşletme Ruhsatı ve Madenin İşletilmesi, İşletme 
Faaliyeti, İhale, Teknik Nezaret, Ruhsatın Hükümden Düşmesi 
ve Alınacak Tedbirler, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü-
ğü Hizmetleri ile İlgili Haklar gibi Maden Yasası’nın izinlerle ilgisi 
bulunmayan maddeleri yanında 3213 sayılı Yasa’ya eklenen iki 
ek maddede de izinlerle ilgili bir düzenleme getirilmemiştir. Ko-
nulan geçici 7 maddeden sadece biri olan Geçici 16’ncı Madde 
izinlerle ilgilidir ve müktesep hakları ortadan kaldıracak şekilde 
geçmişe etkili hükümler taşımaktadır. Bu madde esas alınarak 
birçok maden işletme ruhsatının iptali yapılmıştır. 

Sözün özü, 5995 sayılı Yasa’nın konuluş gerekçesinde Maden 
Yasası’nda izinlerle ilgili düzenlemeler getirileceği ifade edilse 
de tam aksi bir durum ortaya çıkmış, Madencilik Faaliyetleri İzin 
Yönetmeliği’nde düzenleme konusu edilen birçok hüküm Ma-
den Yasası’na alınmamıştır.

b- Maden Yasası’nın 7. Maddesi İzinler Konusunda Ye-
tersizdir
3213 sayılı Maden Yasası’nın 7’. maddesine göre, Bakanlar Ku-
rulunun 24.05.2005 gün ve 2005/9013 sayılı kararı ile Resmi 
Gazete’nin 21.06.2005 gün 25852 sayılı nüshasında yayımlana-
rak yürürlüğe giren Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği ve 
bu Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin olarak 21.04.2007 
gün 26500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Yönetmelik düzenlemelerine bakıldığında, maden-
cilik faaliyetlerinde alınacak izinlerin detaylı olarak açıklandığı 
görülür. Sözü edilen Yönetmeliğin izinlerle ilgili maddelerinin 
iptali sonucu, izinlerle ilgili kurallara 5995 sayılı Yasa ile Maden 
Yasası’nın 7. maddesinde kısmen yer verilmiştir. 

Maden Yasası’nda 5995 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikte, Ana-
yasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarındaki gerekçeler dikkate 
alınarak izinler konusunda gerekli ve yeterli düzenlemeler ya-
pılıp, maden işletme faaliyetlerinin önü açılabilir, izin verecek 
kamu kurumlarının izin verme işlemlerinin çerçevesi çizilerek 
keyfi işlemler yapmalarının önüne geçilebilirdi. Bu yapılmadığı 
gibi maden ruhsat sahibi, özellikle izin verecek kamu kurumları 
karşısında yalnız bırakılmış, bu kurumların hukuka aykırılıkları 
mahkeme kararları ile sabit olan işlemlerine seyirci kalınmıştır.

c- Maden Yasasında Zorunlu İzinler
Maden işletme ruhsatının alınmasından itibaren, işletme faa-
liyetine başlayabilmek için, Yasa’nın 7. maddesinde belirtilen 
zorunlu izinlerin alınması gerekecektir. Temel üç izin ise, ÇED 
Belgesi, Mülkiyet İzni ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’dır. Bu 
izinler alınmadan, işletme ruhsatına işletme izni verilmeyecektir. 
İzinlerin işletme ruhsatı alınmasından itibaren üç yıl içinde ta-
mamlanmasının gerektiği, aksi takdirde işletme ruhsatının iptal 
edileceği de 5995 sayılı Yasa ile Maden Yasası’na girmiştir. 

d- Maden Yasasında Ruhsat ve İzin 
Daha önceki yazılarımızda Maden Yasası’nda “Ruhsat” ve “İzin”in 
ne anlama geldiğini açıklamıştık. Burada konuyu işletme ruhsat-
ları yönünden bir kez daha tekrarlarsak, Maden Yasası’nın tanım-
lar başlıklı 3. maddesinde;

İşletme Ruhsatı: İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için veri-
len yetki belgesi. 

İşletme İzni: Bir madenin işletmeye alınabilmesi için izin.  
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Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinde;

Maden İşletme Faaliyetleri: Üretime yönelik hazırlık çalışmaları 
ve üretim yapılması için gerekli faaliyetler, olarak tanımlanmıştır.
Yukarıda aktarılan tanımların İşletme Ruhsatı ve İşletme İzninin 
ne olduğunu tam olarak karşılamadığını düşünüyoruz.  

Ruhsat ve izin sözcüklerine, Maden Yasası ve uygulamalarında 
farklı anlamlar yüklenmiştir. Ruhsat; maden sahasını çevreleyen 
sınırları gösteren ve bu sınırlar içerisine aynı grup ruhsatların 
başkalarına verilmesini engelleyen bir bütün olarak kabul edilir-
ken, İzin; fiili olarak ruhsat sınırları içerisinde maden işletme faa-
liyetlerinin yapıldığı ya da yapılacağı yer olarak kabul edilmiştir. 
Ruhsat sahibi; ruhsat sahası sınırları içinde kalmak kaydıyla ve 
görünür rezervi belirlemek suretiyle işletme izin alanı oluştura-
bilir. İzin alanı işletme ruhsatı verilmesi aşamasında idare tara-
fından yerinde görülerek kesinleştirilir. Ancak, Yasa’nın 7. mad-
desinin zorunlu kıldığı izinlerin (ÇED, Mülkiyet, İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatı) alınmasından sonra bu alana işletme izni verilir. 
İşletme izni olmadan çalışılması halinde ise faaliyet durdurulur, 
teminat irad kaydedilir ve faaliyetin devam ettirilmesinin, itiyat 
haline getirilmesi durumunda da ruhsat iptal edilir. 

İşletme ruhsatı, işletme projesinin uyumluluğu sonucu ruhsat 
alanında görünür+muhtemel rezervin belirlenmesi üzerine ve-
rilen bir belge, işletme izni ise işletme ruhsatının alınmasından 
sonra Yasa’nın zorunlu kıldığı izinlerin alınarak üretim faaliyetle-
rinin yapılabileceği yer olarak tanımlanabilir. Elbette bu tanımla-
rın çok daha detaylı yapılmasında fayda vardır. Zira, görülmekte 
olan davalarda işletme ruhsatı ve işletme izninin farklı olduğunu 
öncelikle anlatmak zorunda kaldığımızı burada ifade etmek is-
terim. Bu itibarla; İşletme Ruhsatı, İşletme İzni ve Maden İşletme 
Faaliyetleri tanımlarının Yasa’da çok açıklayıcı şekilde yapılması, 
tanımlar arasında çakışma, ikilem ve girişim olmamasına da dik-
kat edilmesi gerekecektir. 

İdari para cezasına konu olan bir davada, mahkemece bilir-
kişi incelemesi yaptırılmış, bilirkişinin verdiği raporda Maden 
Yasası’nda yer almayan çıkarımlarda bulunulduğu görülmüştür. 
Burada birkaç örnek vermek yararlı olacaktır. “Arama ruhsatı 
hiçbir şekilde maden üretimi yapılmasına tek başına dayanak 
oluşturmaz.”, “Beyan usulünün işletme faaliyeti başladıktan son-
ra yapılacak iş olduğu,”, “Usulsüz beyanın ya da noksan beyanın 
işletme ruhsatına bağlanmış ve işletme izni alınmış sahalarda 
söz konusu olabileceği,”, “İşletme ruhsatına işletme izninin İl Özel 
İdaresince verileceği,”, “İşletme İzninin, işletme organizasyonu-
nun sıhhi şartları ile alakalı bir terim olduğu,”, denilmiştir.

Tırnak içinde verilen ifadeler 02.03.2012 tarihli bir bilirkişi rapo-
rundan alınmıştır. Bu ifadelerin tamamının yanlış olduğunu bu-
rada belirtmek isterim. Bu nedenle, tanımların Maden Yasası’nda 
eksiksiz ve açıklayıcı olması çok yararlı olacaktır.

İşletme izni için alınması gereken üç temel izin belgesi de; ÇED, 
Mülkiyet ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’dır. 

i- ÇED Belgesi
Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lüklerine başvuru yapılır. Müdürlük faaliyet alanını tetkikten 
sonra ilgili kurumlardan görüş sorar. Bu kurumlar, Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, 
Orman Bölge Müdürlüğü, İl Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdare Mü-
dürlüğü gibi kurumlardır. Faaliyet durumu göz önüne alınarak 
başka kurumlardan da görüş istendiği olmaktadır. Bu kurumlar, 

Merkez Jandarma Komutanlığı, Kadastro Müdürlüğü, Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlü-
ğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, Ka-
rayolları Bölge Müdürlükleri gibi kurumlardır. Kurumların uygun 
görüşünden sonra, ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi uyarınca 
ÇED Gerekli Değildir Belgesi verilmektedir.

ÇED Olumlu Belgesi için, ÇED raporu hazırlanıp, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı Çevre Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılmakta, 
Genel Müdürlük tarafından başvuru incelenerek ilgili görülen 
kurumlara ÇED dosyası dağıtılmaktadır. Faaliyet alanına en ya-
kın yerleşim biriminde “Halkın Katılım Toplantısı” yapılmakta, 
bu toplantıya kurumların katılması ihtiyari olmaktadır. Halkın 
Katılım Toplantısı sonrası Genel Müdürlükte yapılan toplantıya 
kurumlar katılarak görüş bildirmekte ve sonuçta, ÇED Olumlu ya 
da ÇED Olumsuz Belgesi düzenlenmektedir.

Uygulamaların çoğunda, ÇED Belgesi olmadan mülkiyet ve İşye-
ri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmemektedir.

ii- Mülkiyet İzinleri
Sahipli arazilerde mülk sahibinden, orman arazilerinden orman 
idaresinden izin istendiği gibi bunun yanında izne tabi olan di-
ğer alanlarda da izin alınması gerekmektedir. Mülk sahibinden 
iznin yazılı olarak alınması lazımdır. İşletme izni istenen alanın 
Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında olması halinde bu durumun belgelendirilmesi yeterlidir.
Mera alanlarında durum biraz farklı olup, mera tahsis amacının 
değiştirilmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından istenmek-
te, Bakanlığın uygun bulmasından sonra dosya valiliğe gönde-
rilmektedir. 

iii- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 05.6.2004 gün 25483 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanan, Maden Yasasında ve Bazı Yasalarda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5177 sayılı Yasa ile 3213 sayılı Yasa-
da zorunlu hale gelmiştir. 

21.06.2005 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Madenci-
lik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’nin 77 - 82. maddeleri uyarınca, 
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi hakkında yetkili kamu 
kurumları ve söz konusu iznin nasıl ve ne şartlarla verileceği ko-
nusunda düzenlemeler yapılmıştı. 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesinde çıkan sorunlar üze-
rine, 21.04.2007 gün 26500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması-
na İlişkin Yönetmelikle, Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği-
nin, 77 - 82 maddelerine değişiklikler getirilmiş, verilecek izinle 
ilgili tüm çerçeve ayrıntılı olarak bu değişikliklerde yer almıştır.

10.06.2010 günlü 5995 sayılı Yasanın 3. maddesiyle İşyeri Açma 
ve Çalışma Ruhsatlarının İl Özel İdareleri tarafından verileceği 
kural altına alınmıştır.

12.11.2012 günlü ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi 
ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 06.12.2012 
gün 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-
miştir. Sözü edilen Yasa’nın 3. maddesi 7. fıkrasında; 3213 sayılı 
Yasa’ya göre maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı 
ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatına 
ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldı-
rıldığı illerde valiliklerce yürütülür, denilmiştir. 
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Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/kg)

TKİ

Oca. 2013 Orhaneli 18-100 mm yıkanmış 175 BLİ 3.792

Oca. 2013 Keles krible +40 mm 130 KLİ 2.766

Oca. 2013 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 265 Kütahya - Tavşanlı (GLİ) 5.228

Oca. 2013 Ilgın Parça 110 ILİ 2.970

Oca. 2013 S.Kısrakd. yıkanmış+18mm 265 Manisa - Soma ( ELİ ) 4.790

Oca. 2013 Kısrakdere krible+20mm 300 Manisa - Soma ( ELİ ) 5.036

Oca. 2013 Soma Deniş yıkanmış+18 mm 202 Manisa - Soma ( ELİ ) 3.991

Oca. 2013 Çan krible+30 mm (torbalı) 202 ÇLİ 4.537

Oca. 2013 Yatağan krible + 30 mm 106 Muğla - Yatağan ( GELİ ) 2.701

Oca. 2013 Milas Parça 102 Muğla - Yatağan ( GELİ ) 2.860

TÜRKİYE - TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat (TL/
Ton-KDV 

Hariç)
Yer

Kalori 
(kcal/kg)

Oca. 2013 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6650

Oca. 2013 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 KOZLU MÜ. LAVUARI 6650

Oca. 2013 18/150 PARÇA (DÖKME) 360 KA. MÜ.(ÇATALAĞZI) LAV. 6650

Oca. 2013 18/150 PARÇA (DÖKME) 370 ARMUTÇUK MÜ.LAVUARI 6650

Oca. 2013 18/150 PARÇA (DÖKME) 340 AMASRA MÜ. LAVUARI 6000

TÜRKİYE KROM - MANGAN CEVHER FİYATLARI

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et.com

4.Oca.13 Krom cevheri (CIF - Çin) 280-290 260-270 USD / dmt

4.Oca.13 Krom cevheri (CIF - Çin) 260-270 240-245 USD / dmt

4.Oca.13 Krom cevheri (CIF - Çin) 235-245 220-230 USD / dmt

4.Oca.13 Krom cevheri (CIF - Çin) 205-215 195-205 USD / dmt

4.Oca.13 Krom cevheri (CIF - Çin) 190-200 175-185 USD / dmt

4.Oca.13 Krom cevheri (CIF - Çin) 185-195 170-180 USD / dmt

4.Oca.13 Manganez cev. (CIF - Çin) 5,0-5,2 5,0-5,2 USD / dmtu

4.Oca.13 Manganez cev. (CIF - Çin) 4,8 4,8 USD / dmtu

4.Oca.13 Demir cev. (CIF - Çin) 142-144 123-125 USD / dmtu

4.Oca.13 Demir cev. (CIF - Çin) 121-123 103-105 USD / dmtu

4.Oca.13 Demir cev. (CIF - Çin) 102-104 83-85 USD / dmtu

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

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

Ekonomi
www.madencilik-turkiye.com

DEĞERLİ METALLER (PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son 
Fiyat

Değişim 
%

Yıl Sonu Fiyatı 
(31.Aralık.2012)

Birim

CM
E G

roup

5.Oca.13 Altın 1686,60 1,65 1659,30 USD / tr. oz

5.Oca.13 Gümüş 31,08 3,53 30,02 USD / tr. oz

5.Oca.13 Platinyum 1569,00 1,82 1541,00 USD / tr. oz

5.Oca.13 Rodyum 1250,00 4,17 1200,00 USD / tr. oz

5.Oca.13 Palladyum 709,00 2,75 690,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%   
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2012)
Birim

London M
etal Exchange

5.Oca.13 Aluminyum 2093,00 2,35 2045,00 USD / ton

5.Oca.13 Bakır 8084,50 3,94 7778,00 USD / ton

5.Oca.13 Çinko 2086,50 1,58 2054,00 USD / ton

5.Oca.13 Kalay 24345,00 4,96 23195,00 USD / ton

5.Oca.13 Kurşun 2384,00 3,74 2298,00 USD / ton

5.Oca.13 Nikel 17420,00 2,41 17010,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2012)
Birim

N
orthernM

iner

2.Oca.13 Antimuan 12100,00 -2,02 12350,00 USD / ton

2.Oca.13 Bizmut 8,65 0,00 8,65 USD / lb.

2.Oca.13 Civa 1850,00 0,00 1850,00 USD /şişe

2.Oca.13 İridyum 1050,00 2,44 1025,00 USD / tr. oz

2.Oca.13 Kadmiyum 0,91 0,00 0,91 USD / lb.

2.Oca.13 Kobalt 10,80 0,00 10,80 USD / lb.

2.Oca.13 Magnezyum 3200,00 -3,76 3325,00 USD / ton

2.Oca.13 Manganez 2665,00 0,00 2665,00 USD / ton

2.Oca.13 Molibden 26000,00 0,97 25750,00 USD / ton

LM
E

2.Oca.13 Rutenyum 90,00 12,50 80,00 USD / tr. oz

2.Oca.13 Selenyum 45,00 0,00 45,00 USD / lb.

2.Oca.13 Tantal 125,00 0,00 125,00 USD / lb.

2.Oca.13 Tungsten 310,00 -7,46 335,00 USD / ton

2.Oca.13 Uranyum 43,50 0,00 43,50 USD / lb.

U
XC

2.Oca.13 Vanadyum 6,00 14,29 5,25 USD / lb.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiy. 
(31.Ara.12)

Birim

H
EFA

 Rare earth

20.Ara.12 Lantanyum Metal ≥ 99% 28,00 0,00 28,00 USD / kg

20.Ara.12 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 13,00 0,00 13,00 USD / kg

20.Ara.12 Seryum Metal ≥ 99% 25,00 0,00 25,00 USD / kg

20.Ara.12 Seryum Oksit ≥ 99.5% 12,00 0,00 12,00 USD / kg

20.Ara.12 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 120,00 0,00 120,00 USD / kg

20.Ara.12 PraseodmiyumOksit ≥99.5% 95,00 0,00 95,00 USD / kg

20.Ara.12 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 115,00 0,00 115,00 USD / kg

20.Ara.12 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 77,00 0,00 77,00 USD / kg

20.Ara.12 Samaryum Metal ≥ 99.9% 55,00 0,00 55,00 USD / kg

20.Ara.12 Europyum Oksit ≥ 99.5% 2150,00 0,00 2150,00 USD / kg

5.Tem.12 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 210,00 0,00 210,00 USD / kg

20.Ara.12 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 75,00 0,00 75,00 USD / kg

20.Ara.12 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 2500,00 0,00 2500,00 USD / kg

20.Ara.12 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 1750,00 0,00 1750,00 USD / kg

20.Ara.12 Disporsiyum Metal ≥ 99% 1100,00 0,00 1100,00 USD / kg

20.Ara.12 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 975,00 0,00 975,00 USD / kg

5.Tem.12 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 275,00 0,00 275,00 USD / kg

20.Ara.12 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 77,00 0,00 77,00 USD / kg

20.Ara.12 İtriyum Metal ≥ 99.9% 120,00 0,00 120,00 USD / kg

20.Ara.12 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 50,00 0,00 50,00 USD / kg

20.Ara.12 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 15000,00 0,00 15000,00 USD / kg

20.Ara.12 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 7200,00 0,00 7200,00 USD / kg

20.Ara.12 Mixed Metal ≥ 99% 17,00 0,00 17,00 USD / kg



İMKB’de İşlem Gören Madencilikle İlişkili Şirketler

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

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31.12.2011 04.01.2013

HZNDR 4,06 3,15 -22,41 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ AŞ

IHLAS 1,05 1,24 18,10 İHLAS HOLDİNG AŞ

IHMAD 2,98 5,12 71,81 BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET AŞ

IPEKE 3,39 5,98 76,40 İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜR.AŞ

IZMDC 5,24 3,96 -24,43 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ

IZOCM 40,10 43,00 7,23 İZOCAM AŞ

KCHOL 6,02 9,54 58,47 KOÇ HOLDİNG AŞ

KONYA 322,00 337,00 4,66 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

KOZAA 3,20 5,64 76,25 KOZA ANADOLU MET.MADEN.İŞLETM. AŞ

KOZAL 34,30 43,50 26,82 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AŞ

KRDMA 1,15 1,44 25,22 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMB 1,75 2,04 16,57 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMD 0,91 1,28 40,66 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KUTPO 2,28 2,24 -1,75 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ AŞ

METRO 0,57 0,50 -12,28 METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIM.HOLD.AŞ

MRDIN 6,26 5,44 -13,10 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET AŞ

NUHCM 10,06 11,05 9,84 NUH ÇİMENTO SANAYİ AŞ

PRKME 5,44 6,30 15,81 PARK ELEKT.MADENC.TEKS.SAN. VE TİC.AŞ

SARKY 5,00 2,77 -44,60 SARKUYSAN ELEKTRO.BAK.SAN.VE TİC.AŞ

SISE 2,77 3,15 13,72 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI AŞ

SODA 3,17 2,51 -20,82 SODA SANAYİİ AŞ

TRKCM 2,39 2,73 14,23 TRAKYA CAM SANAYİİ AŞ

UNYEC 4,19 5,52 31,74 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

USAK 1,44 1,40 -2,78 UŞAK SERAMİK SANAYİİ AŞ

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31.12.2011 04.01.2013

ADANA 3,81 3,87 1,57 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADBGR 2,72 2,70 -0,74 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADNAC 0,71 0,74 4,23 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

AFYON 84,00 72,75 -13,39 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.AŞ

AKCNS 7,56 11,50 52,12 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.AŞ

ALKIM 6,50 12,75 96,15 ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ

ANACM 2,77 2,88 3,97 ANADOLU CAM SANAYİİ AŞ

ASLAN 53,25 41,20 -22,63 ASLAN ÇİMENTO AŞ

BOLUC 1,42 1,52 7,04 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

BSOKE 1,43 1,45 1,40 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

BTCIM 6,70 6,72 0,30 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.AŞ

BUCIM 4,85 5,00 3,09 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI AŞ

BURCE 7,28 6,82 -6,32 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.AŞ

CEMAS 1,31 1,19 -9,16 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ AŞ

CEMTS 1,20 1,18 -1,67 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.AŞ

CIMSA 7,76 9,54 22,94 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

CMBTN 53,75 48,10 -10,51 ÇİMBET.H.BT.VE PRE.Y.ELEM.SAN.VE TİC.AŞ

CMENT 8,10 7,82 -3,46 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.AŞ

DENCM 9,58 10,50 9,60 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET AŞ

EGSER 1,77 2,15 21,47 EGE SERAMİK AŞ

EREGL 2,11 2,54 20,38 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.AŞ

GOLDS 0,56 0,51 -8,93 GOLDAŞ KUYUMCULUK SANAYİ İT.İH.AŞ

GOLTS 60,75 64,00 5,35 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. VE TİC. AŞ
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Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

5 - 7 Şubat III. Uluslararası Mermer ve Doğaltaşlar Kongresi İzmir 
www.jmo.org.tr/etkinlikler/mermer/ 

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

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

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

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

15 - 17 Mayıs Türkiye 19. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve 
Sergisi Ankara www.ipetgas.org

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

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

5 - 6 Haziran ECROFI - XXII, 22. European Current Research On Fluid Inc-
lusions (22. Avrupa Sıvı Kapanımlarda Mevcut Araştırmalar Konferansı 
Antalya www.ecrofi2013.org

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

3 - 6 Eylül Uluslararası Gözenekli ve Toz Malzemeler Sempozyumu ve 
Sergisi PPM 2013 (International Porous and Powder Materials Symposi-
um and Exhibition) İzmir http://www.ppm2013.org/

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

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

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

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

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 (Glob-
al Mining Water Management 2013) Las Vegas, ABD 
www.mining-water-management.com

30 Ocak - 2 Şubat Afrika Madencilik Kongresi (African Mining Con-
gress) Livingstone, Zambiya minellc.com/amc13/

4 - 7 Şubat Güney Afrika Madencilik Konferansı (Mining Indaba) Cape 
Town, Güney Afrika www.miningindaba.com/

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

12 - 13 Mart Maden ve Kaynaklar Stratejik Yönetimi, Muhasebe, Fi-
nans 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

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

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

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

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

16 - 18 Nisan Avrupa Altın Forumu (European Gold Forum) Zürih, 
İsviçre www.europeangoldforum.org/egf13/

5 - 8 Mayıs CIM 2013 Toronto, Kanada web.cim.org/toronto2013beta/

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

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

17 - 21 Haziran EXPONOR Chile 2013 Antofagasta, Şili www.exponor.cl

20 - 21 Haziran Fiziksel Ayırma 2013 (Physical Separation ‘13) Corn-
wall, 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 Aus-
tralian 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, Avus-
tralya www.ausimm.com.au/metplant2013/

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

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

20 - 23 Ağustos Uluslararası Asya-Pasifik Madencilik Fuarı (AIMEX) 
Sidney, Avustralya www.aimex.com.au

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

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

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

22 - 25 Ekim Çin Kömür ve Madencilik Fuarı (China Coal & Mining 
Expo) Beijing, Çin www.chinaminingcoal.com

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

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

Sayfa    Firma
17 Anadolu Flygt / anadoluflygt.com.tr

71 Atalay Makine / atalaysondajmak.com.tr

99 Avrasya - Mena Zirvesi / ebysummits.com

5, 9, 56, 57 Barkom / barkomltd.com

77 bauma 2013 / bauma.de

61 Besson / besmuhendislik.com.tr

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

39 Çayeli Bakır İşl. / inmetmining.com

13 Doğanak Koll. Şti. / doganak.com

89 Ebro Armaturen / ebro.com.tr

53 Ecs Kimya / ecskimya.com

59 Eczacıbaşı Esan / esan.com.tr

73 Esit Elektronik / esit.com.tr

Sayfa    Firma
45 Fe-Ni Madencilik / fenimining.com

79 Gemcom / gemcomsoftware.com

21 Günhan Ark / gunhanark.com

35 Jeodrill / jeodrill.com

103 Komatek / sada.com.tr

Ön Kapak Komatsu / komatsu.com.tr

A. Kapak Mapek / mapek.com

27 Maxam Anadolu / maxam.com.tr

7 Metso / metso.com

41 MineRP / minerpsolutions.com

93 Minex / izmirfair.com.tr

83 Netcad / netcad.com.tr

Ön Kapak İçi Ortadoğu Sondaj / ortadogusondaj.com

Sayfa    Firma
75 Pena Maden /penamaden.com

11 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

31 Sandvik / sandvik.com

15 Soma Holding / somaholding.com

 3 Soneksan Sondaj / soneksan.com

23 Son-mak / son-mak.com.tr

8 Sözer İş Güvenliği / sozeroptik.com

1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr

19 Süzerteks / süzerteks.com.tr

37 Şen plastik / senplastik.com

63 Teksomak / teksomak.com

91 Turkey Min.Fin.Inv.Sum. / ebysummits.com

25 Vtg Holding / vtg.com.tr

Reklam İndeksi

Seri İlanlar
www.madencilik-turkiye.com

www.tsurumipompa.com 

                                                                                                                                                     
 

                                

 

 

 

 

        

   

 

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. 

İletişim: klinometre@gmail.com

Türkiye Mineral Arama

Sınırsız Projeler, 
   Mükemmel Arge

www.turkeymineral.com
Gsm: 0536 212 93 08

 • 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

Maden 
Sahaları
Tanıtım 
Bülteni
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