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Bu  Ay
Maden Türkiye 2012

fuarına güçlü bir katılım 
gerçekleştiren, ayrıca fuarda
Levent 2002 RX-5 ve Levent 

3003 adında iki yeni
modelini görücüye çıkaran 

SON-MAK Makina, daha 
geniş bir ürün yelpazesi 
ile birlikte müşterilerine 

ihtiyaçları doğrultusunda
alternatifler sunabilmeyi 

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

Yazılar word formatında, ilgili resimler ve çizimler yazıdan ayrı bir şekilde, yüksek çözünür-
lükte (minimum 300 dpi) jpg, bmp, tiff resim formatlarında gönderilecektir. Yazılar e-posta 
aracılığı ile info@madencilik-turkiye.com adresine veya CD ile yayın idare merkezi adresine 
gönderilebilir. Gerekli görüldüğü takdirde yazılarda düzeltme istenebilir. Bu durumda yazar 
ile iletişime geçilecektir. Posta ile gönderilen yazılar dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın 
yazarına iade edilmez. 
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Bilindiği gibi ülkemizde halen, rezervi uluslararası standartlarda belirlenmiş madenlerin 
sayısı oldukça az. Sınırlarımız içerisinde irili ufaklı pek çok işletme yer almasına rağmen 
bu işletmelerin büyük bölümünde rezerv miktarları kesin olarak bilinmiyor. Yani maale-
sef rezerv güvenilirliğimiz uluslararası standartlarda değil. Hal böyle olunca rezerv güve-
nilirliği olmayan maden şirketlerinin, finans kuruluşlarından ve büyük sermaye grupla-
rından finans kaynağı bulması neredeyse imkansız durumda. 

Madencilikte önde gelen ülkelere baktığımızda hepsinin bir ulusal raporlama örgütünün 
mevcut olduğu görülmektedir. Avustralya’nın JORC, Kanada’nın CIM, Şili’nin National 
Committee, Avrupa’nın PERC, Rusya’nın NAEN, Güney Afrika’nın SAMCODE, Amerika’nın 
SME’si vardır. Ayrıca bu ülkeler, bu örgütler aracılığı ile CRIRSCO (Committee for Mineral 
Reserves International Reporting Standards)’da temsil edilmektedir. 

CRIRSCO ise kaynak/rezerv tespiti için uluslararası raporlama standartlarını yöneten 
bir komitedir. Komite, ülkelerin ya da ülke gruplarının mineral raporlama standartlarını 
üreten ve bunun yönetiminden sorumlu olan, yukarıda da saydığımız, ulusal raporlama 
kurullarının temsilcilerinden oluşur. CRIRSCO tarafından, bu ülkelerin deneyimlerini yay-
gınlaştırmak amacıyla, raporlama yönetmeliklerini esas alan bir uluslararası raporlama 
şablonu geliştirilmiştir. 

Ülkemizde de son yıllarda ulusal standartların oluşturularak rezerv güvenilirliğinin sağ-
lanması ve bunun CRIRSCO kalıbı ile uyumlaştırılması çalışmalarının sürdürüldüğünü 
biliyorduk. Geçtiğimiz günlerde bu çalışmayla ilgili hazırlanan bir kanun tasarısı tasla-
ğı, konuyla ilgili kurumlarla paylaşıldı. Taslak incelendiğinde “Madencilik Akreditasyon 
Komitesi (MAK)” adındaki komitenin, ulusal raporlama örgütümüz olması için çalışıldığı 
anlaşılıyor.

Aslında Kanun taslağını incelediğimizde tartışılacak çeşitli noktalar bulunduğu da görü-
lüyor. Taslaktaki bu noktalar ayrı bir yazının konusu olacağından burada değinmeyece-
ğim. Ancak ulusal bir raporlama komitemizin olması ve bu komitenin CRIRSCO kalıbında 
faaliyet göstermesi sektörümüz için olumlu olacağı kanaatindeyim. 

Takip ettiğimiz kadarıyla sektörde faaliyet gösteren bazı kişilerin, böyle bir oluşumun, 
kendi işlerine fazladan yük getireceğini düşündüklerini ve bu oluşumdan hoşnut olma-
dıklarını öğrendik. Kişilerin şahsi çıkarlarını bir kenara koyup, sektörün genel çıkarlarını 
göz önünde bulundurması, MAK’ın kurulmasına engel olmak yerine, ülke madenciliğine 
en faydalı olacak şekilde bir komitenin oluşturulması için çalışması gerekiyor. Çünkü sek-
törün çıkarları aslında ülkemizin çıkarları anlamına gelmektedir.

Aslında hepimizin aynı şekilde MAK’ı desteklemesi ve yapıcı eleştirilerle sektörün fay-
dasına olacak bir komitenin kurulması için çaba sarf etmesi, sektörün gelişmesi için çok 
önemli. Uluslararası piyasalarda kabul gören maden rezervlerine sahip olabilmemizin 
MAK benzeri bir komite oluşturmamızdan ve CRIRSCO kalıbına uygun olarak hareket et-
memizden geçtiğini unutmamalıyız. 
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Madencilik Sektörü 
İhracatını % 46 Oranında Artırdı 
Madencilik sektörü 2013 yılına ihracat konusunda hızlı bir giriş 
yaptı. Sektör ihracatını geçen yılın Ocak ayına göre % 46 artıra-
rak, tüm sektörler içinde ihracatını en fazla arttıran üçüncü sek-
tör oldu. İhracatımızın artışında en dikkat çeken ülke % 829 artış 
ile Libya olurken, onu Romanya, Bulgaristan ve Çin takip etti.
İhracat hedeflerini 2013 yılında yüksek tutan Türkiye, 2013 yılı 
Ocak ayında 396 milyon USD’lik gelir elde etti. Sektör, sene ba-
şında belirlenen yıllık 4,5 milyar USD’lik ihracat hedefine odak-
lanmış durumda.
En yüksek artışın Libya’ya olduğu Ocak ayında Çin’e yapılan ih-

racat, geçen yılın aynı dönemine göre % 124 artarak 222 milyon 
USD olarak gerçekleşti. Böylelikle Çin, toplam ihracat rakamın-
dan % 56 pay almış oldu. Yine aynı dönemde Romanya’ya ya-
pılan ihracat bir önceki yıla göre % 413 artarken, Bulgaristan‘a 
yapılan ihracattaki artış % 395 olarak kayıtlara geçti.
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Mehmet 
Özer’in bu veriler ışığında yaptığı açıklamada, Ocak ayı ihraca-
tının 2013 yılı için ışık verdiğini, bu artışın yıl sonuna kadar % 
10’un altına düşmediği takdirde 2013 yılı toplam ihracat hedefi 
olan 4,5 milyar USD’nin çok üstüne çıkabileceğini aktardı.  

Şubat 2013

Ciner, Kazan’da
Sodayı Çinlilerle Üretecek 
Ciner Grubu ile Çinli Tianchen Corporation ile Ankara - Kazan’da 
yer alan ve toplam yatırım bedelinin 1,35 milyar USD’ye ulaşma-
sı beklenen soda külü tesisi ve elektrik üretim tesisinin yapımı-
na ilişkin anlaşma imzaladı. İmza töreni 11 Ocak’ta İstanbul’da 
gerçekleştirilirken Ciner Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay 
Ciner ile Tianchen Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Wang 
Zhiyuan imza törenine bizzat katıldı. Törene ayrıca Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da iştirak etti. 
Kazan Soda tesislerinde yılda 1,55 milyar USD ihracat hedeflenir-
ken tüm yatırım tamamlandığında üretim miktarının 2,7 milyon 
ton olması bekleniyor. Üretilecek sodanın oluşturulacak yeni de-

mir yolu ile taşınması planlanıyor.
İmza töreni sırasında konuşan Kazan Soda Yönetim Kurulu Başkanı 
Nedim Şener, Ciner Grubu’nun 53 ülkeye ihracat yaptığını hatır-
latarak “Soda külü ihracatında 1 milyar doları geçtik. Kazan’daki 
yatırımla toplamda 4,4 milyon ton soda külü üretimine ulaşacağız. 
Tesisin verimlilik oranı benzer fabrikalardan çok fazla. Yeni yatırım-
la birlikte soda külü üretiminde lider olacağız.” şeklinde konuştu.
Kazan Soda Tesisleri tamamlandığında, dünyanın soda külü 
üretilen en büyük madeni olacak. Ayrıca sahada kurulması 
planlanan yaklaşık 600 MW gücündeki santralde soda külün-
den çıkacak atık ısı ve doğalgazdan elektrik üretilecek. 

Ocak 2013

Etikrom, 
Üretimini Artırıyor 
Elazığ - Kovancılar’da bulunan Etikrom Tesisi’nde, geçen yıl bakıma 
alınan iki fırından birinin üretime başladığı, çalışmalarda sona geli-
nen ikinci fırının ise Şubat ayında üretime alınacağı açıklandı. İhlas 
Haber Ajansı’nın Tesisin Genel Müdür Yardımcısı Osman Biçer’den 
edindiği bilgiye göre geçen yıl sadece B tesisindeki fırınlarda 80 bin 
ton metal üretimi yapılırken, geçen yıl bakıma alınan A tesisindeki 
iki fırından birinin Ocak ayı içinde üretime açıldığı, ikinci fırının ise 
Şubat ayı içinde üretime alınacağı öğrenildi. Biçer “Fabrikamızda A 
ve B tesislerinde bulunan dört fırının birden devreye alınmasıyla 
tam kapasite üretim yapma imkanı bulacağız. Tesislerde geçen yıl 
80 bin ton metal üretimi gerçekleşmişti. Bu yıl A tesisindeki fırın-
ları da devreye alarak 130 bin ton metal üretimi gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz. Krom üretimi yıllık 600 - 700 bin ton arasında deği-
şiyor. Ülkemizin bu alanda dünyadaki konumunu geliştirme adına 
tesislerde yaptığımız yatırımlar devam ediyor. Etikrom olarak hem 
yaptığımız çalışmalarda ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağla-
manın hem de kalitemizi geliştirmek ve bu alanda dünyadaki en 
iyi firma konumuna gelmenin çabasını göstermeye devam ediyo-
ruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.  

Ocak 2013 Akdeniz Resources’in, 
İMKB’ye Açılma 
Çalışmaları Sürüyor
Kanada merkezli Mediterranean Resources, Türkiye’deki iştiraki 
Akdeniz Resources Madencilik AŞ’nin İMKB’de planlanan halka 
arzı için çalışmalarını sürdürüyor. Eylül 2012’de şirket tarafın-
dan dergimize yapılan açıklama ile duyurduğumuz halka arz 
çalışmaları kapsamında İş Yatırım’dan Mermet Urcu’nun da-
nışman olarak seçildiği öğrenildi. Akdeniz Resources’ın halka 
arzının İMKB’de gerçekleştirileceği, Şirket’in sermayesinin % 15 
artırılması ile yapılacak halka arzda yerli ve yabancı yatırımcı-
lara eşit miktarda hisse tahsis edileceği edinilen diğer bilgiler 
arasında yer alıyor.
Hatırlanacağı üzere daha önce dergimize yapılan açıklama-
da, Akdeniz Resources Madencilik’in % 20 hissesinin Ramsey 
Grubu’na satışı konusunda bir mutabakat zaptı imzalandığı da 
bildirilmişti. Şirketin yeni ortaklık ve yerel borsaya açılma ça-
baları, projelerinde üretime geçmeye odaklandıkları sinyalini 
veriyor.  

Ocak 2013
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Linyit Sahaları ve Santraller 
Teşvik Kapsamına Alınıyor 
2012 yılı Haziran ayında yayınlanmış olan yeni teşvik sistemin-
de ilk revizyon, linyit ve linyite dayalı termik santraller için ya-
pılacak. Dünya Gazetesi’nin haberine göre, linyit madenleri ve 
santralleri teşvik kapsamına alınıyor. Bu uygulamada 2012 yılı 
içinde ihalesi yapılmış büyük ölçekli yatırımların da kapsamına 
alındığı bildiriliyor.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından sinyali verilen ha-
zırlıkta son aşamaya gelinirken, alınan teşvik kararıyla, 2013 
- 2014’ü içine alan iki yıllık dönemde, ülkemizde şu ana kadar 

tespit edilen toplam 12,1 milyar tonluk linyit potansiyelinin ya-
rısından fazlası olan 6 milyar 730 milyon tonluk linyitin elektrik 
amaçlı tahsisinin yapılabileceği kaydediliyor.
2012 yılı içi ve 2013 yılı başında gerçekleştirilen Afşin - Elbistan 
bölgesi yatırım anlaşması, Tufanbeyli, Soma bölgesi ihalelerin-
den sonra 2013 yılı içinde 1,8 milyar ton rezerv potansiyeli ile 
Konya Karapınar bölgesi için ihaleye çıkılması bekleniyor. Bu 
yatırımların tamamı hayata geçirildiğinde 6,7 milyar tonluk linyit 
kapasitesi ile elektrik üretimi gerçekleştirilmeye başlanacak.  

Ocak 2013

Eurasian Minerals, Akarca Projesinde 
Bonanza Zonunu Kestiğini Açıkladı 
Eurasian Minerals, Bursa’da yer alan Akarca Altın - Gümüş 
Projesi’nde 2013 yılının ilk sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2,15 met-
relik bir aralıkta ortalama 89,34 g/ton altın, 835,16 g/ton gü-
müş varlığına ulaşırken, bu 2,15 metrelik damarı da içine alan 
36,4 metrelik aralıkta da ortalama 5,67 g/ton altın, 53,31 g/ton 
gümüş varlığı tespit etti. Bu veriler ışığında şirket, kestikleri bo-
nanza zonunun projedeki yüksek tenörlü altın ve gümüş varlı-
ğını işaret ettiğini bildirdi.
Şirket ayrıca, proje kapsamında Sarıkaya Tepe bölgesinde yol in-
şası sırasında yapılan kazılarda yeni damar ve silisleşme sistem-

leri keşfettiğini açıkladı. 200 metre uzunluğunda olan bu zon ile 
ilgili çalışmaların devam ettiği de aktarılan bilgiler arasında.
Yine aynı sistem içinde yer alan Fula Tepe’de yapılan sondajlar-
dan da şu sonuçlar elde edildi: 
168,6 metre @ 0,66 g/ton altın ile 8,66 g/ton gümüş, bu aralık 
içerisindeki 7 metrede @ 5,29 g/ton altın ile 27,61 g/ton gümüş.
Fula Tepe kuzeyinde: 38,2 metre @ 1,19 g/ton altın ile 6,70 g/
ton gümüş, bu aralık içerisindeki 20 metre @ 0,29 g/ton altın ile 
3,17 g/ton gümüş. 
Fula Tepe güneyinde: 31,3 metrede @ 0,65 g/ton altın. 

Ocak 2013

Bilfer’in 2012 Cirosu 28 milyon USD
Ülkemizde yaklaşık 70 yıldır demir ve krom madenciliği faali-
yetlerini sürdüren Bilfer Madencilik, 2011’de 18 milyon USD 
olan cirolarının 2012’de 28 milyon USD’ye ulaştığı açıklandı. 
Dünya’nın haberine göre satışlarını ağırlıklı olarak Çin’e gerçek-
leştiren Bilfer Madencilik Genel Müdür Yardımcısı Ergun Tuncer, 
İskenderun - Maraş, Guleman - Elazığ, Sivas - Erzincan, Adana - 
Kayseri bölgelerinde üretim yaptıklarını, şu anda yeni projelere 
ve yatırımlara odaklandıklarını aktardı.
Şuanda öncelikli işlerinden birisinin Ayvalık - Ayazmant’ta kur-
dukları demir cevheri zenginleştirme tesisinde kapasite artırı-

mına gitmek ve bu amaçla rezerv geliştirmeye yönelik sondaj-
ları 2013 sonuna kadar tamamlamak olduğunu bildiren Tuncer, 
Ayazmant’ta 2011’de 110.000 ton demir cevheri, 4.500 ton bakır 
konsantresi üretildiğini, 2012’de bu rakamların 135.000 ton demir 
cevheri ve 7.650 ton bakır konsantresi şeklinde olduğunu belirtti.
Şirketin Sivas - Kangal’da bulunan Eskiköy Krom Konsantre 
Tesisi’nde ise yılda 12.000 ton olan konsantre üretim kapasitesi-
ni 60.000 tona çıkarmak için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenil-
di. Tesisin yeni kapasitesinin Haziran 2013’te devreye alınması 
hedefleniyor. 

Şubat 2013

İTÜ, Eğitim Amaçlı Maden Galerisi Açıyor 
İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından başlatılan yeni çalışmay-
la bilim ve toplum parkları oluşturulmaya başlanıyor. Oluştu-
rulacak bilim - toplum parklarından biri de “Madencilik Bilim 
- Toplum” parkı olacak. Bu çalışma tamamladığında ilköğretim 
öğrencileri dahil toplumun tüm kesimleri, yerin 25 metre altın-
da yer alacak müze ve maden galerisinde dolaşabilecek, ma-
dencilik faaliyetleri konusunda bilgi alabilecek. 
Projesi Maden Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Kuzu ta-
rafından hazırlanan yer altı müzesinin, galeri açma işlemlerinin 
başlatıldığı ve 8 ay gibi bir zaman diliminde sonlandırılacağı 
öğrenildi. Yer üstü binaları da Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi 

Prof. Dr. Mine İnceoğlu tarafından projelendirilirken, projenin 2 
yıl kadar sonra bitirileceği belirtiliyor.
Proje kapsamında yer alan binada madencilikle ilgili tanıtım 
videolarının izletileceği 100 kişilik bir salon yer alırken, yarı 
değerli taşlardan ve taştan yapılmış hediyelik eşyalar, madenci-
likle ilgili yayınlar ve madende kullanılan ekipmanların satışları 
gerçekleştirilecek.
Asansörle 25 metre aşağıya inecek ziyaretçiler, gerçek bir ma-
den ortamı oluşturulmuş galeride güzel bir deneyim yaşamış 
olacaklar. Aynı zamanda tesis, maden fakültesi öğrencileri için 
de eğitim amaçlı kullanılacak. 

Ocak 2013
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Nuh Çimento, 
İştirakini Gökay Madenciliğe Sattı 
Nuh Çimento, iştirakçisi olduğu Nuh Ay Çimento Ltd Şti’ndeki 
700.000 TL nominal değerli hisselerinin tamamını Gökay İnşaat 
Madencilik Ltd. Şti’ye, 11.000.000 USD’ye satma kararı aldı. Yurt 
içinde ve dışında çimento ve inşaat malzemeleri üretim ve ticare-
ti konularında faaliyet göstermek üzere 2010 yılı Haziran ayında 
kurulan Nuh Ay Çimento’nun mevcut sermayesi 1.000.000 TL, 
Nuh Çimento Sanayi AŞ’nin bu şirketteki ortaklık payı ise % 70’ti.
Nuh Ay Çimento’nun, Cezayir’de 720.000 ton/yıl kapasiteli öğüt-
me tesisi kuracak olan SPA SPCC Production Et Commercialistati-
on De Ciment (SPA SPCC) isimli 70.000.000 Cezayir Dinarı serma-
yeli şirkete % 46 oranında ortaklığı bulunuyor. SPA SPCC firması 
öğütme tesisi yatırımı 2012 yılı ilk yarısında tamamlanarak dene-

me üretimlerine başlanmıştı.
Satıştan doğacak kazancın % 75’inin satışı izleyen beşinci yılın 
sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmasına karar 
verildiği öğrenilenler arasında.
Gökay İnşaat Madencilik, Ankara merkezli Gökay Şirketler Gru-
bunun bir parçası olup, grubun Cezayir’in Tebessa vilayetinde 
bir adet fosfat madeni işletmesi ve yine Cezayir’in Oran şehrin-
de bir adet taş ocağı işletmesi bulunmakta. Grup ayrıca Kocaeli 
- Karamürsel’de bir adet blok taş, Adapazarı Ferizli’de iki farklı sa-
hada demir cevheri işletmesi ve yine Adapazarı Merkez’de demir 
sülfat üretim tesisinde faaliyetlerini sürdürüyor. 

Ocak 2013

Doğal Taş Sektörü 
India Stone’da Boy Gösterdi 
Doğal taş sektöründe dünya devlerinin boy gösterdiği, en son 
ürünlerin ve yeniliklerin sergilendiği India Stone Mart 2013 Fuarı, 
Hindistan’ın Jaipur kentinde düzenlendi. Doğal taş ihracatında 
dünya üçüncüsü olan Türk doğal taş sektörü, sektöründeki en 
büyük buluşmalardan biri olan India Stone Mart 2013 Fuarı’na 64 
Türk firma ile katıldı. Türk doğal taş sektörünün en önemli hedef 
pazarları arasında yer alan Hindistan’da düzenlenen fuarda İstan-
bul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) de yer alarak sektörü tanıttı. 
Hem blok hem de işlenmiş doğal taş için önemli bir konumda 
olan Hindistan’ın, kota engellerini kaldırdığı taktirde Türkiye’nin 
bir numaralı pazarı olabileceği düşünülüyor. 
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Özer Fuar 
ve Hindistan hakkında; “Doğal taş sektöründe dünya devlerinin 
boy gösterdiği, en son ürünlerin ve yeniliklerin sergilendiği In-
dia Stone Mart 2013 Fuarı sektörümüz için önemli bir fuar. Hedef 
pazarımız olan Hindistan’da düzenlenen fuarda Türkiye’nin en 
büyük pavilyona sahip ülke olması ve 64 firmayla fuara katılması 
da bu ülkeye verdiğimiz önemin bir göstergesi. Fuar, firmalarımız 

açısından oldukça da verimli geçti. Birçok yeni iş birliği anlaşması 
yapıldı, siparişler alındı. 
Geçtiğimiz yıl Hindistan’a olan doğal taş ihracatımızı % 33 ar-
tırdık. Bunda Hindistan’ın uyguladığı kotaya karşı verdiğimiz 
mücadelenin payı büyük. İMİB olarak 2012 yılında Ekonomi Ba-
kanlığımızla yaptığımız girişimler sonucunda, Hindistan 300 bin 
ton olan doğal taş ithalat kotasını önce 500 bine sonra ise 600 
bin tona çıkardı. Kotaların tamamen kalkması halinde doğal taş 
kültürü gelişmiş olan Hindistan’ın en önemli ihracat pazarımız 
olmaması için bir neden yok.
Hindistan pazarı bu kadar cazip olmakla birlikte 2009 - 2014 Dış 
Ticaret Politikaları kapsamında ülkede bazı ürünlerin ithalatına 
uygulanan kota, doğal taş sektörünün önünü tıkıyor. İthal lisan-
sının karaborsaya düştüğü ülkede, Türk üreticiler büyük sıkıntı 
yaşıyor. Bunun yanı sıra Hindistan’daki firmalar yurt dışında ocak 
açtıklarında kota haricinde bir yılda 100 bin ton ilave blok mer-
mer ithal etme hakkına da sahip oluyorlar ve bu da haksız reka-
bete neden oluyor” şeklinde açıklamalarda bulundu. 

Şubat 2013

TTK, Kandilli’de Yeni Kuyu Açıyor
TTK, Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde yeni 
kömür kuyusu açmak için sondaj çalışmalarına başladı. TTK Ge-
nel Müdürü Burhan İnan’ın konuyla ilgili Anadolu Ajansı’na yap-
tığı bilgilendirmede; üretimin sağlıklı yürütülmesi, işçi sağlığı ve 
iş güvenliğinin daha fazla temin edilmesi amacıyla yeni kuyuya 
ihtiyaç duyulduğunu, Armutçuk Müessesinde tek kuyunun ol-
duğunu, bu kuyunun da eksi 400 kotuna kadar ulaştığını ifade 
etti. İnan, bu tesiste hali hazırda eksi 550 kotunda üretim yapıl-
dığından kuyunun askıda kaldığını ve bu sebepten yeni bir kuyu 
ihtiyacı ortaya çıktığını belirtti.
Yeni açılacak kuyunun Buruncuk mevkiinde yapılmasına karar 

verilirken, gerekli altyapı ve fizibilite çalışmaları sonucu bu kara-
rın alındığını aktaran İnan, şu anda bölgede blok sondaj yapıl-
dığını, işin ihalesi ve derinleştirme çalışmalarının da peşinden 
geleceğini sözlerine ekledi.
Yeni yapılacak kuyunun eksi 700 kotuna kadar ulaşması hedef-
lenirken, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından elverişli bir ortamın 
yaratılması da planlanıyor. Yatırım maliyetinin kuyu ve bağlantı 
galerileriyle birlikte 90 milyon TL’yi bulacağı tahmin edilirken, ku-
yunun faaliyete geçmesinin 1,5 - 2 yılı bulabileceği, galeriler ile 
birlikte projenin tamamen sonlandırılmasının ise 4 yıl süreceği 
tahmin ediliyor. 

Şubat 2013
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2012 Yılında 29,5 Ton Altın Üretildi
Türkiye´de 2001 yılında başlayan altın üretimi, her geçen yıl arta-
rak devam ediyor. Altın Madencileri Derneği Başkanı Ümit Akdur 
tarafından yapılan açıklamada 2012 yılında ülkemizde 1,7 milyar 
USD değerinde 29,5 ton altın üretimi gerçekleştirildiği, 2013 
yılında toplam altın üretiminin 33 tona çıkmasının beklendiği 
aktarıldı. Böylece altın üretiminin başladığı 2001’den bu yana 
üretilen toplam altın miktarı 136 tonu geçti. 
Türkiye’de altın madenciliğine son 20 yılda 2 milyar USD yatırım 
yapıldığı, bunun 630 milyon USD’sinin altın madeni aramaları-
na, 1,4 milyar USD’sinin ise keşfedilen altın madenlerinin tesis 
ve işletme yatırımlarına harcandığı, sadece 2011 yılında demir 
dışı metal madenlerinin aramalarına harcanan risk sermayesinin 
yaklaşık 160 milyon USD seviyesinde olduğu ve bunun yaklaşık 
% 75’inin altın madencileri tarafından harcandığı da aktarılanlar 

bilgiler arasında.
Türkiye´de 1989 yılında keşfedilen Bergama Ovacık Altın Madeni, 
2001 yılında üretime geçen ilk altın madeni özelliğini taşıyor. Ar-
dından 2002´de Manisa Salihli Sart Plaser Altın Madeni, 2006´da 
Uşak Kışladağ Altın Madeni, 2009´da Gümüşhane Mastra Altın 
Madeni, 2010´da Erzincan Çöpler Altın Madeni, 2011´de Eski-
şehir Kaymaz Altın Madeni, İzmir Efemçukuru Altın Madeni ve 
2012 yılında da Niğde Tepeköy Altın Madeni ile Gümüşhane´deki 
çinko cevheri içindeki altınların üretildiği maden faaliyete baş-
ladı. Önümüzdeki 10 yıl içinde Kayseri, Bilecik, Balıkesir, Çanak-
kale, Konya, Artvin, Sivas, Ağrı, Bursa, Yozgat, Ordu, Malatya ve 
Erzurum´da açılacak yeni işletmelerle üretimdeki altın madeni 
sayısının 20’yi geçeceği tahmin ediliyor. 

Ocak 2013

Nuinsco, Berta Porfiri
Projesi’nde Pozitif Sonuçlar Alıyor
Artvin’de bakır - altın arama ve geliştirme projesi yürüten Nu-
incso Resources, Berta Projesi’nde sürdürdüğü sondaj çalışma-
larının sonuçlarını açıkladı. 
% 34 hissesi Nuinsco Resources’a, % 64’ü de Xstrata Copper’a 
ait Berta Projesi’nde 2012 yılında yapılan sondajlar ışığında, 
porfiri mineralizasyonun önemli bir ölçekte devam ettiği gö-
rüldü. Şirketin verdiği bilgilere göre, Berta Projesi’nde bugüne 
kadar yapılan 17 adet geniş aralıklı sondajların kapsadığı alan 
yaklaşık 8 km2 olarak hesaplandı. Veriler ışığında mineralizas-
yonun doğuya doğru daha iyi sonuçlar verdiği gözlemleniyor.
2012 yılında gerçekleştirilen bazı sondajlardan elde edilen 
önemli sonuçlar şu şekilde: 
SD - 12 - 14: 488,4 metre @ % 0,06 bakır içinde, 1,5 metre @ % 
0,45 bakır.
SD - 12 - 15: 876,4 metre @ % 0,06 bakır içinde, 0,2 metre@ % 
3,76 bakır.

2007 yılında yapılan çalışmalar neticesinde Berta sisteminde 
açıkça, bakır ve altın mineralizasyonu olduğu görülmüş, bölge-
sel olarak molibden varlığı da tespit edilmişti. 
Geçmişte yapılan sondaj çalışmalarından alınan sonuçlar ise şu 
şekilde: 
SD - 07 - 08 (2007): 710,9 metre @ % 0,28 bakır ve 0,07 g/ton 
altın.
SD - 08 - 10 (2008): 164 metre @ % 0,20 bakır ve 0,06 g/ton altın.
Nuinsco Yönetim Kurulu Başkanı Paul Jones yaptığı açıklama-
da, alınan son sonuçların ardından Berta porfiri sisteminde 
bakır cevherleşmesinin büyük ölçekli olduğunun artık söylene-
bileceğini belirtti. Gerçekleştirilen aralıklı sondaj çalışmasının 
ardından, her kuyuda bakır cevherleşmesinin görüldüğünü 
bildiren Jones, şirketin projedeki sondaj çalışmalarına da halen 
devam ettiğini aktardı. 

Ocak 2013

Inmet, Çayeli’nde 2012 Yılı 
Üretim ve Rezerv Miktarlarını Açıkladı 
Ülkemizin önemli maden işletmelerinden biri olan ve Kanada-
lı Inmet Mining tarafından işletilen Çayeli Bakır İşletmeleri’nde 
gerçekleştirilen 2012 yılı toplam üretim miktarları açıklandı. Şir-
ket tarafından yapılan açıklamaya göre Çayeli’nde 2012 yılı bo-
yunca 31.400 ton bakır, 40.700 ton çinko üretimi gerçekleştirildi. 
Inmet Mining tarafından 2012 yılının hem bakır hem de çinko 
üretimi açısından çok verimli geçtiğinin altı çizilirken, Çayeli’nde 
2013 üretim hedeflerinin bakırda 27.800 - 30.900 ton, çinkoda 
ise 35.900 - 39.900 ton aralıklarında olması öngörülüyor.
Açıklanan veriler ışığında 2012 yılında Çayeli Bakır İşletmeleri, 
Inmet Mining’in toplam bakır üretiminin % 28,1’ini, toplam çinko 
üretiminin ise % 61,4’ünü ürettiği görülüyor.
Inmet Mining çeşitli ülkelerde sahip olduğu üç işletmesinden 
2012 yılı boyunca toplamda 111.700 ton bakır, 66.300 ton çinko 

üretimi gerçekleştirirken bu üretimleri, ülkemizde Çayeli Bakır İş-
letmeleri, İspanya’da Las Cruces Madeni ve Finlandiya’da Pyaha-
salmi Madeni’nden sağladı. Şirketin 2013 yılı toplam üretim ön-
görüleri ise 108.300 - 116.300 ton bakır, 56.200 - 62.400 ton çinko 
olarak hesaplanıyor. 2013 yılında, 2012 yılına göre şirketin çinko 
üretiminde % 10’luk bir azalma olabileceği de ihtimal dahilinde.
Ayrıca 2012 yılında Çayeli İşletmesi’nde sürdürülen rezerv geliş-
tirme çalışmaları sonucunda bir önceki yıla göre madenin bakır 
rezervi 51.000 ton artarak 205.000 tona, çinko rezervi de 36.000 
ton artarak 156.000 tona yükseldiği de açıklandı. Bu veriler ışığın-
da maden ömrünün 2019 yılına kadar uzadığı belirtilirken, de-
vam eden rezerv geliştirme çalışmalarıyla bu sürenin 3 yıl daha 
uzayabileceği belirtiliyor. 

Ocak 2013
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Yıldız: Enerji Üretimi İçin 
Öz Kaynaklarımızdan Faydalanacağız
Ülke olarak enerjiye olan talebimizin kendi öz kaynaklarımızdan 
sağlanmasına yönelik arama çalışmaları sonuç vermeye başladı. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, öz kaynaklarımızın 
aranması ve kullanılması ile ilgili yaptığı bilgilendirmede, petrol 
aramalarında olduğu gibi jeotermal aramalara da teşvik getiril-
mesi için çalışmalar olduğunu belirtti. Yıldız, Başbakan Yardım-
cısı Ali Babacan’ın bu konu üzerinde özellikle durduğunu, petrol 
aramalarında kullanılan sondaj makineleri için uygulanan teşvik 
sisteminin, jeotermal aramalar için kullanılacak sondaj makine-
lerinde de uygulanması konusunun gündemlerinde olduğunu 
söyledi.
Yıldız, Konya - Karapınar’da keşfedilen yeni kömür sahası için de, 
bu keşfin yerli kaynakların değerlendirilmesi noktasında tam bir 
doping olduğunu belirtti.
Kısa bir süre önce Karapınar’da tespit edilen kömür rezervi MTA 

tarafından 1,83 milyar ton olarak tespit edilmişti. Bölgede kuru-
lacak 5.250 MW gücünde termik santralin 30 yıl boyunca faali-
yet gösterebileceği hesaplanıyor. Sahada, 2007 yılında başlayan 
çalışmalar sonucunda 100.000 metreden fazla sondaj çalışması 
yapılmış ve belirlenen kaynağın ekonomiye kazandırılması için 
çalışmalar başlatılmıştı.
Ergene Havzası’nda da yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen 
510 milyon ton kömür rezervi ile de bu bölgede önemli bir keşfe 
imza atıldı. 510 milyon ton kömürün parasal karşılığı 50 milyar 
USD’ye tekabül ediyor. Ancak rezervin değerlendirilmesi için 
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başta olmak üzere yasal 
mevzuattan doğan bazı sıkıntılar olduğu da belirtilenler arasın-
da. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu sıkıntıları aşmak için 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmeleri sürdürüyor. 

Ocak 2013

Centerra Gold, 
Öksüt Projesi’nin % 100’üne Sahip Oldu 
Centerra Gold, Öksüt Altın Projesi’nde kalan % 30’luk hissesini 
Stratex International’dan satın aldı. Aralık ayında çalışmaları-
nın başladığını duyurduğumuz hisse satışında Centerra Gold, 
24 Ocak 2013 itibarıyla geriye kalan % 30’luk hisseyi de Stratex 
International’dan satın alarak Öksüt Altın Projesi’nin % 100 sahibi 
oldu. Satın almanın 20 milyon USD karşılığında gerçekleştirildiği 
açıklandı. Stratex yapılan anlaşma çerçevesinde sahada üretime 
geçildiğinde üretilen cevherin izabesi sonrası elde edilen kardan 
da % 1 pay alacak.

İki firma Öksüt Projesi’ndeki ortaklıklarına 2009 yılında başlamış, 
Centerra Gold proje için 2011’in Ekim ayına kadar 3 milyon USD 
harcayarak projedeki % 50’lik hissesini koruma altına almıştı. Bu-
nunla birlikte Centerra proje için 2012 Ekim ayına kadar 3 mil-
yon USD daha harcayarak proje üzerindeki hisse oranını % 70’e 
çıkarmıştı.
Centerra 2013’te proje kapsamında rezerv geliştirme çalışmaları-
nı sürdürmeyi, metalürjik ve detaylı çevresel ve teknik çalışmaları 
yürütmeyi planlıyor. 

Ocak 2013

Pasinex Resources, 
Gölcük Sondaj Sonuçlarını Duyurdu 
Pasinex Resources, Sivas’ta bulunan Gölcük Bakır Projesi’nde 
gerçekleştirdiği PAS-01 isimli ilk sondajın ilk 213 metresinin 
analiz sonuçlarını açıkladı. 300 metre olarak planlanan sondaj, 
alterasyonun ve bakır emarelerinin derinlerde sürdüğünün gö-
rülmesi üzerine 342,4 metrede sonlandırılırken, devam eden 
kuyu ile birlikte ilk kuyu, sahada gerçekleştirilen geçmiş son-
dajların teyidi amacıyla yapılıyor. İlk kuyuda şu ana kadar elde 
edilen 213 metrenin analiz sonuçlarına göre iki zonda bakır 
mineralizasyonu tespit edildi. Sonuçlar ise 174,7 m ila 178,2 m 
arasındaki 3,5 m’de % 0,54 Cu ve 194,0 m ila 203,7 m arasında-
ki 9,7 m’de % 2,97 Cu şeklinde. İkinci zon içindeki 6,7 metrelik 
aralıkta elde edilen değer ise % 3,7 Cu olarak tespit edildi. İlk 
etapta elde edilen bu sonuçların, Gölcük’te güçlü bir bakır mi-

neralizasyonunun varlığını teyit ettiği bildirildi. 
Pasinex bu açıklamasından iki hafta önce yayınladığı diğer bir 
duyuruda ise, Akmetal Madencilik ile % 50 ortaklığı bulunduğu 
Horzum (Adana) Kurşun - Çinko Projesinde ikinci bir anomali 
tespit edildiğini aktarmıştı. Şirketin 19 Eylül 2012’de duyurduğu 
ilk anomali Akkaya sahasında tespit edilirken bölgede tespit edi-
len ikinci büyük anomali alanının ise eski Horzum Madeni’nin 25 
km kuzeydoğusunda yer aldığı bildirildi. Paşalı isimli yeni alan-
da yapılan çalışmalarda sık sık 300 ppm’in üzerine çıkan kurşun - 
çinko değerlerine rastlandığı ve değerlerin zaman zaman 1.000 
ppm’lere ulaştığı açıklanan bilgiler arasında.
Şirket Paşalı’da 2013 yılı içinde mineralizasyonun tespiti için 
sondaj çalışmaları yapmayı planlanıyor. 

Ocak-Şubat 2013



Dayanıklılık için üretilmiş…
Tıpkı Titreşimli eleklerimiz gibi…

Linatex® doğrusal hareketli eleklerimiz, son derece 
dayanıklı ve ihtiyacınıza özel olarak tasarlanmış 
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Türkiye, Doğalgaz Talebini 
Azaltmak İçin Kömüre Dönüyor 
Son yıllarda ülkemizde enerji sektöründe yaşanan hareketlilik 
yabancıların da dikkatini çekmiş gözüküyor. Dünya’nın en bü-
yük haber ajanslarından biri olan Reuters geçtiğimiz haftalarda, 
Türkiye’deki enerji politikalarını anlatan bir araştırma yayınladı. 
Ajans, ülkemizin enerji ihtiyacının çok büyük bir kısmını kendisi-
ne yetecek kadar üretemediği ve dışarıdan satın almak zorunda 
kaldığı doğalgazdan sağladığını, bu durumun ülke ekonomimi-
ze büyük yük bindirdiğini belirtiyor. 
Araştırmasında, son zamanlarda Türkiye’nin enerji ihtiyacını 
kendi öz kaynakları içinde yer alan kömürden sağlama yoluna 
gittiğini belirten Reuters, özellikle İran ve Rusya’dan alınan pa-
halı doğalgazın ve her geçen gün artan enerji ihtiyacının karşı-
lanabilmesi amacıyla bu yolun seçildiğini belirtiyor. Reuters, 3 
Ocak’ta Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Şirketi TAQA ile 
Afşin - Elbistan bölgesine yapılacak 12 milyar USD’lik yatırım an-
laşmasının imzalanmasını da, Türkiye’nin kendi öz kaynaklarına 
yönelmesi olarak yorumluyor. 
Afşin’de yapılan anlaşmaya göre 2020 yılına kadar 8.000 MW gü-
cündeki elektrik santrallerinin işletmeye geçirilmesi hedefleniyor. 
Bölgede yeni kurulacak santraller dışında eski santrallerin de mo-
dernizasyonunun yapılması, anlaşma kapsamı içinde yer alıyor.
Reuters araştırmasında, Avrupa Kömür ve Linyit Kurumu’nun 
(Eurocoal) verilerine göre Türkiye, birincil enerji ihtiyacının % 
70’ini ithalat yoluyla sağladığı belirtiliyor. Türkiye, yılda yaklaşık 
30 milyon ton taş kömürü ihtiyacının büyük bölümünü Rusya, 
Kolombiya, ABD ve Güney Afrika gibi ülkelerden sağlıyor. Bu du-

rum doğalgaz ithalatıyla birleşince de ülke için büyük bir enerji 
faturası ortaya çıkıyor.
Yapılan araştırmada doğalgazdaki yüksek fiyat nedeniyle artık 
Türkiye için kömürün daha cazip hale geldiği belirtiliyor. Bu ko-
nuda Rusya’nın en büyük gaz tedarikçisi Gazprom’un uyguladığı 
fahiş fiyatla gaz satışının da büyük rol oynadığının altı çiziliyor.
Artan hızlı nüfus oranımızla 10 yıl içinde Avrupa’nın üçüncü bü-
yük enerji tüketicisi ünvanını İngiltere’nin elinden alacağımızı 
düşünen araştırmacılar, gelinen noktada ihtiyacımız olan enerjiyi 
doğalgaz yerine kömürden elde edeceğimizin ve bunun sebep-
lerini açıklamış görünüyorlar.
Aslında ülke olarak enerji konusunda son yıllarda büyük yatırım-
lara imza atıyor, yeni stratejiler geliştiriyoruz. MTA’nın son yıllarda 
yaptığı keşiflerle birlikte kömür rezervlerimiz yaklaşık 13 milyar 
ton olarak revize edildi. Var olan rezervlerimize rağmen ithal et-
tiğimiz kömür miktarları da çok yüksek seviyelerde seyrediyor. 
İhtiyacımız olan ise, gerekli olan enerjinin olabildiğince yüksek 
seviyede kendi öz kaynaklarımızdan sağlanması ve böylelikle 
ülke olarak yıllardır başımızı ağrıtan cari açık (açığın en büyük se-
beplerinden biri ihtiyacımız olan enerji talebinin ithalat yoluyla 
sağlanması) konusunda da önemli adımlar atılması.
Burada gözden kaçmaması gereken soru; yeni kurulması planlanan 
termik santrallerde yerli kömürü yani kendi kömürümüzü ne kadar 
kullanacağımız sorusudur. Belki bu soru, yapılan anlaşmanın ardın-
dan Afşin - Elbistan bölgesi için sorulmayabilir ancak halen ithal kö-
mürle çalışan santrallerimiz olduğu da bir gerçek. 

Ocak 2013

Enerji Bakanlığı 
2013 Yılı Bütçesi 5 Milyar TL
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Plan ve Bütçe Ko-
misyonu toplantısında gerçekleştirdiği sunumda Bakanlık büt-
çesinin 2012’de 5 milyar TL’ye yaklaştığını belirterek, 2013 için 
hükümetten 5 milyar TL bütçe talep etti.
Sunumunda ülkemizdeki madencilik faaliyetleri konusunda 
da bilgiler veren Yıldız, topraklarımızda tespit edilen 77 çeşit 
madenden yaklaşık 60’ının üretiminin gerçekleştirildiğini, 2012 
yılı içinde 3213 sayılı kanunda yapılan değişiklikle ise sektörde 
ciddi bir hareketlilik sağlandığını aktardı.
Maden ruhsatları konusuna da değinen Yıldız, 2012 Ekim ayı 
sonu itibarıyla toplam 4.309 maden ruhsatı müracaatı yapıldı-
ğını, bu dönemde 2.059 adet arama, 1.256 adet işletme ruh-
satı olmak üzere toplam 3.315 ruhsatın düzenlendiğini belirt-
ti. 5995 sayılı kanun yürürlüğe girmeden önce toplam ruhsat 
sayısının 43.166 olduğu, kanundan sonra ise ruhsat sayısının 
14.380 adedinin arama 13.137 adedinin de işletme olmak üze-
re toplam 27.517 adete gerilediğini rakamlarla açıkladı.
Yıldız sunumunda, çevre konusunda da açıklamalarda buluna-
rak ve çevreye olan hassasiyetlerini şu sözlerle dile getirdi: “Ma-
dencilik faaliyetlerinin çevreye olan olumsuz etkilerinin en aza 
indirilmesi amacına yönelik olarak, maden işletme sahalarında 

gerçekleştirilen faaliyetlerin işletme projesi ve çevreye uyum 
planında belirtilen çalışmalara uygun olarak yürütülüp yürü-
tülmediği Maden Kanununun ilgili maddeleri uyarınca gerçek-
leştirilen mahallinde tetkikler esnasında kontrol edilmektedir. 
Madencilik faaliyetlerinin başlangıcından sonuna kadar yapılan 
bu kontrollerle çevre ile uyumlu, sürdürülebilir madencilik faa-
liyetinin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Bu kontroller kapsa-
mında 2011 yılında toplam 6.315 sahanın, 2012 yılında ise 09 
Kasım itibarıyla toplam 6.011 sahanın denetimi yapılmıştır.”
Sunuma göre Bakanlık, 2014 yılı sonuna kadar ülkenin toplam 
maden üretiminin, 2008 yılına göre 2 katına çıkarılmasını, 2009 
yılında 1,3 milyon ton olan bor kimyasalları ve eş değeri ürün 
üretim kapasitesinin 2014 yılı sonuna kadar 2,8 milyon tona çı-
karılmasını, yine 2014 yılı sonuna kadar mermer ve doğal taş iş-
lenmiş ürün ihracatının 5 milyar USD’ye çıkarılmasını hedefliyor. 
Gerçekleştirilen sunum ile bugüne kadar yapılan ve gelecek 
yıl yapılacak çalışmaları özetleyen Yıldız, 2013 yılı bütçesi için 5 
milyar TL bütçe talep etti. Yapılan görüşmeler sonrasında talep 
edilen bütçe onaylanarak kabul edildi. 
Alınan bütçenin içerisinde MTA Genel Müdürlüğü’ne; 160 milyon 
TL’si yatırım olmak üzere toplam 285,1 milyon TL bütçe ayrıldı. 

Aralık 2012
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İMKB’de Madencilik 
Endeksi Hesaplanmaya Başlandı 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören maden 
şirketleri artık Madencilik Endeksi sınıfında hesaplanacak. 
İMKB’den yapılan açıklamaya göre İhlas Madencilik AŞ, İpek 
Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ, Koza Anadolu 
Metal Madencilik İşletmeleri AŞ, Koza Altın İşletmeleri AŞ, Met-
ro Altın İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Park Elektrik 
Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ şirketlerinin paylarının 
yer alacağı “İMKB Madencilik Endeksi”nin hesaplanmasına ve 
yayınlanmasına 04.02.2013 tarihinden itibaren başlandı. 

Madencilik endeksinin kodu “XMADN” olarak belirlenmiş olup, 
İMKB Sınai Endeksinin 01.02.2013 tarihli ikinci seans kapanış 
değeri, İMKB Madencilik Endeksi’nin başlangıç değeri olarak 
alındı.
İMKB, yatırımcıların Pay Piyasası ve Borçlanma Araçları 
Piyasası’nda oluşan hareketleri takip edebilmeleri amacıyla her 
iki piyasaya ilişkin farklı nitelikte endeksler hesaplamaktadır. 
Pay Piyasası’nda üretilen endeks sayısı Madencilik Endeksi’nin 
eklenmesiyle 52’ye ulaştı. 

Şubat 2013

Koza’nın Rezervlerinde Rekor Artış
Koza Altın İşletmeleri AŞ, ülke genelindeki rezervlerinde 2012 
yılında rekor bir artış yaşandığını açıkladı. İMKB’ye yapılan açık-
lamada şirket, 31.12.2012 tarihi itibariyle kaynaklarının 12,6 
milyon onsa, rezervlerinin ise 3,7 milyon onsa ulaştığını yatı-
rımcılarıyla paylaştı. 
Şirketin 31.12.2012 tarihi itibariyle sahip olduğu toplam kaynak 
ve rezerv miktarlarına ilişkin uluslararası bağımsız bir kuruluş 
tarafından denetlenen ve uluslararası JORC standardına göre 
düzenlenen sonuçlar yatırımcılarla paylaşılırken 2012 yılı içe-
risinde yapılan 130.755 metre karotlu sondaj ve diğer jeolojik 
çalışmaların sonucunda alınan numunelerin analizlerinin ulus-
lararası bir analiz laboratuarları tarafından yapıldığı aktarıldı.
2011 yılı sonu itibariyle şirketin kaynakları 11 milyon ons, re-

zervleri ise 2,3 milyon onstu. 2012 yılı içerisinde yapılan 338.000 
onsluk üretim miktarı da dikkate alındığında şirketin rezervle-
rindeki yıllık artış oranı % 76’ya ulaşıyor. Toplam kaynaklarda-
ki yıllık artış oranı ise % 20 olarak hesaplanıyor (görünür ve 
muhtemel kaynaklar). Belirtilen mevcut kaynaklara ek olarak, 
uluslararası bağımsız denetim kuruluşu tarafından yaklaşık % 
50 oranında artış potansiyeli de raporlanmış durumda. Anılan 
raporda yer verilen kaynak, rezerv ve artış potansiyeli bilgileri 
şirketin uhdesinde bulunan 14 adet ruhsatlı alana ilişkin olup, 
şirketin Türkiye’nin çeşitli bölgelerine yayılmış ve altın potan-
siyeli yüksek olan 400’ün üzerindeki ruhsatlı alanı kapsamıyor. 
Bu da şirketin önümüzdeki dönemlerde kaynak ve rezerv mik-
tarlarının artmaya devam edebileceğine işaret ediyor. 

Ocak 2013

Mehmet Kemal Dedeman 2012 
Ar-Ge Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
Dedeman Topluluğu’nun kurucusu Mehmet Kemal Dedeman’ın 
anısını yaşatmak ve ilkelerini geleceğe taşımak adına bu yıl do-
kuzuncusu düzenlenen ‘Mehmet Kemal Dedeman Araştırma 
ve Geliştirme Proje Yarışması’nda sonuçlar belli oldu. 12 Şubat 
2013 Salı günü Dedeman İstanbul’da gerçekleşen ödül töreni-
ne, seçkin davetliler ve sektörün önemli isimleri de iştirak etti.
Yarışmanın Madencilik dalında ‘Yeraltı Kömür Üretim Faaliyet-
lerinde Ocak Yangınlarının Önlenmesinin Araştırılması - GLİ 
Tunçbilek Ömerler Mekanize Yeraltı Ocağı Uygulaması’ proje-
siyle Prof. Dr. Ahmet Hakan Onur, Prof. Dr. Halil Köse, Prof. Dr. 
Ercüment Yalçın, Doç. Dr. Gürcan Konak, Doç. Dr. Hayati Yenice, 
Yrd. Doç. Dr. Doğan Karakuş, Yrd. Doç. Dr. Alper Gönen, Araş-
tırma Görevlisi Mehmet V. Özdoğan ve Araştırma Görevlisi Ap-
durrahman Tosun ekibi birincilik ödülünü almaya hak kazandı. 
‘Sülfürlü Cevherlerde Oksitlenme Derecesinin Sayısal Olarak 
Belirlenmesi ve Flotasyon Performansına Etkisi’ projesiyle Dr. 
Özlem Bıçak ikincilik ödülünün sahibi olurken ‘Zayıf Kaya ve 
Faylı Zonlarda Tünel Kazı, Tahkimat ve Tasarım Parametreleri; 

İzmir Metro Projesi Örneği’ projesiyle Dr. Mete Kun üçüncülük 
ödülüne layık görülen isimler oldu. Dergimizin de akademik 
editörlerinden olan Dr. Mete Kun başta olmak üzere, yarışmada 
dereceye giren tüm bilim insanlarını tebrik ediyoruz. 

Şubat 2013



Mediterranean Resources, Türk Ortağından 
Birinci Aşama İçin Ödeme Aldı
Mediterranean Resources Ltd, yeni Türk Stratejik Ortağı EMCo 
tarafından Mediterranean’ın Türk iştiraki olan Akdeniz Reso-
urces Madencilik AŞ lehine sermaye enjeksiyonunun birinci 
aşamasının gerçekleştirildiğini duyurdu. Şirketin Türk iştiraki 
Akdeniz Resources yetkilileri tarafından Madencilik Türkiye 
Dergisi’ne yapılan bildirimde, 20 Eylül 2012 tarihinde duyurulan 
Mediterranean, EMCo ve Remzi Gür arasında imzalanan Muta-
bakat Zaptı görüşmelerinin halen devam ettiği, Mediterranean 
ile EMCo arasındaki müteakip anlaşmaya göre, EMCo’nun iki yıl 
içerisinde ilave % 3,75 hisse iktisap etme (kazanım) seçeneği 
geçerli olmak üzere şimdi % 1,25 hisse iktisap edeceği aktarıldı. 
Ortak şirket iki yıllık süre içerisinde, Akdeniz Resources’ın yöne-
tim ve jeoloji ekibinin uygunluğunu tasdik edeceği bir maden 

sahasını, aynî taahhüt olarak sunduğu takdirde bu opsiyonu 
kullanabilecek.
EMCo’nun Mustafa Açıkalın’ı, Akdeniz Resources’a yönetim ku-
rulu üyesi olarak atayacağı da aktarılırken, Stratejik Ortak’ın, 
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu dahil olmak üzere ge-
rekli tüm devlet lisansları, ruhsatlar, izinler, onaylar, vb.’i almak ve 
devlet kurumları ve özel sektör kurumları ile iletişim kurmaktan 
sorumlu olacağı bildirildi. Stratejik Ortak, Akdeniz Resources’in 
maden çıkarma faaliyetleri ve Yusufeli Barajı Projesi arasındaki 
zamanlama uyumunu korumak için makul çabayı gösterecek.
Stratejik Ortak ayrıca hisselerin nominal değeri üzerinden, 
Mediterranean’ın diğer Türk iştiraki olan Çeltik Madencilik’in % 
9 hissesinin de iktisap hakkına sahip olacak. 

Şubat 2013

Büyükler, 2013’te 
Maden Yatırımlarını Artıracak
Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye’nin dev 
grupları yatırımlarında hız kesmiyor. Ülkenin önde gelen şirketler 
topluluklarının çeşitli alanlardaki dev yatırımlarının içinde ma-
dencilik yatırımları ise gözden kaçmıyor. Özellikle maden fiyatla-
rındaki artış ve devlet destekleri sektörün cazibesini artırıyor. Ma-
dencilik Türkiye Dergisi, Dünya Gazetesi ve Capital Dergisi’nde 
yayınlanan çeşitli haberlerden derlenen bilgilere göre madenci-
liğe son dönemlerde yatırım yapan gruplar şu şekilde:
Koç Holding, maden şirketi Demir Export aracılığı ile gerçekleş-
tirdiği yeni yatırımlarla ilerleyen yıllarda üretim faaliyetlerini art-
tırmayı hedefliyor. Hali hazırda demir, krom, bakır ve linyit kömür 
üretimi gerçekleştiren Demir Export, Türkiye’nin çeşitli bölgele-
rinde yeni baz metal, değerli metal ve kömür  projeleri yürütüyor. 
Zorlu Grubu, maden şirketi Meta Nikel aracılığı ile Manisa - 
Gördes’te yer alan nikel üretim tesisi yatırımlarını sürdürüyor. 
Şirket bu yılın ilk yarısında nikel üretimine geçmeyi öngörürken, 
2016 yılına kadar 10 bin ton, sonrasında ise 20 bin ton nikel işle-
me kapasitesine sahip olmayı planlıyor.
Demirören Grubu’nun kurduğu şirketler aracılığı ile madencilik 

sektöründe yatırım fırsatlarını koruduğu biliniyor. Grubun değer-
li metal madenciliğine ilgi duyduğu öğrenilenler arasında.
Global Yatırım Holding, ortak olduğu şirketler aracılığı ile maden-
cilik sektöründe faaliyet gösteriyor. Sektörün büyüme potansiye-
li nedeniyle sektördeki yatırımlarını artıracağı biliniyor.
Güriş Holding, kurduğu bir şirket aracılığı ile altın, bakır, demir 
madenleri üzerinde çalışıyor. Ruhsatları Çanakkale ve İzmir civa-
rında yer alıyor. Önümüzdeki dönemlerde sektöre önemli mik-
tarda yatırım yapacağı biliniyor.
Nurol Holding, iştiraki Tümad Madencilik ile değerli ve baz me-
taller konusunda arama projeleri yürütüyor. Özellikle son birkaç 
yılda ağırlık verdiği arama çalışmalarında Batı Anadolu ve Kara-
deniz Bölgelerinde sürdürülen çalışmaların bu yıl da süreceği 
biliniyor. 
İlbak Holding, özellikle Kastamonu’da sürdürdüğü bakır projesi 
ile biliniyor. Bu projede birkaç yıl içinde üretime geçmeyi hedef-
leyen Holding, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Erzincan , Erzurum, 
Burdur, Kastamonu, Bursa illeri başta olmak üzere ülkenin pek 
çok noktasında arama çalışmalarını sürdürüyor. 

Ocak - Şubat 2013



01 Mart 201320

Kangal Termik Santral 
ve Taşınmazları 985 Milyon USD’ye Satıldı 
Kangal Termik Santrali ve taşınmazlarının özelleştirmesi ile il-
gili ihale sonuçlandı. 8 Şubat tarihinde gerçekleştirilen ihaleyi 
985 milyon USD’lik teklifiyle Konya Şeker - Siyah Kalem Ortak 
Girişim Grubu kazandı. Böylece Elektrik Üretim AŞ’ye ait olan 
Kangal Termik Santrali ile santral tarafından kullanılan ve Ha-
zinenin mülkiyetindeki taşınmazların, “Satış”, 53318 ve 72760 
nolu ruhsatlar ile bu ruhsatların kapsadığı maden sahalarının 
“işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle bir bütün halinde özel-
leştirilmesi ile ilgili ihale süreci sonuçlanmış oldu.
7 firmanın ön yeterlilik belgesi alarak girdikleri ihalede final 

bölümüne Konya Şeker - Siyah Kalem Ortak Girişim Grubu ve 
Limak İnşaat kaldı. İlk tur 400 milyon USD gibi bir fiyatla kapa-
nırken, gün sonunda en yüksek teklif 985 milyon USD ile Siyah 
Kalem Ortak Girişim Grubu’nun oldu.
Kangal Termik Santrali ve taşınmazlarının satışının ardından 
26 Mart 2013 tarihinde Kütahya Domaniç İR:4364 ruhsat nolu 
termik santral kurmak şartlı rödovans ihalesi gerçekleştirilecek. 
İhale ile ilgili ayrıntılı bilgilere Türkiye Kömür İşletmeleri’nin 
(TKİ) web sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Şubat 2013

Zafer Madencilik, Feldspat ve Kaolen 
Yatırımları ile Büyümeyi Hedefliyor 
Merkezi Balıkesir’de bulunan Zafer Madencilik yeni yılda, 2012 
yılında yaptıkları yatırımların meyvelerini toplamayı planlıyor. 
Zafer Madencilik sahibi Zafer Temel kobiden.com’a verdiği 
bilgide, 2013 yılında Rusya’da feldspat pazarına gireceklerini, 
yatırım için şu ana kadar 1,5 milyon TL harcadıklarını, tesisin 
devreye girmesiyle birlikte bu yatırımın 2 milyon TL’ye ulaşa-
cağını aktardı. Temel, sektörde bir durgunluk yaşandığını bu 
durgunluğun 2013 yılı boyunca devam edeceğini tahmin et-
tiğini ancak Zafer Madencilik olarak bu durumun kendilerine 

avantaj sağlayabileceğini, çünkü kendi işletmelerinin seramik 
fabrikalarına yakın olduğundan maliyetlerinin de düşük olaca-
ğını belirtti.
Şirket, 2013 yılında iç piyasadan kaynaklanan sıkıntıları berta-
raf etmek için maliyeti düşük ürünleri iç piyasaya yönlendirerek 
cirosunu attırmayı hedefliyor. Krom üretimini düşük fiyatlar 
nedeniyle durduran Zafer Madencilik önceliğini, 2013 yılında 
yapacağı yatırımlarla feldspat ve kaolen ürünleriyle büyümek 
olarak belirlemiş. 

Ocak 2013

Konya - Karapınar Kömür Havzası Keşfi
Enerji üretimi için yılda 100 milyon ton kömür tüketilen ülke-
mizde, gittikçe artan nüfus ile enerji ihtiyacı da her geçen gün 
artıyor. MTA Genel Müdürlüğü artan enerji talebine cevap veri-
lebilmesi amacıyla, özellikle 2005 yılında hızını arttırarak, yeni 
kömür sahalarının ortaya çıkarılması için çalışmalara başlamış-
tı. Bu çalışmalar sonucunda ülkemizdeki kömür rezervleri % 50 
oranında artış gösterdi ve Konya - Karapınar gibi büyük rezerve 
sahip sahaların ortaya çıkarılması sağlandı. 
Tümüyle MTA ve ülke imkanları kullanılarak keşfedilen Karapı-
nar Kömür Sahası, Konya il merkezine 111 km uzaklıkta bulu-
nan Karapınar ilçesinde yapılan arama çalışmaları sonucunda 
ortaya çıkarıldı ve sahada 1,83 milyar ton kesinleşmiş kömür 
rezervi tespit edildi. MTA bölgedeki çalışmalara 2007 yılında 
başlarken, 4 yıl boyunca yaz - kış demeden çalışarak 4.000 km2 
derleme ve 2.750 km2 detay jeoloji haritalaması gerçekleştirdi. 
Havza içinde 100.000 metrenin üzerinde ve 414 farklı noktada 
karotlu sondaj çalışmaları yapılıp, 4.863 adet kömür örneği alı-
narak detay analizler gerçekleştirildi. 
Gerçekleştirilen sondaj çalışmalarının sonucunda sahanın farklı 
kesimlerinde farklı kömür kalınlıkları ve damar sayıları belirlen-
di. Tespit edilen damar kalınlıkları 0,10 metre ile 33,10 metre 
arasında değişirken, kömürün ortalama kalınlığı 21 metre ola-
rak ölçüldü. Sahadaki ortalama kömür derinliği ise 138 metre 

olarak hesaplanmış olup, kömürün ortalama olarak 204 metre 
derinlikte sonlandığı ortaya çıkarıldı.
Havzada bulunan kömürün ortalama ısıl değeri ise 1.375 kcal/
kg olarak tespit edildi. Nem oranı % 47, kül oranı % 20, toplam 
kükürt miktarı % 2,78 olan havzadaki kömürün sabit karbon 
oranı ise % 10 olarak hesaplandı.
Sahada tespit edilen 1,83 milyar ton kömür rezervi ile 5.250 
MW gücünde bir termik santral kurulduğu takdirde 30 yıl bo-
yunca elektrik üretimi gerçekleştirileceği hesaplanıyor.
Ülkemizde enerjiye olan yüksek talep, enerji üretimine yöne-
lik yatırımları da arttırmış durumda. Özellikle son yıllarda do-
ğalgazda oluşan yüksek fiyatlar nedeniyle kömürden elektrik 
üretimi için çalışmalar ve yatırımlar artmış, yeni ve yerli kömür 
kaynaklarının keşfi için MTA, yoğun ve hızlı bir çalışma içine gir-
miştir. Bu konu ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız yaptığı son değerlendirmede, yerli kaynakların kullanımı 
ve değerlendirilmesi konularına büyük önem verdikleri akta-
rılarak, Konya - Karapınar’da keşfedilen yeni kömür sahasının 
kendileri için bir nevi doping olduğu belirtilmişti.
Karapınar ve benzeri keşiflerin yapıldığı linyit sahalarında kuru-
lacak enerji santralleri, gelecekte daha da artacak enerji ihtiya-
cımıza bir nebze olsun çare olacak gibi gözüküyor. 

Ocak 2013
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Glencore ve Xstrata Birleşmesine
Güney Afrika da Onay Verdi 
2012 yılının ve madencilik tarihinin en önemli birleşmelerinden 
biri olarak gösterilen Glencore ve Xstrata birleşmesinde bir viraj 
daha alındı ve Güney Afrika Rekabet Otoriteleri de Avrupa Antit-
röst Komisyonu gibi bu büyük birleşmeye onay verdiğini açıkladı.
Güney Afrika Hükümetinin enerji şirketi olan Eskom, Ulusal Me-
tal İşçileri Sendikası ve Ulusal Maden İşleri Sendikası (UMİS)’nın 
da hazır bulunduğu görüşmelerde, muhtemel birleşmenin ar-
dından ülkede yaşanma ihtimali bulunan haksız rekabet ihti-
malleri tartışıldı. Önceki sayımızda belirttiğimiz gibi, özellikle 
Eskom’un konu ile ilgili endişelerini kamuoyu ile paylaşması-
nın ardından Glencore-Xstrata tarafı, daha iyi hazırlanmak için 
18 Ocak’ta yapılacak görüşmelerin 31 Ocak tarihine ertelen-

mesini istemişti. Fakat süreç içinde Eskom’un endişelerinin 
çözüme ulaştığını ve karşılıklı anlaşmalarla kömür konusun-
da tekel yaşanmayacağının garantisini aldığını açıklaması ile 
görüşmeler 18 Ocak’ta tamamlanarak iki dev şirketin birleş-
mesine onay verildi. Taraflar ayrıca UMİS ile anlaşma yaparak, 
birleşme sonrasında işten çıkarma yaşanmayacağına dair te-
minat da verdiler.
Aralık ayında bu büyük birleşmenin, Güney Afrika ve Çin oto-
ritelerinden gelecek onayların beklenmesi için 15 Mart’a er-
telendiği açıklanmıştı. Güney Afrika’dan da onay gelmesinin 
ardından Çin otoritelerinden onay alınabilmesi, 15 Mart süre-
cinde son engel olarak tanımlanıyor.  

Ocak 2013

ARMZ Uranium, Nadir Toprak
Elementleri Üretimine de Başladı
Rusya merkezli ARMZ Uranium Holding iştiraki JSC Dalur, Şubat 
ayı ortalarında nadir toprak elementleri (NTE) konsantre üretim 
pilot tesisinin çalışmaya başladığını duyurdu. Üretilen NTE, Kur-
gan bölgesindeki uranyumun yerinde liç yöntemi ile üretimi sıra-
sında yan ürün olarak elde edilecek.
Liç sonrası elde edilen NTE dökme (bulk) konsantresi JSC 
Dalur’dan Lermontov’daki işleme tesisine gönderilecek ve tesis-
te son işlemlerden geçirilerek % 99,9 saflıkta skandiyum oksit ve 
alumino-skandiyum alaşımı elde edilecek. Lermontov işleme te-
sisi ise ARMZ’nin ortağı ve projenin yatırımcısı Intermix Met’e ait. 
2012 yılında projeye yaklaşık 1,2 milyon USD yatırım yapılmış 

ve 2013 - 2023 yılları arasında da projeye toplamda 17 milyon 
USD’lik daha yatırım yapılması planlanıyor. ARMZ’nin 2013’teki 
NTE üretim hedefi 24,5 ton iken 2013’te hedef 134 ton olarak be-
lirtiliyor. ARMZ İşletmeler Müdürü Igor Zhilkin, yeni sistem ile JSC 
Dalur şirketinin karlılığının artacağını ve aynı üretim devam eder-
ken uranyum yanında NTE’nin de üretimi ile maliyet verimliliğinin 
en iyi noktaya taşınacağını düşünüyor. 
Projede 2011 yılında toplam 535,2 ton uranyum üretilmiş ve 
106’sı üretim, 79’u arama olmak üzere toplam 195 sondaj tamam-
lanmıştır  

Ocak 2013

Rio Tinto 
Diavik Elmas Madeni’ni Satıyor
Dünyanın en büyük madencilik firmalarından biri olan Rio 
Tinto’nun, elmas madenciliği bölümünü kapatmayı düşündü-
ğünü açıklamasının ardından, Kuzey Amerikalı elmas maden-
cisi Harry Winston, Rio Tinto’ya ait Kanada’daki Diavik Elmas 
Madeni’ni satın almak istediğini açıkladı. Diavik Madeni’nin 
halihazırda % 40’ına sahip olan Harry Winston, proje için uygun 
olan fiyatta anlaşılabilmesi durumunda 2012 4. çeyrekte, bir yıl 
önceki üretime göre % 19 artış ile 1,9 milyon karatlık üretime 
ulaşmış olan madenin tüm haklarını satın alacak.
Rio Tinto gibi BHP Billiton da elmas madenciliğinden uzaklaş-
mak istediğini ve madenciliğe şirketin ana emtialarında devam 
etmek istediğini açıklamıştı. Elmas madenciliği alanında uz-
man olan Harry Winston bu fırsattan istifade ederek geçtiğimiz 

Kasım ayında, BHP’nin Ekati Elmas Madeni’nin % 80’ini, yaklaşık 
yarım milyar USD karşılığında satın almıştı.  

Ocak 2013

Diavik Elmas Madeni





01 Mart 201324

2012 Karlılık Oranlarında Rekoru Yakalayan 
Caterpillar’ın Çinli İştirakinde Yolsuzluk Şoku
2012 yılında, bir önceki yıla oranla % 10 artış ile 65,8 milyar USD 
ciro elde ettiğini açıklayan iş makinaları sektörü küresel lideri Ca-
terpillar, Çin’de geçtiğimiz yıl satın aldığı ve bu rekor ciroda büyük 
payı olduğu belirtilen Siwei isimli firmanın hesaplarında ortaya 
çıkan yolsuzluk ile sarsılıyor. Caterpillar, 18 Ocak tarihinde Çinli fir-
manın muhasebe hesaplarındaki yolsuzluk nedeniyle 580 milyon 
USD ceza ödeyeceğini açıkladı.
Yolsuzluğun kesinleşmesi ve cezanın gelmesi ardından Cat, Çinli 
ERA Mining Machinery firmasının bir bölümü olan Siwei firması-
nın tüm üst düzey yöneticilerinin işine son verdiğini açıkladı. ERA 

ve onun iştiraki Siwei firmaları, Amerika merkezli Caterpillar ta-
rafından geçtiğimiz Haziran ayında 650 milyon USD karşılığında 
satın alınmıştı. Caterpillar CEO’su Doug Oberhelman konu ile ilgili 
olarak yaptığı açıklamada, ilgili kişiler tarafından ortaya konmuş 
davranışların kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve bu çalışma 
şeklinin kesinlikle Caterpillar’ın ve Cat’in çalışanlarından bekledi-
ği çalışma şekline uymadığını belirtti. Bahsi geçen yolsuzluğun 
ERA Mining Machinery firmasında yapılan bir inceleme sırasında 
muhasebe ve fiziksel stoklardaki farklılıkların belirlenmesi sonrası 
ortaya çıktığı belirtildi.  

Ocak 2013

Dünya Nükleer Birliği,
Uranyum 2012 Raporunu Açıklandı
Dünya Nükleer Birliği’nin Uranyum 2012 raporuna göre geçti-
ğimiz yıl dünya çapında çalışan 434 nükleer enerji santralinde 
toplam 372.760 MWe üretildi. Raporda 60 yeni reaktörün de 
inşaat aşamasında olduğu belirtiliyor. 
1986 Çernobil faciasının ardından nükleer enerji sektörü 2011 
yılına kadar büyük ivme kazanmıştı fakat Şubat 2011’de yaşa-
nan büyük Japonya depremi ve sonrasında yaşanan tsunami 
faciası nedeniyle Japonya 54 santralini kapatmış, Almanya da 
nükleer enerji santrallerini yavaş yavaş kapatacağını açıkla-
mıştı. Yaşanan facia sonrası halkın tedirginliğine rağmen bazı 
ülkelerde nükleer enerji santrali kurma planları ise devam 
ediyor. 
Rapora yer alan diğer bazı önemli bilgiler ise şu şekilde: 2032 
yılına kadar işleyen nükleer reaktör sayısı 650’ye ulaşacak. Nük-

leer enerji nedeniyle oluşacak uranyum talebi, dünya çapında 
98.000 ila 136.000 ton arasında olacak. Günümüzde oluşan ta-
lep ise 63.875 ton seviyelerinde. Şu an inşaat halinde olan 65 
nükleer santralin 29’u Çin’de 10’u Rusya’da yer alıyor. Ülkemiz-
de de 2013 yılında kurulacak 4 reaktörün faaliyete geçmesi ile 
4.800 MWe elde edilmesi planlanıyor.
Afrika kıtasında büyük uranyum üreticilerine odaklanan rapor, 
dünya uranyum pazarına da bir bakış sunuyor. Rapordan kısa 
bir süre sonra da Mısır, yüksek konsantre doğal uranyum rezervi 
bulduğunu açıkladı. Ülkenin Nükleer Maddeler Yetkili Makamı 
Başkanı Mohsen Ali Mohammed bulunan rezervin uluslararası 
şirketler tarafından çıkarılacağını aktarmakta. Ülkenin yüksek 
makamları da Mısır’ın nükleer enerji programını yeniden yürür-
lüğe sokabileceği konusunda yeşil ışık yakıyor.   

Ocak 2013

Rio Tinto CEO’su Albanese ve BHP CEO’su
Kloppers Görevlerini Bıraktı
Madencilik devi Rio Tinto 17 Ocak tarihinde, CEO’su Tom 
Albanese’nin, açıklanan 14 milyar USD’lik zarar nedeniyle göre-
vini bırakacağını duyurdu. Şirket Demir Cevherleri Müdürü Sam 
Walsh’ı hızlı bir şekilde yeni CEO olarak atadı. Yapılan açıklama-
lara göre Mozambik’teki kömür sahalarının alımına önayak olan 
Rio’nun Enerji Birimi Müdürü Doug Ritchie de aynı şekilde karşılıklı 
anlaşma ile görevinden ayrıldı.
Şirkette 30 yılını tamamlamış Tom Albanese’nin görevini bırakma-
sındaki sebepler ise, Mozambik’teki kömür sahalarının alımlarını 
onaylamasının ardından bölgede yaklaşık 500.000 USD değerin-
deki ruhsatın elden çıkarılması ve 2007 yılında 38 milyar USD nakit 
ile alınan Alcan Inc.’den beklenen gelirin elde edilememiş olması 
olarak gösteriliyor. Çin’in alüminyum pazarını ele geçirmiş olması 
ve Alcan’a çok az bir pazar bırakmış olması, Albanese’nin en bü-
yük başarısızlığı olarak öne çıkıyor. Mozambik’teki kömür üretici-
si Riversdale Mining Ltd.’in 4,1 milyar USD’ye alımı ve sonrasında 
kömür fiyatlarında yaşanan ciddi düşüşler nedeniyle beklenen 
gelirin elde edilememiş olması, iki yöneticinin de görevlerini bı-

rakmasındaki en önemli nedenlerden biri. Rivesdale Mining’in 
hisselerindeki düşüşün 3 milyar USD, Rio’nun alüminyum hissele-
rindeki değer kaybının da 10 - 11 milyar USD seviyelerinde olduğu 
verilen bilgiler arasında.
BHP Billiton’da da benzer bir süreç yaşandı. 2012 mali verilerin 
açıklanması ardından ikinci yarıyılda karlılıkta % 58 düşüş oldu-
ğu ortaya çıkan madencilik devi şirketin CEO’su Marius Kloppers 
görevini bırakacağını açıkladı. 10 Mayıs tarihine kadar görevine 
devam edeceği açıklanan Kloppers’ın yerine, BHP’nin Demir Dışı 
Metaller Bölümü Başkanı Andrew Mackenzie geçecek. BHP Yöne-
tim Kurulu Başkanı Jac Nasser, Kloppers’ın gidişi için, zorlu bir eko-
nomik dönemden geçildiği ve buna rağmen Kloppers’ın BHP’yi 
daha güçlü bir şirket haline getirmiş olduğu yorumunu yaptı.
Böylelikle yakın zamanda CEO’luk görevlerini bırakacak olan bü-
yük madencilik firmalarının CEO’ları listesine, Anglo American’dan 
Cynthia Carroll, Glencore-Xstrata birleşmesi sonrası Xstrata’tan is-
tifa edecek olan Mick Davis’ten sonra, Rio Tinto’dan Albanese ve 
BHP Billiton’dan Kloppers da katılmış oluyor.   

Ocak 2013
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Vale, Arjantin’deki 
6 milyar USD’lik Potas Projesini Durdurdu
Dünya’nın 3. büyük madencilik şirketi, Brezilya merkezli 
Vale, Arjantin’deki 6 milyar USD değerindeki potas projele-
rini süresiz olarak durdurma kararı aldığını açıkladı. Durdur-
ma kararına neden olarak da şirketin son 3 yıldaki en düşük 
yıllık karlılık oranını yakalaması gösterildi. Aralık ayında 
kapatılan Rio Colorado potas projesinin, yaşanan mali sı-
kıntıların giderilmesinin ardından yeniden çalışmaya başla-
yacağı düşünülüyor. Şirketin Kasım ayında proje için ortak 

bulma çalışmaları da başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Vale CEO’su Murilo Ferreira, 2013 başından bu yana yaşanan 
demir ve petrol pazarlarındaki durgunluk nedeniyle yılbaşın-
dan bu yana 1,2 milyar USD’lik ruhsat satışı ve proje iptali ger-
çekleştirdi. Özellikle ana çalışma alanı olan demirde yaşanan 
ve 87,5 - 150 USD/ton arası değişen ciddi fiyat dalgalanmaları, 
diğer dev şirketler gibi Rio de Janeiro merkezli Vale’yi de etki-
lemiş durumda.  

Ocak 2013

Kolombiya’da 5 Madenci Kaçırıldı
Kolombiya’nın askeri yetkilileri tarafından Kanada basınına ak-
tarılanlara göre 18 Ocak tarihinde ülkenin kuzeyinde çalışmala-
rını sürdüren 5 altın madencisi kaçırıldı. Verilen bilgilere göre iki 
Perulu, iki Kolombiyalı ve bir Kanadalıdan oluşan grup, Ulusal 
Özgürlük Ordusu (National Liberation Army - ELN) tarafından 
kaçırıldı. MINING.com’un haberine göre Aralık ayında silahlı is-
yancılar, Güney Amerika ülkesindeki altın madenleri üzerindeki 
baskılarını arttırmışlardı. Ülkede yapılan araştırmalara göre ELN 
ve FARC gibi terörist gruplar maddi kaynaklarını, uyuşturucu 

trafiğinin yanı sıra madencilik faaliyetlerinden de sağlamaya 
başladılar. Bu durum da bölgedeki yabancı yatırımcıların çalış-
masını zorlaştırır bir hal aldı.
Kolombiya, Latin Amerika’nın 5. büyük ekonomisi ve geçtiği-
miz yıl Kanada’nın büyüme hızından 4 kat fazla bir büyüme 
hızı yakaladı. Ülkede bir çok el değmemiş kömür, altın, gümüş 
ve petrol kaynağı olduğu bilinmekte ve madencilik sektörü 
henüz Kolombiya ekonomisine sadece % 2’lik bir katkı sağ-
lamakta.  

Ocak 2013

Seramik Dolgusu Talebi, 
Boksit ve Kaolen Üreticilerinin Dikkatini Çekiyor
Ticari derecede üretilen refrakter boksit kaynaklarının son dere-
ce sınırlı olduğu günümüzde, bu minerale olan ilgi ve aramalar 
artarken, bu endüstriyel hammaddenin seramik dolgusunda 
hammadde besleme deposu olarak kullanılabilecek olması, fir-
maların ilgisini çekiyor. IndMin tarafından verilen bilgiye göre bu 
kaynaklar günümüzde sadece Çin ve Guyana’da mevcut.
Çalışmaları Guyana’daki Boniska Boksit Yatağı’nda sürdüren 
First Bauxite Corp., Kuzey Amerika ve Avrupa refrakter pazarının 
ilgisini çekiyor. Firma 14 Şubat 2013 tarihi itibarıyla 11 firmay-
la resmi bir biçimde 70.000 tpalık boksit alma anlaşması yap-
tıklarını açıkladı. Firma ayrıca ürettiği boksiti seramik dolgusu 
üretiminde besleme deposu olarak kullanmak için araştırmalar 

da yapacağını bildirdi. Boksit üreticisi şirketin isteği doğrultu-
sunda, danışman bir şirket tarafından konu ile ilgili olarak bir 
ön ekonomik değerlendirme çalışması yürütülüyor. Bonasika 
1, 2 ve 5 yataklarındaki boksitlerin kullanımı ile ilgili yürütülen 
araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda First Bauxite, 
Bonasika Projesi’nin üretimini arttırmayı ve şirketin sahip oldu-
ğu bilinen tüm boksit sahalarının da üretime almayı planlıyor. 
Yine Guyana’da boksit üretimi yapan Çin merkezli Bosai Minerals 
Group’un da bu konuda testler yaptığı verilen bilgiler arasında.
Amerika Birleşik Devletleri’nde de Potash Ridge Corp. tarafından 
2016 yılında tamamlanmak üzere alunit (KAl3(SO4)2(OH)6)) yata-
ğından boksit üretimi planlanıyor. Üretilmesi planlanan “yüksek 

tenörlü boksit yan 
ürünü”nün yüksek 
silika içeriğine sahip 
olması bekleniyor. 
Üretimin kimyasal 
özellikleri ise şu şe-
kilde olacak: % 50,9 
“trihidrat” Al2O3; % 
20,6 SiO2; % 2,58 
Fe2O3; % 1,42 TiO2; 
ve % 0,59 P2O5.  

Şubat 2013
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Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi 
2012 Güncellendi
146 şirketin katılımıyla Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi (Dow 
Jones Sustainability Index - DJSI) son yıllık güncellemesini geçti-
ğimiz yıl Ekim ayında tamamlandı. DJSI Dünya 2012/2013 340 bi-
leşenden oluşurken endeksten 41 firmanın silindiği ve yerlerine 
41 firmanın eklendiği belirtiliyor. Tüm değişiklikler 24 Eylül 2012 
tarihindeki borsa açılışı ile yürürlüğe girdi.
Endeksin hazırlanmasında ortak olarak çalışılan sürdürülebilir ya-
tırım uzmanı SAM’in başkanı Guido Giese’nin yaptığı açıklamaya 
göre, 2012 yılındaki şirket sürdürülebilirlik değerlendirmesi ka-
tılım oranı geçen yıla oranla % 8,4’lük bir artış gösterdi. Giese’ye 

göre şirketler sürdürülebilirlik üzerine daha da bilinçleniyorlar ve 
şirket stratejilerini sürdürülebilirlik üzerine kurmaya çalışıyorlar. 
SAM’in açıklamalarına göre bu yıl da endekse 21 ülkeden 800 
farklı şirket daha davet edilerek değerlendirilmeye alınacak.
DSJI Dünya Endeksi’ne 2007 yılında giriş yapan ve 6 yıldır da en-
dekste varlığını sürdüren Newmont, endekste yer alan ilk altın 
madencisi şirket olmuştu. Diğer dünya devi firmalardan Anglo 
American 10 yıldır, Teck Resources ise 3 yıldır endekste düzenli 
olarak yer alıyorlar.  

Ekim 2012

Eldorado’nun Yunanistan’daki Altın Projesine 
Silahlı Baskın Gerçekleştirildi

Ülkemizde Uşak sı-
nırları içindeki Kışla-
dağ ve İzmir sınırları 
içindeki Efemçukuru 
altın madenlerini işle-
ten Eldorado Gold’un 
Yunanistan’daki Sko-
uries bakır-altın pro-
jesine silahlı bir sal-
dırı gerçekleştirildi. 

Yaklaşık 50 silahlı protestocunun maden sahasına zor kullanarak 
girip güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdikten sonra çoğu ta-
şeronlara ait birçok maden makinasını ve ofisleri ateşe verdikleri 
bildirildi. Sahanın daha önce de farklı protestolara hedef olduğu 
bilinse de bu derecede şiddet içeren bir baskın, altın üreticisi fir-
manın tarihinde bir ilk olarak değerlendiriliyor.
31 Aralık 2010 verilerine göre 0,8 g/t Au ve % 0,5 Cu tenörlü 138 

Mt rezervi bulunan projenin bu şiddetli protestolar nedeniyle 
duraklamayacağı ve planlandığı gibi 2015’te üretime geçilme-
sinin hedeflendiği verilen bilgiler arasında. Ciddi bir ekonomik 
kriz yaşayan ülkede böyle önemli bir yatırımın bu şekilde pro-
testo edilmesi, yerel yönetim ve hükümetin desteğini almış, 
tüm izinleri tamam olan firma için üzücü bir olay olmanın dışına 
çıkamayacak gibi gözüküyor. Eldorado’nun ülkemizdeki 2 altın 

madeni ve Yuna-
nistan’daki Strato-
ni Madeni dışında 
Brezilya ve Çin’de 
de madenleri bu-
lunuyor. Firmanın 
ayrıca Romanya’da 
da ileri düzey bir 
geliştirme projesi 
bulunmakta.   

Şubat 2013

Ülkemizde Çaye-
li Bakır İşletme-
leri AŞ’nin sahibi 
olan ve dünya-
nın en önemli 

bakır projelerinden biri olan Cobre Panama’da üretime baş-
lamayı hedefleyen Inmet Mining’e, First Quantum tarafından 
yapılan 5,1 milyar USD değerindeki şirketi satın alma teklifine 
Inmet yöneticileri sıcak bakmadıklarını açıkladılar.
Inmet yönetim kurulu, güncel olarak işleyen riski düşük ma-
denlere sahip olduklarını ve dünyanın en büyük bakır maden-
lerinden biri olmaya aday Cobre Panama gibi çok önemli po-
tansiyele sahip projeleri olduğunu söyleyerek, yapılan teklife 

hissedarlarının rağbet 
etmemesini istedi. First 
Quantum ise Inmet’in 
bu yaklaşımının sami-
mi olmadığını ve Cobre 
Panama’nın hisse satışı-
nın uzun süredir masa-
da olduğu için bu teklifi 
verdiklerini açıkladı.

First Quantum’un Afrika ve Avustralya’da önemli bakır, nikel ve 
altın projeleri; Inmet’in ise Türkiye, İspanya ve Finlandiya’da ba-
kır ve çinko madenleri var.  

Inmet, First Quantum’un
Satın Alma Teklifine Sıcak Bakmıyor

Ocak 2013

Las Cruces

Cobre Panama
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Atlas Copco, Craelius karotlu sondaj ekipmanları’nın 1991 yılın-
dan beri Türkiye distribütörlüğünü yapan DBC Makine ile yol-
larını ayırdığını duyurdu. Distribütörlük anlaşmasının, karşılıklı 
mutabakata varılarak sonlandırıldığını açıklayan Atlas Copco, 
bundan sonraki dönemde Craelius karotlu sondaj ekipman-
larının satış ve satış sonrası hizmetlerinin kendileri tarafından 
verileceğini bildirdi.
Atlas Copco Türkiye, Madencilik ve Kaya Kazıları Tekniği RDT/
GDE Bölüm Müdürü Bahadır Ergener’in konuyla ilgili olarak so-
rularımıza verdiği yanıtları aşağıda okuyabilirsiniz:

Madencilik Türkiye (MT): DBC Makine ile olan or-
taklığınız neden sonlandırıldı? Detaylardan bah-
sedebilir misiniz?
Bahadır Ergener (BE): DBC Makina 1991 yılından bu yana 
Türkiye’de Atlas Copco Craelius karotlu sondaj ekipmanlarının 
Türkiye distributörü olarak çalışıyordu. Özellikle son 10 yılda 
GDE ürünlerinde Türkiye pazarı çok gelişme gösterdi ve bu 
gelişmeye ayak uyduracak ve bizimle birlikte tüm pazara hitap 
edecek, dinamik bir satış ve servise ekibi kurmayı hedefledik. 
DBC Makina yeni kurduğumuz bu sistem içerisinde yer almak 
istemedi ve yollarımızı ayırmak durumunda kaldık.

(MT): Karotlu sondaj ekipmanları konusunda yeni 
bir satış stratejiniz var mı? 
(BE): Atlas Copco Makinaları İmalat AŞ olarak her zaman ilk 
akla gelen ve ilk tercih edilen firma olmayı hedefliyoruz ve bu-
nun sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Her iş alanında olduğu 
gibi GDE - Karotlu Sondaj ve Zemin Mühendisliği Ekipmanla-
rında da pazar lideri olmayı hedefliyoruz. Mevcut satış ve servis 
ekibimize ilave olarak bünyemize katacağımız yeni arkadaşlar 
ve yeni bayiler ile satış ve servis ağımızı geliştirmeyi planlıyo-
ruz. Diğer iş alanlarında olduğu gibi GDE ürünlerinin satışın-
da da her zaman sahada, müşterinin yanında, toplam çözüm 
ortağı olarak çalışmayı hedefliyoruz. Geniş ürün gamımız ile 
makine, sarf malzeme, yedek parça ve her türlü ekipmanlar ta-
rafımızdan müşterilerimize sunulmaktadır. 

(MT): Eski ve yeni müşterilerinize konu ile ilgili 
iletmek istediğiniz konular var mı? 
(BE): Bundan sonra DBC Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
herhangi bir Atlas Copco makinasına servis veya yedek parça 
vermeye yetkili olmadığını belirtmek isterim. Bu şekilde bir ser-
vis veya yedek parça hizmeti alınması durumunda makinanızın 
garanti koşulları etkilenecektir.
Türkiye pazarında, Atlas Copco Craelius karotlu sondaj ekip-
manları ile ilgili satış ve satış sonrası hizmetler, şirketimiz Atlas 
Copco Makinaları İmalat AŞ şemsiyesi altında, direkt satış ve 
servis ekibiyle verilecektir. Müşterilerimizin her türlü makine, 

sarf malzeme, yedek parça ve servis taleplerine en kısa zaman-
da cevap vermeyi hedefliyoruz.
Bundan sonraki süreçte, İstanbul ve Ankara depomuzdan, GDE 
ürünlerini tedarik edebilirler. Bu yeni dönemin herkes için ha-
yırlı olmasını diliyoruz. 

Atlas Copco, GDE bölümünü özet olarak 2 ana bölüme 
ayırıyor:  

1. Exploration (Karotlu Sondaj Ekipmanları) 
Yüzeyde çalışan makinalar 
 • Christensen - Karotlu Sondaj Makinası (Karot numunesi alır) 
 • Explorac - Ters Dönüşümlü Sondaj Makinası (Parçalı numu-

ne alır) 
Yer altında çalışan makinalar 
 • Diamec - Karotlu Sondaj Makinası 

In the hole tools - Sarf Malzemeler 
 • Rod & Casing - Rodlar ve Casingler 
 • Excore Diamond Tools - Excore Matkaplar 
 • Core Barrels - İç Tüp & Karot Malzemeleri 

2. Ground Engineering (Zemin Mühendisliği Çö-
zümleri) 
 • Mustang (Multipurpose Rigs) - Mustang çok amaçlı delgi 

makinası - Auger, Karotlu Sondaj, RC sondaj, SPT, DTH sis-
temleri ile çalışabilir. 

 • Unigrout - Enjeksiyon Makinaları 
 • Symmetrix - Odex - Boru Sürme sistemleri 
 • Swellex - Sürtünmeli Tip Kaya Bulonları. 

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için:
Atlas Copco Makinaları İmalat AŞ.
İstasyon Mah. İbişağa Cad. No:6, Tuzla, İstanbul
Telefon: (0) 216 581 0 581
www.atlascopco.com.tr

Atlas Copco, DBC Makine 
ile Yollarını Ayırdı
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Weir Minerals™ madencilik, kum 
ve agrega sektöründe neredeyse 
bir asırdır tasarım, üretim, kuru-
lum ve servis konusunda lider 
olan bir şirkettir. Şirketimiz ürün-
leri arasında yer alan çok çeşitli 
titreşimli eleklerini siz müşteri-
lerinin beğenisine sunuyor. Bu 
elekler, tesis uygunluğu, alan 
ve enerji tasarrufu bakımından 
yüksek kapasiteli modern üretim 
tesislerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. 
Linatex® titreşimli elekler kali-
teleri ile ün yapmış makinalardır ve çok çeşitli uygulamalarda 
mükemmel elek proses performansı göstermektedirler. Tüm Li-
natex® titreşimli elekler lineer hareketli üniteler olarak piyasaya 
sunulmuştur. Lineer hareketle beraber bu tip elekler daha az 
gabari boşluğuna ihtiyaç duyar ve dairesel ya da eliptik hare-
ketli eleklere nazaran daha düşük elek iletim hızına olanak sağ-

lar. Lineer hareketli eleklerin kullanımı, düşük kurulum maliye-
tine ve elek boyunca daha iyi bir malzeme hareketi sağlandığı 
için de daha yüksek verimliliğe olanak sağlar.
Susuzlandırma elekleri, eğimli arka panel bölümünü oluklu 
apertürlü paneller ile birleştirir. Çamur, bu arka bölümün en üst 
noktasından homojen bir biçimde beslenir ve bu arka bölüm 
titreşimli drenaj paneli görevi görür. Ana bölüm yukarıya doğru 
3°- 5° eğimlidir ve oluklu apertürlere bağlıdır. 
Tek veya çift katlı muz elekler, elek ve eleme teknolojilerinde 
birim başı eleme alanı olarak olağanüstü yüksek verimlilik ile 
büyük bir yeniliğin ürününü temsil etmektedir. Muz elekler, 
yüksek kapasiteli elekler olup, çok daha hızlı yatak malzemesi 
kademelendirmeye izin vererek daha büyük kapasitelerde çalı-
şırlar. Ayrıca düşük yatak derinliği verimliliklerini arttırmaktadır. 
 Tek veya çift katlı dikey eleklerin ölçüleri 0,3 m’den 4 m’ye ka-
dar genişlikte ve 10 metreden yüksek uzunluklarda olup kömür 
sınıflandırmaları, DMS (ağır ortam siklonları/yoğunluğa göre 
ayırım) susuzlandırmaları ve malzeme yıkaması/temizlenmesi 
uygulamaları dahil bir çok çeşit uygulamada popülerdirler. Tah-
rik ise düzensiz ikiz uyarıcı üzerinden yapılır ve elekler modüler 
kauçuk/poliüretan veya örgü/dolgu paneller ile teçhizatlandı-
rılmıştır. 
Elekler için titreşim hareketi, motorlar veya dişli uyarıcılar ile 
sağlanır. Linatex® titreşimli elekler, 2,4 m ve daha geniş maki-
nalar için gerekli olan titreşim hareketini, yüksek yer çekim kuv-
vetli tahrik dişlisi kullanarak sağlar. 
Detaylı Bilgi İçin: www.weirminerals.com/turkey

Weir Minerals, Linatex® 
Titreşimli Elekleri
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Geçtiğimiz yıllarda Esan Teknik Hizmetler Direktörlüğü bünye-
sinde başlayan ‘nanokil’ üretimi ile ilgili Ar-Ge çalışmaları, önce 
bir ‘’sanayi-üniversite-sanayi’’ işbirliği çalışmasına, daha sonra 
da ‘’TÜBİTAK-TEYDEB’’ destekli bir proje haline dönüştürüldü. 
Proje kapsamında Tübitak desteği ile kurulan laboratuvar ve 
pilot tesisinde 2012 yılı içerisinde üretim başladı. Aynı yıl Tem-
muz ayı içerisinde Sabancı Üniversitesi ile Türkiye’de sayılı ola-
bilecek “Lisans ve Bilgi Transferi Sözleşmesi” imzalandı. Eczacı-
başı Esan tarafından yapılan bu çalışma ile Türkiye’de ilk defa 
nanokil üretilip ilk satış Temmuz ayında gerçekleştirilmiş oldu.
Dünya’da sayılı firma tarafından üretilen nanokil ürünü ile 
ilgili çalışmalar, Eskişehir - Kütahya Bölgesi’nden çıkarılan 
bentonit ürününün Esan tarafından saflaştırılması, Sabancı 
Üniversitesi’nden sağlanan bilgi transferi ile modifiye edilmesi-
ni kapsıyor. Üretilen nanokil, ülkemizin önde gelen mühendis-
lik plastikleri üreticilerinden Enplast AŞ tarafından masterbatch 
haline getiriliyor. Nanokil katkılı polimer ürünlerin ambalaj, 
otomotiv, asfalt vb. sektörlerde kullanılması, katkı yapılan po-

limerlerin, alev geciktiricilik, gaz/nem bariyer ve mukavemet 
özelliklerini iyileştiriyor.
Eczacıbaşı Esan, bu projenin gerçekleşmesi ile ham olarak satı-
şını yaptığı bentonitten, katma değeri yüksek bir ürün geliştir-
miş, yeni bir üretim yöntemi hakkında bilgi birikimi ve deneyim 
kazanmış ve Tübitak Projesi ile de mevcut altyapısını zenginleş-
tirdi. Yapılan toplam harcamanın % 52’sinin hibe olarak Esan’a 
geri ödendiği bu projede, XRD cihazı (X-ışınları difraktometre-
si), santrifüj cihazı altyapıları sağlanmış olup, üniversite tarafın-
dan sağlanmış hizmetler, danışmanlık ve personel için yapılan 
harcamalar da kapsam dahilinde desteklendi. Tübitak desteği 
ile alınan XRD ve santrifüj cihazları bu projenin yanı sıra jeolo-
jik aramalarda, ve diğer başka proje çalışmalarında aktif olarak 
kullanılmakta.  
Eczacıbaşı Esan’ın hedefi, sağlanan bu kazanımlar ile benzer 
projelere imza atmak ve modifiye edilmiş endüstriyel ham-
maddeler alanında yeni bir ürün platformu oluşturmak. 

Eczacıbaşı Esan, Nanokil Projesi ile
Türkiye’de Bir İlke İmza Atıyor

2002 yılından beri sondaj makinesi ve ekipmanları üreti-
mi alanında Öz Anadolu San. Sit. 1460. Sok No:25 İvogsan/
Ankara adresinde hizmet veren Teksomak Ltd. Şti., Ocak 
2013’ten itibaren, daha geniş üre-
tim alanıyla ASO 1. O.S.B. Türkme-
nistan Cad. No:13 Sincan / Ankara 
adresinde hizmet vermeye başla-
dığını duyurdu. Teksomak, elde 
ettiği tecrübe, izlediği teknoloji 
ve üretim biçimi, Ar-Ge çalışma-
ları, yüksek kaliteli üretim ve et-
kin satış pazarlama anlayışıyla ül-
kemizdeki yerini sağlamlaştırmak 
ve dünyaya açılmak amacıyla faa-

liyetlerini yeni adresinde sürdürecek.
Sondaj, ankraj ve enjeksiyon alanlarında faaliyet gösteren Tekson 
şirketinin makine grubu olarak 2002 yılında faaliyete başlayan 

Teksomak, her türlü sondaj makine ve 
ekipmanlarının üretimi ve pazarlanması 
amacıyla kurulmuştur. Ürün yelpazesi 
içinde sondaj makineleri, enjeksiyon ve 
su pompaları, ankraj delgi makineleri, 
mermer ocak makineleri barındırıyor. 
Teksomak, ürünleriyle zemin, araştırma, 
sondaj firmalarına, maden ocaklarına, 
taş ocaklarına, mermer ocaklarına maki-
ne ve sondaj ekipmanı hizmeti vermek-
te olan bir şirket konumunda. 

Teksomak, Yeni Adresinde Sektörün Hizmetinde

Dünyanın tek ve patentli, su tahrikli kuyu dibi tabanca (D.T.H.) 
üreticisi Wassara, Türkiye temsilcisi olarak Atalay Makine ile çalış-
maya başladı. Dünyanın bir çok projesinde adını başarı ile duyu-
ran Wassara su tahrikli sondaj sistemi, delgi maliyetlerini önemli 
oranda azaltıyor. 2013 itibariyle şirketin Türkiye distribütörü olan 
Atalay Makine, su tahrikli sondaj sistemini ülkemizde yaygınlaş-
tırmayı hedefliyor. 

Atalay Makina Artık Wassara’nın 
Türkiye Distribütörü



Sandvik Madencilik Türkiye, kamyon ve yükleyici ürün grubun-
daki en küçük kapasiteli yükleyici olan LH201’den, 2013 Ocak ayı 
içerisinde 8 adet sipariş aldığını açıkladı. Önceki gün İstanbul’da 
gerçekleştirilen ve madencilik sektörünün önde gelen isimlerini 
bir araya getiren yemekte bir konuşma yapan Sandvik Maden-
cilik Türkiye Genel Müdürü Ergun Sokulluoğlu, Soma Grubu ta-
rafından 6 adet ve Bolkar Madencilik tarafından 2 adet olmak 
üzere toplam 8 adet olarak alınan bu siparişlerin kendileri için 
oldukça önemli olduğunu, çünkü Türkiye’den gelen bu sipariş-
lerle, şirketin Fransa - Lyon’da bulunan fabrikasının üretim slot-
larının büyük bölümünün dolduğunu aktardı. Üretim slotları-
nın, Türkiye’den gelen siparişlerle dolmasının kendilerine gurur 
verdiğini vurgulayan Sokulluoğlu, sektördeki gelişmeye paralel 
olarak Sandvik Madencilik’in sektöre sunduğu hizmetlerin de ar-
tarak devam edeceğini bildirdi.
LH201 yer altı yükleyicisi özellikle damar madenciliğinde kullanı-
lıyor. Minimum 2 x 2 metrelik galeri kesitleri için tasarlanan yük-
leyici 0,5 m3 (1 ton) kapasiteli bir kovaya sahip. LH201’in detaylı 

teknik bilgilerine  mining.sandvik.com adresinden ulaşılabilir. 

Sandvik’ten Soma Grubu ve 
Bolkar Madenciliğe 8 Adet LH201
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Etkinlik
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bauma 2013 fuarını düzenleyen Messe München International, 
15 - 21 Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleşecek olan dünyanın en 
büyük iş - inşaat ve maden makinaları fuarı öncesinde büyük 
bir medya buluşması düzenledi. Almanya’nın Münih şehrindeki 
ICM (International Convention Center) binasında gerçekleştiri-
len toplantıya Türk Madencilik Sektörü’nü temsilen sadece Ma-
dencilik Türkiye ve Mining Turkey dergilerimiz davet edildi. 
Dergi yöneticilerinden Çağım Tuğ’un sektörümüzü temsil etti-
ği iki günlük etkinlik boyunca basın mensupları, bauma 2013 
hakkında bilgi edinme ve bu büyük fuarda yer alacak firmaların 
yetkilileri ile birebir görüşme fırsatı buldular.

Medya buluşmasının önemli bölümlerinden biri olan ve bau-
ma 2013 yetkililerinin hazır bulunduğu basın toplantısı, Messe 
München’in İdari Müdürü Eugen Egetenmeir’in açılış konuş-
ması ile başladı. Yöneticiliğinin Richard Gutjahr tarafından ya-
pıldığı soru cevap bölümünde de Egetenmeir ile birlikte CECE 
(Committee of European Construction Equipment) Başkanı ve 
aynı zamanda VDMA Construction Equipment and Building 
Material Machinery Association Yönetim Kurulu Başkanı Jo-
hann Sailer soruları yanıtlayarak bauma 2013 hakkında bilgiler 
verdi. 
Egetenmeir, Gutjahr’ın ekonomik krizin bauma 2013’ü etki-
leyip etkilemeyeceği ile ilgili sorusuna, ekonomik krizin tüm 
dünyada yaşanmadığını, özellikle Güney Amerika ve Asya’nın 
bir kısmında özellikle inşaat ve madencilik alanlarında ciddi 
büyüme yaşandığını söyleyerek yanıt verdi. Sailer’ın Almanya 
ve Avrupa’daki ekonomik kriz ve bunun inşaat ve madencilik 
sektörlerine etkileri hakkındaki soruya cevabı ise Avrupa’nın 
kuzeyi ile güneyinde büyük farklılıklar olduğu, Almanya’nın da 
içinde bulunduğu kuzey ülkelerinde ekonominin daha iyi oldu-
ğu ve inşaat - hafriyat sektörlerinde büyümenin devam ettiği 
şeklinde oldu. Sailer, madencilik açısından ise şu an bir gelişim 
yakalanamadığını ama ilerleyen dönemde madencilik sektörü-
nün de daha iyi yerlere geleceğini düşündüğünü sözlerine ek-

lerken, Çin ve Avustralya’da madenciliğin yavaşlamasının etki-
lerinin Avrupa’da ciddi bir şekilde hissedildiğinin de altını çizdi.
Her sene bir ülkenin partner ülke seçildiği bauma fuarın-
da bu sene de Endonezya partner ülke olacak ve bauma’nın 
açılışı tarihinde ilk kez yabancı bir otorite tarafından yapıla-
cak. Endonezya’nın partner ülke olması konusunda da Sailer, 
Endonezya’da çok büyük bir makine pazarı olduğunu ve ülke-
ye 400 milyar USD’lik yatırım yapılmasının beklendiğini söyledi. 
Ayrıca Endonezya’nın yüksek kaliteli ve büyük makinalar tercih 
eden bir pazar olduğunu sözlerine ekleyen Sailer, bu önemli 
pazardaki rekabeti arttırmak adına bauma 2013’te Endonezya 
günü düzenleneceğini, Endonezya İnşaat Bakanı ile birlikte ül-
kedeki bir çok yöneticinin de bauma 2013’te hazır bulunacağı-
nı aktardı.
Fuar yetkilileri genel görüşlerini aktardıktan sonra ise toplam 
5 ayrı dalda verilecek olan İnovasyon ödüllerinin adaylarını 
basına duyurdular. Toplam 156 başvurunun değerlendirildiği 
yarışmada başvurular 5 kategoriye ayrıldı ve her kategorideki 
adaylar 3’e indirildi. Kategorilere göre adaylar şu şekilde:
Makine 
 • Aker Wirth GmbH’dan yer altı madenciliğinde devrim sayıla-

cak Mobile Tunnel Maker
 • Herrenknecht AG’den boru hatlarının uygulanmasında yeni 

metot olan Pipe Express
 • Sommer Anlagentechnik GmbH’dan çok katmanlı beton 

elemanlarının tam otomatik üretimi olan JFI Method

Makine Bileşenleri
 • Bauer Maschinen GmbH’dan dijital çalışma ortamını inşaat 

makinesine aktaran Tablet PC
 • Volvo’dan, duman çekme sistemi olan Fume Extraction 

System
 • Wirtgen GmbH’dan kaldırım taşları döşemesi kontrolünde 

3B sistem olan AutoPilot Field Rover  

bauma 2013 Medya Buluşması’nda 
Sadece Madencilik Türkiye Vardı!
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İnşaat Prosesi / İnşaat Çalışması
 • Bauer Spezialtiefbau GmbH’dan İskoçya açık denizde dalga-

dan enerji üreten santral için tek kazıklı temel
 • Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co KG’dan Hızlı bir 

şekilde, hibrid enerji rüzgar türbini kurulumunda dönen 
kule vinç kullanımı

 • Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH’dan güvenilir 
bir şekilde otomatikleştirilmiş yol inşaası “PAST”

Araştırma
 • Technical University of Claustha’dan çevrimiçi tane boyu 

analizi
 • Technical University of Dresden’den mobil makinalarda çalı-

şacak paralel kinematikler (HEXAPOD)
 • Technical University of Kaiserslautern’den çelik lifle güçlen-

dirilmiş beton içerisindeki liflerin dağılımı analizine imkan 
veren bilgisayar tomografi sistemi

Tasarım
 • Liebherr-Werk Bischofshofen’den Liebherr Compact Loader
 • Kaiser AG Fahrzeugwerk’den Kaiser Walking Mobile Excava-

tor 2013
 • Wacker Neuson Vertrieb Europa GmbH & Co KG’den EH 100 

Demolition Breaker

Basın buluşmasında tarafımızdan gerçekleştirilen görüşmeler 
sonunda öne çıkan firmalar ise şu şekildeydi:
Hidromek: Ülkemizin önde gelen iş makinası üreticilerinden 
olan ve bauma medya buluşmasında yer alan ülkemizin tek 
temsilcisi Hidromek, bauma 2013 fuarında kendi ürettikleri 
makinalarla göz doldurmaya hazırlanıyor. Hali hazırda satışta 
olan ürünlerini, bauma’da daha büyük bir kitleye tanıtma fır-
satı yakalayacak olan şirket ayrıca İzmir’de düzenlenecek olan 
MINEX fuarında 50 tonluk kepçelerinin lansmanını yaparak 
maden sektöründe de yer almak istediklerini belirtiyor. Şirket, 
İspanya’daki firması ile Güney Avrupa’ya satış yapıyor.
Terex: İngiltere merkezli büyük makine üreticisi Terex, bauma 
2013’te madencilik alanında TR60 rijit kamyonlarla boy göste-
recek. Verilen bilgiye göre fuarda bu dev makinenin, özellikle 
ön panelinde yapılan değişiklikler sayesinde daha fazla üretim 
verisi ve bilgi toplama kapasitesi gibi yeniliklerini sektöre tanıt-
ma fırsatı bulacaklar.

Bauer: bauma 2013 inovasyon ödüllerinde de iki adaylığı bulu-
nan Bauer firmasının madencilik alanında bu yılki fuarda tanıt-
mak istediği ürün, bir pad bilgisayara, hazırlanmış bir yazılım ile 
sağlanan operatör ve filo takip sistemi. Firmanın ABD ve Çin’de 
maden üreten kendi firmalarının olması, bu tür yazılımların ve 
yeniliklerin geliştirilmesi ve denenmesinde kendilerine büyük 
avantajlar sağlıyor.
Continental: Ülkemizde, ürettikleri lastiklerle tanınan firma, bu 
yıl madencilik alanında yeni bir projeyle sektör karşısına çıkı-
yor. Madenciliğin iş güvenliği alanında büyük beklentileri olan 
sistem ile maden veya inşaatlarda çalışan makinelere hareket 
sensörü eklenerek, muhtemel iş kazalarının önüne geçilmesi 
hedefleniyor. Ayrıca yine hususi araçlarda sıklıkla kullanılan 
park etmeye yardımcı kameraların iş makinalarına monte edil-
mesi ile kör noktaların önüne geçilmesi ve 360 derecelik görüş 
açısı yakalanması hedefleniyor.

Wassara: Ülkemizde Atalay Sondaj tarafından distribütörlüğü 
yapılan dünyaca ünlü su ile sondaj sistemi Wassara, bauma 
2013’te kendilerine özel bu sistemin avantajlarını ve hangi 
amaçlarla kullanılabileceğini sektöre anlatacak. Özellikle çok 
hızlı ilerlemesi ve maliyetleri düşürmesi nedeniyle arama son-
dajlarında cevhere gelene kadar delinecek mesafede büyük 
avantaj sağlanacağı düşünülen sistem, madencilik sektörünün 
beğenisine sunulacak. 
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“Türkiye’de Maden Atıklarının Yönetimi Eşleştirme Projesi”nin 
Kapanış Toplantısı, 20 Şubat’ta Ankara’da gerçekleştirildi. Fran-
sa, İtalya ve Türkiye arasında yürütülen bir eşleştirme ortaklığı 
olan ve Kasım 2010’da başlayan Proje’nin 2 yıl süren çalışmala-
rının sona ermesinden dolayı düzenlenen kapanış toplantısın-
da, projede görev alan yerli ve yabancı uzmanların sunumları 
ve veda konuşmaları gerçekleştirildi.
Madencilik Türkiye Dergisi’nin özel olarak davet edildiği top-
lantıda son konuşmayı yapan, Proje’nin Yerleşik Eşleştirme 
Danışmanı Francis Cottard, projenin yürütülmesi aşamasında 
karşılaşılan çeşitli konular hakkında kısa aktarımlarda bulun-
du. Cottard, Türkiye’de halen yeni bir atık yönetmeliği ihtiyacı 
bulunmadığını söyleyenlerin bulunduğunu ancak son yarım 
yüzyılda dünya genelinde atıklar konusunda pek çok sıkıntının 
yaşandığını, bu yüzden madencilik sektörünün gelişmekte ol-
duğu ve milyonlarca dolarlık projelerin üretilmeye başlandığı 
Türkiye’de kesinlikle bir atık yönetmeliği ihtiyacının bulundu-
ğuna inandığını aktardı. Türk madencilik sektöründe gurur du-
yulması gereken bir ikinci bahar yaşandığını sözlerine ekleyen 
Cottard, “Bana göre Türkiye’nin sektördeki en önemli konusu 
maden atıklarının yönetimi olmalı. Atık yönetimi ile sektörde 
yaşanan atılımlar desteklenecek ve katlanacak” dedi.

Fransa’da madencilik faaliyetlerinin sona erdiği madenlerin 
rehabilitasyonu için bugüne kadar 18 milyar EUR para harcan-
dığını belirten Cottard, atıkların yönetimi için işin başında plan-
lama yapılması halinde, gelecekte harcanacak paranın azalma-
sını sağlayabileceğini aktardı. 
Proje kapsamında 2 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları özetle-
yen Cottard, madencilik sektöründeki tüm oyuncular tarafın-
dan kabul edilen bir yönetmelik ortaya çıkarmayı başardıkları-
nı söyledikten sonra ülkemizde yapılması gerektiğine inandığı 
çalışmalardan bahsederek “Tüm madenlere tek bir yönetmelik 
uygulamak yerine, maden çeşidine, maden alanının doğal or-
tamına, üretim şekline özgü atık yönetim çözümleri üretilmeli. 

Üretilen tüm çözümlerde evrensel değerlere bağlı kalınması ve 
gereksiz uygulamalardan kaçınılması, madenciliğe bir engel 
değil sadece işleyişe yardımcı olmak adına çok önemli.” şeklin-
de konuştu. Ortaya çıkarılmış yönetmeliğin uygulamaları sıra-
sında ortaya çıkabilecek pürüzlerin giderilmesi ve uygulama-
ların doğru bir şekilde yapılabilmesi adına önümüzdeki 1 yıllık 
sürecin çok önemli olduğunu vurgulayan Cottard, bu sürecin 
doğru işlemesi adına kendisine her zaman ulaşılabileceğini ve 
elinden gelecek yardımı esirgemeyeceğini belirtti. 
Bu süreçte kendilerine işletmelerini açan önemli maden üreti-
cilerine ve projedeki asistanlığını yürüten Nilüfer Gündüz’e de 
teşekkürlerini sunan Cottard, sürecin devamında da bu yönet-
meliği tüm sektörün bir arada tamamlaması gerektiğini fakat 
projede görev alan resmi kurumlardan sadece birinin başkanlı-
ğı yürütmesinin işleri hızlandırıp kolaylaştıracağının altını çize-
rek sözlerini tamamladı.
Avrupa Birliği tarafından 1,3 milyon EUR bir bütçeyle finanse 
edilen ve 24 ay süren Proje’de yararlanıcı ülkelere, AB Mükte-
sebatının uygulanması için gerekli olan yapılara, insan kaynak-
larına ve yönetim becerilerine sahip modern ve etkin idareler 
geliştirmede yardımcı olunması amaçlanmıştı. Projede, maden 
atıklarının yönetimi ile ilgili AB Üyesi Devletlerden Fransa ile 
küçük ortak olarak İtalya’nın deneyimleri konusunda uzmanlık 
tedarik edilmişti.

Proje’nin ardından beklenen sonuçlar ise şu şekilde: 
 • En iyi standartlarla uyumlu, istikrarlı bir madencilik ve çevre 

mevzuatının oluşturulması,
 • Maden çıkarma endüstrisinden kaynaklanan atıkların sür-

dürülebilir gelişme ilkesine uygun, etkin yönetimi,
 • Maden atıklarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi,
 • Halkın nezdinde madencilik sektörünün olumsuz imajının 

değiştirilmesi,
 • Maden atıklarının yönetimi ve Direktif’in yükümlülüklerine 

ilişkin bütün konuları içeren rehber doküman, el kitapları ve 
kılavuzlar şeklinde araçların geliştirilmesi.  

Maden Atıklarının Yönetimi 
Eşleştirme Projesinin Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi
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Türkiye Madenciler Derneği’nin ön-
cülüğünde ve Sandvik Madencilik 
Türkiye’nin ev sahipliğinde 12 Şubat 
2013’te düzenlenen akşam yemeği, 
İstanbul Hilton Otel’de gerçekleştiril-
di. 24 - 25 Nisan 2013’te İstanbul’da 
gerçekleştirilecek olan “Avrasya Mena 
Madencilik Zirvesi”nin ve 26 - 27 
Eylül’de Londra’da gerçekleştirilecek 
olan “Turkey Mining Finance Invest-
ment Summit” hazırlıklarını sürdüren 
EBY International Summits tarafın-
dan organize edilen akşam yemeği, 
madencilik sektörünün önde gelen 
isimlerini bir araya getirdi. Yemeğe 
Türkiye Madenciler Derneği’nin üye 
şirketlerinin yönetici ve yetkilileri işti-
rak ederken, Avustralya Konsolosluğu 
temsilcileri ile yerli ve yabancı diğer 
bazı sektör ve şirket temsilcileri katı-
lım gösterdi. 

Madencilik Türkiye Dergisi‘nin de iştirak ettiği bu özel etkinlik-
te ziyaretçiler bir açılış kokteyli ile karşılanırken, katılımcıların 
yemek öncesinde sohbet edebilmesine imkan sağlandı. Ülke-
mizde hali hazırda maden üretimi yapan şirketlerin yöneticileri 
ile maden arayan ve maden sektörüne danışmanlık, sondaj, 
analiz, uluslararası taşımacılık gibi alanlarda hizmet veren şir-
ketlerin yetkilileri kokteyl bölümünde bir araya geldi. 
Yemek öncesinde EBY Summit CEO’su Yaşar Şuşek, Türkiye Ma-
denciler Derneği Başkanı Mustafa Sönmez ve Sandvik Maden-
cilik Güney Avrupa Müşteri İlişkileri Yöneticisi Ian McDonald 
tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmalarında toplantının 
amaçları ve gerçekleştirilmesi planlanan sektörel etkinlikler 
hakkında bilgiler verildi. 

Yemek arasında gerçekleştirilen bir 
diğer konuşmada ise Sandvik Maden-
cilik Türkiye Genel Müdürü Ergun So-
kulluoğlu tarafından Sandvik Maden-
cilik Türkiye hakkında genel bilgiler 
verildi. Sokulluoğlu’nun; Sandvik’in 
kuruluşu, ülkemizdeki faaliyetleri ve 
organizasyon yapısı, şirketin 2012’de 
yaşadığı önemli gelişmeler, 2013 yılı 
hedeflerinden bahsettiği konuşma-
sının ardından yemeğe devam edildi. 
Geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleşti-
rilen ilk yemeğin ardından, sektörün 
de talebi ile tekrarlanan buluşmaların 
devam edeceği öğrenildi. 

Madenciler 
İstanbul’da Buluştu

Sandvik Madencilik Türkiye Genel Müdürü Ergun Sokulluoğlu

Sandvik Madencilik Türkiye Ekibi
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Geçtiğimiz Aralık ayında kuruluşunun birinci yılını kutlayan 
ve sektördeki maden jeologlarını aynı çatı altında toplamayı 
amaçlayan Maden Jeologları Derneği (MJD) eğitimleri başladı. 
Ankara - Notte Otel’de gerçekleştirilen ve Şubat - Mart ayların-
da sürecek olan MJD Akademi eğitimleri, arazi sezonunun ar-
dından sonbaharda devam edecek.
2 Şubat’ta gerçekleştirilen ilk seminer “Maden Jeologları ve 
Madencilik Sektörünün Sorunları” başlığı altında gerçekleşti-
rilirken, MJD Başkanı Vedat Oygür’ün açılış konuşmasının ar-
dından yönetim kurulunda görev alan Ahmet Tukaç ve Mesut 
Soylu’nun sunumları ile sürdü.
Ahmet Tukaç tarafından gerçekleştirilen ilk sunumda; MJD’nin 
kuruluş amaçlarından bahsedilirken, özellikle sektör içi iletişi-
min ve mesleki etik kavramlarının üzerinde durulması gerekli-
liğine değinildi. MJD’nin, maden jeologlarını destekleyeceğini, 
mesleği tanıtacağını ve tüm meslektaşların bilgilendirilmesi 
konusunda çalışmalar yapacağını aktaran Tukaç, meslek içi ile-
tişimin yanında aynı zamanda akademik çalışmalara da katkı 
koyarak, akademik camia ile ortak projelerde yer almanın ve 
diğer kuruluşlarla ortak amaçlarda bir araya gelerek farklı alan-
larda boy göstermenin öneminden bahsederek sunumunu 
sonlandırdı.
İkinci sunumu gerçekleştiren ve ülkemizin tanınmış jeologları 
arasında bulunan Mesut Soylu, MJD’nin çalışma şekli ve bun-
dan sonra neleri hedeflediğini aktardı. Şu an 275 üyeye sahip 
olduklarını ve bu rakamın da zamanla artacağına inandıkları-
nı söyleyen Soylu, bütçe konusunda üyelerden ve firmalardan 
anlayış beklediklerini belirtti. MJD’nin iç çalışmalarının yanında 
üyelerin akreditasyonu için de çalışılması gerektiği, ülkemizde 
hali hazırda yeterli deneyime sahip bir çok maden jeoloğuna 
sahip olmamıza rağmen uluslararası ölçekte halen sadece 3 - 
4 kişilik imza yetkisine sahip jeoloğumuz bulunduğunu ve bu 

sayıyı hızlı bir şekilde arttırmanın gerek-
tiğini aktardı. Dünyada akreditasyonun 
önemiyle uygulanışına da değinen Soy-
lu, sunuma Ahmet Tukaç’ın da katılımı 
ile ülkemizde MİGEM’in bu konuda yap-
tığı en güncel çalışmaları aktardı. Der-
neğin önümüzdeki zamanda da EFG’ye 
(European Federation of Geologists) 
başvuruda bulunmayı ve akredite bir 
kuruluş olmayı planlandığını sözlerine 
ekleyerek sunumunu sonlandırdı.
Eğitimin son bölümü ise jeologların 
genel sıkıntıları ile MJD’den beklentile-
rinin ve isteklerinin dinlenmesine ayrıl-
dı. MJD’nin iş bulma konusunda yardım 
edip edemeyeceği sorusuna dernek 
yöneticileri, böyle bir şeyin direk olarak 

yapılmasının kanunlara aykırı olduğunu ama tüm üyelere gön-
derilen bilgi formlarının doldurulması ile birlikte oluşacak ha-
vuzun, hem akreditasyon hem de iş konusunda üyelere büyük 
yardımı dokunacağını aktardılar. Sektörde çalışan jeologların 
diğer sıkıntıları ve endişeleri daha çok Başbakanlık Genelgesi 
ve Maden Yasası’nda yer alan bazı maddelerin sektöre etkileri 
üzerineydi. Dernek bu gibi idari ve resmi konularda da önü-
müzdeki dönemde aktif bir şekilde rol alacağını ve mevcut 
sıkıntıları çözmek adına elinden gelen çabayı sarf edeceğini 
söyledi. Toplantı, seminerlere katılım yapacağını söyleyen üye-
lerin konuya hassasiyet göstermeleri ve başka üyelerin hakkını 
yememek adına eğer gelemeyeceklerse katılımlarını iptal et-
melerinin gerekliliği üzerinde durularak sonlandırıldı.
İkinci seminer ise 9 Şubat’ta gerçekleştirildi. “Maden Arama 
Yöntemleri” ve “Uluslararası Jeoloji ve Mühendislik Standartları” 
başlıkları altında iki ayrı bölüm halinde gerçekleştirilen seminer 
yoğun katılıma sahne oldu. 
Dr. Mesut Soylu tarafından gerçekleştirilen “Maden Arama Yön-

Maden Jeologları Derneği 
Eğitimleri Başladı
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temleri” isimli sunumda, bir maden arama projesi kapsamında 
planlamadan uygulamaya tüm aşamalar, detaylarıyla katılım-
cılara aktarıldı. Arama programında dikkat edilmesi gereken 
önemli noktaların irdelendiği sunumun ardından Dr. Cengiz 
Demirci tarafından “Uluslararası Jeoloji ve Mühendislik Stan-
dartları” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Bir arama projesinin 
belirli standartlara uygun olarak gerçekleştirme ve sorgulama 
biçimleri üzerinde durulduğu sunumda ülkemizdeki arama 
projelerinin uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesi ve 
tüm kesimler tarafından kabul görmesi için dikkat edilmesi ge-
reken noktalar katılımcılarla paylaşıldı. 

16 Şubat’ta gerçekleştirilen ve Maden Hukuku - Migem Uy-
gulamaları ana başlığı altında gerçekleştirilen 3. seminerin ilk 
sunumu “Arama Aşamaları, Raporlama ve Arazi Uygulamala-
rı”  konusundaydı. Ahmet Tukaç tarafından gerçekleştirilen ilk 
sunumda, maden aramacılığında Maden Kanunu uygulamaları 
ve bir maden jeoloğunun nasıl bir çalışma düzeni izleyeceği 
konusunda bilgilendirmelere yer verilirken, özellikle Maden 
Kanunu’nda yer alan bazı maddelerle ilgili maden jeologlarının 
dikkat etmesi gerektiği püf noktalara değinildi.
Nusret Güngör tarafından gerçekleştirilen ikinci sunumda ise 
yine Maden Kanunu’nun arama uygulamaları irdelenirken ko-
nunun daha da detayına inilerek maden jeologlarına, uygula-
maya yönelik mesleki bilgiler aktarıldı. MİGEM’in bir arama ra-
porunda neleri görmek istediği ve yapılan hatalı uygulamalar 
üyelerle paylaşıldı.
MJD Akademi’nin 4. hafta seminerleri “Uzaktan Algılama ve 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)” ve “Yetkin Mühendislik ve Ülke-

miz için Önemi” konuları üzerineydi. Uzaktan algılama ile ilgili 
sunum Dr. Arda Arcasoy tarafından verildi.  Seminer uzaktan 
algılama ve CBS’nin tarihçesi, uydu sistemleri ve sistem detay-
larının anlatımı ile başladı. Yoğun bir şekilde geçen seminerin 
ikinci kısmında da maden aramacılığında uzaktan algılamanın 
kullanımı hakkında bilgiler verildi. Haritalarda kullanılan renkle-
rin arama yapılan bölgeler için nasıl kullanılabileceğini, arama-
da sağlayacağı avantajlar ve haritaların nasıl üretildiği aktarıldı. 
Dr. Mesut Soylu da konu ile ilgili olarak, uzaktan algılama ile 
üretilmiş bir proje hakkında örnek sundu. Eurasian Minerals uh-
desinde yer alan ve Trabzon sınırları içerisinde bulunan Trab-23 

isimli sahanın bulunuş hikayesinde uzak-
tan algılamanın önemini vurgulayan Soy-
lu, bu sistem ile alan daraltma, hız ve ma-
liyetlerin azalması konularında yaşadıkları 
avantajların öneminden bahsetti. Arcasoy 
tarafından devam edilen sunumun son 
kısmında da el spektrometresi ve orta-
rektifikasyon gibi uygulamalar tanıtıldı.
Eğitimlerin ilk haftasındaki sunumun 
ardından yoğun sorular gelmiş olması 
ve güncel bir konu olması nedeniyle Dr. 
Mesut Soylu, seminerin son bir saatinde 
yetkin kişi (Qualified Person - QP) kavra-
mı üzerinde durdu. Bu kavramın bir eh-
liyet değil, düzenleyici bir konsept oldu-
ğunu tekrar vurgulayan Soylu, ülkemiz-
de QP’lere neden ihtiyaç duyulduğu ve 
şartları üzerinde önemle durdu, sistemin 
işleyiş süreci ve kontrol mekanizmaları 
hakkında bilgiler verdi. Katılımcıların so-
rularının cevaplanması ardından yaklaşık 

70 kişinin katılmış olduğu etkinliğin 4. haftası da başarılı bir 
şekilde sonlandı. 
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pb Encom Yer Bilimleri Semineri 2013, 12 Şubat 2013 tarihin-
de Ankara CK Farabi Otel’de gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını 
Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Dabanlı’nın yaptığı seminer, 
yer bilimleri ile ilgili yazımlarda (MapInfo, Discover, Discover 
3D) yapılan yeniliklerin anlatıldığı sunumlarla devam etti. Yük-
sek bir katılım oranının yakalandığı seminer, online olarak sa-
lon dışından da takip edildi.
Ahmet Dabanlı’nın gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, Ba-
şarsoft markası altında Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü (Migem) ve MTA ile birlikte ortaklaşa 
haritalama projeleri gerçekleştirildiği ve halen bazı projelerin 
devam ettiği, özellikle MTA ile 1/25.000 ve 1/50.000’lik çıktılar 
alınması konusunda önemli çalışmalar yapıldığı aktarıldı. Şirke-
tin tek işlerinin CBS olduğu ve bu konu dışında başka bir alana 
yönelmediklerini vurgulayan Dabanlı, bu gibi etkinliklerle yer 
bilimleri dünyası ile ilgili ürünlerini de tanıtma fırsatı yakaladık-
larına değindi. Başarsoft’un devam eden eğitimleri hakkında 
da bilgi veren Dabanlı, 2012 yılında firma olarak Discover ve 
Discover 3D yazılımları üstüne toplam 21 haftalık eğitim prog-
ramı gerçekleştirdiklerini aktardı. Discover Mobile uygulaması 
ile de verilerin sahada dijital ortama aktarılmasının sağladığı 
avantajlardan bahsederek sözlerini tamamladı.
Dabanlı’nın konuşmasından sonra sözü pb Encom adına Yer 
Bilimleri konusunda İş Geliştirme Uzmanı Chris Jenkins aldı. 
Jenkins, özellikle MapInfo Manager ve Stratus programlarıyla 

çoğu kişinin bu etkinlikte ilk kez tanışacağını aktarırken Dis-
cover 3D’nin özellikle maden arama ve madencilik alanlarına 
odaklandığına değindi. Yazılımın ayrıca çevre bilimleri, inşaat 
ve arkeoloji gibi alanlarda da kullanıldığından bahseden Jen-
kins, öğleden önceki sunumuna Discover ve Discover 3D’nin 
MapInfo’ya nasıl entegre olduğu ve içeriği hakkında bilgiler ve-
rip örneklerle yazılımı izleyicilere uygulamalı olarak anlatarak 
devam etti. Etkinliğe bilgisayarları ile birlikte gelen kullanıcılar, 
Jenkins’in Discover ve Discover 3D programlarında yaptığı uy-
gulamaları yerinde deneme fırsatı buldular. Özellikle numune 
verilerinin haritalar üzerine işlenmesi ve sondaj verilerinin de 
eklenmesiyle üç boyutlu kaynak modelleme ile maden arama 
sahasının üç boyutlu görüntüsünün elde edilmesi aşamaları, 
izleyiciler tarafından ilgi ile izlendi.
Jenkins seminerin öğleden sonra yapılan birinci bölümünde, 
Discover Mobile & Encom Jeofizik Modülleri hakkında bilgi 
paylaşımında bulundu. Discover Mobile ile GIS verilerini yaka-
lamanın artık daha kolay hale geldiğini, nereye gidilirse gidilsin 
Discover Mobile ile dijital harita ve fotoğrafların elde edilebi-
leceğini aktaran Jenkins, Discover Mobile’ın aygıtlar arası veri 
aktarımının basit olması, basit GPS bağlantısı, MapInfo ile tam 
uyumlu çalışabilmesinin öne çıkan artıları olduğunu belirt-
ti. Jenkins, Encom Jeofizik Modülleri ile maden arama, petrol 
arama, çevre jeofiziği, mühendislik hizmetleri ve yer altı değer-
lendirme çalışmalarında model görüntüleme sağlanabildiğini, 
tasarlanan model görüntünün ise en gelişmiş genel amaçlı mo-
del tabanlı çeviri sistemi olduğunu aktardı. 
Günün son sunumunda ise Jenkins, MapInfo Manager ve Ma-
pInfo Stratus sistemleri üzerinde durdu. Toplanan verilerin 
işletmeler için son derece değerli olduğunun altını çizen Jen-
kins, ancak kötü veri yönetiminin en önemli veriyi bile değer-
siz kılabileceğini, MapInfo Manager’ın ise doğru ve verimli veri 
yönetimi için ortaya çıkarıldığını, MapInfo Stratus ile de web 
üzerinden kolay veri paylaşımının önünün açıldığını belirtti. 
Encom Jeofizik Modülleri sunumu özellikle katılımcıların dikka-
tini çekerken, MapInfo Manager ve MapInfo Stratus sunumları 
da ilgiyle dinlendi. Kapanış konuşmasıyla sona eren seminerde 
gün boyu korunan yüksek katılım oranı dikkat çekti. 

pb Encom Yer Bilimleri Semineri 2013, 
Ankara’da Gerçekleştirildi
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Son-Mak Makina
Kapak Konusu
www.madencilik-turkiye.com

Kasım ayı sonunda İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilen Maden Türkiye 2012 
fuarına güçlü bir katılım gerçekleştiren, ayrıca fuar-
da Levent 2002 RX-5 ve Levent 3003 adında iki yeni 

modelini görücüye çıkaran SON-MAK Makina, daha geniş bir 
ürün yelpazesi ile birlikte müşterilerine ihtiyaçları doğrultu-
sunda alternatifler sunabilmeyi amaçlamaktadır. 

Levent 3003 modelinin elektrikli versiyonu ile yer altı madenci-
liğinde faaliyet gösteren firmalara, daha derin metrajlı sondaj-
lar yapabilmesine olanak tanınırken, Deutz motor güvencesiyle 
üretilen dizel versiyonunda ise yer üstünde de SON-MAK kalite-
sini müşterilerine sunmaktadır.

Hidrolik tij sökme ve sıkma,  basınçlı nitrojen gazı ile sıkılan ve 
hidrolik olarak açılan tij freni, otomatik wireline halat sarımı 
özellikleri ile sondörlere sağlanan kolaylıkların yanı sıra; yeni 
nesil TCD 2013 serisi dizel motorun düşük yakıt tüketimi ile de 
kullanıcısının maliyetlerini düşürmeyi hedeflemektedir.

SON-MAK Makine, Levent 2002 RX-5 modelinin 1500 metre 

sondaj kapasitesi ile yer üstü derin metrajlı kuyularda model 
seçeneği sunmaktadır. Dört vitesli John Deere şanzımanı ile 
0 - 1300 devir/dakika rotasyon hızı üreten makine, 6 metre tij 
çekme özelliğine sahiptir. 

LEVENT 3003 DiZEL PALETLi SONDAJ MAKiNASI

Ürün Kodu: L 04 SU

Güç Ünitesi Özellikleri Delme Kapasiteleri

Motor Tipi

Deutz TCD2013 L04 2V 
119 kW (158hp) / 
2200 rpm BQWL (056 mm) 1000 m 3280 ft

Turbo Dizel 4 Silindirli 
Su Soğutmalı

Ana Pompa

Rexroth

NQWL (070 mm) 760 m 2490 fDebi: 1OO cc/rev. 
Basınç: 300 bar

Servis Pompası

Rexroth HQWL (090 mm) 520 m 1700 ft

Debi: 45cc/rev. 
Basınç: 230 bar

*Yukarıda belirtilen değerler zemine göre 
değişebilir.

Kule Özellikleri Morset Ünitesi Özellikleri

Kule Uzunluğu 1800 mm 71 in
Morset Kovan 
İç Çapı

0101 
mm

3,97 in

Baskı Gücü 80 kN 17984 lbf Dönüş Hızı 0 - 1400 rpm

Çekme Gücü 80 kN 17984 lbf
Üst Çene Tutma 
Kuvveti

150 kN 33700 lbf

Tripleks Su Pompası Palet Ünitesi

Debi
135 It 
/ dk

35.667 
gpm

Maksimum Hız 1,3 - 1,5 km/s

Basınç 70 bar 1000 psi
Taşıma Kapasitesi 8.000 kg 17.600 lbs

Tırmanma Açısı 32°

Alt Çene Özellikleri

Maks. Tij 
Genişliği

89 mm 3,5 in

Çenesiz Genişlik 102 mm 4 in

Kapaksız 
Genişlik

170 mm 6,7 in

Tutma Kuvveti 45 kN 10120 lbf

LEVENT 3003
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LEVENT 2002 RX-6 DiZEL PALETLi SONDAJ MAKiNASI

Ürün Kodu: LR 02 SU

Güç Ünitesi Özellikleri Delme Kapasiteleri

MotorTipi

DEUTZ TCD 2013 L06 
2V 188 kW (240hp) 
12.200 rpm BQWL (056 mm) 2.000 m 6.561 ft

Turbo Dizel Silindirli Su 
Soğutmalı

Ana Pompa

Sauer Danfoss

NQWL (070 mm) 1.500 m 4.921 ftDebi: 130 cc/rev. 
Basınç: 350 bar

Servis Pompası

Sauer Danfoss HQWL (090 mm) 1.100 m 3.609 ft

Debi: 100 cc / rev. 
Basınç: 300 bar

PQWL
(0 114 
mm)

750 m 2.460 ft

*Yukarıda belirtilen değerler zemine göre 
değişebilir.

Alt Çene Özellikleri Morset Ünitesi Özellikleri

Maks. Genişlik 120 mm 4,7 in
Morset Kovan İç 
Çapı

0 121 
mm

4,72 in

Çenesiz Genişlik 140 mm 5,5 in Dönüş Hızı 0 - 1500 rpm

Tutma Kuvveti 160 kN 34906 lbf

Maks. Tor

1. Vites 150 rpm 
6000 Nm 44.001 bf.ft

Kule Özellikleri
2. Vites 200 rpm 
2105 Nm 15.431 bf.ft

Kule Tipleri Katlanabilir Kule
Üst Çene Tutma 
Kuvveti

160 kN
34.906 
lbf

Kule Uzunluğu
5,15 mt + 
4,25 mt

17,14 ft + 
14,15 ft

Ana Vinç

Baskı Gücü 60kN 13.090 lbf

Sürekli Çekme 
Kuvveti

140 kN
30.800 
lbf

Maks. Çekme 
Kuvveti

160 kN
35.200 
lbf

Çekme Gücü 160 kN 34.906 lbf Halat Çapı 19 mm 0,75 in

Wireline Vinci Halat Uzunluğu 50 mt 165 ft

Maks. Çekme 
Kuvveti

16 kN 3.520 lbf Maks. Çekme Hızı
50 mt 
/ dk

144 ft 
/ dk

Halat Çapı 6 mm 0,24 in Palet Ünitesi

Halat Uzunluğu 2.000 mt 6.600 ft Maksimum Hız 3 - 5 km / s

Maks. Çekme 
Hızı

2 - 6 mt 
/ sn

6,56 
ft - 19,68 
ft /sn

Malesimum Tork 150 kN
33.000 
lbf

Tripleks Su Pompası Tırmanma Açısı 32°

Debi
1.351t 
/ dk

35.667 
gpm

Basınç 70 bar 1.000 psi

Adet 2 adet

LEVENT 2002 RX-5 DİZEL PALETLİ SONDAJ MAKİNASI

Ürün Kodu: LR 02 SU

Güç Ünitesi Özellikleri Delme Kapasiteleri

MotorTipi

DEUTZ TCD 2013 L06 2V 
160 kW / 1800 rpm

BQWL (056 mm) 1.500 m 4.921 ft
Turbo Dizel 6 Silindirli Su 
Soğutmalı

Ana Pompa
Bosch Rexroth 
Debi: 140 cc/rev. 
Basınç: 280 bar

NQWL t (070 mm) 1.200 m 3.937 ft

Servis Pompası
Bosch Rexroth 
Debi: 71 cc/rev. 
Basınç: 200 bar

HQWL (090 mm) 800 m 2.624 ft

Tandem Pompa
Bosch Rexroth 
Debi: 28 cc/rev. 
Basınç: 215 bar

PQWL (0114 mm) 450 m 1.476 ft

*Yukarıda belirtilen değerler zemine göre 
değişebilir.

Alt Çene Özellikleri Morset Ünitesi Özellikleri

Maks. Genişlik 210 mm 8,3 in Morset Kovan İç Çapı
0117 
mm

4,6 in

Tutma Kuvveti 130 kN 28.660 lbf

Dönüş Hızı 0 - 1.300 rpm

Üst Çene Tutma 
Kuvveti

181 kN
40.000 
lbf

Kule Özellikleri Ana Vinç

Kule Tipleri Katlanabilir Kule
Maks. Çekme 
Kuvveti

130 kN
29.225 
lbf

Sondaj Açısı 45 - 90° Halat Çapı 16 mm 0,625 in

Baskı Gücü 60 kN 13.090 lbf Halat Uzunluğu 35 mt 114 ft

Çekme Gücü 138 kN 31.020 lbf

Maks. Çekme Hızı
44 mt 
/ dk

144 ft 
/ dkTij Çekme 

Uzunluğu
6,05 m

Wireline Vinci Palet Ünitesi

Maks. Çekme 
Kuvveti

11,5 kN 24.721 bf Maksimum Hız 1,9 km / s

Halat Çapı 5 mm 0,19 in Malesimum Tork 150 kN
33000 
lbf

Halat Uzunluğu 1.550 mt 5.085 ft Tırmanma Açısı 32°

Maks. Çekme 
Hızı

2 - 6 mt / sn
6,56 ft- 
19,68 ft 
/ sn

Tripleks Su Pompası

Debi 1,35 lt / dk
35.667 
gpm

Basınç 70 bar 1000 psi

Adet 1 adet

LEVENT 2002 RX-5

LEVENT 2002 RX-6
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Öğütme Performansına
Sahip Bir Kırıcı:
Vibrocone

     Bir kırıcı, primer 
öğütmenin 
görevini yerine 
getirebilir mi?

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Sandvik, ufalama prosesinde yatırım, işçilik ve enerji 
maliyetlerini düşüren, dolayısıyla daha ekonomik ve 
çevre dostu bir üretimin yolunu açan Vibrocone ile 
karşınızda!

Vibrocone ile Öğütmede Verimliliğin Artması, 
Ama Nasıl?
Boyut küçültme kavramına yeni bir bakış açısı kazandıran Vib-
rocone, kırma ve öğütme prensiplerini tek ekipmanda birleş-
tirerek bu günün değil, geleceğin kırma teknolojisini sizlere 
sunmaktadır. 

Vibrocone’da kırma etkisi, 
konvensiyonel kırıcı dizaynın-
da olduğu gibi, yalnızca astar 
yüzeyleri (manto-konkav) ile 
taneler arasındaki temas ile 
sınırlı değildir. Vibrocone’da 
otojen kırma mekanizması 
ve basınç ile sıkıştırma etkisi 

birleştirilmektedir. Bu çığır açan tasarım sayesinde, Vibrocone 
aslında primer öğütmenin görevini de yerine getirmektedir. 

Artık Vibrocone ile % 50’si 3 mm’den daha ince bir değirmen 
beslemesi elde etmek mümkün! Gelin öğütme devrenizi Vibro-
cone ile optimize edelim! 

Daha İyi Bir Gelecek İçin

Bakır, altın ve demir cevheri uygulamalarında çoktan yerini al-
mış olan Vibrocone, ufalama devrelerinin verimliliğinde önemli 
ölçüde katkı sahibi olmuştur. Mevcut uygulamalarda, hatırı sa-
yılır miktarda enerji tasarrufu sağlanarak ufalama prosesi hem 
daha çevre dostu hem de daha ekonomik hale getirilmiştir.  

Kısaca Neden Vibrocone?
 • Kırıcılar yaklaşık olarak değirmenlerden 10 kat daha verimlidir.
 • Daha ince değirmen beslemesi ürettiği için primer öğütme-

nin görevini de üstlenmektedir ve dolayısıyla öğütmenin 
yükünü hafifletmektedir.

 • Primer öğütme yerine kırma ile taneler ufalanarak yaklaşık % 
30’a kadar enerji verimliliği sağlanabilmektedir.

 • Enerji tasarrufu sağladığı gibi daha çevre dostu üretim yapı-
labilmesini de olanaklı kılmaktadır.

 • Toplam maliyetlerde önemli miktarda düşüş gerçekleşmek-
tedir.

‘Boyut küçültmede enerji verimliliği üzerine yapılan çalışmalar 
mümkün olduğunca yüksek maliyetli nihai öğütmeden ziyade, 
enerji verimliliği daha yüksek olan kırma üzerine yoğunlaştı-
rılmalıdır.’ The Coalition for Eco-Efficent Comminution (CEEC), 
Ağustos 2012
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Enerji Verimliliği
Dünyada enerjiye olan ihtiyaç arttık-
ça enerji maliyetleri de gün be gün 
artış göstermektedir. Bu gelişme, yük-
sek enerji verimliliği ile üretim yap-
mayı zorunlu kılmaktadır. Madencilik 
endüstrisi dünyadaki elektrik enerji-
sinin yaklaşık % 5’ini tüketmektedir. 
Öğütme işleminde harcanan enerji 
ise, madencilik tüketiminin yaklaşık 
% 40’ı kadardır. Bu tablo, madencilik 

sektöründe öğütme verimliliği üzerinde durulmasının gerekli-
liğini açıkça ortaya koymaktadır.

Kırıcılar, değirmenlere göre yaklaşık 10 kat daha yüksek enerji 
verimliliği ile çalışırlar. Dolayısıyla tüvenan cevherler kırma dev-
relerinde mümkün olduğunca ince kırılmalı ve öğütme devre-
lerine mümkün olduğunca ince beslenmelidir. 

Vibrocone, geçmişte mümkün olmayanı bugün mümkün kı-
lıyor. Vibrocone ile öğütme prosesinde yaklaşık % 30’a kadar 
enerji verimliliği sağlanabiliyor. Ayrıca kırma, kuru bir proses ol-
duğundan, su kaynaklarının tüketimi de Vibrocone ile azalıyor.

Daha yeşil bir dünya için Vibrocone’un sesine kulak verin 

Vibrocone ile Gelen Yenilikler
Yeni kurulacak öğütme devrelerinin tasarımında ve çalışan dev-
relerin optimizasyonunda Vibrocone enerji verimliliği ve hatta 
metalürjik verimlilik için, yeni ve benzersiz bir alternatif olarak 
dünya madenciliğindeki yerini almaya hazırdır. 

Yeni işletme projelerinde geleneksel bir tersiyer kırıcı yerine 
Vibrocone seçilerek daha düşük hacimde olan ve dolayısıyla 
daha az güç çeken değirmenlerin kullanılması; yatırım, işçilik ve 
enerji maliyetlerinde çok önemli kazançları da beraberinde ge-
tirmektedir. Vibrocone aynı zamanda SAG ya da yüksek basınçlı 
merdaneli değirmenler yerine de kullanılabilecek çok başarılı ve 
ekonomik bir alternatiftir. Örneğin, Güney Amerika’da Ausenco 
tarafından yapılan bir çalışmada, yıllık 10 milyon ton kapasiteli 
bir bakır zenginleştirme uygulaması için Vibrocone tercihinin en 
düşük maliyetli seçenek olduğu düşünülmüştür. Bu çalışmada 
SAG değirmenler yerine Vibrocone kullanılarak yaklaşık % 20’lik 
bir enerji verimliliği sağlanacağı ön görülmüştür.

Günümüzde metalürjik gerekliliklerden ötürü daha ince öğüt-
me ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Fakat geçmişte kurulan pek çok 
öğütme devresinin bugün öngörülen ince boylara inmesi 
mümkün olmamaktadır. Vibrocone, tüm hesaplarda yıllardır 
sabit kabul edilen değirmen beslemesi kavramını değiştirme-
yi önermektedir. Daha ince değirmen beslemesiyle daha ince 
öğütmek Vibrocone ile mümkün! Diğer yandan kapasite artırı-
mı projelerinde öğütme gurubunda yapılabilecek değişiklikleri 
araştırmak ve değişiklikler yapmak; maliyetli, zahmetli ve riskli 
bir uğraşı haline gelmektedir. Hatta bazen mevcut değirmenler 
üzerinde çalışarak optimizasyon yapmak mümkün olmamakta-

dır. Vibrocone’un çığır açan teknolojisi; değirmenleri, pompala-
rı, boru hatlarını ve sınıflandırıcıları değiştirmeden optimizas-
yon yapabilmenin konforunu yaşatıyor. 

Vibrocone öğütmenin kaderini değiştirecek!        

Kırıcı çıkışı numunesi

Bir uygulamadaki besleme ve ürün görünümü
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Vibrocone’u Tanıyalım
Tane-tane etkileşimi ön plana çıkaran kırma mekanizması sa-
yesinde Vibrocone’un kırma odasında cevher taneleri üzerine 
uygulanan güç, konvensiyonel kırıcılara oranla çok daha fazla 
olmaktadır. Çünkü manto tarafından uygulanan güç, tüm kır-
ma odasına eşit olarak yayılmaktadır. Vibrocone kırılamaz ya-
bancı maddelere karşı başarılı bir korumaya sahipken, bakım 
ve işletim kolaylıkları ile göz doldurmaktadır.

Sandvik geleceğin madenciliğine açılan kapıyı Vibrocone ile 
aralıyor.

Yapısal Olarak Vibrocone
Dışarıdan bakıldığında Vibrocone, konvensiyonel bir konik 
kırıcıyı andırmaktadır. Kırma odası, manto ve konkav gibi 
ana unsurlar Vibrocone’da da mevcuttur. Fakat konvensiyo-
nel bir konik kırıcıda mantonun hareketi sabit ve kısıtlı iken, 
Vibrocone’da manto kırma odasında adeta serbestçe gezin-
mektedir. Yani Vibrocone’un kırma etkisi closed side setting 
(css) kavramından bağımsızdır. Vibrocone’da kırma odasındaki 
cevher tanelerinin tepkisine göre mantonun izleyeceği yörün-
ge kendiliğinden oluşmaktadır. Kırma etkisi ise şaft üzerindeki 
kaçık yük (balans ağırlığı) sayesinde sağlanmaktadır. Bu kaçık 
yük yapısal olarak eleklerdeki titreşim hareketini sağlayan me-
kanizmaya da benzetilebilir. 

Vibrocone’da kapasite ve ürün boyunu tayin eden üç ana değiş-
ken; dönme hızı, hidrolik olarak ayarlanabilen çıkış açıklığı ve 
kaçık yük ayarıdır. Bir uygulama için kaçık yük ayarının en baş-
larda yapılması yeterlidir. Dönme hızı ve çıkış açıklığı ayarları ise 
kırıcı çalışırken ve yük altındayken de yapılabilir. Vibrocone’un 
malzeme ile yüklü iken çalıştırılıp durdurulmasında hiçbir sa-
kınca yoktur. 

Kırma Mekanizmasını Biraz Daha 
Yakından İnceleyelim
Kırma ve öğütme prensiplerini birleştiren Vibrocone kırma en-
düstrisinde geleceğin teknolojisini sizlere sunmaktadır. 

Kırma odasına giren malzeme tekrarlı olarak sıkıştırma (comp-
ression) kuvvetlerine maruz kalarak kırılır. Taneler geniş bir 
malzeme yatağında tıpkı yüksek basınçlı merdaneli değirmen-
lerdeki gibi kırılırlar.

Konvensiyonel kırıcılardaki gibi sabit yörüngeli bir hareket söz 
konusu olmadığından, kısıtlı olmayan hareket sayesinde kırıl-
ma odasının her yerinde aynı kuvvet uygulanmaktadır.

1. Kırma odasındaki malzeme tekrarlı olarak sıkıştırma (comp-
ression) kuvvetlerinin etkisinde kalarak kırılmaktadır.

2. Kırma odasının genişleyen çapı sayesinde daha fazla yüzey 
alanı sağlanır ve daha ince kırma gerçekleşir.

3. Cevher taneleri geniş bir malzeme yatağında kırılır.

4. Tane-tane etkileşimi sayesinde otojen kırma gerçekleşmek-
tedir.

Mevcut Kırıcı Yerine Vibrocone?
Vibrocone’un tesislerdeki mevcut olan kırıcıların yerine mon-
te edilmesi oldukça kolay ve pratiktir. Uygulamaların büyük 
çoğunluğunda besleyici ve ürün bantlarının dizaynında basit 
değişiklikler yapılması yeterli olmuştur. Vibrocone, konvensiyo-
nel bir 7’ kırıcı ile aynı yüzey alanını kaplamaktadır. Montajında 
temeldeki beton ya da çelik şase dizaynını yeniden yapılandır-
maya gerek kalmamaktadır. Bu sayede kurulum esnasındaki 
zorunlu duruştan kaynaklanacak maliyetler de minimum dü-
zeydedir. Dolayısıyla Vibrocone’un kurulumu kolay, masrafsız 
ve çok hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. 

Kırılamaz Yabancı Cisimler Onun İçin Sorun Değil
Vibrocone, özel tasarımı sayesinde kırıcıya gelen kırılamaz ya-
bancı cisimlere karşı korunmakta da oldukça başarılıdır. Kırma 
odasına giren kırılamaz cisim mantonun hareketini kısıtlayaca-
ğından güç tüketimi de otomatik olarak düşer. Kırma işlemi,  
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kırılamaz cisim kırma odasını terk edene kadar düşük güçte de-
vam eder. Eğer kırılamaz cisim çok büyükse ve kırma odasında 
sıkışıyorsa besleme otomatik olarak durur. Besleme durduktan 
sonra kırıcı yavaş hızda çalıştırılarak kırma odasındaki cevher 
boşaltılır ve yabancı cisim kolaylıkla alınabilir.

Üstün Otomasyon Sistemiyle Farklılığını 
Hissettirecek
Vibrocone, kırıcıya dair tüm verilerin gözlemlendiği, incelendi-
ği ve kaydedildiği bir otomasyon ve kontrol sistemine sahiptir. 

Normal koşullarda hiçbir operatör desteğine ihtiyaç duyulma-
dan 7/24 çalışabilir. Kırıcı performansı, çekilen güç ve hatta 
astar aşınmaları otomasyon sistemi tarafından düzenli olarak 
kontrol edilmekte ve gerekli aksiyonlar dışarıdan hiçbir müda-
hale gerektirmeksizin alınmaktadır. Anormal bir durumda ise, 
örneğin kauçuk bir bantın kırma odasında sıkışması, otomas-

yon sistemi kırıcıyı alarm moduna ge-
çirecektir. Ayrıca, geçmişe yönelik tüm 
işletme parametrelerini saklayan veri 
bankası sayesinde düzenli performas 
analizi yapabilme olanağı da sunul-
maktadır.

Kolay Bakım, Tanıdık Bir 
Dizayn
Vibrocone bakım için gerekli tüm ko-
laylıkları yapısında barındırmaktadır. 
Örneğin, kırma odasına 3600’den ula-
şabilmek için ana gövde üzerinde altı 
tane kapak vardır. Astar aşınma trend-
leri otomasyon ve kontrol sistemi ara-
cılığıyla incelenebildiğinden bakım 
planlamaları kolaylıkla yapılabilmek-
tedir. Astar değişimlerinde ise manto 
ve konkav montajı için epoksi bağlayı-
cı kullanması gerekmemektedir. 

Günümüzde konik kırıcıların işleti-
mi ve bakımı neredeyse tüm kırma-
eleme tesislerinde teknik personel 
tarafından yeterince iyi düzeyde bi-
linmektedir. Vibrocone, operatör ve 
bakımcıların kolaylıkla öğrenebilece-
ği ve tecrübelerini uygulayabilecek-
leri tanıdık bir dizayna sahiptir. Vib-
rocone uygulamasına yeni geçilen 
işletmelerde, pek çok yeni ekipman 
uygulamasında görülen zaman ve 
proses kayıpları da minimum düzey-
lerde yaşanmaktadır. 

Çeşitli uygulamalarda algılanmış kırılamaz yabancı maddeler (baret ölçektir)
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Kendi otomobilini, otobüsünü, kamyonunu, tankını, 
uçağını, beyaz eşyasını, elektronik araç ve gereçlerini 
kendisi üretme iddiasında olan bir ülke, söz konusu 
araç ve gereçlerin yapılmasında kullanılan metallerin 

(paslanmaz çelik, ferro krom, bakır, kurşun, çinko, altın, gümüş, 
alüminyum, nikel, kobalt, molibden, volfram, titanyum, vb) 
ülke içinde aranmasını ve üretimini teşvik ederek, bu alanlarda 
büyük yatırımların yapılmasını gerçekleştirecek akılcı politika-
lar izlemek zorundadır.

Sanayileşme sürecindeki Türkiye, kömür ve metal madenlerin 
üretiminde ne yazık ki ABD, Almanya ve İngiltere gibi sana-
yileşmiş ülkelerin 100 yıl önceki üretim değerlerinin bile çok 
gerisinde kalmıştır. 

Örneğin 1910 yılında Alman-
ya 2,9 ton, ABD 5,5 ton, İngil-
tere 6,7 ton kişi başına yıllık 
kömür üretimine sahipken(1), 
aradan geçen 101 yılın ar-
dından, günümüz teknoloji-
sindeki avantajlara rağmen, 
2011 yılında Türkiye’nin 
kömür üretimi kişi başına 
ancak 1,1 ton linyit ve 0,03 
ton taşkömüründen ibaret-
tir. Maalesef metal üretimle-
rinde de durum aşağı yukarı 
benzer bir görünümü sergi-
lemektedir. 

Neden bu durumdayız?

1- Türkiye’nin 2012 yılındaki toplam maden ihracatı (4,2 milyar 
USD) sadece kömür ithalatını (4,6 milyar USD) bile karşılamaya 
yetmemektedir. Metal ve enerji ithalatında dışa bağımlılığımız 
her geçen yıl artmaktadır.

2- Türkiye’de madencilik sektöründe ana problem, maden 
aramalarına harcanan risk sermayesinin çok yetersiz olması-
dır. Dünya standartları göz önüne alınarak bir değerlendirme 
yapılırsa; Türkiye’de maden aramak için ruhsat alan yerli yatı-
rımcıların büyük çoğunluğu, maden aramalarına neredeyse 
hiç para harcamamaktadır. Türkiye’deki maden aramacılığı, 
uluslararası standartların çok gerisinde kalmıştır. O kadar ki 
Türkiye’nin 75 yılda gerçekleştirdiği maden arama sondajını 

Kanada 1,5 yılda, Avustralya ise 3 yılda gerçekleştirmektedir.(2)

3- Yeni maden kaynakları bulunmadan madenciliğimizi geliş-
tiremeyeceğimize göre, maden aramalarına dünya standartla-
rında risk sermayesi harcayacak, çevre standartlarına duyarlı, 
madencilik kültürü olan ciddi yatırımcıları Türkiye’de maden 
aramalarına girmelerini teşvik edecek, güven verecek bir yatı-
rım ortamına ihtiyacımız bulunmaktadır.

4- Yaklaşık 14 milyar ton düşük kalorili linyit kaynağına sahip 
olmamıza rağmen, neredeyse on yıldan beri neden yeni bir 
termik santral kuramadık? Sahip olduğumuz rezerv büyüklü-
ğüne göre üretim miktarlarımızın çok düşük olması, yıllardır 
yeni büyük yatırımları ve üretimleri teşvik edici politikalar 
yerine, ithalatı teşvik eden politikalar izlendiğini göstermek-
tedir. 

5- 1950’li yıllarda yaklaşık 50 - 60 metre olan maden arama 
derinlikleri ile arama maliyetleri giderek artmış ve günümüz-
de metal madeni aramalarında derinlikler 900 metrelere ulaş-
mıştır.

6- Dünyadaki istatistikler incelendiğinde metal madencili-
ğinde yeni altın, gümüş, bakır, kurşun, çinko ve alüminyum 
madenlerinin keşfinde devlete ait arama kuruluşların payının 
giderek azaldığı ve günümüzde % 5’lerin altına düştüğü görül-
mektedir (Çizelge 1).

7- Uluslararası düzeyde iyi yetişmiş uzmanlarınız yoksa maden 
aramalarında başarı şansınız düşmektedir. Örneğin yerkabu-

Neden 1 USD İhracat İçin
1,6 USD İthalat 
Yapmak Zorundayız?

Değerlendirme
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Çizelge 1: Keşfedilen Kaynakların Şirket Profillerine Göre Dağılımı (%)



ğunda milyarda bir mertebesinde bulunan altın gibi madenle-
rin aranması ve ekonomik olarak işletilebilir bir maden yatağı-
nın keşfedilebilmesi için çok ciddi yetişmiş uzman ekiplere, çok 
fazla arama sürelerine ve ciddi risk sermayesine ihtiyaç vardır. 

8- Türkiye şartlarındaki istatistiki verilere göre; ekonomik ola-
rak işletilebilecek yeni bir altın madenin keşfedilebilmesi için 
250 - 550 maden arama ruhsatında, 10 - 15 yıl süren arama sü-
recinde, on milyonlarca dolarlık, geriye dönüşü garanti olma-
yan risk sermayesinin harcanması gerekmektedir.

9- Türkiye’de 2011 yılında yaklaşık 640 milyon ton maden üreti-
mi gerçekleştirilmiş olup, söz konusu üretimin yaklaşık % 82’si 
inşaat sektörüne girdi sağlayan hammaddelerdir (agrega, en-
düstriyel hammaddeler, mermer ve doğal taşlar vb). İthalatı-
na milyarlarca USD ödediğimiz enerji hammaddeleri ve metal 
madenciliği alanlarında ise üretimimiz çok düşük seviyelerde-
dir (Çizelge 2).

10- 2012 yılında maden ve madenciliğe dayalı yaklaşık 10 ka-
lemdeki hammadde ve ara mal ithalatına ödediğimiz para 100 
milyar USD’yi geçmektedir. Petrol + doğalgaz (60 milyar USD), 
demir-çelik (20 milyar USD), altın (8,5 milyar USD), kömür (4,6 
milyar USD), bakır + kurşun + çinko (6 milyar USD), alüminyum 
(2,9 milyar USD) bunlardan bazılarıdır. 

Geçen yıllarda olduğu gibi 2012 yılında da toplam 236 milyar 
USD’lik ithalatımızın % 74’ü (175 milyar USD) hammadde ve 
ara mal ithalatıdır (Çizelge 3, 4).

11- İmalat sanayinin kullan-
dığı hammaddelerin ve ara 
mal ürünlerinin Türkiye’de 
üretilmesini teşvik edecek 
bir siyasi irade olmaz ise 
sürdürülebilir bir kalkınma-
yı gerçekleştiremeyiz. Zira 
2012 yılı itibariyle 1 USD 
ihracat için yaklaşık 1,6 USD 
ithalat yapmak zorunda 
olan bir sanayiye sahibiz. 

İMKB’de hisse alım - satımı 
yaparak milyarlarca USD 
para kazanmalarına rağmen Türkiye’de hiçbir yatırım - üretim 
yapmayan, istihdam sağlamayan, hiçbir katma değer yarat-
mayan, hiç vergi ödemeyen sıcak para sahipleri ile bu ülkeye 
yatırım yapan, katma değer sağlayan, istihdam yaratan, yaptığı 
üretimden dolayı çok ciddi oranlarda vergi ödeyen yatırımcıla-
rın bir farkı olmalıdır. 

İhracatı arttıkça ithalatı daha fazla artan ve sürekli cari açık 
veren bir ülke olmaktan kurtulmanın yolu, ithalatına her sene 
milyarlarca USD ödediğimiz hammadde ve ara mallarda dışa 
bağımlılığımızı azaltmaktan ve katma değeri yüksek ürünler 
üretebilen sanayileri teşvik etmekten geçmektedir. 

Kaynak
1. Bob Whitfield, Germany, 1848-1914 Syf. 91 & www.usgs.gov/pig iron statistics
2. TBMM Madencilik Araştırma Komisyonu Raporu, Syf. 347, Mayıs 2010
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Çizelge 2: Türkiye’nin Maden Üretimi (2011)

Milyon Ton %

İnşaat Malzemesi + Çimento 397 62

Linyit Kömürü 82 13

Taş Kömürü 2,6 0,4

Endüstriyel Hammaddeler 90 14

Metalik Madenler 25 4

Mermer - Traverten 15 2

Diğer 25 4

Toplam 637 100

Kaynak: Migem,2011

Çizelge 3: Türkiye’nin İthalat Yapısı (2012)

  %

Hammadde & Ara malı ithalatının / Toplam ithalat içindeki payı 74,0

Tüketim malı ithalatının /Toplam ithalat içindeki payı 11,3

Yatırım (sermaye) malları ithalatının / Toplam ithalat içindeki payı 14,4

Diğer 0,4

Toplam 100

Kaynak: 13.02.2013 Dünya Gazetesi

Çizelge 4: Türkiye’nin Dış Ticaretin Yapısı (2012)

  Milyar USD

İhracat 152,5

İthalat 236,5

Kaynak: 13.02.2013 Dünya Gazetesi
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Her yıl İsveçli Raw Materials Grubu (RMG) tarafın-
dan gerçekleştirilen önemli maden yatırımları 
araştırması bu yıl da dünya madenciliğindeki ge-
lişmeleri gözler önüne seriyor. Yapılan araştırmada 

2011 yılı sonlarına doğru yeni proje duyurularının sayısındaki 
azalmanın, 2012 boyunca sürdüğü tespit edildi. Son yıllarda 
madencilik sektöründe görülen küresel çaptaki yatırım patla-
ması, 2012 yılı boyunca bir yavaşlama periyodunda seyretti. 
Projelerin toplam büyüklük değerinin 2012’de sadece % 9 
artmış olması, 2010 (% 21) ve 2011 (% 20) ile karşılaştırıldı-
ğında 2012’deki düşüş eğilimini daha net ortaya koymaktadır. 
2012’deki proje sayısının ise 2011’e göre sadece % 1 artmış ol-
ması da son yıllarda yaşanan yatırım patlamasının iyiden iyiye 
azaldığını gösteriyor. 8 milyar USD’lik Olympic Dam Projesi-
nin, her ikisi de Rusya’da yer alan Prioskolskoye Demir Cevheri 
Projesi, Sukhoi Log Altın Projesi, Meksika’daki El Arco Bakır 
Projesi, Brezilya’daki Vermelho Nikel Projesi’nin ertelenmesi-
nin bu düşüşlerde önemli payının olduğu belirtiliyor.

Yapılan araştırmada, 2012 yılı boyunca RMG Metal Proje Veri Taba-
nına 47 milyar USD’lik 130 yeni proje kaydedildiği belirtiliyor. Bu 
rakamlar 2011’de 165 projede 110 milyar USD şeklindeydi. 2012 
sonu itibariyle veri tabanında kayıtlı metal maden projelerinin pa-
rasal değeri ise 735 milyar USD olarak tespit edilmiş durumda. 

2012’de Avrupa’da derinleşen ekonomik kriz, Kuzey Ameri-
ka’daki yavaş toparlanmanın, 2012 yatırımlarının yavaşlama-
sında etkili olduğu düşünülüyor. 2012’deki bu düşüşe rağmen 
uzun vadeli bir düşüş trendine girildiği ise düşünülmüyor. 
Özellikle gelişen ekonomilerdeki artan nüfus yoğunluğunun 
ve bunun sonucunda ortaya çıkan kentsel ihtiyaçların, gelecek 
yıllarda maden üretimlerinin artmasına dolayısıyla yeni ma-
den yatırımlarının ortaya çıkmasına neden olması bekleniyor. 

Araştırma Hakkında 
Yapılan bu araştırma Raw Materials Group (RMG) tarafından 

hazırlanan Hammadde Proje Veritabanı Programı’ndan Engi-
neering & Mining Journal tarafından derlenmiştir. Daha detaylı 
verilere ulaşabilmek için www.rmg.se adresinden RMG ile ileti-
şime geçebilirsiniz. 

Maden Yatırımlarının Aşama Durumları - 2012 

  Yatırım
Tüm Aşamalar 
İçerisindeki Pay

Tüm Aşamalar İçerisindeki Payın 
Değişimi

(Milyar USD) (%) (2011’e Göre)

Greenfield Proje (Yeni Projeler)

Ön Fizibilite 269 37 ↔

Fizibilite 204 28 ↓

İnşaat 82 11 ↔

Brownfield Proje (Satın Alma Projeleri)

Tüm Aşamalar 180 24 ↑

Toplam 735 100  

Emtiaya Göre Maden Proje Yatırımları - 2012

Toplam 
Yatırım

Toplam
İçerisindeki Pay

Toplam İçerisindeki Payın 
Değişimi

(Milyar USD) (%) (2011’e Göre)

1. Demir Cevheri 245 34 ↑

2. Bakır 200 27 ↓

3. Altın 125 17 ↔

4. Nikel 60 8 ↓

5. Uranyum 25 4 ↔

6. Kurşun/Çinko 17 2 ↓

7. Platin Grubu Metaller 16 2 ↔

8. Elmas 9 1 ↔

9. Gümüş 8 1 ↑

10. Diğer 30 4 ↓

Toplam 735 100

Bölgelere Göre Maden Yatırımları - 2012

Yatırım
Toplam İçerisin-
deki Pay

Toplam İçerisindeki Payın 
Değişimi

(Milyar USD) (%) (2011’e Göre)

Afrika 106 14 ↔

Asya 75 10 ↓

Avrupa 77 10 ↓

Latin Amerika 210 29 ↑

Kuzey Amerika 146 18 ↑

Okyanusya 121 17 ↔

Toplam 735 100  

Maden Yatırımlarında İlk 10 Ülke - 2012

Yatırım Toplam İçerisindeki Pay 2011’de Sıralamadaki Yeri

(Milyar USD) (%)

1. Avustralya 105 14 1

2. Kanada 104 14 2

3. Şili 96 9 3

4. Brezilya 52 7 4

5. Rusya 48 7 5

6. Peru 44 6 6

7. ABD 43 5 7

8. Güney Afrika 23 3 8

9. Gine 16 2 10

10. Filipinler 15 2 9

Toplam 546 71  

2012 Yılında 
Dünya Çapında Gerçekleştirilen
Önemli Maden Yatırımları

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com
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Dünya Çapındaki Önemli Maden Yatırımları, 2012 Yılı Sonu İtibariyle

Proje Adı Ülke Proje Aşaması Ürün Proje Sahibi

Proje 
Değeri 

(Milyon 
USD)

Altın

Pascua-Lama Şili İnşaat Au, Ag Barrick 8.000

Cerro Casale Şili Ön Fizibilite Au, Ag
Barrick, Kinross 
Gold

6.000

Donlin Creek ABD Fizibilite Au
Barrick, 
NovaGold

5.845

KSM Kanada Fizibilite Au, Cu Seabridge 5.312

Galore Creek Kanada Ön Fizibilite Au, Ag NovaGold, Teck 5.208

Dome 
Mountain

Kanada

Daha Önce Duru-
durulup Yeniden 
Başlayacak/Fizi-
bilite

Au
Metal 
Mountain

4.187

Caspiche Şili Ön Fizibilite Au, Ag Exeter Resource 2.800

Metates Mexico Ön Fizibilite Au, Ag Chesapeake 2.701

Tasiast Moritanya
İşletme, Genişleti-
lecek/İnşaat

Au Kinross Gold 2.700

Olimpiada Rusya
İşletme, Geniş-
letilecek/Plan 
Aşaması

Au PolyusGold Inter 2.500

Davidson-
Blackwater

Kanada Ön Planlama Au, Ag New Gold Inc 1.800

Livengood ABD Ön Planlama Au, Ag Intl Tower Hill 1.614

Courageous 
Lake

Kanada Ön Fizibilite Au Seabridge 1.520

Eleonore Kanada İnşaat Au Goldcorp 1.414

Rosia 
Montana

Romanya Fizibilite Au, Ag Gabriel Resources 1.400

Konevins-
koye

Rusya
İşletme, Geniş-
letilecek/Plan 
Aşaması

Au
Vertex, Rusfinans-
grup

1.400

Natalka Rusya
Daha Önce Duru-
durulup Yeniden 
Başlayan/İnşaat  

Au PolyusGold Inter 1.200

Detour Lake Kanada İnşaat Au Detour Gold 1.157

South Deep
Güney 
Afrika

İşletme, Geniş-
letilecek/Plan 
Aşaması

Au Gold Fields 1.156

Bakyrchik Kazakistan

Daha Önce Duru-
durulup Yeniden 
Başlayacak/Fizi-
bilite

Au Rio Tinto 1.124

Bystrinskoye Rusya Fizibilite Au, Cu Norilsk Nickel 1.100

Bloemhoek
Güney 
Afrika

Fizibilite Au Wits Gold 1.000

Hycroft 
Crofoot/
Lewis

ABD
İşletme, Genişleti-
lecek/Fizibilite

Au, Ag Allied Nevada 985

Golden 
Meadows

ABD
Kapalı, Yeniden 
Açılacak/Plan 
Aşaması

Au Vista Gold 879

Prosperity 
Fish Lake

Kanada Fizibilite Au, Cu Taseko 807

Meliadine Kanada Ön Fizibilite Au Agnico-Eagle 793

Spanish 
Mountain

Kanada Ön Fizibilite Au, Ag Spanish Mountain 756

Cerro Negro Arjantin Fizibilite Au Goldcorp 750

Panimba Rusya Ön Planlama Au PolyusGold Inter 739

Brisas Venezuela Fizibilite Au, Cu Gold Reserve 731

Jiama Çin
İşletme, Genişleti-
lecek/Fizibilite

Au, Cu CNGC 705

Tropicana Avustralya İnşaat Au
Anglogold, Inde-
pendence

702
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Proje Adı Ülke Proje Aşaması Ürün Proje Sahibi

Proje 
Değeri 

(Milyon 
USD)

Fruta del 
Norte

Ekvator Ön Fizibilite Au, Ag Kinross Gold 700

Lobo/Marte Şili Ön Fizibilite Au Kinross Gold 700

Akyem Gana Fizibilite Au Newmont Mining 700

Lihir
Papua Yeni 
Gine

İşletme, Geniş-
letilecek/Plan 
Aşaması

Au Newcrest 696

Rainy River Kanada Ön Planlama Au, Ag
Rainy River 
Resources

680

Morelos Mexico Fizibilite Au Torex Gold 675

Angostura Kolombiya Ön Fizibilite Au, Ag Eco Oro 649

Kiaka
Burkina 
Faso

Ön Fizibilite Au Volta 610

Bakır

Andina Şili
İşletme, Genişleti-
lecek/İnşaat

Cu, 
Mo

Codelco 6.400

Cobre 
Panamá

Panama Fizibilite Cu, Au Inmet 6.181

Quebrada 
Blanca

Şili
İşletme, Genişleti-
lecek/İnşaat

Cu Teck 5.600

Tampakan Filipinler Fizibilite Cu, Au
Xstrata, Indophil 
Resources

5.200

Udokan Rusya Ön Fizibilite Cu, Ag Metalloinvest 5.000

Golpu
Papua Yeni 
Gine

Ön Fizibilite Cu, Au
Harmony, 
Newcrest

4.845

Oyu Tolgoi Moğolistan İnşaat Cu, Au
Rio Tinto, State of 
Moğolistan

4.600

Pebble ABD Fizibilite Cu, Au
Anglo American, 
North Dynasty

4.500

Las Bambas Peru Fizibilite Cu Xstrata 4.200

Cerro Verde Peru
İşletme, Geniş-
letilecek/Plan 
Aşaması

Cu
FCX, SMM, Buena-
ventura

4.000

El Morro Şili Fizibilite Cu, Au
Goldcorp, New 
Gold

3.900

Chuquica-
mata

Şili
İşletme, Genişleti-
lecek/Fizibilite

Cu, 
Mo

Codelco 3.828

Escondida Şili
İşletme, Genişleti-
lecek/İnşaat

Cu, Au

BHP Billiton, Rio 
Tinto, Mitsubishi, 
JX Nippon, Mitsub 
Materials

3.800

Ministro 
Hales

Şili İnşaat Cu Codelco 3.500

Grasberg/
Ertsberg

Endonezya
İşletme, Geniş-
letilecek/Plan 
Aşaması

Cu, Au FCX 3.175

El Teniente Şili
İşletme, Genişleti-
lecek/İnşaat

Cu, 
Mo

Codelco 3.039

Resolution ABD Ön Fizibilite
Cu, 
Mo

Rio Tinto, BHP 
Billiton Gr

3.000

Reko Diq Pakistan Fizibilite Cu, Au
Antofagasta, 
Barrick, Gov’t. of 
Balochistan

3.000

Caserones Şili İnşaat Cu
JX Nippon Mining, 
Mitsui Mining

3.000

Schaft Creek Kanada Ön Fizibilite Cu, Au Copper Fox, Teck 2.892

Aynak Afganistan
Kapalı, Yeniden 
Açılacak/Fizibilite

Cu
MCC, Jiangxi 
Copper

2.890

Sierra Gorda Şili Fizibilite
Cu, 
Mo

KGHM, SMM 2.877

Los Azules Arjantin Ön Fizibilite Cu, Au McEwen 2.851

Haquira Peru Ön Planlama Cu First Quantum 2.824



01 Mart 201360

Dünya Çapındaki Önemli Maden Yatırımları, 2012 Yılı Sonu İtibariyle

Proje Adı Ülke Proje Aşaması Ürün Proje Sahibi

Proje 
Değeri 

(Milyon 
USD)

Cumo ABD Ön Fizibilite
Cu, 
Mo

Mosquito Cons 2.800

Frieda River
Papua Yeni 
Gine

Fizibilite Cu, Au Xstrata 2.570

La Granja Peru Ön Fizibilite Cu Rio Tinto 2.500

Galeno Peru Ön Fizibilite Cu, Au
Minmetals, Jiangxi 
Copper

2.500

Collahuasi Şili
İşletme, Genişleti-
lecek/Fizibilite

Cu, 
Mo

Anglo American, 
Xstrata, Mitsui, JX 
Nippon Mining

2.400

Salobo Brezilya İnşaat Cu, Au Vale 2.337

Quellaveco Peru Fizibilite
Cu, 
Mo

Anglo American 2.200

Toromocho Peru Fizibilite
Cu, 
Mo

Çinlco 2.150

Casino Kanada Ön Fizibilite Cu, Au Western Copper 2.150

Agua Rica Arjantin Fizibilite Cu, Au Yamana 2.055

Aktogay Kazakistan Fizibilite Cu, Au Kazakhmys plc 2.000

Kamoa Kongo Ön Planlama Cu Ivanhoe Capital 2.000

El Pachon Arjantin Fizibilite
Cu, 
Mo

Xstrata 1.900

Demir Cevheri

Lac Otelnuk Kanada Ön Fizibilite Fe Wugang, Adriana 13.032

Timir Rusya Ön Planlama Fe Alrosa 10.000

Simandou Gine Ön Fizibilite Fe Rio Tinto, Çinlco 10.000

Serra Sul Brezilya İnşaat Fe Vale 8.039

Minas Rio 
[MMX]

Brezilya İnşaat Fe Anglo American 8.000

Zanaga Kongo Ön Fizibilite Fe Xstrata, ZIOC 7.545

Sino/Balmo-
ral Central

Avustralya İnşaat Fe Citic Pacific 6.207

Tonkolili
Sierra 
Leone

İşletme, Geniş-
letilecek/Plan 
Aşaması

Fe
African Minerals, 
Shandong I&S

5.000

Mbalam Kamerun Fizibilite Fe
Sundance Reso-
urces

4.686

Kalia Gine Fizibilite Fe Bellzone 4.300

Balmoral 
South

Avustralya Fizibilite Fe Clive Palmer 3.968

Jack Hills Avustralya
İşletme, Genişleti-
lecek/İnşaat

Fe Mitsubishi 3.809

KeMag Kanada Fizibilite Fe Tata Steel 3.800

Cape 
Lambert

Avustralya Fizibilite Fe MCC 3.765

Vetria Brezilya
İşletme, Geniş-
letilecek/Plan 
Aşaması

Fe
ALL, Vetorial, 
Triunfo

3.700

Cerro 
Ccopane

Peru Ön Planlama Fe Cuervo Resources 3.500

Jimblebar Avustralya
İşletme, Genişleti-
lecek/İnşaat

Fe BHP Billiton 3.400

Pampa de 
Pongo

Peru Ön Planlama Fe Nanjinzhao 3.280

Solomon Avustralya İnşaat Fe FMG 3.200

Extension 
Hill

Avustralya Fizibilite Fe Shougang 3.053

Nkout Kamerun Ön Planlama Fe Afferro Mining 3.000

Tonkolili
Sierra 
Leone

İşletme, Geniş-
letilecek/Plan 
Aşaması

Fe
African Minerals, 
Shandong I&S

3.000
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Proje Adı Ülke Proje Aşaması Ürün Proje Sahibi

Proje 
Değeri 

(Milyon 
USD)

Northern 
System 
[Carajas]

Brezilya
İşletme, Genişleti-
lecek/İnşaat

Fe Vale 2.968

Southdown Avustralya Fizibilite Fe Grange, Sojitz Corp 2.936

Hawson Avustralya Ön Fizibilite Fe Carpentaria, BMG 2.887

Hopes 
Advance

Kanada Ön Planlama Fe Oceanic 2.850

West Pilbara 
- Mt. Stuart

Avustralya Fizibilite Fe
AMCI, Aquila, 
Cullen

2.813

LabMag Kanada Fizibilite Fe Tata Steel 2.750

Nikel

Weda Bay Endonezya Fizibilite Ni, Co
State of France, 
Mitsubishi

4.000

Koniambo
Yeni Kale-
donya

İnşaat Ni
Sud Pacifique, 
Xstrata

3.800

Voisey’s Bay Kanada
İşletme, Genişleti-
lecek/İnşaat

Ni, Cu Vale 3.600

Kalgoorlie 
[Heron]

Avustralya Fizibilite Ni, Co Heron Resources 3.574

Marlborough 
[Gladstone]

Avustralya Fizibilite Ni, Co QLD Nickel 3.400

Mindoro Filipinler Fizibilite Ni, Co Intex 2.455

Wingellina Avustralya Fizibilite Ni, Co Metals X 2.269

Mount 
Margaret

Avustralya Fizibilite Ni, Co Glencore 2.035

Honeymoon 
Well

Avustralya Fizibilite Ni, Co Norilsk Nickel 1.506

Goongarrie Avustralya Ön Fizibilite Ni, Co Heron Resources 1.443

Araguaia 
[Lara]

Brezilya Ön Planlama Ni Teck 1.383

Ramu
Papua Yeni 
Gine

İnşaat Ni, Co MCC 1.370

Turnagain Kanada Ön Planlama Ni, Co Hard Creek Ni 1.319

Rönnbäcken İsveç Ön Fizibilite Ni, Co IGE 1.260

Yerilla Avustralya Ön Fizibilite Ni, Co Heron Resources 1.200

Gag Island Endonezya Fizibilite Ni, Co Antam 1.160

Dumont Kanada Ön Fizibilite Ni, Co Royal Nickel 1.099

Talnakh-
skoye

Rusya
İşletme, Geniş-
letilecek/Plan 
Aşaması

Ni, Cu Norilsk Nickel 1.000

Fenix Guatemala Fizibilite Ni Solway 984

Mindoro Filipinler Fizibilite Ni, Co Intex 960

Nonoc Filipinler

Daha Önce Duru-
durulup Yeniden 
Başlayacak/Fizi-
bilite

Ni, Co Philnico 950

Nunavik Kanada Ön Planlama Ni, Cu
Jilin Haorong, 
Nearctic Nickel

950

Mayaniquel Guatemala Ön Fizibilite Ni, Co Anfield 946

Agata North Filipinler Ön Planlama Ni, Co Mindoro Res 906

Canegrass Avustralya Ön Fizibilite Ni Nickelore 880

Platin Grubu Metaller

Bafokeng 
Styldrift

Güney 
Afrika

İnşaat Pt, Pd
Royal Bafokeng 
Nation, Anglo 
American

1.623

Ferguson 
Lake

Kanada Ön Fizibilite Pd, Cu Starfield 1.500

Twickenham
Güney 
Afrika

İşletme, Geniş-
letilecek/Plan 
Aşaması

Pt, Pd Anglo American 1.248
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Proje Adı Ülke Proje Aşaması Ürün Proje Sahibi

Proje 
Değeri 

(Milyon 
USD)

Bakubung
Güney 
Afrika

İnşaat Pt, Pd
JNMC, Anglo 
American

1.087

Sheba’s 
Ridge

Güney 
Afrika

Fizibilite Pt, Pd
Aquarius, Anglo 
American, State of 
Güney Afrika

972

Afplats
Güney 
Afrika

Fizibilite Pt, Pd Implats 741

Sedibelo 
West

Güney 
Afrika

Fizibilite Pt, Pd Pallinghurst Res 700

Garatau
Güney 
Afrika

Fizibilite Pt, Pd Nkwe 659

Akanani
Güney 
Afrika

Ön Planlama Pt, Pd Lonmin, Shanduka 650

Fedorova 
Tundra

Rusya Fizibilite Pd, Pt Barrick 640

Impala
Güney 
Afrika

İşletme, Genişleti-
lecek/İnşaat

Pt, Pd Implats 625

Impala
Güney 
Afrika

İşletme, Genişleti-
lecek/İnşaat

Pt, Pd Implats 518

Booysendal
Güney 
Afrika

İnşaat Pt, Pd Northam 482

Western 
Bushveld 
Project 1

Güney 
Afrika

Fizibilite Pt, Pd
PGM Ltd, JNMC, 
Anglo American

443

Arctic Finlandiya Ön Fizibilite Pd, Pt Gold Fields 429

Gümüş

Konimansuri 
Kalon

Tajikistan Ön Fizibilite Ag, Pb State of Tajikistan 2

Navidad Arjantin Ön Fizibilite Ag, Pb Pan Am Silver 760

Pitarrilla Mexico Fizibilite Ag Silver Standard 741

Cordero Mexico Ön Planlama Ag, Pb Levon Resources 647

Corani Peru Fizibilite Ag, Pb Bear Creek Mg 574

Brucejack Kanada Ön Fizibilite Ag, Au Silver Standard 436

Elmas

Venetia
Güney 
Afrika

İşletme, Genişleti-
lecek/Fizibilite

Dia
Anglo American, 
Ponahalo

2.100

Argyle Avustralya
İşletme, Genişleti-
lecek/İnşaat

Dia Rio Tinto 2.100

Star Kanada Fizibilite Dia Shore Gold 1.939

Verkhotina/
Grib

Rusya Fizibilite Dia Lukoil-Northwest 850

Renard Kanada Fizibilite Dia Stornoway Diam 810

Cullinan
Güney 
Afrika

İşletme, Geniş-
letilecek/Plan 
Aşaması

Dia Petra Diamonds 632

Gahcho Kue Kanada Fizibilite Dia
Anglo American, 
Mountain Prov

556

Jwaneng Botswana
İşletme, Genişleti-
lecek/Fizibilite

Dia
Anglo American, 
State of Botswana

500

Ekati Kanada
İşletme, Geniş-
letilecek/Plan 
Aşaması

Dia BHP Billiton 323

Letseng Lesotho
İşletme, Genişleti-
lecek/Fizibilite

Dia
Gem Diamonds, 
State of Lesotho

280

Liqhobong 
[Main]

Lesotho Fizibilite Dia
Firestone Diamon, 
State of Lesotho

167
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Proje Adı Ülke Proje Aşaması Ürün Proje Sahibi

Proje 
Değeri 

(Milyon 
USD)

Uranyum

Viken İsveç Ön Fizibilite U, V Cont Precious 3.734

Elkonskoye Rusya Ön Planlama U
Atomenergoprom 
OJSC

3.600

Imouraren Niger İnşaat U
Areva, State of 
Niger, KEPCO

1.553

Kvanefjeld Grönland Fizibilite U, REO GGG 1.534

Rossing 
South 
[HABDb]

Namibya Ön Fizibilite U CGNPC, CADFund 1.480

Khiagdins-
koye

Rusya
İşletme, Geniş-
letilecek/Plan 
Aşaması

U
Atomenergoprom 
OJSC

1.119

Cigar Lake Kanada İnşaat U
Cameco, Areva, 
Idemitsu, Tepco

1.111

Michelin Kanada Ön Fizibilite U Paladin 994

Etango Namibya Fizibilite U
Bannerman 
Resources

870

Roughrider Kanada Ön Planlama U Rio Tinto 567

Eco Ridge Kanada
Kapalı, Yeniden 
Açılacak/Plan 
Aşaması

U, REO Pele Mtn Resources 563

Çinko

Mehdiabad Iran Fizibilite Zn, Pb
State of Iran, UCL 
Resources

1.300

Dugald River Avustralya Fizibilite Zn, Pb Minmetals 1.250

Ozernoye Rusya İnşaat Zn, Pb IFC Metropol 948

Admiral Bay Avustralya Ön Fizibilite Zn, Pb Kagara Ltd 837

Selwyn Kanada Ön Planlama Zn, Pb
Selwyn Resources, 
Yunnan Chihong

672

Bahuerachi Mexico Ön Planlama Zn, Ag JNMC 619

Garpenberg İsveç
İşletme, Geniş-
letilecek/Plan 
Aşaması

Zn, Ag Boliden AB 600

Izok Lake Kanada Fizibilite Zn, Pb Minmetals 539

Citronen Grönland Fizibilite Zn, Pb Nyrstar 502

Terrazas Mexico Ön Fizibilite Zn, Cu Andromeda 500

Hilarion Peru Ön Fizibilite Zn, Pb Votorantim 500

Asmara Gold 
Project

Eritrea Ön Fizibilite Zn, Cu Sunridge Gold 489

Oued 
Amizour

Algeria Fizibilite Zn, Pb
Terramin Aust, 
State of Algeria

413

Hackett 
River

Kanada Ön Fizibilite Zn, Ag Xstrata 409

McArthur 
River

Avustralya
İşletme, Genişleti-
lecek/İnşaat

Zn, Pb Xstrata 366

Accha Peru Ön Planlama Zn, Pb Zincore 351

Tulsequah 
Chief

Kanada Ön Fizibilite Zn, Ag Chieftain Metals 313

George Fis-
her North

Avustralya
İşletme, Genişleti-
lecek/Fizibilite

Zn, Pb Xstrata 252

Zhairem Dal-
nezapadny

Kazakistan
Daha Önce Duru-
durulup Yeniden 
Başlayacak/Plan

Zn, Pb ENRC plc 250

Lombador Portekiz Fizibilite Zn Lundin Mining 228

Yukon Kanada Ön Fizibilite Zn
Overland Reso-
urces

227

Dairi Endonezya İnşaat Zn, Pb Bumi plc, Antam 227
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Geçmiş yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünyada, 
madencilik faaliyeti sona eren bazı sahalarda rekül-
tivasyon konusuna çok fazla dikkat edilmediği, sa-
haların olduğu gibi terk edildiği, her hangi bir dü-

zenleme yapılmadığı örneklere rastlamak pek de zor değildi. 
Gelişen teknoloji ve madencilik faaliyetlerinin tüm kesimler 
tarafından daha da dikkatle takip edilmesi, geçmişte yapılan 
hataların tekrarlanmaması için çalışılmasına ortam oluştur-
du. Gelişen çevre bilinciyle birlikte devletlerin getirdiği bazı 
yükümlülükler, rekültivasyon çalışmalarını mecbur kıldı. Bu 
kapsamda son yıllarda ülkemizde de, madenciliğin sürdürü-
lebilirlik ilkesi kapsamında maden kapatma planlaması yani 
rekültivasyon çalışmaları, madenciliğin her aşamasında daha 
fazla uygulanmaya başlandı. 

Dünyada örneklerine sık 
rastladığımız rekültivasyon 
çalışmaları ülkemizdeki işlet-
melerde de uygulanmaktadır. 
Tüm dünyada özellikle 20. 
yüzyılın ortalarından beri ele 

alınan rekültivasyon konusu, ülkemizde son 25 yıldır çıkarılan 
çevre yasaları ile garanti altına alınmış ve yasalar ile mecbur kı-
lınmıştır.

Madencilik ve Çevre
Madencilik faaliyetleri, ulusların ekonomik olarak kalkınmalarını 
sağladıkları, hammaddeye ve enerjiye olan ihtiyaçlarını karşıla-
dıkları faaliyetlerdir. Bir toplum iyi bir ekonomiye, iyi bir yaşam 
standardına sahip olmak istiyorsa yer altı zenginliklerini kullan-
mak zorundadır. Ancak yer altı zenginlikleri değerlendirirken 
üstünde yaşadıkları toprakların da zenginliğini kaybetmemeleri 
gerekmektedir. Madencilik ve çevre konusundaki bu ilişki, ince 
bir çizgidir. Hangisini elden bırakırsanız toplumunun mutsuz ol-
ması muhtemeldir.

Toplumlar, çevre konusunda genel olarak ekosistemin dengesi-
ni bozan her şeyi kirletici olarak görürler. Madencilik faaliyetleri 
de işin doğası gereği, geçici olarak doğal çevrede değişikliklere 
sebebiyet vermek zorunda olan çalışmalardır. Geçmişte ülke-
mizde doğal kaynaklar ekonomiye kazandırılırken, bazı sahalar-
da doğal çevre eski haline getirilmemiş, bu da gözlerin sürekli 
olarak madencilik sektörü üzerinde kalmasına ve olumsuz kam-
panyalar düzenlenmesine sebebiyet vermiştir.

Madencilik faaliyetleri sonucu oluşan çevresel etkiler kimi za-
man hemen ortaya çıkabildiği gibi kimi zaman da uzun vadede 
gün yüzüne çıkabilmektedir. Bu çevresel etkiler doğada bazı ya-
pısal veya kimyasal değişiklikler meydana getirebilmekte, bun-
lar da farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Buradan hareketle 
madencilik faaliyetleri sonucunda meydana gelen çevresel et-
kileri iki farklı şekilde inceleyebiliriz: 

Doğrudan Bozulma: Maden sahasındaki örtü ve atık yığınları 
ile madencilik faaliyetlerinde kullanılan yapıların inşa edildikleri 
alanlardaki toprak ve bitki örtüsüne müdahale edilmesi sonucu 
meydana gelir.

Dolaylı Bozulma: Eski maden yığınlarının biriktirildiği yerler, örtü 
ve atık yığınları, maden binaları ve mineral zenginleştirme tesis-
lerinin bulunduğu yerlerde toprak yapısı, kimyasal özellikler, su 
ilişkileri, toprak ve bitki örtüsü, yerel iklim, insan ve hayvan sağlı-
ğının değişime uğraması gibi olaylar şeklinde meydana gelir.

Rekültivasyonun Önemi ve Gerekliliği
Bu konuda üzerinde durulması gereken en önemli husus, rekül-
tivasyon işlemlerinin madencilik faaliyetleri konusunda insanlar 
üzerinde pozitif bir algı oluşturabilmesidir. İnsanlara, maden-
cilik faaliyetlerinin bir işlemler bütünü olduğunu, bu işlemler 
bütünü içinde mecbur kalınan bazı durumlarda doğal çevrenin 
de etki altında kalabileceği, madencilik faaliyetlerinin ardından 
rekültivasyonun da bu işlemlerin son basamağı olduğu ve re-

Madenlerde 
Saha Düzenlemesi
(Rekültivasyon - Rehabilitasyon)

Makale
www.madencilik-turkiye.com

Rekültivasyon (çevre onarımı), madencilik faaliyeti yapılan alanın ma-
dencilik faaliyetleri sonrası kullanımı için doğaya yeniden kazandırılması 
amacıyla yapılan bütün işlemler için kullanılan bir terimdir. Genel olarak 
ıslah etme işlemi olarak da ifade edilebilir. Rekültivasyonla aynı anlamı 
taşıyan ve bir çok yerde karşımıza çıkabilecek diğer sözcükler de rehabili-
tasyon, reklamasyon ve restorasyondur. 

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

Onur Aydın
Jeoloji Mühendisi
Madencilik Türkiye Dergisi
onur@madencilik-turkiye.com 

     Rekültivasyon, 
madenciliğin 
reklamıdır!
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kültivasyon ile madencilik yapılırken etkilenen doğal çevrenin 
onarılacağı açık ve net bir şekilde anlatılmalıdır. Özellikle, halk 
bilmelidir ki madenci o arazide geçici olarak bulunmaktadır ve 
sahayı bulduğu gibi bırakmak madencinin yükümlülüğünde-
dir. Bu bilinçle yapılacak faaliyetler ile madencilik konusundaki 
negatif bazı düşünceler de bertaraf edilmiş olacak ve böylece 
insanlardaki madencilik algısı daha yapıcı hale gelecektir.

Rekültivasyon işlemi sadece madencilerin içinde yer aldığı bir 
çalışma değildir. Birkaç disiplinden oluşan (maden müh., çevre 
müh., peyzaj mimarı, ziraat müh. vs…) organize bir çalışmadır. 
Disiplinler arası bir bakış açısıyla, madencilik faaliyetlerinden 
önce planlaması yapılan ve üretim faaliyetleri ile eş zamanlı ha-
rekete geçilmesi gereken rekültivasyon işlemleri sayesinde, do-
ğal rezervlerimiz çok daha çevreci, ekonomik ve bilimsel şartlar-
da işletilmiş olacaktır. Rekültivasyon ile ilgili çıkarılacak kanunlar 
ile madencilik faaliyetleri kol kola yürümeye başlayacak ve böy-
lece kamuoyundaki madencilik faaliyetleri hakkındaki bilinçli ve 
bilinçsiz ön yargılar silinecektir.

Üretim Yöntemi ve Çevresel Etkileri
Madencilik sektöründe uygulanacak işletme yönteminin seçimi, 
madencilik çalışmalarında çözülmesi en zor konulardandır. Bu 
durumda en önemli kural, işletilecek madenin kendine has özel-
liklerine göre en uygun olan madencilik yönteminin seçilmesidir.

Ülkemizde ve dünyada yanlış planlama yapılarak üretim aşa-
masına geçmiş ve bu durumdan büyük zararlar etmiş örnekler 
mevcuttur. Böyle durumlarda ekonomik öneme sahip kaynak 
heba edilmekte ve hasara uğramış maden sahasının tekrar de-
ğerlendirilmesi de zorlaşmaktadır.

Madencilikte açık işletme ve yer altı madenciliği şeklinde iki 
farklı yöntem ile üretim yapılmaktadır. Bu iki yöntemin çevreye 
etkileri genel olarak aşağıdaki şekildedir:  

Yer Altı Maden İşletmesi ve Çevresel Etkileri: Yer altı maden iş-
letmeciliğinde ortaya çıkabilen çevresel etkilerden en bilineni, 
yer altında oluşan boşlukların zamanla dolmasıyla yeryüzünde 
meydana gelen hareket ve şekil değişiklikleri (tasman)’dir. Tas-
man dışında ise ortaya çıkan bazı gazlar, asidik suların deşarjı 
ve üretimden kaynaklanan atıkların depolanması sorunları da 
yer altı üretim yönteminin olumsuz çevresel etkileri olarak gös-
terilmektedir.

Açık Maden İşletmesi ve Çevresel Etkileri: Açık işletme yönte-
miyle yapılan madencilik çalışmaları yer altı madenciliğine göre 
daha fazla çevresel etki oluşturmaktadır. Özellikle işletmenin 
yarattığı etkiler bölgede yaşayan insanlar tarafından görülmek-
te ve madenin çalışma şartları üzerinde baskı oluşturmaktadır. 
Yine açık işletmede toz, gürültü ve benzeri etkiler, özellikle çev-
re halkı tarafından istenilmeyen durumlardandır. 

Madencilik çalışmalarının yapıldığı alanlar bazen verimli top-
raklar üzerinde veya orman içinde de bulunabilmektedir. Bu 
gibi durumlarda doğaya verilen etkiler maalesef daha fazla 
olabilmektedir. Bu tip arazilerde madencilik faaliyetleri sürdü-

rülürken, çevresel etkilere her zamankinden daha fazla dikkat 
edilmeli, yer üstü zenginliklerinden madencilik faaliyetleri sona 
erdikten sonra da faydalanmaya devam edileceği unutulmadan 
çalışılmalıdır.

Doğa Onarımı
Çevre sorunları, var olan ekolojik dengenin çoğunlukla insanoğ-
lu tarafından bozulmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu bozulmada 
tüm endüstriyel faaliyetler, çevre üzerinde genellikle geçici veya 
nadir de olsa kalıcı sorunlara yol açabilmektedir. Hatalı alan kul-

lanımı ve endüstriyel faaliyetlerden dolayı zarar görmüş bir ala-
nı çevresel açıdan eski haline getirebilmek, temiz bir çevrenin 
ve doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması için zorunlu-
luk arz etmektedir. Tahrip edilmiş alanlar kendi haline bırakılırsa 
bunun tekrar eski halini alması çok uzun zamanlar alacaktır. Uy-
gun tekniklerle ve hızlı bir sürede bu alanların yeniden doğaya 
kazandırılması insanların elindedir. Dolayısıyla doğa onarımı, 
tahrip olmuş bir alana, verimliliğinin, ekolojik, ekonomik ve es-
tetik değerlerinin yeniden kazandırılmasını hedefleyen çalışma-
ların bütünüdür.

Ekolojik dengenin geçici olarak bozulmasında diğer endüstri-
yel faaliyetlerin yanı sıra madencilik faaliyetleri de hatırı sayılır 
bir pay sahibidir. Madencilik faaliyetlerinde, iyi bir işletme ta-
sarımı ile çevresel etkiler en aza indirgenebilir. Bunun için de 
işletme tasarımı dışında ‘’Arazi Kullanım Planlaması (Land             

Newmont Waihi Gold Mine - Waihi, New Zealand

Gregg River Mine - Alberta - Canada
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Use Planning)’’ terimi devreye girmektedir. Bu terim; reklamas-
yonu, yeniden bitkilendirmeyi ve restorasyonu içine almakta-
dır. Düzenleme ve iyileştirmenin ilk hedefi bozulan arazilerin 
yeniden kullanıma kazandırılması olduğundan, düzenleme ve 
iyileştirme planlamasının arazi kullanım planlaması ile yakın-
dan ilintili olması gerekir. 

Doğa Onarımında Dikkate Alınması Gereken 
Hususlar
Doğa onarımı planlaması günümüzde, madencilik çalışmaları 
başlamadan önce, kanunlarla ve yönetmeliklerle garanti altına 
alınmış bir konudur. Bir maden işletmesinin, kurulma aşamasın-
dan üretime ve en son kapatılmaya kadarki bütün planları yet-
kili kurumlara sunulmak ve onay alınmak zorundadır. Böylelikle 
işletmede, üretim bittiğinde nasıl bir saha düzenlemesi yapıla-
cağı en baştan planlamış durumda olacaktır. Aşağıda doğa ona-
rımı konusunda, üretim öncesinden, üretim bittikten sonrasına 
kadar dikkate alınması gereken hususlar özetlenmiştir. 

1- Doğa Onarımı Öncesi
 • Arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısı,
 • Flora ve faunası,
 • Meteorolojik verileri,
 • Toprak yapısı ve örtü tabakası,
 • Çevrenin sosyo-ekonomik, kültürel, eğitim ve sağlık ile ilgili 

durumları,
 • Görsel verileri,
 • Hidrolojik verileri ve altyapısı,
 • İlgili kuruluşlar ve meslek arası disiplinlerin araştırılıp ortaya 

çıkartılması gerekmektedir.

2- Doğa Onarımı
 • Alanla ilgili senaryolar kurgulanmalı, en uygunu belirlenmeli,
 • Canlıları güvenle yararlanabileceği ortam hazırlanmalı,
 • İşletmeci onarım süresince aynı zamanda kullanıcı olduğu-

nu unutmamalı,
 • Doğal denge ve nitelikli yaşam sunulmalıdır.

3- Doğa Onarımı Sonrası
 • Onarımı yapılan alan için gerekli izleme ve bakım işlemleri 

yapılmalı,
 • Çevre halkı, onarım sonrasında üzerine düşen görevleri ye-

rine getirmeli,

 • Alanla ilgili kontroller kullanım süresince de devam etmelidir.

Aşağıdaki tabloda ise maden planlama aşamasında nasıl bir ak-
tivite içinde olunacağı ve bu aktivitelerin hangi uzmanlık alanla-
rına girdiği hakkındaki bilgiler yer almaktadır.

Rekültivasyonun Aşamaları

1- Alan Kullanım Planlaması
Planlama çalışmalarının en büyük hedefi, toplumun ve birey-
lerin insan onuruna yakışır, sağlıklı, özgür, dengeli ve nitelikli 
yaşam koşullarına sahip olabilecekleri bir çevre yaratılmasıdır.

Bu düşünceyle, madenciliğin oluşturabileceği çevre sorunlarını 
en aza indirmek, ekoloji - ekonomi arasındaki dengeyi sağla-
mak ve yöre halkına ihtiyaçları doğrultusunda yeni kullanım 
olanakları sunmak amacıyla, madencilik sonrasında alan kulla-
nım planlaması gerekmektedir.

2- Yeniden Düzenlemek
Planlamaya uygun bir biçimde yapılan madencilik faaliyetleri 
sonunda olması gerektiği, hesaplandığı şekilde sahanın yeni-
den şekillendirilmesi gerekmektedir. Bunun için;

 • Alan kullanım potansiyeli için sınırlayıcı faktör olabilecek dik 
eğimler azaltılmalı,

 • Zehirli atıklar gömülmeli,
 • Tohum yatağının hazırlanması kolaylaştırılmalı,  

Maden Planlama Aşaması Planlama Aktivitesi Uzmanlık Alanı

Yasal Zorunlulukları Analizi
Alan kullanımı ile ilişkili 
sınırlayıcı düzenleyicilerin 
kullanılması

Avukat, Hukuk Danışmanı, 
Bölge ve Şehir Planlamacısı

Arazi ve Kaynak Kazanılması Alan kullanım hazırlığı
Peyzaj Mimarı, Biyolog, 
Kartograf

Pazar Araştırması
Bölgenin pazar potansiyeli-
nin kontrolü

Coğrafyacı, Karayolu (İnşaat) 
Mühendisi

Finansal Değerlendirme
Alan kullanım ve doğa 
onarım maliyeti

Ekonomist, Bölge Planlamacı-
sı, Emlakçı, Maliyeci

Bitki Örtüsü ve Sahanın Su 
Durumunun Tasarımı

Madencilik sonrası alan 
kullanımında atıkların 
etkisinin ön görülmesi

Maden Mühendisi (cevher 
hazırlama), Çevre Mühendisi, 
Ziraat Mühendisi, Hidrojeolog

Çevresel Etki Değerlendirme 
Çalışmaları

Madenciliğin bir alanın 
kapasitesine olan etkisinin 
değerlendirilmesi

Maden Müh., Çevre Müh., 
Ziraat Müh., Jeoloji Müh., Or-
man Müh., Biyolog, Arkeolog, 
Alan Kullanım Planlamacısı, 
Sosyolog, Toplumsal ve Sivil 
Kurumlar

Ön Maden Planlaması
Madencilik sonrası alan 
kullanımının başlangıçta 
belirlenmesi

Maden Mühendisi, Peyzaj 
Mimarı, Ziraat Mühendisi ve 
Ekonomist

Ruhsat Alınması
Madencilik esnasındaki ve 
sonrasındaki üretim planı 
ve ilgili bilgiler

Maden Mühendisi, Çevre 
Mühendisi, Ziraat Mühendisi

Yönetsel Detay Analiz
Son alan kullanım planının 
kabulü

Ziraat Mühendisi, Hidrojeolog, 
Bitki Biyoloğu, Ekonomist

Detaylı Madencilik Planı
Farklı amaçlı alan kullanım 
tasarımları

Peyzaj Mimarı, Çevre Mühen-
disi, Ziraat Mühendisi, İnşaat 
Mühendisi, Mimar

Tablo 1: Madencilik Öncesi Planlama Aktiviteleri ve İlgili Uzmanlık Alanları

Gregg River Mine - Alberta - Canada
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 • Erozyon tehlikesi azaltılmalı,
 • Maden çukurları kısmen veya tamamen doldurulmalıdır.

3- İyileştirme
İyileştirme faaliyetleri topoğrafik düzenlemesi tamamlanan sa-
halarda başlar. Amaç, tahrip edilmiş alana biyolojik verimliliğin 
yeniden kazandırılmasıdır ve toprağın değerlendirilmesi - ge-
liştirilmesi ile yeniden bitkilendirme çalışmalarını içerir.

4- İzleme ve Bakım
Uygun bir yeniden düzenleme ve iyileştirme çalışmasından 
sonra arazinin verimli olarak kullanılmasını sağlamak için ek 
bir zamana ihtiyaç vardır. Bu aşamada izleme, kontrol, bakım 
ve gelişim planlarına gereksinim duyulmaktadır. Başlıca izlen-
mesi gereken faktörler: Drenaj, su kalitesi, şev duyarlılığı ve 
erozyondur. Kalıcı bitkilendirmeyi takiben ise büyüme izlenir 
ve kaydedilir. Döküm alanlarında toprağın durumu ve gelişimi 
ise gerekli denemeler yapılarak gözlenebilir.

Dünyadan Örnekler

Çin - Songjiang Madeni ve Otel Çalışması
Geçtiğimiz aylarda medyada karşımıza çıkan proje, rekültivas-
yon çalışmalarına en iyi örneklerden biri olarak gösterilebilir. 
Çin’in Şanghay kenti yakınlarında bulunan Songjiang Madeni, 
yapılan madencilik çalışmalarının sonunda kapatılmıştı. Yapı-
lan madencilik faaliyetleri sonrası sahada 100 metre derinliğin-
de bir çukur meydana gelmişti. Çinli yatırımcılar bu durumu 
fırsata çevirerek sahaya 555 milyon USD yatırımla bir otel yap-
mayı planlıyorlar. Rehabilitasyon çalışmalarına verilebilecek en 
güzel örneklerden biri olan bu çalışma kapsamında 19 katlı ola-
rak yapılması planlanan otelin 16 katı maden çukurunun içinde 

yer alıyor. Bir kısmı da su altında olacak otelin 300 odalı olması 
planlanırken bu turizm alanının 2015 yılında hizmete açılması 
hedefleniyor. Doğal su ve peyzaj özellikleri ile dikkat çeken ote-
lin bazı odaları, 10 metre derinliğinde oluşturulacak akvaryuma 
bakacak. Özellikle su altı restoranları, ortak kullanım alanları, 
şelaleler, çalışmaların bittiği bir maden ocağında yapılabilecek 
rekültivasyon çalışmalarına en güzel örneklerden.

Kopalnia Soli - Yer Altı Tuz Madeni Müzesi
Kopalnia Soli Tuz Madeni, Polonya’da yer alan ve Avrupa’nın en 
eski madenlerinden birisidir. Resmi olarak tuz üretimi 1290 yı-
lında başlamış gözükse de tarihi kayıtlarda madenin 10. yüzyıl-
dan beri işlediği bilinmektedir. Maden, 16. yüzyılda Avrupa’da 
en büyük sanayi merkezleri arasında anılmıştır. Bu artan önem 
madenin büyümesine neden olmuş, tarihi kayıtlara göre 14. 
yüzyılda 200 olan madenci sayısı, 20. yüzyılda 1.600 kişiye ulaş-
mıştır. 18. yüzyılda 30.000 ton olan yıllık üretim ise 1964 yılında 
256.000 ton olarak kayıtlara geçmiştir.

Madenin yer altı faaliyetleri 1996 yılında, tüm madencilik faa-
liyetleri ise 2007 yılında son bulmuştur. Maden, tarihi boyunca 
Copernicus, Goethe, Mendeleyev, papa seçilmeden önce Ka-
rol Wojtyla (II. Jean Paul) gibi pek çok önemli tarihi şahsiyetin 
merakını çekmiş ve bu şahsiyetleri ziyaretçi defterine kaydet-
tirmiştir. Maden, 8 Eylül 1978 tarihinde ise UNESCO’nun Birinci 
Dünya Kültür ve Doğa Mirası listesine girerek müze haline ge-
tirilmiş ve yılda ortalama 700.000 ziyaretçiyi ağırlar olmuştur. 

Madeninin içinde gezilebilecek birçok bölüm bulunmaktadır. 
Toplantı ve konser alanları, şapel, hediyelik eşya satışlarının 
yapıldığı bölüm ve yemek yeme imkanı bulunan yerler, bu bö-
lümlerden en çok dikkat çekenleridir. Maden, sadece beşeri  

Gelecekte Songjiang 
Madeni

Kopalnia Soli - Casimir Salonu

Gelecekte Songjiang 
Madeni

Günümüzde Songjiang 
Madeni

Günümüzde 
Songjiang Madeni
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mirası ile değil, tabiat ananın güzelliklerine hayran olan bütün 
doğa severleri cezbeden morfolojik ve jeolojik özellikleriyle de 
bir ilgi merkezidir. 

Bir yer altı madeninin bu şekilde değerlendirilmesi rekültivas-
yon çalışmalarına güzel bir örnektir. Hem ülke ekonomisine 
sağladığı kazanç, hem de böyle bir yer altı işletmesini merak 
edenler için büyük bir fırsat ortamı yaratılmıştır. Yer altı maden-
ciliğinin tarihi çağlardan beri nasıl bir gelişim gösterdiği, bu 
müze çalışmasıyla meraklılara aktarılmakta, bu sayede ekono-
mik kazanç elde edilmektedir.

Premier Coal - Collie Kömür Havzası 
Avustralya’nın batısında yer alan Collie kömür havzasında 
1950’lerde üretime küçük çukurlar şeklinde başlanmış, 1975 yı-
lında madencilik faaliyetleri son bulmuştur. 1975 yılından 2004 
yılına kadar bölgede ağaçlandırma çalışmaları sürmüştür. Pre-
mier Coal şirketi yaptığı rehabilitasyon çalışmalarının amacını, 
yerel türleri yeniden hayata kazandırmak, çevreye uyumlu yeni 
yer şekilleri kurmak olarak açıklıyor. 

Collie kömür havzasında yapılan çalışmalar ise şu şekilde: Nihai 
boşluklar dolgu yöntemiyle doldurulmuş, su biriktirilerek bir 
göl ve 1975 yılından beri yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile 
çevreye uyumlu bir ortam oluşturulmuştur. Tüm bu çalışmalar 
için şirket 13 milyon USD’lik bir harcama gerçekleştirmiştir.

Freeport-McMoran  - Pinos Altos Mine
ABD’de New Mexico - Silver City yakınlarında bulunan Pinos Al-
tos Madeni 1987 yılında üretime başlamış ve 1995 yılına kadar 
madende çinko - bakır üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretimine 
son verildiği tarihten 2000 yılına kadar rehabilitasyon çalış-
malarının yapıldığı sahada toprakla ilgili çalışmalar, erozyon 
kontrolü, bitkilendirme - tohumlama, yüzey suyu kanalı inşaatı 
ve kızılçam dikimi işlemleri gerçekleştirilmiştir. Klasik bir reha-
bilitasyon çalışmasıdır ancak bu çalışma Freeport-McMoran şir-
ketine devletin Maden ve Mineraller Departmanı’ndan ‘’En İyi 
Islah’’ ödülü kazandırmıştır.

Türkiye’den Örnekler

Türkiye Kömür İşletmeleri
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ülkemiz sınırları içinde linyit 
üretimine devam ederken, diğer yandan üretimi bitirdiği alan-
larda rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor. 

TKİ, maden sahalarının yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesi 
yönündeki çalışmaları ilk olarak 1977 yılında başlatmış ve bu 
çalışmalarda, özünde gönüllülük ilkesiyle dış döküm sahaları-
nın ağaçlandırılması amaçlanmıştır. Ancak kurum 1991 yılında, 
diğer ülkelerde yapılan benzer çalışmalar ile ilgili literatür tara-
ması sonrasında, ‘’Faaliyeti Tamamlanmış Maden Ocakları-  

Kopalnia Soli - Aziz Kinga Şapeli

Kopalnia Soli - Kunegunda Geçişi Sonu
Freeport-McMoran - Pinos Altos Mine

Kopalnia Soli - Varşova Salonu
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nın Yeniden Düzenlenmesi ve İyileştirilmesi’’ konulu uluslara-
rası bir çalışma toplantısı yaparak bu tip çalışmaların bilimsel 
boyutlarda tartışılmasını sağlamış ve bu toplantı sonrasında 
çalışmalar daha sistematik bir yapıya kavuşturulmuştur. Sonuç 
olarak Orman İşletme Müdürlükleri ile ağaçlandırma protokol-
leri yapılarak çalışmalara hız verilmiştir.

Kuruma ait müesseselerdeki faaliyeti tamamlanmış maden 
sahalarının; ağırlıklı olarak 1991 yılından başlamak üzere 2009 
yılı sonuna kadar, yaklaşık 3.208,3 hektarlık alanına, 5.138.873 
adet değişik türde ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma-
ların; 14 Aralık 2007 tarihinde yürürlüğe giren “Madencilik Faa-
liyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması 
Yönetmeliği”nden çok öncesinde başlamış olması, önemini de 
arttırmaktadır. Ağaçlandırma çalışmaları genelde, madencilik 

faaliyeti öncesinde ormanlık veya ağaçlı bölge olmayan Kuru-
ma ait maden sahalarında yapılmaktadır ve müesseseler bazın-
da yapılan çalışmalarda, oldukça yüksek ‘ağaç tutma verimleri’ 
elde edilmiştir.

Kurumun ağaçlandırma çalışmaları, 2008 yılı başında Milli 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği kapsamında 
önümüzdeki beş yılı kapsayacak şekilde yeniden program-
lanmış ve bu kapsamda, 2008’ de 270,2 ha ve 2009 yılı içinde 
de 324,3 ha olmak üzere, toplam 594,5 ha’lık alanda ve 2008 
yılında 434.800 adet ve 2009’da da 566.938 adet olmak üzere 
toplam 1.001.738 adet değişik türde ağaç dikilmiştir.

Gerçekleştirdiği rehabilitasyon çalışmaları ile ülkemizde ma-
dencilik faaliyeti gösteren kurum ve kuruluşlara örnek olan TKİ, 
ilk diktiği ağaçtan 2012 yılı sonuna kadar 4.815 hektar alanda 
toplam 7.395.173 adet ağaç dikim işlemi gerçekleştirmiştir. 
TKİ, Ege Bölgesi’nde geçmişte diktiği zeytin ağaçlarından elde 
ettiği yağları yine kurum içinde yemekhanelerinde kullanarak 
değerlendirmektedir.

TKİ rehabilitasyon çalışmaları kapsamında diktiği ağaç çeşit-
liliği ile de göz dolduruyor. Kurum, müesseseleri genelinde 
kızılçam, akasya, fıstıkçamı, mavi selvi, zeytin, yalancı akasya, 
aylantus, dişbudak, akçaağaç, karaservi, ligustrum, karaçam, 
sedir, meşe, mahlep, ceviz, iğde, badem, ayva, atkestanesi, sarı-
salkım gibi çok çeşitli ağaç türlerini doğaya kazandırarak örnek 
bir madencilik faaliyeti sergilemektedir.  

TKİ - Yatağan ( Muğla)  Açık Ocak Kömür Sahası Ağaçlandırması TKİ - Yatağan ( Muğla)  Açık Ocak Kömür Sahası Ağaçlandırması

TKİ - Çan (Çanakkale) Linyit Açık Ocak Sahası Ağaçlandırması 

TKİ - Tunçbilek (Kütahya) Linyit Açık Ocak 
Sahası Ağaçlandırması

TKİ - Yatağan (Muğla)  Açık Ocak Kömür 
Sahası Ağaçlandırması
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Koza Altın İşletmeleri
Doğaya yeniden kazandırma faaliyeti dünya üzerinde bulunan 
her çeşit canlı için çok önemlidir. Koza Altın İşletmeleri sürdü-
rülebilir madencilik kriterleri çerçevesinde altın madenciliği ile 
çevre kavramlarının en iyi koşullarda bir arada yürütüldüğünü, 
insan ve çevre sağlığı ile tarımsal faaliyetlerde herhangi bir 
olumsuzluğa neden olunmadığını kanıtlamak, Maden Kapat-
ma Planı çerçevesinde yürütülecek doğaya yeniden kazandır-
ma çalışmalarını hızlandırmak ve madenin kapanması zama-
nında uygulanacak çalışmaların yükünü azaltmak amacıyla, 
çalışması biten tüm alanlarda doğaya yeniden kazandırma faa-
liyetlerini sürdürmektedir.

Koza Altın İşletmeleri sahalarında, doğaya yeniden kazandırma 
faaliyetleri, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, maden işletilmeye 
başlamadan önce projelendirilmiş, proje Çevre ve Orman Ba-
kanlığı tarafından onaylanmış ve işletmenin başlamasıyla bir-
likte projenin de uygulanmasına başlanmıştır.

İnsan sağlığına ve çevreye duyarlılığı, üretimde olduğu süre-
deki tüm denetimlerle tescillenen, dünyanın en iyi çevre tek-
nolojisine sahip, Avrupa Komisyonu tarafından Maden Atıkla-
rının yönetimine ilişkin “Mevcut En İyi Teknikler” (BAT) referans 
kriterlerinde AB madencilerine örnek tesis olarak gösterilen 
Ovacık Altın Madeni’nde geçen yıllar içinde çalışması biten 
her alanda 2012 sonu itibariyle 20.000’in üzerinde ağaç dikimi 
gerçekleştirilmiştir.  15.000’e yakın  zeytin ve 3.000 adet fıstık 
çamı  dikimi gerçekleştiren şirketin çevre bölümü, ayrıca zak-
kum, defne, hurma, palmiye, ıhlamur, ceviz, incir, limoni servi, 
akasya, okaliptus, neylandi, meyve ağaçları vb. birçok değişik 
ağaç çeşitlerini ve mevsimlik çiçekleri de doğaya yeniden ka-
zandırma çalışmalarında kullanmıştır.

Altın Madenciliği ile zeytincilik ve fıstık çamı yetiştiriciliği en 
iyi koşullarda bir arada yürütülmekte, insan ve çevre sağlığı 
ile tarımsal faaliyetlerde herhangi bir olumsuzluğa neden ol-
mamaktadır. Maden sahası ve atık barajı üzerinde yetiştirilen 
zeytin ağaçlarından ve fıstık çamı ağaçlarından düzenli olarak 
mahsul alınmaktadır. Toplanan zeytinlerden kaliteli zeytinyağı 
elde edilmektedir. 

Mastra Altın Madeni’nde ise faaliyetin başladığı 2008 yılından 

bugüne kadar doğaya yeniden kazandırma çalışmaları kapsa-
mında çoğunlukla akasya ve çam olmak üzere 36 farklı türde 
9.000’e yakın ağaç dikilmiştir.

Doğaya Yeniden Kazandırma Çalışmaları Sona Ermiş 
bir Maden Sahası: Havran Altın Madeni
Havran Altın Madeni, Balıkesir’in Havran İlçesine bağlı Büyük-
dere ve Küçükdere sınırları içinde yer almaktadır. Koza Al-  

2012 YILI SONU İTİBARİYLE YAPILAN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 

Dikilen 
Ağaç (Ad.)

Ağaçlan. 
Alan(ha.)

ELİ (Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü) 1.556.835   1.146   

GLİ (Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü) 1.237.889   656   

GELİ (Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesi Müdürlüğü) 1.543.209   805   

SLİ (Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü) 1.332.000   611   

ÇLİ (Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü) 398.520   903   

BLİ (Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü) 685.000   273   

YLİ (Yeniköy Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü)  397.295   276   

ILİ (Ilgın Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü) 244.425   145   

TKİ TOPLAM 7.395.173   4.815   

Tablo 2: TKİ’nin Müesseseleri genelindeki ağaçlandırma çalışmaları
Koza Altın - Ovacık Açık Ocak’ta 2004’te Madencilik Faaliyeti Sürerken

Koza Altın - Ovacık’ta 2012’de Rehabilitasyon Sonrası Durum

Koza Altın - Havran Sahası’nın 2007’deki Durumu

Koza Altın - Havran Sahası’nın 2012’deki Durumu
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tın İşletmeleri’nin Havran İşletmesi’nde Kasım 2006 - Mart 2010 
tarihleri arasında açık ocak faaliyeti ile cevher üretimi gerçek-
leştirilmiştir. Havran - Küçükdere’de 3,5 milyon m3 kazı yapıla-
rak 1 milyon 700 bin ton cevher Ovacık Altın Madeni tesislerine 
taşınıp dore külçe haline getirilmiştir. Açık ocak alanlarının geri 
dolgu çalışmaları Kasım 2010 tarihinde tamamlanmıştır.

Aralık 2010’da şirket mülkiyetindeki sahaların ağaçlandırılması 
tamamlanmış, Orman İşletme Müdürlüğüne ait sahalar Edre-
mit Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Şirkete ait 
sahaya 2500 adet zeytin fidanı, orman arazilerine de 33.000 
adet fıstıkçamı, kızılçam, iğde, akasya ve dişbudak fidanı dikil-
miştir. 

Atık Depolama Tesisi Doğaya Kazandırılıyor
Koza Altın İşletmeleri’nin Ovacık Altın Madeni’nde bulunan 
Atık Depolama Tesisi-1’de deneme dolgusu çalışmalarına baş-
lamıştır. 3,8 milyon m3 atık kapasitesine sahip olan ADT-1, 2009 
yılında ömrünü tamamlamış, 2009 - 2012 yılları arasında su-
suzlaştırma çalışmalarının tamamlanmasıyla ADT-1’de Eylül ayı 
itibari ile deneme dolgusuna başlanmıştır.

Afet İşleri Yönetmeliği 1. derece deprem bölgesi inşaat şart-
larına göre projelendirilen, projesi Devlet Su İşleri tarafından 
onaylandıktan sonra inşaatı da DSİ kontrolünde yapılan ADT-1, 
3000 yılda bir meydana gelebilecek 0,6 g yer ivmesi şiddetin-
deki bir depreme dayanacak sağlamlıktadır (19 Ağustos 1999 
Kocaeli Depremi’nin yer ivmesi 0,4 g şiddetindedir). Geçirimsiz 
olarak inşa edilen atık depolama tesisinde geçirimsizliğin sağ-
lanması için doğal zemin üzerine 50 cm sıkılaştırılmış kil, üzeri-
ne 1,5 mm yoğunlukta jeomembran, tekrar 20 cm sıkılaştırılmış 
kil ve son olarak çakıl ve taş döşenmiştir. 

Siyanür bozundurma yöntemlerinden biri olan atık depolama 
tesisleri, siyanür liçi yöntemi ile altın madenciliği yapılan saha-
larda, siyanürün doğal bozundurma yöntemi kullanılarak ber-
taraf edilmesi için inşa edilir. Depolanan atıkta bulunan siyanür, 
atık depolama tesisinin büyüklüğü, yörenin güneşli gün sayısı, 
bitki ve bakteri çeşitliliğinin değişkenliğine bağlı olarak, 2 ay ile 
4 yıl arasındaki sürelerde siyanür olma özelliğini kaybederek, 
insan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmaya-
cak hale gelir. Ovacık Altın Madeni sahasında ise Atık Depola-
ma Tesisi diğer bir bertaraf yöntemi olan kimyasal bozundurma 
yöntemi ardından kullanılmaktadır. Kimyasal arıtmadan geçen 
atıklar litrede 0,2 mg/l’ye kadar arıtıldıktan sonra, yasal olarak 
alıcı alana deşarj edilebilir olmasına rağmen, deşarj edilmeye-

rek, sanki hiç kimyasal arıtma yapılmadan kullanılacakmış gibi 
inşa edilen atık depolama tesisinde depolanmaktadır. Avrupa 
Komisyonu tarafından 2004 ve 2009 yıllarında hazırlanan Atık 
Yönetiminde Uygulanabilir En İyi Teknikler raporlarının her 
ikisinde de Ovacık Altın Madeni’ndeki atık yönetimi AB üyesi 
ülkelere örnek gösterilmiş ve Avrupalı madencilere bir takım 
yükümlülükler getirmiştir. 

Türkiye altın madenciliği sektörünün ilk rehabilite edilecek atık 
depolama tesisi olan Ovacık Altın Madeni ADT-1’de başlatılan 
deneme dolgusu çalışmaları ile rehabilitasyon öncesi faaliyet-
lerden biri olan dolgu işleminin yöntemlerinin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır.

Imerys Seramik 
Imerys Seramik Türkiye, 2007 yılında kurulmuş ve Muğla - Milas 
ve Aydın - Çine bölgelerinde yatırım yapmış olan bir firmadır. 
Dünya genelinde 44 ülkede faaliyet gösteren şirket, tamamen 
endüstriyel hammadde üretmekte olup, bu hammaddelerin 
kullanıldığı bütün sektörlerde faaliyetleri bulunmaktadır. Milas 
ve Çine bölgesinde sodyum feldspat üretimi yapmakta olup, 
şu anda sodyum feldspat üretimi ve satışında büyük mesafeler 
kat etmiş olan firma yeni yatırımlar yapmakta, fakat bu arada 
çevre ve iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda örnek çalışmalar 
gerçekleştirmektedir.

Grup olarak şirket vizyonu, sürdürülebilir bir madencilik ve 
işletmeciliği, bununla birlikte alanların tekrar doğaya kazandı-
rılmasıdır. Madencilik sonrası bu arazilerin tekrar bölgeye   

Imerys Seramik Muğla - Milas Türbe Ocağı Pasa Alanı (Önce)

Imerys Seramik Muğla - Milas Türbe Ocağı Pasa Alanı (Sonra)

Koza Altın - Ovacık Atık Barajı Dolgusu
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uygun ağaçlandırmalar ile kısa sürede doğaya kazandırılması 
çalışmaların özünü oluşturmaktadır. Kısa sürede bazı alanları 
tekrar doğaya kazandırma çalışmaları yapılmış olup, bu konu-
da bölge orman müdürlükleri ile başarılı çalışmalar yapılmıştır. 

Bu çalışma, 12 Şubat 2011 tarihinde, Imerys Seramik’in - Muğla 
- Milas bölgesi Ortaköy - Türbe Mevkii, Türbe ruhsatında bulu-
nan ve yine mevkinin adını taşıyan Türbe Ocağı pasa alanında 
yürütülen rehabilitasyon çalışmasını özetlemektedir. 36.000 
m2‘lik alan öncelikle taraçalanmış, daha önceden saklanan bit-
kisel topraklar bu alanda tekrar kullanılmış ve sonra 6 x 6 m2’lik 
alanda bir fidan olacak şekilde ağaçlandırılmıştır. Milas Orman 
İşletme Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınan 1500 adet fıstık 
çamı ile gerçekleştirilen çalışma yine Orman İşletme Müdürlü-
ğü ile birlikte yapılmıştır. Bu alan komple tel çitlerle çevrilerek, 
ağaçların zarar görmesi önlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca her yıl 
bu alanda orman bölge müdürlüğü ile beraber zarar gören 
fidanların yerine yenileri dikilmektedir. Doğaya kazandırma 
çalışması uzun soluklu bir çalışma olup, bunlar takip edilmesi 
gereken çalışmalardır.

Çan-Kaya AŞ - Çankırı Yer Altı Tuz Madeni
Dünyadan verdiğimiz örneklerde yer alan Kopalnia Soli Yer Altı 
Tuz Madeni Müzesi’ne benzer bir çalışma, Çankırı’daki bir tuz 
madeni içinde planlanmaktadır. Tarihinin 5.000 yıl öncesine 
dayandığı belirtilen madende halen üretim devam etmektedir.  
Üretimin bittiği bölümlerde yapılması planlanan otel, resto-
ran, müze ve tematik sanat galerilerinin Polonya’daki Kopalnia 
Soli’den örnek alındığı biliniyor. Üretim galerilerinde tuzların 
taşındığı at arabası vb tarihi üretim ekipmanları ile nakliyede 
çalıştırıldığı düşünülen ve öldükten sonra bozunmadan yüzler-
ce yıl korunmuş olan eşek de madenin müzeye dönüştürülmesi 
ile ziyaretçilerin ilgisine sunulacak detaylardan. Ayrıca tuzdan 
heykellerle süslenmesi planlanan galeriler için farklı kullanım 
önerileri de ortaya atılmış olup, müzeleştirme çalışmaları sür-
dürülüyor.

Sonuç ve Öneriler
Ekonominin ve teknolojinin gelişmesi, halkın refah içinde ya-
şaması için madencilik faaliyetleri olmazsa olmazdır. Madenler 

bulundukları yerlerde işletilmek zorundadırlar ve işin doğası 
gereği, zaman zaman doğal çevre, bu faaliyetlerden etkilene-
bilmektedir. Ancak bu etkinin geçici olduğu unutulmamalı, 
özellikle yöre halkı ve kamuoyu bu konuda düzenli olarak bilgi-
lendirilmelidir. Çevresel etkilerin geçici olduğu halka iyi anlatı-
lır, madencilik faaliyetleri bittiğinde çevre, doğaya ve ekonomi-
ye yeniden kazandırılabilirse, gelecek madencilik faaliyetlerini 
sürdürmek de oldukça kolay olacaktır.

Bu yazılanların ışığında madenciliğin reklamı rekültivasyondur 
demek yanlış olmaz. Ne kadar yasalarla garanti altına alınmış 
olsa da rekültivasyon, her madencinin yöre halkı ve bölgede 
yaşayan canlılar için, her şeyden önce kendisi için yapması 
gereken önemli bir çalışmadır. Yer altı zenginliklerimizi ekono-
miye kazandırırken, yer üstü zenginliklerimizi de tahrip etme-
menin, içinde yer aldığımız bu önemli mesleğin en kutsal yanı 
olduğu unutulmamalıdır.

Üzerinde durulması gereken bir diğer konu ise, rekültivasyon 
çalışmalarının sadece ağaçlandırmayla sınırlı kalmaması ger-
çeğidir. Ağaçlandırma yanında özellikle açık ocak yöntemiyle 
çalışılmış sahalar, rehabilitasyon sonucunda insanlar tarafından 
çeşitli amaçlarla tekrar kullanılabilecek biçimde düzenlenebilir. 
Örneğin insanların hafta sonlarını geçirebilecekleri sayfiye ve 
eğlence alanları (golf sahaları, dev oyun parkları vs.) yapılabile-
ceği gibi çeşitli turizm alanları da oluşturulabilir. 

Bu noktada, madencilik faaliyetlerinin sona erdiği sahalar ile il-
gili kararların yerel yönetimler tarafından alınması daha uygun 
olabilir. Çünkü bu sahalar için en faydalı kararları, yine o bölge-
nin yapısını, kültürünü ve şartlarını en iyi bilen kurumlar olan 
belediyeler gibi yerel yönetimlerin alacağı aşikardır. Bu şekilde 
ülke ve bölge ekonomisine katkı yapacak bir projenin daha ko-
laylıkla ortaya çıkması ve projenin hızlı bir şekilde uygulanması 
sağlanabilir. 

Yukarıdaki yazının hazırlanmasında görüş, öneri ve bilgi 
paylaşımında bulunan; TKİ Kurumu Genel Müdür Danış-
manı Metin Aktan’a, TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Ar-Ge 
Daire Başkanlığı Çevre Müdürü Cengiz Çelebi’ye, Koza  
Altın İşletmeleri AŞ Çevre Müdürü Vedat Oygür’e, İmerys 
Seramik Ltd. Genel Müdürü Adnan Geredeli’ye ve İmerys 
Seramik Ltd. Jeoloji Mühendisi Egemen Oğuz’a teşekkürle-
rimizi sunarız.
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Globalleşen dünyada pazar imkanlarının hızlı gelişi-
mi, doğal taş üretimini ve ticaretini de artırmıştır. 
Ülkemizin de yıllara göre doğal taş ihracatında Şe-
kil 1.1’de görüleceği üzere önemli artışlar olmuş-

tur. 2012 yılında ihracat tutarının 2 milyar USD’ye yaklaştığı 
görülmektedir. 

Türkiye mermer sektörünün 
takibine ve izlenmesine yöne-
lik, bilimsel açıdan katkı koya-
bilecek yeni bir yaklaşım da, 
coğrafi bilgi sistemleri olduğu 
düşünülmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
hem konumsal bilgi sistemlerine ilişkin bilgi içeren ve coğrafi 
bilgiyi irdeleyen bir bilimsel kavram hem de organizasyona yar-

dımcı olan bir veri tabanı yönetim sistemi olarak tanımlanmak-
tadır. Ayrıca yapılan CBS çalışmalarının kullanılan amaca göre 
isimlendirildikleri gözlenmektedir(3). 

Ülkemizde sayısal ortamda, farklı özellik ve türlerdeki mermer 
ocak işletmelerinin, bu işletmelerde üretilen mermerlerin fizi-
ko-mekanik özelliklerini gösteren ve inceleme amacına göre 
bunları görüntüleyip isteğe bağlı ölçekli harita çıktısı elde 
etmeyi sağlayan, değerlendiren bir sistemin ortaya konulma-
sı çok önemlidir. Bu amaçla Mermer (Doğaltaş) Bilgi Sistemi 
(MBS) olarak adlandırılan bir yazılım geliştirilmiştir.

2. Mermerlerin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin 
Önemi
Mermer işletmeciliğinde alınabilecek blok ve plaka büyüklüğü-
nü mermer yatağının jeolojik ve tektonik yapısı, mermerin kul-

Mermerlerin Fiziksel ve Mekanik 
Özelliklerinin Önemi ve
Coğrafi Bilgi Sisteminde Kullanımı

Serdar Çulha
Maden İşleri Genel Müdürlüğü
serdarculha@hotmail.com
 
Yılmaz Özçelik 
Hacettepe Üniversitesi Maden 
Müh. Bölümü
yilmaz@hacettepe.edu.tr

Nevzat Kavaklı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
kavaklin@enerji.gov.tr 

Doğal yapı malzemelerine olan talebin sürekli artış göstermesi, mermer-
cilik endüstrisinin dünyada en hızlı gelişen endüstriler arasında yer alma-
sını sağlamıştır. Ülkemiz mermer - doğal taş sektörü de bu gelişmeden 
olumlu olarak etkilenmiştir. Bu sonucun sağlanmasında, yüksek mermer 
potansiyeli, farklı renk, desen ve çeşide sahip olunması ile bu sektördeki 
girişimcilerimizin dinamik yapısı, dünyadaki gelişmeleri izlemeleri belir-
leyici olmuştur. 

Şekil1: 1. 2001-2012 (31.12.2012) yılları arasındaki doğal taş ihracat değerleri(6)

Tablo 1: Başlıca 
Fiziksel ve Mekanik 
Özellikler

Fiziksel Özellikler

Birim Hacim Ağırlığı

Özgül Ağırlık

Atmosfer Basıncında Su Emme (Ağırlıkça)

Atmosfer Basıncında Su Emme (Hacimce)

Kaynar Suda Su Emme (Ağırlıkça)

Kaynar Suda Su Emme (Hacimce)

Görünür Porozite

Doluluk Oranı

Gözeneklilik Derecesi

Mekanik Özellikler

Sertlik

Basınç Direnci

Don Sonrası Basınç Direnci

Darbe Direnci

Eğilme Direnci

Elastisite Modulu

Ortalama Aşınma Direnci

Ortalama Çekme Direnci

Poisson Oranı

     MBS ile 
ülkemizin 
sayısal ortamda 
mermer envanteri 
oluşturulmaya 
çalışılmıştır
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lanım yerini ise fiziksel ve mekanik özellikler belirler. Fiziksel ve 
mekanik özellikler, mermer üretimi ve kullanımı sırasında belir-
leyici kriter olmakta, ayrıca mermer ticaretinde alıcı tarafından 
dikkate alınmaktadır. Ülkemizin doğaltaş kaynağını en iyi şekil-
de değerlendirebilmek için üretimden kullanım yerine kadar 
tektonik ve jeomekanik tüm özelliklerini çok iyi bilmek gerekir. 

Mermercilikte ileri düzeye ulaşmış ülkeler, mermer ve mermer 
ürünlerinin tanıtımı sırasında, fiziksel ve jeomekanik özelliklerin 
belirlenmesine büyük önem vermektedirler. Ülkemizde ise bu 
yöndeki çalışmalar henüz yeterli seviyeye ulaşamamıştır. Za-
man içerisinde, sahip olduğumuz mermer türleri için fiziksel ve 
jeomekanik özelliklerin belirlenmesi, bu bilgilerin derlenerek 
mermer ve mermer ürünleri için kataloglarda toplanması, iç ve 
dış pazar olanakları için önemli bir gelişme sağlayacaktır(2).

Mermerlerin kalitesini ve kullanım yerlerinin belirlenmesinde kulla-
nılan önemli fiziksel ve mekanik özellikler Tablo 1’de görülmektedir.

3. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) 
Coğrafi Bilgi Sistemleri kavramı, İngilizce Geographical Infor-
mation Systems (GIS) ifadesinin Türkçeye çevrilmiş hali olup, 
kullanıcıların çok farklı disiplinlerden olması nedeniyle değişik 
şekillerde tanımlanmaktadır.

CBS bilgi teknolojisine dayalı bir veri toplama, işleme ve sunma 
aracı olarak veya yoğun ve karmaşık konum bilgilerinin etkin 
bir şekilde denetlenebildiği bir yönetim tarzı veya coğrafi ve-
rilerin daha verimli kullanılmasına olanak sağlayan bir sistem 
ya da bunların bir bütünü olarak algılanmaktadır. Bütün bu ta-
nımlarda, coğrafyaya konu olan bilgilerin toplanmasından bu 
bilgilerin üretilmesine kadar geçen süreçte bir takım mekansal 
analitik işlemlerin gerçekleşmesi için bilgisayarın bir araç olarak 
kullanılması ve tüm bunların ancak bir sistem dahilinde sağla-
nabileceği vurgulanmaktadır. Buna göre CBS özetle aşağıdaki 
şekilde tanımlanabilir(4).

CBS, konuma dayalı işlemlerle elde edilen grafik ve grafik-ol-
mayan verilerin toplanması, saklanması, analizi ve kullanıcıya 
sunulması işlevlerini bir bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir 
bilgi sistemidir. 

Farklı alanlarda değişik amaçlar için kullanılmakla birlikte ge-
nelde, CBS aşağıdaki üç amaca ulaşmayı hedeflemektedir;
a) Harita ve coğrafi bilgileri kullanarak üretkenliği artırmak,
b) Coğrafi veri tabanında yönetimi geliştirmek,
c) Karar vermeyi destekleyen coğrafi verileri kullanacak daha iyi 
strateji yolları ortaya koymak.

Genel olarak günümüzde bütün CBS sistemlerinin yapılarında 
bulundurduğu özellikler aşağıdaki gibi özetlenebilir;
a. Konumla ilgili olan veya olmayan verilerle ilgilenir.
b. Geniş veri tabanı kullanır.
c. Özel CBS fonksiyonları vardır: seçme, transfer, sorgulama, 
analiz ve sunma.
d. Modelleme ve analitik kabiliyetleri bulunmaktadır.
e. Her türlü kararları destekleyebilme potansiyeli vardır.

f. Farklı isteklere göre değişik özelliklere sahip kaliteli çıktı ver-
me imkanı vardır. 

4. Mermer (Doğaltaş) Bilgi Sisteminin Tanıtılması
Ülkemizde CBS’nin her alanda sıkça uygulama örneklerine 
rastlanmasına rağmen mermercilik alanında oldukça sınırlıdır. 
Özellikle, Türkiye’deki farklı özellik ve türdeki mermer ocak iş-
letmelerinin, bu işletmelerde üretilen mermerlerin fiziko-me-
kanik özelliklerini gösteren ve inceleme amacına göre bunları 
görüntüleyip, isteğe bağlı ölçekli harita çıktısı sağlayan bir sis-
tem yoktur. Bu nedenle, bu çalışmada MBS oluşturma amaçlı 
yapılabilecekler araştırılmış ve bu konuya temel olabilecek bir 
yapı geliştirilmiştir. MBS’nin geliştirilmesi için izlenen yöntem 
Şekil 4.1‘de verilmiştir. 

Yapılan incelemeler ve mermer sektörüne cevap verebilecek 
MBS’nin planlaması yapılarak hangi verilere ihtiyaç duyulaca-
ğı belirlenmiştir. Veriler farklı kaynaklardan (doğrudan firma-
dan, internet aracılığı ile, mermer kataloglarından, Hacettepe 
Üniversitesi’nde daha önceden firmalara yapılan analizlerden 
ve MTA Mermer Envanterinden) toplanmış ve ortak standar-
da dönüştürülerek bir veri tabanında (database) toplanmıştır. 
Elde edilen bu veriler yardımıyla istenen analizler rahatlıkla 
yapılabilmektedir. Örneğin istendiğinde Türkiye’deki hakiki 
mermer üretimi yapan işletmelerin yerlerinin genel dağılımı 
görülebilmektedir. Ayrıca bu işletmelerde üretilen mermerlerin 
fiziko-mekanik özellikleri ve renkleri de görülüp, analiz edile-
bilmektedir. Analiz işlemi sonucuna göre sistem yöneticileri ve 
kullanıcıları sorunun çözümüne ve amaçlarına uygun karar ve-
rebilmektedir. Dolayısıyla bu çalışma ile mermerlerin lokasyon-
ları ve fiziko-mekanik özelliklerinin kayıtları tutularak, konuyla 
ilgili her çeşit sorgulama ve analiz yapılabilmektedir.

Yazılım CBS programlarından, MapInfo Professional 8.5 kulla-
nılarak oluşturulmuştur. Bu nedenle, hazırlanan uygulamanın 
bir kişisel bilgisayarda çalışması için öncelikle bu bilgisayarda 
MapInfo Professional paket programının kurulu olması gerek-
mektedir. Bütün CBS’nde olduğu gibi bu uygulamada da çeşitli 
katmanlar kullanılmıştır. Tüm Türkiye’yi içeren bu katmanlardan 
başlıcaları aşağıda verilmektedir.

 • İl katmanı
 • İlçe katmanı
 • Yerleşim katmanı
 • Göl ve akarsu katmanları
 • Kara yolu katmanı
 • 1/25.000 lik pafta gridi katmanı

Uygulamayı geliştirmek için MapInfo MapBasic dili kullanılmış-
tır. Bu dil, MapInfo ortamı için tasarlamış bir uygulama ortamı 
sağlamaktadır. MapBasic, Basic diline CBS yeteneklerinin eklen-
mesi ile oluşturulmuş zengin fonksiyon kütüphanesi ve geliş-
miş bir CBS uygulama geliştirme dilidir. Mapbasic ile MapInfo 
menüsünde değişiklik yapılabilmekte ve yeni menüler oluştu-
rulup, eklenebilmektedir. Ayrıca sorgulama dili olarak dünya 
standardı kabul edilen SQL MapBasic içinde standart olarak 
kullanılmaktadır.  
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Bu uygulamada, Visual Basic 6.0’ın görsel araçlarından fayda-
lanılarak MapBasic programlama dili kullanılmış ve Windows 
ortamında çalıştırılması sağlanmıştır. 

Geliştirilen MBS’nin amaçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
 • Ülkemizdeki Mermer yataklarını ve bazı fiziksel ve meka-

nik özelliklerini gösteren bir bilgi sisteminin oluşturulması 
(MBS), bu sistem kullanılarak amaca uygun gerekli sorgula-
maların ve analizlerin yapılması,

 • Coğrafi bir veri tabanının oluşturulması,
 • Karar vermeyi destekleyen ve analiz yapmayı sağlayan bir 

sistemin oluşturulması.

4.1. Geliştirilen MBS’nin Tanıtılması 
Kısayolu kullanarak hazırlanan paket program çalıştırıldığında 
karşımıza coğrafi bilgi sisteminde kullanılan Türkiye haritası, 
doğal taşların adlarının bulunduğu butonlar ile sorgu ve analiz 
işlerinde yardımcı olan araç butonları (tuşları) karşımıza gel-
mektedir (Şekil 4.2).

4.2. Programda Kullanılan Menülerin Açıklanması
Geliştirilen MBS’nin daha iyi anlaşılması ve kullanıcıya rahatlık 
sağlaması açısından programda kullanılan menülerle ilgili kısa 
açıklamalar aşağıda verilmiştir.

Şekil 4.2’de verilen MBS’nin ana ekranının üst kısmında bulu-
nan menüler tek tek incelendiğinde, karşımıza çıkan ilk menü 
işlem seçenekleridir (Şekil 4.3). Burada pafta bul, il bul ve çıkış 
seçenekleri bulunmaktadır. Pafta bul tıklandığında pafta adı 
yazılarak aranılan pafta seçilebilmekte ve bulunduğu bölgeye 
gidilebilmektedir. Pafta sorguda ölçek 1/25.000, 1/50.000 ve 
1/100.000 olarak üç farklı sınıfta değerlendirilebilmektedir (Şe-
kil 4.4).

İl bul kısmında ise sorgulanacak ilin adının seçilmesi yeterlidir 
(Şekil 4.5). Git butonuna basıldığı zaman seçilen ile gidilmekte 
ve seçilen il ekrana seçili halde gelmektedir. Çıkış butonuna ba-
sıldığında ise programdan çıkılabilmektedir. 

Şekil 4: 2. MBS programının ana ekranı

Şekil 4: 3. İşlem seçenekleri menüsünün MBS ekranında görünümü

Şekil 4: 4. Pafta sorgu formunun MBS ekranında görünümü
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Programda bulunan diğer bir ana menüde mermer sorgulama 
menüsüdür (Şekil 4.6). Mermer sorgulama menüsünde, üç adet 
alt başlık yer almaktadır. Bunlar mermerlere ait fiziko-mekanik 
sorgu, kullanım alanına göre sorgu ve renge göre seçim me-
nüleridir. Fiziko-mekanik sorgu butonuna basıldığında ekrana 
mermer sorgulama formu gelmektedir. Aranan değerler (fiziko 
mekanik değerler) girilerek sorgulama işlemi yapılmaktadır 
(Şekil 4.7). Burada sorgulama istenirse fotoğraf-renk seçimine 
göre de yapılabilmektedir (Şekil 4.8). Seçilen yerler haritada 
gösterilebildiği gibi liste halinde de ekrana getirilebilmektedir. 
Renge göre seçim ekranı çağrıldığında fotoğraf ID’sı bilinmiyor-
sa “fotoğraf gör” butonuna basılarak ID numarası alınmaktadır 
(Şekil 4.9). Alınan bu numaraya göre o renkteki mermerlerin 
ülkemizde nerede bulunduğu tespit edilebilmektedir. Kapat 
düğmesi ile de renge göre seçim işlemi bitirilebilmektedir. 

Şekil 4: 5. İl bul formunun MBS ekranında görünümü

Şekil 4: 6. Mermer sorgulama menüsünün MBS ekranında görünümü

Şekil 4: 7. Aranan değerlere (fizikomekanik) göre sorgulamanın yapıldığı formun 
MBS ekranında görünümü

Şekil 4: 8. Renge göre seçim formunun MBS ekranında görünümü

Şekil 4: 9. Fotograf ID’sinin bulunması için kullanılan formun MBS ekranında 
görünümü
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Programda kullanılan son menü A4 çıktısı al menüsüdür. A4 
çıktısı al kısmı ölçekli olarak A4 kağıdı üzerinde seçili bölgelerin 
haritalandırılmasını sağlamaktadır. Coğrafi bilgi sistemlerinin 
olmazsa olmazı olan haritalandırma işlemi burada gerçekleş-
tirilmekte, isteğe göre 1/1.000, 1/5.000, 1/10.000, 1/25.000, 
1/50.000 ve 1/100.000 ölçekli gritleri oluşturulmuş haritalar 
elde edilebilmektedir (Şekil 4.10).

4.3 Programda Kullanılan Ana Araç Çubuğu Üzerinde-
ki Butonların Tanıtılması
Programın daha hızlı ve etkin kullanılabilmesi amacıyla Şekil 
4.11‘de verilen ana araç çubukları programa ilave edilmiştir. 
Programda kullanılan ana araç butonları ile ilgili kısa tanıtım 
bilgileri aşağıda verilmiştir. 

 Yaklaş Butonu: İmleç, Harita Penceresi’nde artı işa-
retli bir büyüteç olarak görüntülenmektedir. Yaklaşmak isteni-
len alanın üzerine Yaklaş butonu ile tıklanabilir. Her tıklayış ile 
mesafe yaklaşık yarısı kadar azalmaktadır. Buton üzerine çalı-
şılan haritayı büyütmeye yaramaktadır. Üstüne tıklandığında 
veya büyütmek istenilen alanın çevresi kare halinde çevrelen-
diğinde bu bölge büyümektedir.

 Uzaklaş Butonu: İmleç, Harita Penceresi’nde eksi işa-
retli bir büyüteç olarak görüntülenmektedir. Uzaklaşmak isteni-
len alanın üzerine Uzaklaş butonu ile tıklanabilir. Harita objeleri 
küçülerek harita görüntüsünün daha geniş bir alanı içermesi 
sağlanmaktadır. Uzaklaş butonu üzerine basıldığında aktif hale 
geçmekte ve haritanın üzerine tıklandığında haritanın ölçeği 

büyümekte ve aynen yaklaş butonundaki gibi küçültmek isteni-
len bölgenin çevresi kare halinde seçilerek o bölge küçültülmek-
tedir. Böylelikle görüntü küçülmekte ve ölçek büyümektedir.

 Seç Butonu: Seç butonu bir defada sadece bir kayıt 
seçmek için kullanılır. Sadece seçmek istenen objeye veya kay-
da tıklamak yeterlidir. Birden fazla seçim yapmak isteniyorsa 
shift tuşu ile birlikte kullanılmalıdır.

 Kaydır Butonu: İmleç, Harita Penceresi’nde bir el ola-
rak görünmektedir. Bu el sayesinde harita istenilen yöne isteni-
len miktarda kaydırılabilmektedir. Bu işlem en çok harita çıktısı 
alırken işe yaramaktadır.

 Bilgi Butonu: İmleç, Harita Penceresi’nde “+” (artı) 
işareti olarak görüntülenmektedir. Bu işaret kullanılarak harita 
üzerinde seçilen veya seçili olmayan nesnelerin üzerine gidil-
diğinde ve tıklandığında o nesneye ait veri tabanında bulunan 
bilgiler ekrana gelmektedir.

 Seçileni İptal Et Butonu: Ekranda bulunan seçili nes-
nelerin iptal edilmesi için kullanılmaktadır.

 Pafta Koordinat Butonu: Ekranda istenilen yere tık-
landığında, tıklanan noktanın paftası ( 1/25.000’lik olarak), Y ve X 
değerleri ekrana gelmektedir. Böylelikle harita üzerinde istenilen 
noktaların pafta ve koordinatları kolaylıkla elde edilmektedir.

 İlk Hale Dön Butonu: Bu buton aktif hale getirildi-
ğinde (basıldığında) ekran tamamen eski haline dönmekte tüm 
seçililer iptal olmaktadır.

 Snap Aç ve               Snap Kapa Butonları: Snap, nes-
nelerin koordinatlarının tam olarak elde edilmesini sağlayan bir 
araçtır. Snap’ı açarak seçilen nesnenin köşe koordinatları tam ve 
doğru olarak elde edilebilmektedir.

 Uzunluk Ölç Butonu: Bu buton seçildiğinde ekranın 
üstüne bir cetvel formu gelmekte olup tıklanan yerler arasındaki 
mesafe ve toplam tıklanan mesafe ekranda görülebilmektedir.

 Basım Kurulum (Print Setup) Butonu: Setup butonu 
aktif hale getirildiğinde ekrana page setup ekranı gelmektedir. 
Burada kağıt boyu, kağıdın yatay ve dikeyliği, kenar boşlukları 
ve yazıcı seçimi yapılabilmektedir.

 Çıktı Al Butonu: Buton aktif hale getirildiğinde ölçek-
siz olarak ekranda aktif bulunan harita yazıcıya gönderilmekte 
ve çıktı alınmasını sağlanmaktadır.

Veri Girişi Butonu: Programın en önemli kısımlarından biri 
olan veri giriş butonu ekranın sağ alt kısmında yer almaktadır. 
Veri giriş butonuna basıldığında ekrana saha çizim formu gel-
mektedir (Şekil 4.12). Burada pafta ve Y - X değerleri girilerek 
istenilen saha çizilmekte ve amaca göre açıklama da yazılabil-
mektedir. Buraya girilen herhangi bir Y - X değerleri düzeltile-
bilmekte veya çıkartılabilmektedir. Saha çizildikten sonra  

Şekil 4: 10. A4 çıktısı al menüsünün MBS ekranında görünümü

Şekil 4: 11. Programda kullanılan ana araç çubukları
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Seismic (Oil Search) Projects
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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
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Tel: +90 266 274 50 55
Yeniköy Topraktepe Mevkii
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Merkez & Fabrika
Tel:+90 422 324 94 24  Fax: 321 61 69
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sahaya ilişkin farklı kaynaklardan uygun veriler elde edilmiş ise 
veri giriş butonuna basılarak veri giriş formunun ekrana gelme-
si sağlanmaktadır. Eğer çizimde hata varsa çıkış butonuyla çıkı-
labilmektedir. Ayrıca bu ekranda nokta ekleme bölümü de bu-
lunmaktadır. Alınan örnek bir sahayı değil de bir noktayı temsil 
ediyorsa aynı şekilde pafta ve Y - X değeri buraya girilerek bir 
nokta oluşturulmakta, açıklama da yazılabilmekte ve aynı şekil-
de veri giriş butonuyla da veri girişi sağlanabilmektedir.

Saha çizim formunda veri girişi butonuna basıldığında ekran-
da karşımıza veri giriş formu gelmektedir (Şekil 4.13). Burada 
il, ilçe ve köy kısımları doldurulduktan sonra isteğe bağlı olarak 
açıklama yazılabilen bir bölüm de bulunmaktadır. Onun hemen 
altında mermerlerin oluşum kökenini gösteren bir çerçeve bu-
lunmaktadır. Çerçevenin içinde Metamorfik Kökenli Mermerler, 
Sedimenter Kökenli Mermerler ve Magmatik Kökenli Mermer-
lerin seçim butonları bulunmaktadır. Böylelikle girilen doğalta-
şa ait bilgilerin hangi tür mermere ait olduğu belirtilmekte ve 
yapılacak analizlerde kolaylık sağlanmaktadır.

Giriş formunda Metemorfik Kökenli Mermerler seçildiğinde he-
men aşağısına
1. Karbonat Kökenli Mermerler, 
2. Kalksilikatik Kökenli Mermerler, 
3. Kuvars - Killi Kökenli Mermerler,

Opsiyonlarını içeren yeni bir çerçeve gelmektedir (Şekil 4.14).

Karbonat Kökenli Mermerler seçildiğinde ekrana hakiki mer-
mer - dolomitik mermer; Kuvars - Killi kayaç içeren Mermerler 
seçildiğinde Kayrak Taşı, Sleyt, Gnays Kuvarsit ve Serpantinit 
seçenekleri ekrana gelmektedir (Şekil 4.15).

Giriş formunda Sedimanter Kökenli Mermerler seçildiğinde he-
men aşağısına; 
1. Karbonat Kökenli Mermerler,  

Şekil 4:12. Saha çizim formunun MBS ekranında görünümü

Şekil 4: 13. Veri giriş formunun MBS ekranında görünümü

Şekil 4:14. Veri giriş formunda Karbonat Kökenli Mermere ait bilgilerin seçiminin 
MBS ekranında görünümü

Şekil 4:15. Veri giriş formunda Kuvars - Killi Kayaç içeren Mermerlere ait bilgilerin 
seçiminin MBS ekranında görünümü



Fan...tastik Sistem

Atlas Copco Swedvent havalandırma sistemleri, temiz hava ihtiyacınızı, tam da en ihtiyaç
duyduğunuz yerde karşılar. Yüksek basınçlı bu fanlar ve yüksek dayanıklılıktaki polyester
fantüplerin  bir arada kusursuz çalışmasıyla, emsalsiz verimlilikte güçlü hava akışı sağlanır
ve enerji masraflarınız %50’ye kadar azalır. Daha da fazlası, o kadar sessizdir ki,
orada olduğunun farkına bile varmazsınız. 

En fan...tastiğine sahip olabilecekken, sıradan asla yeterli olmaz!
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2. Kırıntılı Kayacıklar İçeren Mermerler,

Opsiyonlarını içeren yeni bir çerçeve gelmektedir (Şekil 4.16).

Karbonat Kökenli Mermerler seçildiğinde forma Kireçtaşı, Dolo-
mitik kireçtaşı, Traverten ve Oniks/Albatr seçenekleri gelmekte-
dir. Kırıntılı kayacıklar içeren Mermerler tıklandığında ise forma 
Kumtaşı, Konglomera, Breş Silttaşı opsiyonları gelmektedir (Şe-
kil 4.17).

Giriş formunda Magmatik Kökenli Mermerler seçildiğinde he-
men aşağısına 
1. Püskürük kayaçlar, 
2. Derinlik kayaçları,

Opsiyonlarını içeren yeni bir çerçeve gelmektedir.

Burada, Püskürük Kayaçlar seçildiğinde; Andezit, Bazalt, Trakit, 
Dasit, Fonolit, Tüf ve Tüf ailesi seçenekleri gelmektedir (Şekil 
4.18).

Derinlik kayaçları seçildiğinde ise Granit Ailesi, Gabro Ailesi, Si-
yenit Ailesi, Damar Kayaçlar ve Ultramafik kayaçlar seçenekleri 
formun üzerine gelmektedir (Şekil 4.19).

Granit Ailesi seçildiğinde granit, granadiyorit; Gabro Ailesi se-
çildiğinde gabro, diyabas; Siyenit Ailesi seçildiğinde ise siyenit 
formun üzerine gelmekte böylelikle kayaç isimleri seçilerek veri 
tabanına işlenebilmektedir (Şekil 4.20). 

Şekil 4:17. Veri giriş formunda Kırıntılı Kayacıklar içeren Mermere ait bilgilerin 
seçiminin MBS ekranında görünümü

Şekil 4: 16. Veri giriş formunda Sedimenter Kökenli Mermerlere ait bilgilerin 
seçiminin MBS ekranında görünümü

Şekil 4:18. Veri giriş formunda Püskürük Kayaçlara ait bilgilerin seçiminin MBS 
ekranında görünümü

Şekil 4: 19. Veri giriş formunda Derinlik Kayaçlarına ait bilgilerin seçiminin MBS 
ekranında görünümü



Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme
Necati Yıldız 

“Cevher Hazırlama” kitabının yayınlandığı 2007 Mayısından bu yana aralıksız süren 
çalışmalarla kitabın bölümleri  yeni ve ek bilgilerle desteklendi, şekiller yeniden düzen-

lendi, kitaba “Pompa ve Vanalar” ile “Proses Kontrolü” başlığı altında iki yeni bölüm eklendi. 
Ekler bölümüne ise  yeni cevher hazırlama tesisleri  akım şemaları ilave edilerek  kitap içerik 

olarak zenginleştirildi. Renkli basılan ve  ilk baskıya göre oldukça kapsamlı olan 2. Baskı “Cevher 
Hazırlama ve Zenginleştirme” olarak isimlendirildi.

Demir Cevheri
Necati Yıldız 

“Demir Cevheri” kitabı; “Demir cevherlerinin üretilmesi, 
zenginleştirilmesi, peletlenmesi, sinterlenmesi, sünger demir ve 

çelik üretimi ile ilgili temel bilgileri içermektedir.

Madencilik, Metalürji ve Mineralojinin Çileli Tarihi
Zeki Tez

Prof. Dr. Zeki Tez’in kültürel tarih çalışmalarının yeni meyvesi olan Madencilik, Metalürji ve Mineralojinin 
Çileli Tarihi, bize dünyanın en zor uğraşlarının tarihsel seyrini sunuyor. Alanlara ilişkin gelişmeleri aktaran, bu 
gelişmelerin ışığında bu uğraşların geçirdiği evrimleri inceleyen Tez, yine okurlarının ufkunu zenginleştiren bir 
çalışmaya imza atıyor. Madencilik, Metalürji ve Mineralojinin Çileli Tarihi, kültür tarihine ilgi duyan, dünyamızın 

ve insanların gölgede kalan yaşam ve uğraşlarını merak eden okurun sık sık başvuracağı kaynaklardan biri.

Çimento Üretimi
Necati Yıldız 

Çimento üretimi; hammaddenin sahadan üretimiyle başlayıp kırma ve öğütmeyle devam eden, ön ısıtma, 
kalsinasyon, fırın ve soğutucuda ısıl işlemle süren, klinkerin öğütülmesiyle sona eren bir süreçtir. Kitap bu 

süreçteki temel bilgileri içeren, sektöre emek vermiş insanların ürettikleri bilgilerin bir harmanıdır.

Aşağıdaki kitapları ve Madencilik Türkiye Dergisi’nin geçmiş sayılarını 
edinmek için lütfen www.mtmagaza.com adresini ziyaret ediniz.

www.mtmagaza.com
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Giriş formunun sağ kısmında doğal taşların fiziko-mekanik 
özelliklerinin girişi için uygun alanlar bulunmaktadır. Bu alan-
lara mevcut olan uygun veriler girilerek ekle butonu yardımıy-
la veri tabanına yeni bilgiler eklenmektedir. Ayrıca bu formun 
üzerinde de “fotoğraf Id gör” butonu bulunmakta olup, bu bu-
ton yardımıyla da fotoğraf Id’sı bilinmeyen taşlar, Id numarası 
öğrenilip veri tabanına girilebilmektedir. “Kapat” butonu yardı-
mıyla giriş formu kapatılmaktadır. Programın ana sayfasına geri 
dönmek için saha çizim formundaki çıkış butonuna basılması 
gerekmektedir. 

MBS programının ana ekranının, en sağ kısmında, veri giriş bu-
tonunun üstünde doğal taşların sınıflandırılması yapılmış ola-
rak üç ayrı ana başlık altında üç tane çerçeve bulunmakta, her 
bir çerçeve içinde de ait olduğu kökene ait kayaç isimleri yer 
almaktadır (Şekil 4.21).

Burada hakiki mermer butonuna basıldığında Türkiye’deki tüm 
hakiki mermerler seçili ve aktif hale gelmekte ve ekranda görü-
lebilmekte aynı şekilde, hakiki mermer butonu aktif iken başka 

bir grupta bulunan traverten butonuna da basarak aynı anda 
Türkiye’de bu çalışma kapsamında oluşturulan veri tabanında 
bulunan hakiki mermer ve traverten lokasyonlarına ait fiziko-
mekanik bilgiler bir arada görülebilmektedir. Bu örnekler çoğal-
tılarak butonların hepsi aktif hale getirilerek Türkiye’deki doğal 
taş oluşumlarının lokasyonları bir harita üzerinde görsel olarak 
sergilenebilmektedir. Bu bilgilerin verileri MapInfo ortamında 
tablo halinde görülmekte olup, veri tabanındaki herhangi bir 
bozulmada bu program sayesinde müdahale edilebilmektedir 
(Şekil 4.22).

MBS’nde buraya kadar anlatılan bilgilerin dışında istenen böl-
ge, il veya tüm Türkiye’ye ait Jeolojik haritalar da ayrı bir katman 
olarak girilebilmektedir. Böylelikle incelenen bölgeye ait jeolo-
jik yapıya bağlı olarak mevcut doğaltaş rezervi değerlendirile-
bilmektedir. 

5. Sonuçlar
Yapılan bu çalışma sonucunda geliştirilen Mermer Bilgi Sistemi 
(MBS) programı sayesinde tüm Türkiye’yi içermese de örnekle-
melerle alınan sınırlı sayıdaki kaliteli veriler sayesinde aşağıda 
belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır:

 • Sistemde bulunan doğaltaş ocakları ile ilgili olarak konum-
sal bir bilgi sistemi oluşturulmuştur.

 • Bu ocaklardaki doğaltaşların fiziksel ve mekanik özellikleri 
veri tabanında depolanmıştır.

 • Konumsal ve öznitelik verileri birbiriyle ilişkilendirilerek, sor-
gulama ve analiz yapma imkanı sağlanmıştır. 

 • Ülkemizdeki mermer rezervlerinin potansiyeli ve kalitesi 
grafiksel olarak ortaya konulmaya ve sayısal ortamda mer-
mer envanteri oluşturulmaya çalışılmıştır.

Yeni veri girişleri ile sistemin geliştirilerek gelecekte daha kul-
lanışlı hale geleceği düşünülmektedir. Böylelikle geliştirilen 
sistem ileride de yoğun biçimde kullanılabilecek ve yeni veri 
girişleriyle sürekli olarak geliştirilebilecektir.  

Kaynaklar
1. Çulha, S, 2008, Türkiye Mermer Envanterinin Coğrafi Bilgi Sisteminde Oluşturulması ve Analizi, 

Ankara.
2. Ersoy, H.T.,1991 Ladik (Konya) Mermerlerinin Jeomekanik Özellikleri ve İşletmeciliği, Yüksek 

Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü s.98 .
3. Özkan,G. ,Yılmaz,O.S., Yalpır, Ş. ,2007, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon.
4. Yomralıoğlu, T, 2005, Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Trabzon, s.480.
5. www.basarsoft.com.tr MapInfo Professional ve Projeksiyon Bilgisi.
6. www.immib.org.tr, Aralık 2012.

Şekil 4: 20.Veri giriş formunda Granit-Granit Ailesine ait bilgilerin seçiminin MBS 
ekranında görünümü

Şekil 4: 22. 
MapInfo 
ortamında ver-
ilerin saklandığı 
tablodan 
görünüm.

Şekil 4: 21. MBS’nde bu çalışma için geliştirilen dağal taşların sınıflandırılmasının 
ekranda görünümü

YAN BİLGİ BUTONLARI
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İnovasyon
www.madencilik-turkiye.com

Sürekli Gelişim

Yirmi birinci asır teknoloji çağı olarak anılmaktadır. Tek-
nolojideki bu hızlı gelişim o kadar kısa sürede yaygın-
laşmıştır ki, eldeki bir ürünün özellikleri keşfedilmeden 
yeni modeli raflara konulmaktadır. Kullanıcılar ve tüke-

tici şirketler belli bir noktadan sonra en son çıkan ürünü hemen 
almak yerine, öncelikle eldeki üründen yeterince faydalanmayı 
gündemlerine almaya başlamışlardır. Değişik sektörlerden bir 
çok şirket, bünyesinde kurduğu bazı birimleri tamamen işleyişi 
daha başarılı kılmak, üretkenliği arttırmak ve iş gücünün veya 
ekipmanın daha doğru kullanılmasının sağlanması amacıyla 
oluşturmuştur. Sektörüne ve şirket tahammüllerine göre de-

ğişmekle birlikte bu birimler 
bazen bir kaç kişiden oluşur-
ken, bazen de yüzlerce kişiye 
ulaşabilmektedir. Bir çok defa 
böyle bir birime sahip olma-
yan şirketler ise bu hizmeti dı-
şarıdan almakta, çoğu zaman 
bu alanda danışmanlık yapan 
kişi veya şirketlere müraca-
at etmektedirler. İşin özünde 
operasyonların nasıl yönetil-
diği veya ekipmanların ne ve-

rimle kullanıldığı ana konulardan sadece ilk bir kaçıdır. Şirketler 
tarafından üretkenliği artırmak, üretimin ve işleyişin olduğu her 
yerde daha başarılı olabilmek hedeflenmektedir. Maden sektö-
ründe de durum çok farklı değildir. Benzer bir çok sektöre göre 
daha yavaş sayılabilecek bir teknolojik ilerleme gösterdiği söy-
lense de özellikle son 20 - 30 yıl, madencilik teknolojisi açısından 
hiç olmadığı kadar yoğun geçmiştir. Bugün piyasada pay sahibi 
olan bir çok firmanın ürettiği ürünler veya sundukları hizmetler, 
bundan 15 - 20 yıl öncesine kadar mevcut değildi. 

Doğası gereği maden işletmeleri çoğunlukla günün 24 sa-
atinin hepsini kullanmaya gayret göstermektedirler. Ancak 
bu 24 saatlik işleyiş, duruma göre 2 veya 3 vardiyalı ekiplerle 
sağlanmaktadır. Ancak gelinen bu noktada üzerinde durulan 
mesele, çalışılan saat kadar, vardiyalar arası personel değişi-
mine harcanan süredir. Vardiyalar arası değişimin en az süre 
kaybıyla atlatılması bir çok maden yöneticisinin üzerinde 
durduğu bir noktadır. Örneğin birlikte çalıştığımız bir bakır 
madeninde sendika, işçilerin 3 vardiya çalışmasını sağlamıştır. 
Ancak bu durum vardiya geçişlerindeki süre kaybı sebebiyle 
maden yönetimini pek memnun etmemiş ve bu konuda biz-
den yardım istemişlerdir. İki vardiyalı bir sistemde bir günde 
yalnızca bir vardiya değişimi olduğu için madende üretim 
ortalama 40 dakika durmaktadır. Ancak bu süre bununla da 
sınırlı değildir. Çalışanların psikolojik olarak vardiyalardaki ilk 
ve son saatlerde performans düşüklükleri de günde ortalama 
50 - 60 dakikalık bir kayıp gibi düşünülebilir. Vardiya sayısının 
2’den 3’e çıkması demek, günde bir yerine iki değişim anlamı-
na gelmektedir. Bu da günlük 90 - 100 dakika yerine 180 - 200 
dakikalık bir kayıp demektir. Maden yönetimine var olan tek-
noloji alt yapılarını kullanarak hazırladığımız, her gün vardiya 
değişimlerinin sürelerini gösteren ve diğer performans indi-
katörlerini (KPI) içeren rapor sayesinde, üst ve orta yönetim 
her vardiya değişiminin hedeflenen 20 dakika içerisinde bitip 
bitmediğini görebilmekte ve bu sürecin uzadığı durumlarda 
gerekli kimselerle iletişime geçebilmektedir. Geçiş sürelerinin 
3 vardiyalı sistemde, önceki süreçte ortalama 80 dakika oldu-
ğunu göz önünde bulundurursak, bu süreyi günde 40 daki-
kaya düşürmek günlük üretkenliğin % 3 artırılması demektir. 
Benzer bir biçimde vardiyaların ilk ve son saatlerinde çalışan-
ların performansının artırılmasıyla bu kazanç çok kolaylıkla % 
6 - 7’leri bulabilecektir.

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

Doç. Dr. Sean Dessureault 
Arizona Üniversitesi
sdessure@email.arizona.edu

      Maden 
sektörünün 
yaşadığımız 
bilgi çağına 
adapte olması 
gerekmektedir
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Bizim bu projeye başlarken en büyük avantajımız, böyle bir so-
run için madende bulunan hangi sistemlerin işimize yarayaca-
ğını biliyor olmamızdı. Temelde yapılan: Problemin tespiti, ge-
rekli ölçümlerin ve hesapların yapılması, elde bulunan tekno-
lojiyi analiz edip üzerine biraz eklemeler yaparak doğru forma 
sokup, bilgilerin gerekli yerlere düzenli bir biçimde ulaşmasını 
sağlamak ve kontrolün sağlanması olmuştur. Ancak madenler, 
işin tabiatı gereği her aşaması verilerle dolu olan operasyonlar-
dır. Arama, fizibilite, değerlendirme, işletme, kapama gibi tüm 
safhalarında veriler karar vermede yardımcı olur. Verilerin doğ-
ru yönetilemediği bir aşama, hangi aşama olursa olsun ciddi so-
runlar oluşturacaktır. Mühendisler ve diğer yöneticiler öğrenim 
kariyerleri boyunca bir çok matematik dersi almış olmalarına 
rağmen çoğu kez, büyük veri tablolarını kolaylıkla analiz ede-
cek ve bunlardan bir sonuca varacak bir eğitim almamışlardır. 
Benzer şekilde verileri üreten sistemleri veya makineleri üreten 
firmalardaki uzmanlar da, bu ekipmanların pratikte kullanımla-
rına muktedir olmadıkları için çoğu kez veri tabanları çok ciddi 
hatalara sebep olmaktadırlar. Bir maden makinesinin üreti-
minde onlarca makine veya elektronik mühendisi bulunurken, 
madenciliği bilen bir kimsenin olmaması çoğu kez o makinenin 
satıldıktan sonra daha düşük verimle çalışmasına sebep olabil-
mektedir. Benzer şekilde o makinenin verilerini kaydettiği veri 
tabanlarını dizayn eden bilgisayar programcılarının konuya ya-
bancılığı, çok önemli yanlışlara sebep olabilmektedir. O sebep-
ledir ki bugün Kuzey Amerika’daki maden makine / yazılım te-
darikçileri sıklıkla madenciliği bilen insanları işe almaktadırlar.

Bir diğer örnekte ise; yıllar önce Kuzey Amerika’daki en büyük 
maden ocaklarından birinin baş mühendisi, uzun vadeli planla-
malarını yapabilmeleri için bizden şovellerle kırıcılar arasındaki 
ortalama sefer sürelerini hesaplamamızı istedi. İyi niyetinden 
ötürü bir de 2 - 3 stajyeri bize bir kaç gün için verebileceğini 
söyledi. Bunu söylemesindeki sebep stajyerlere kronometre ve-
rip kamyonlarla seferlerdeki süreleri kaydetmelerini istemesiy-
di. Biz stajyer teklifine teşekkür ettik ve böyle bir ihtiyacın olma-
dığını, zaten filo yönetim sistemleri olduğunu ve bu sistemden 

son 8 yılki bütün kamyon seferlerinin sürelerini ve ortalamala-
rını kendisine verebileceğimizi söylediğimizde gerçekten çok 
şaşırdı. Bir kaç günlük çalışma sonunda ortalama sefer sürele-
riyle ilgili verileri kendisine ilettiğimizde bundan çok etkilendi 
ve önceki yıllarda buldukları sürelerle karşılaştırma şansı elde 
etti. Dahası, sağladığımız sistem sayesinde bundan sonra her 
hangi bir zaman diliminde herhangi bir şovel ile kırıcı arasında-
ki seferleri filo yönetim sisteminden kendisine otomatik olarak 
bildirecek sistemi kendisine teslim etmiştik.

Bilgi çağında yaşadığımız bir gerçektir ancak bu çağa diğer bü-
tün sektörler gibi maden sektörünün de adapte olması gerek-
mektedir. Bunun için madenlerde yönetimin daha etkin olması 
ve sürekli gelişimi hedeflemesi şarttır. Bir yönetimin etkin ola-
bilmesi için verilere ulaşması ve bu verileri analiz edebilmesi de 
gerekmektedir. Bir çok veri sunucularda (server), veri tabanla-
rında veya excel tablolarında kaydedilmiş öylece durmaktadır. 
Bunların yöneticilere ve mühendislere durdukları yerde hiç bir 
fayda sağlamayacakları aşikardır. Bu verilerin yönetime yararlı 
olabilmesi için performans indikatörlerinin - KPI - tespit edilme-
si ve yakından izlenilmesi gerekmektedir. Herhangi bir operas-
yonun iyi yönetilebilmesi için öncelikle verilerinin toplanması, 
bu verilerin analizi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu de-
ğerlendirmelerden ve verilerden yola çıkarak bir yönetici hare-
kete geçmeli ve gerekli adımları atmalıdır. Bir çok küresel şirke-
tin sürekli gelişim grubu bulunmaktadır. Bu grupların temelde 
üzerine inşa edildiği proses yukarıdaki şekildeki gibidir.

Bu yaklaşım ve operasyon/şirket içindeki en iyi uygulamaların 
paylaşımı ve yaygınlaştırılması, gelişme hedefi olan her kurum 
için vazgeçilmez bir fırsattır. 
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Maden Yasası’nda
Alınması Zorunlu İzinler II

Av. Cemal Yeşilyurt
hukuk@madencilik-turkiye.com

Bir önceki yazımızda, işletme ruhsatı alınmasından 
sonra işletme izni alabilmek için Maden Yasası’nın 
aradığı zorunlu izinlerin neler olduğuna değinilmiş-
ti. 3213 sayılı Maden Yasası’nın 24’üncü maddesinin 

11. fıkrasında 5995 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik sonucu, 
zorunlu izinlerin belli bir süre içinde alınması getirildiğinden, 
maden ruhsat sahiplerinin ruhsat iptallerine muhatap olma-
maları açısından izlenecek yol ve yöntemlere bu yazımızda 
dikkat çekmenin yararlı olacağını düşünüyoruz.

B-İşletme Ruhsat Sahalarında Zorunlu İzinlerin 
Alınamamasının Günümüzde Yaptırımı

a-İşletme Ruhsatına İşletme İzni Alabilmenin Kuralı
3213 sayılı Maden Yasası’nın 5995 sayılı Yasa ile değişik 24’üncü 
maddesinin 11. fıkrasında; Bu Kanun’un 7’nci maddesine göre 
gerekli izinlerin alınmasından itibaren işletme izni verilir. Bu iz-
nin verildiği tarihten itibaren bir yıllık süre içinde ruhsat sahibi 
madeni işletmeye almak zorundadır. Bu sürede işletmeye alın-
mayan ruhsat sahalarında, çalışılmayan her yıl için, projede be-
lirtilen üretim miktarının % 10’u üzerinden Devlet hakkı alınır. 
Ruhsat sahibince, işletme ruhsatı yürürlük tarihinden itibaren üç 
yıl içinde bu Kanun’un 7 nci maddesine göre alınması gerekli olan 
çevresel etki değerlendirmesi kararı, mülkiyet izni, işyeri açma ve 
çalışma ruhsatı ile Genel Müdürlüğün kayıtlarına işlenmiş alan-
lar ile ilgili diğer izinlerin alınarak Genel Müdürlüğe verilmesini 
müteakip işletme izni düzenlenir. Yükümlülükleri yerine getiril-

meyen ruhsatların teminatı 
irad kaydedilerek ruhsat 
iptal edilir. Ancak kamu 
kurumlarınca işletilen 
bor tuzu ve Ereğli Kömür 
Havzası’ndaki taşkömürü 
ruhsatları için bu hüküm 
uygulanmaz, denilmiştir.

Söz konusu madde fıkra-
sında işletme izni almış 
ruhsatlar ile işletme ruh-
satı almış ancak işletme 
izni almamış ruhsatların 
durumu ayrı ayrı düzen-
lenmiştir.

Esasen yukarıda aktarılan fıkranın ikiye bölünmesi Yasa tekniği 
açısından daha uygun olurdu. 
 
Konumuz işletme ruhsatı verilmesini müteakip zorunlu izinler 
tamamlandıktan sonra işletme izni alınması olduğundan, yu-
karıda aktarılan kuralın 4. cümlesinden sonraki düzenlemeleri 
ele alacağız.
 
b-İşletme Ruhsatına İşletme İzni Alamamanın Yaptırımı
Ruhsat sahibi, işletme ruhsatı almasından itibaren hemen zo-
runlu izinler için başvuru yapmak ve üç yıl içinde bu izinleri ta-
mamlamak zorundadır. Aksi takdirde işletme ruhsatı teminatı 
irad kaydedilip iptal edilecektir.

3213 sayılı Yasa’nın ilk şeklinde, işletme ruhsatı ve işletme izni 
birlikte veriliyor ve alınmasından itibaren ruhsat sahibi altı ay 
içinde madeni işletmeye almaz ise ruhsatı münfesih, iptal edil-
miş sayılıyordu. Altı aylık sürenin ülkenin coğrafi yapısı dikka-
te alındığında bazı yerlerde çok zor uygulanabileceği açıkken 
böyle bir yaptırım sonucu, o dönemde birçok işletme ruhsatı 
bu yüzden iptal olmaktan kurtulamamıştır. Ancak yol açma, 
şantiye binası yapma gibi çalışmalar maden işletme faaliyeti 
sayılarak uygulama biraz yumuşatılmıştır.

5995 sayılı Yasa ile 3213 sayılı Yasa’nın 24/11’inci maddesinde 
yapılan değişiklik evrensel hukuk ilkelerine açıkça aykırı bir 
düzenlemedir. Zorunlu izinleri üç yıllık sürede almak, maden 
ruhsat sahibinin elinde ve iradesinde olan bir durum değildir. 
Nihayetinde bu izinleri, kamu kurumları vermektedir. Başkası-
nın iradesine tabi olan işlerde ise garanti verilemez. Ünlü hukuk 
alimi Ebülula Mardin bir deyişinde, “Bir doktor hastasına her 
türlü ihtimamı gösterir, o hastanın yaşaması Allah’ın iradesine, 
bir avukat dava dosyasında tüm savunmaları eksiksiz yerine 
getirir, o davanın kazanılması ise Hakimin iradesine bağlıdır. 
Kişinin kendi iradesi dışında olan şeylerde garanti vermesi dü-
şünülemez.” der. 
 
c-İzinleri Süresinde Alamama Hakkında Daha Önceki 
Uygulamalar
İzinler konusunda geçmişte yapılan düzenlemeleri; 3213 sayılı 
Yasa’nın ilk şekli, 5177 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik durumla-
rına göre incelemek yararlı olacaktır.
 

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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i-3213 Sayılı Yasa’nın İlk Şeklindeki Düzenlemeler
3213 sayılı Yasa’nın ilk şeklinde işletme ruhsatı ve izninin birlikte 
verildiği, ancak işletme ruhsat ve iznini alan ruhsat sahibinin altı 
ay içinde madeni işletmeye almak zorunda bulunduğuna yuka-
rıda değinmiştik. Madenin işletmeye alınabilmesi için de zorunlu 
izinlerin alınması gerektiği açıktır. Bu maddenin uygulanmasına 
ilişkin olarak, 22.08.1985 gün 18850 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan Maden Yasası’nın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in, 
Maden Faaliyetlerinin İzne Tabi Olduğu Alanlar başlıklı 73. mad-
desinde; Maden Yasası’nın 7’nci maddesinde belirtilen izinler sa-
haya ruhsat verildikten sonra, ruhsat sahibi tarafından, ilgili Yasa 
hükümlerine göre yetkili mercilere müracaat edilerek alınır. Bu 
izinlerin alınamamasından doğan gecikmeler Maden Yasası hü-
kümlerinin uygulanmasını engellemez, denilmiştir.

Görüleceği üzere, bu günküne benzer bir uygulama o zaman 
da vardır. Fakat maddenin bu şekilde uygulanması sakınca ya-
ratmış ve Maden Yasası’nın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeli-
ğin 73. maddesi, 04.04.1998 gün 23307 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Yasası’nın Uygulan-
masına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
Yönetmelik’in, 6. maddesiyle değiştirilmiştir. 

Değişiklik sonrası 73. madde; “Yasa’nın 7’nci maddesinde yer 
alan izinler sahaya ruhsat verildikten sonra, ruhsat sahibi tara-
fından, ilgili Yasa hükümlerine göre yetkili mercilere müracaat 
edilerek alınır. Arama ve ön işletme ruhsatı dönemlerinde bu 
izinlerin alınamamasından doğan gecikmeler, Yasa hükümleri-
nin uygulanmasını engellemez. 

İşletme ruhsat döneminde ruhsat sahibinin Yasa’nın 26. madde-
sinde öngörülen “Madeni işletmeye almak” kapsamındaki faali-
yetlerine ilişkin olarak izin alınması zorunlu olan hallerde, bu izin-
lere başvuru ve izin alma tarihlerinin veya başvuru yapılmasına 
rağmen izin alınamadığının, işletme ruhsatı ve izninin alınmasın-
dan başlayarak en geç altı (6) aylık sürenin bitimine kadar ilgili 
daireye bildirilmesi gereklidir. Bu bildirimin süresinde yapılması 
halinde; işletme ruhsatı ve izninin alındığı tarihten itibaren altı (6) 
aylık süre içinde müracaat edip bütün mükellefiyetlerini yerine 
getirmiş olmasına rağmen izinler alınmamış ise, izin başvurusu 
ile altı (6) aylık sürenin bitimi ile arasında geçen süre, bu Yönet-
meliğin 22. maddesi (22. madde geçici tatil ile ilgilidir) gereği 
Yasa’nın öngördüğü altı (6) aylık süreye dahil edilmez.

Ruhsat sahibinin, izinlerle ilgili bildirimlerini belirtilen süre için-
de ilgili Daireye yapmaması halinde, yukarıdaki fıkra hükümle-
rinden yararlandırılmaz.” şeklini almıştır.

Yapılan bu değişiklikle izinleri süresinde alamayan ruhsat sa-
hiplerine geçici tatil hükümleri uygulanmıştır.

ii-5177 Sayılı Yasa Dönemi 
3213 sayılı Yasa’nın 5177 sayılı Yasa ile değişik 24’üncü maddesi 
11. fıkrası; Yasa’nın 7’nci maddesine göre alınması gerekli izinler 
için ruhsat tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat edilmesi 
zorunludur. Aksi takdirde teminat irad kaydedilir, şeklindedir. 

İşletme ruhsat sahibi işletme ruhsatının veriliş tarihinden itiba-
ren üç ay içinde zorunlu izinler konusunda gerekli başvuruyu 
yapması halinde, Yasa’nın öngördüğü hiçbir yaptırım yoktur. 
Burada dikkat edilmesi gereken bir konu, işletme ruhsat sahi-
binin işletme ruhsatını almasını müteakip üç ay içinde zorunlu 
izinler için başvuru yaptığını, idareye bildirmesi, idarenin de 
konuyu takip etmesi açısından uygun olacaktır. Ancak, işlet-
me ruhsat sahibi üç ay içinde gerekli başvuruları yaptığı halde 

bunu idareye bildirmemiş ise bildirim yapılmadığı nedeniyle 
ruhsat sahibine herhangi bir yaptırım Yasada öngörülmemiştir.

03.02.2005 gün 25716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ma-
den Yasası Uygulama Yönetmeliğinin İzinler başlıklı 21. madde-
sinde; Yasa’nın 7’nci maddesine göre alınması gerekli izinler için 
ruhsat yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde ilgili kurumlara 
veya Genel Müdürlüğe müracaat edilmesi zorunludur. Gerek-
li izinlerin alınmasını müteakip işletme izni verilir, denilmiştir. 
Yasa hükmünden farklı olarak zorunlu izinler konusunda ruhsat 
sahibinin ilgili kurumlar yanında idareye de başvuru yapabil-
mesi kolaylığı getirilmiştir. Bu durumda, İdareye yapılan başvu-
ruyu idare, ilgili kurumlara iletecektir. 

Yukarıda aktarılan Yönetmeliğin 21. maddesi, 18.07.2006 gün 
26232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Yasası Uygula-
ma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in 
4. maddesiyle değiştirilerek; “Yasa’nın 7’nci maddesine göre 
alınması gerekli izinler için ruhsat yürürlük tarihinden itibaren 
üç ay içinde Valilik, Genel Müdürlük veya ilgili kurumlardan 
herhangi birine müracaat edilmesi zorunludur. Aksi halde te-
minat irad kaydedilerek Maden Yasası’nın 10’uncu maddesi 3. 
fıkrası kapsamında (Mad:10/3; Beyanlardaki hata ve noksanlık-
lar, idarenin tespiti ve sorumluların uyarılmasından itibaren iki 
ay içinde düzeltilir. Bu sürede gerekli düzeltmenin yapılmaması 
halinde teminat irad kaydedilir.) işlemler devam ettirilir. İşyeri 
açma ve çalışma ruhsatı dışındaki izinlerin alınmasına müteakip 
işletme izni düzenlenir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili 
işlemler 14.07.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatla-
rına İlişkin Yönetmeliğe göre ilgili mercilerce yürütülür. 5177 
sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinden önce alınmış işletme ruh-
satlarının temdit işlemlerinde, gerekli izinler işletme izni düzen-
lendikten sonra alınır.” şeklini almıştır.

Görüleceği üzere, zorunlu izinler konusunda işletme ruhsat sa-
hibinin Valilik, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlara 
başvuru yapabileceği, Mülkiyet ve ÇED belgesi alınması üzerine 
İşletme İzni verilebileceği, düzenlemesi getirilmiştir. Düzenle-
menin bu şekilde yapılması esasen Yasa’nın diğer maddeleriyle 
de ilgilidir. Zira, Yasa’nın 7’nci maddesinde, Çevresel etki değer-
lendirmesi işlemleri Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından diğer 
izinlere ilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarınca çevresel etki değerlendirmesi sürecinde en 
geç üç ay içinde bitirilir, kuralı bulunmaktadır. Ayrıca, Yasa’nın 
11’inci maddesi uyarınca da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
maden hakları ile ilgili bütün faaliyetlerin yürütülmesini ve yü-
kümlülüklerin yerine getirilmesinin kontrol ve denetimini sağ-
lamak konusunda yetkili ve görevlidir.

C-Üç Yıl İçinde Zorunlu İzinler Alınabilir mi?
Maden Yasası’nın 24/11’inci maddesinde 5995 sayılı Yasa ile ya-
pılan değişiklik sonucu, işletme ruhsatını alınmasını müteakip 
üç yıl içinde, ÇED, Mülkiyet, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile 
Genel Müdürlüğün kayıtlarına işlenmiş alanlarla ilgili diğer izin-
lerin alınması zorunluluğu bulunmaktadır. 

Bu izinlerin üç yıl içinde alınabilmesi oldukça zordur. Çoğu 
uygulamada, ÇED ve Mülkiyet izni alınmadan İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatı verilmemektedir. 5995 sayılı Yasa’nın yürürlü-
ğünden önce Ankara’ya bağlı bir belediyede başvuruyu alan 
memur belediye başkanına gitmekte, başvuru belediye başka-
nı tarafından uygun görülmez ise kabul edilmemekteydi. Böyle 
bir ortamda zorunlu izinlerin bazı bölgelerde üç yıl içinde ta-
mamlanması hayaldir. 
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Yazımızın başında belirttiğimiz üzere başkasının iradesine 
tabi olan işlerde garanti verilmez, verilemez. Oysa Yasa’nın 
24/11’inci maddesi ile maden ruhsat sahibinden garanti isten-
mektedir. Eğer Yasa bu şekilde düzenlenecek ise o halde, kamu 
kurumlarına başvurulacak izinler konusunda belli sürelerde 
izinleri sonuçlandırma konusunda açık ve bağlayıcı hükümler 
getirilmeliydi. Gerçi Yasa’nın 7/11’inci maddesinde, Çevresel 
etki değerlendirmesi işlemleri Çevre ve Orman Bakanlığı tara-
fından, diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarınca çevresel etki değerlendirmesi 
sürecinde en geç üç ay içinde bitirilir, kuralı bulunmaktadır. 
Ancak, bu kuralın uygulanması konusunda ne izinleri verecek 
kamu kurumlarının ne de izinleri takip yetkisinde olan Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığının üzerine düşen görevi yerine getir-
diğini söylemek zordur. Ruhsat iptali hakkında görülen bir da-
vada, maden işletme ruhsat sahibi İşyeri Açma ve Çalışma Ruh-
satı konusunda ilgili belediyeye başvurduğu halde gerekçesiz 
olarak izin alamadığını bu konuya vaziyet etmesini Bakanlıktan 
istemiştir. Bakanlık bu konuda sessiz kalmış, yargılama sırasında 
ise; her idarenin yetkisini Yasadan alacağını, Yasa’nın kendisini 
yetkilendirmediği konularda hiçbir işlem yapamayacağını, hele 
hele Yasa’nın başka bir idareyi yetkilendirdiği konuda karar al-
ması veya karara müdahale etmesinin idare hukukunda yetki 
gasbını da aşan fonksiyon gasbı olarak nitelendirildiğini böyle 
bir işlemin yok hükmünde sayılacağını, ileri sürmüştür. Böyle bir 
savunmaya katılmak mümkün değildir. İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatı Bakanlıktan istenmemekte, bu ruhsatı vermeyen kamu 
kurumuna Maden Yasası’nın 7/11’inci maddesi gereğinin yerine 
getirilmesi konusunun resmi bir ağızdan hatırlatılması isten-
mektedir. Kaldı ki Maden Yasası’nın 11’inci maddesi uyarınca, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden hakları ile ilgili bütün 
faaliyetlerin yürütülmesini ve yükümlülüklerin yerine getirilme-
sini kontrol ve denetimini yapma ve yönlendirmek konusunda 
yetkili ve görevli olduğudur. 

Zorunlu izinleri üç yıl içinde alamayacağını anlayan ruhsat sahi-
binin Yasa’nın 37’nci maddesi uyarınca beklenmeyen hal nede-
niyle geçici tatil istemesinden başka çıkar yol gözükmemekte-
dir. Beklenmeyen hal, Yasa’nın 3’üncü maddesinde, ilgili mevzu-
at gereğince diğer kamu kurumlarından alınması gereken izin-
lerin alınamaması olarak tanımlanmıştır. Maden ruhsat sahibi 
başvuru yaptığı kurumların işlemlerini ve gecikme sebeplerini 
belgeleyerek Bakanlıktan geçici tatil isteyecektir. Bakanlık bu 
istemi, işletme ruhsatı bulunduğu halde işletme izni olmayan 
ruhsatlara geçici tatil verilmez gerekçesiyle geri çevirmektedir. 
Bakanlığın bu işlemine karşı da iptal davası açılacaktır. Bu güne 
kadar konuyla ilgili olarak verilen idare mahkemesi kararlarında 
genelde Bakanlık işlemi iptal edilmektedir.

Bakanlık üst düzey yetkilisi ile bir görüşmemizde geçici tatili 
düzenleyen 37’nci maddenin açık olmadığı, bu nedenle zorun-
lu izinleri alamayan ruhsat sahiplerinin geçici tatil istemleriyle 
ruhsat iptalinden kurtulmak istedikleri, yapılacak bir değişiklik 
ile geçici tatilin işletme izni almış ruhsatlara verilebileceği ko-
nusunda düzenleme yapılacağı söylemiştir. Buradan anlaşılan 
maden işletme ruhsat sahibinin üç yıl içinde mutlaka tüm izin-
leri tamamlaması konusunda Bakanlığın kararlı olduğudur.

Esasen Yasa’nın 24/11’inci maddesi temel hukuk ilkelerine ay-
kırıdır. Ve bu kuralı idarenin uygulamada ısrar etmesi de büyük 
sorunları beraberinde getirecektir, getirmektedir. Maden işletme 
ruhsatının 24/11’inci maddeye göre iptal edilmesi sonucu açılan 
davalarda, mahkemelerin iptal kararları vermesi halinde idarenin 
bu iptal kararından sonra yapacağı işlemler karmaşık hale gel-
mektedir. Örneğin bir ruhsat sahibi ÇED belgesini bu belgeyi ve-

recek kamu kurumunun gecikmesinden dolayı alamadığını, bu 
nedenle işletme ruhsat süresinin dolduğundan iptal edildiğini 
ileri sürerek açtığı bir davada, Mahkemenin iptal kararı vermesi 
üzerine, işlemler nasıl yürüyecektir? Öncelikle Mahkeme kararı 
uyarınca ruhsat iptal işlemi ortadan kalkacaktır. Ancak, ruhsat 
sahibi ÇED belgesinden başka Mülkiyet ve İşyeri Açma ve Çalış-
ma Ruhsatı da almak zorundadır. Bu ruhsata Yasa’nın 24/11’inci 
maddesi Mahkemenin iptal kararı vermesinden sonraki süreçte 
nasıl uygulanacaktır? Ortada hadi diyelim ÇED belgesi var, diğer 
belgeler için ruhsat sahibine yeniden bir üç yıl süre mi tanınacak 
yoksa Yasa’nın 24/11’inci maddesi bu ruhsat sahibine artık uy-
gulanmayacak mıdır? Mevcut düzenleme ile bu sorulara cevap 
vermenin kolay olmayacağını düşünüyoruz.

Yasa’nın 24/11’inci maddesinin ivedilikle değiştirilmesi ve 5177 
sayılı Yasadaki düzenlemenin yeniden hayata geçirilmesi en uy-
gun yol ve çözümdür.

Ayrıca, bu madde haksızlıklara da yol açacak niteliktedir. Bir iş-
letme ruhsat sahibi, işletme ruhsatını aldıktan sonra ÇED baş-
vurusunu yapmış ve ÇED belgesini iki yıl içinde almıştır. Mül-
kiyet konusunda yaptığı başvuru olumsuz sonuçlanmış, konu 
yargıya intikal etmiş ve yargılama sonucu idare işlemi iptal edil-
miştir, ancak bu süre içinde işletme ruhsat süresi üç yılı geçtiği 
için ruhsatı Bakanlıkça iptal edilmiştir. Ruhsat iptal edildikten 
sonra Yasa’nın 30’uncu maddesi uyarınca ihale ile aramalara 
açılacaktır. İhalede söz konusu ruhsatı alan kişi ÇED başvuru-
sunu yaptığı anda en kısa sürede bu izni alacaktır. Zira, ihale ile 
alınan ruhsat bir önceki iptal edilen ruhsatın devamı olup, sa-
dece ruhsat sahibi farklıdır. Mülkiyet konusunda da durum aynı 
olup süreç hızlı ve olumlu sonuçlanacaktır. İhale ile ruhsatı alan 
kişiye sadece İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için en az iki 
yıllık bir süre kalacaktır. Kaldı ki, ilk ruhsat sahibi; ÇED, Mülkiyet 
iznini almış, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını alamadığından 
ruhsatı iptal edilmiş olabilir. Bu durumda ruhsatı iptal edilen ilk 
kişinin Devlete bakış açısı nasıl olacaktır? O hakkının yendiğini 
her yerde dile getirse haksız mıdır?

Zorunlu izinler konusunda getirilen sürenin işletme ruhsatlı saha-
ların atıl kalmasını önlemek olduğu ileri sürülse de kurunun ya-
nında yaşın da yandığı inkar edilemez bir gerçektir. Kocaeli ilinde 
işletme ruhsatı olan bir müvekkilim, ÇED süreci aşamasında iken 
Kocaeli Valiliği tarafında maden ruhsatlarının nerelere verileceği 
yönünde İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı alınmış, bu karar doğrultu-
sunda ÇED işlemleri durmuştur. İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı İda-
re Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, ÇED süreci yeniden başla-
mış, bu arada üç yıllık işletme ruhsat süresi dolmuş ve geçici tatil 
talep edilmiştir. Geçici tatil talebi Bakanlık tarafından kabul edil-
memiş, bu konuda açılan davada Bakanlık işlemi iptal edilmiştir. 
Bakanlık işletme ruhsatına bir yıllık geçici tatil vermiş, geçici tatil 
süresi içinde de işletme ruhsatının Yasa’nın 24/11’inci maddesi 
uyarınca süresi dolduğu gerekçesiyle bu kez işletme ruhsatını 
iptal etmiştir. Ruhsat iptaline karşı açılan dava sürerken, bir yıllık 
geçici tatil süresi dolmuş ve işletme ruhsatına bir yıl daha geçici 
tatil istenmiştir. Bakanlık yine geçici tatil istemini reddetmiş, bu 
işleme karşı da iptal davası açılmıştır. Görüleceği üzere Yasa’nın 
24/11’inci maddesi maden ruhsat sahibini ne denli zor durumlar-
da bırakmaktadır. Dahası, aynı yerde tüm izinler alındıktan sonra 
valiliğin olumlu görüşü sonucu Bakanlık tarafından işletme izni 
verileceği işleminin iptal edilmesi ve Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesinin maden sahaları etkileyen imar işleminin iptal edilmesi 
emsal kararlarından da sözü edilen işletme ruhsat sahibi yararlan-
mıştır. Böylece, bir işletme ruhsat sahibi işletme izni alabilmek için 
dört dava açmış ve sahasını ilgilendiren iki mahkeme kararından 
da emsal olarak yararlanmıştır. Ve daha işin başındadır.  
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Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/kg)

TKİ

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

Şub. 2013 Keles krible +40 mm 130 KLİ 2.766

Şub. 2013 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 265 Kütahya - Tavşanlı (GLİ) 4.889

Şub. 2013 Ilgın Parça 110 ILİ 2.970

Şub. 2013 S.Kısrakd. yıkanmış+18mm 265 Manisa - Soma ( ELİ ) 4.760

Şub. 2013 Kısrakdere krible+20mm 300 Manisa - Soma ( ELİ ) 5.011

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

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

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

Şub. 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)

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

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

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

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

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

TÜRKİYE KROM - MANGAN CEVHER FİYATLARI

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et.com

18.Şub.13 Krom cevheri (CIF - Çin) 46 - 48% Konsantre 290-300 USD / dmt

18.Şub.13 Krom cevheri (CIF - Çin) 40 - 42% parça 270-280 USD / dmt

18.Şub.13 Krom cevheri (CIF - Çin) 38 - 40% parça 240-250 USD / dmt

18.Şub.13 Krom cevheri (CIF - Çin) 36 - 38% parça 215-225 USD / dmt

18.Şub.13 Krom cevheri (CIF - Çin) 34 - 36% parça 195-205 USD / dmt

18.Şub.13 Krom cevheri (CIF - Çin) 32 - 34% parça 190-200 USD / dmt

18.Şub.13 Manganez cev. (CIF - Çin) 42 - 44% parça 5,6-5,7 USD / dmtu

18.Şub.13 Manganez cev. (CIF - Çin) 40 - 42% parça 5 USD / dmtu

18.Şub.13 Demir cev. (CIF - Çin) 65% 155-157 USD / dmtu

18.Şub.13 Demir cev. (CIF - Çin) 60% 134-137 USD / dmtu

18.Şub.13 Demir cev. (CIF - Çin) 55% 115-117 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

22.Şub.13 Altın 1605,60 -3,24 1659,30 USD / tr. oz

22.Şub.13 Gümüş 29,54 -1,60 30,02 USD / tr. oz

22.Şub.13 Platinyum 1699,00 10,25 1541,00 USD / tr. oz

22.Şub.13 Rodyum 1325,00 10,42 1200,00 USD / tr. oz

22.Şub.13 Palladyum 768,00 11,30 690,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%   
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2012)
Birim

London M
etal Exchange

22.Şub.13 Aluminyum 2074,50 1,44 2045,00 USD / ton

22.Şub.13 Bakır 8242,00 5,97 7778,00 USD / ton

22.Şub.13 Çinko 2144,50 4,41 2054,00 USD / ton

22.Şub.13 Kalay 24940,00 7,52 23195,00 USD / ton

22.Şub.13 Kurşun 2447,00 6,48 2298,00 USD / ton

22.Şub.13 Nikel 18560,00 9,11 17010,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2012)
Birim

N
orthernM

iner

13.Şub.13 Antimuan 11800,00 -4,45 12350,00 USD / ton

13.Şub.13 Bizmut 8,50 -1,73 8,65 USD / lb.

13.Şub.13 Civa 1850,00 0,00 1850,00 USD /şişe

13.Şub.13 İridyum 1025,00 0,00 1025,00 USD / tr. oz

13.Şub.13 Kadmiyum 0,91 0,00 0,91 USD / lb.

13.Şub.13 Kobalt 11,50 6,48 10,80 USD / lb.

13.Şub.13 Magnezyum 2950,00 -11,28 3325,00 USD / ton

13.Şub.13 Manganez 2375,00 -10,88 2665,00 USD / ton

13.Şub.13 Molibden 25300,00 -1,75 25750,00 USD / ton

LM
E

13.Şub.13 Rutenyum 75,00 -6,25 80,00 USD / tr. oz

13.Şub.13 Selenyum 45,00 0,00 45,00 USD / lb.

13.Şub.13 Tantal 125,00 0,00 125,00 USD / lb.

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

18.Şub.13 Uranyum 43,00 -1,15 43,50 USD / lb.

U
XC

13.Şub.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
31.12.2012 22.02.2013

HZNDR 3,16 3,15 -0,32 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ AŞ

IHLAS 1,26 0,88 -30,16 İHLAS HOLDİNG AŞ

IHMAD 5,12 7,20 40,63 BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET AŞ

IPEKE 6,00 4,94 -17,67 İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜR.AŞ

IZMDC 3,95 3,40 -13,92 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ

IZOCM 42,90 40,70 -5,13 İZOCAM AŞ

KCHOL 9,24 9,22 -0,22 KOÇ HOLDİNG AŞ

KONYA 331,00 349,00 5,44 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

KOZAA 5,60 4,56 -18,57 KOZA ANADOLU MET.MADEN.İŞLETM. AŞ

KOZAL 42,80 40,10 -6,31 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AŞ

KRDMA 1,41 1,46 3,55 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMB 2,05 2,34 14,15 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMD 1,27 1,46 14,96 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KUTPO 2,17 2,22 2,30 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ AŞ

METRO 0,46 0,47 2,17 METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIM.HOLD.AŞ

MRDIN 5,34 5,22 -2,25 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET AŞ

NUHCM 11,05 10,40 -5,88 NUH ÇİMENTO SANAYİ AŞ

PRKME 6,14 6,08 -0,98 PARK ELEKT.MADENC.TEKS.SAN. VE TİC.AŞ

SARKY 2,63 2,68 1,90 SARKUYSAN ELEKTRO.BAK.SAN.VE TİC.AŞ

SISE 2,95 2,75 -6,78 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI AŞ

SODA 2,42 2,25 -7,02 SODA SANAYİİ AŞ

TRKCM 2,44 2,52 3,28 TRAKYA CAM SANAYİİ AŞ

UNYEC 5,48 5,06 -7,66 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

USAK 1,35 1,25   -7,41 UŞAK SERAMİK SANAYİİ AŞ

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31.12.2012 22.02.2013

ADANA 3,78 3,97 5,03 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADBGR 2,66 2,81 5,64 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADNAC 0,74 0,69 -6,76 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

AFYON 71,75 69,50 -3,14 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.AŞ

AKCNS 10,35 10,30 -0,48 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.AŞ

ALKIM 12,20 12,50 2,46 ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ

ANACM 2,80 2,66 -5,00 ANADOLU CAM SANAYİİ AŞ

ASLAN 40,30 38,00 -5,71 ASLAN ÇİMENTO AŞ

BOLUC 1,48 1,58 6,76 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

BSOKE 1,43 1,41 -1,40 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

BTCIM 6,56 7,12 8,54 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.AŞ

BUCIM 4,90 5,00 2,04 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI AŞ

BURCE 6,72 6,14 -8,63 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.AŞ

CEMAS 1,17 1,08 -7,69 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ AŞ

CEMTS 1,15 1,12 -2,61 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.AŞ

CIMSA 9,14 10,20 11,60 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

CMBTN 47,40 43,20 -8,86 ÇİMBET.H.BT.VE PRE.Y.ELEM.SAN.VE TİC.AŞ

CMENT 7,88 7,70 -2,28 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.AŞ

DENCM 9,20 9,00 -2,17 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET AŞ

EGSER 2,07 2,04 -1,45 EGE SERAMİK AŞ

EREGL 2,45 2,17 -11,43 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.AŞ

GOLDS 0,51 0,21 -58,82 GOLDAŞ KUYUMCULUK SANAYİ İT.İH.AŞ

GOLTS 62,75 60,25 -3,98 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. VE TİC. AŞ
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Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

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

1 - 5 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 Eurasia - MENA Mining Summit İstanbul 
www.ebysummits.com

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 - 25 Mayıs MINEX 2013 - Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojile-
ri Fuarı İzmir minex.izfas.com.tr

29 Mayıs - 2 Haziran Komatek 2013 İş Makinaları Fuarı Ankara 
www.sada.com.tr/komatek-2013/temel-bilgiler

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 www.ppm2013.org/

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

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 - 22 Kasım Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempoz-
yumu Adana www.maden.org.tr/etkinlikler/isguvenligi/

29 - 30 Kasım 3. Ulaşımda Yeraltı Kazıları Sempozyumu İstanbul 
www.uyak2013.org/

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 4. Madencilik ve Maden Arama Toplantısı (4th Mining 
and Exploration Forum) Astana, Kazakistan minexasia.com/2013/

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

11 - 13 Mayıs Indiba 2013 Durban, Güney Afrika 
www.indiba-southafrica.co.za

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

4 - 6 Eylül Çin Uluslararası Madencilik Fuarı 2013 (China International 
Mining Expo 2013) Beijing, Çin www.bjminexpo.com

11 - 12 Eylül EuroMining 2013 Tampere, Finlandiya www.euromining.fi

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/

1 - 3 Ekim MINEX Rusya 2013 (MINEX Russia 2013) Moskova, Rusya 
www.minexforum.com/en/forthcoming-events/minex-russia-2013/

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

31 Ekim - 2 Kasım Madencilik Myanmar 2013 (Mining Myanmar 2013) 
Yangon, Myanmar miningmyanmar.com/mining/2013/en/index.asp

4 - 5 Kasım Değerli Metaller Avrupa (Precious Metals Europe) Zürih , 
İsviçre www.min-eng.com/flotation13/index.html

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

27 - 29 Kasım Uluslararası Ağır Mineraller Konferansı 2013 (Interna-
tional Heavy Minerals Conference 2013) Cape Town, Güney Afrika 
www.meai.org
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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

39 Anişmak / anismak.com

75 Apeks / apeksgrup.com

33 Arges Arıtma / argesmakina.com

61 Atalay Makine / atalaysondajmak.com

89 Atlas Copco / atlascopco.com.tr

37 Ayıkband / ayik.com.tr

99 Avrasya - Mena Zirvesi / ebysummits.com

5, 9, 54, 55 Barkom / barkomltd.com

53 bauma 2013 / bauma.de

71 Besson / besmuhendislik.com.tr

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

77 Çayeli Bakır İşl. / inmetmining.com

13 Doğanak Koll. Şti. / doganak.com

Sayfa    Firma
29 Eczacıbaşı Esan / esan.com.tr

51 Esit Elektronik / esit.com.tr

63 Gemcom / gemcomsoftware.com

23 Günhan Ark / gunhanark.com

85 Jeodrill / jeodrill.com

45 Ksb / ksb.com.tr

93 Komatek / sada.com.tr

57 Koza Altın İşletmeleri / kozaaltin.com.tr

A. Kapak Mapek / mapek.com

87 Maxam Anadolu / maxam.com.tr

7 Metso / metso.com

31 MineRP / minerpsolutions.com

103 Minex / izmirfair.com.tr

73 Netcad / netcad.com.tr

Sayfa    Firma
Ön Kapak İçi Ortadoğu Sondaj / ortadogusondaj.com

69 Pena Maden /penamaden.com

11 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

41 Ridgid / ridgid.eu

79 Sandvik / sandvik.com

83 Soma Holding / somaholding.com

 3 Soneksan Sondaj / soneksan.com

Ön Kapak - 21 Son-mak / son-mak.com.tr

19 Sözer İş Güvenliği / sozeroptik.com

1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr

67 Süzerteks / suzerteks.com.tr

35 Teksomak / teksomak.com

25 Vtg Holding / vtg.com.tr

15 Weir Minerals /weirminerals.com

Reklam İndeksi

Seri İlanlar
www.madencilik-turkiye.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

Maden 
Sahaları
Tanıtım 
Bülteni
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