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ABONELİK
BAŞLIYOR...

Madenilik Türkiye Dergisi, 2009 yılının Haziran 
ayında kurulmuş olup; Türkiye’nin ilk ve tek, özel 

madencilik yayın organıdır. Derginin ilk üç sayısı 
2500’er adet  basılmış olup tanıtım amacıyla sektör ile 

ilişkili firmalara, kamu kuruluşlarına, üniversitelere, dernek 
ve vakıflara ücretsiz olarak gönderilmiştir. Derginin dijital 

kopyası da aylık ortalama 5000 indirilme rakamına sahiptir. Yapılan 
araştırmalar derginin her gittiği yerde ortalama 4 kişi tarafından 

okunduğunu göstermektedir. Böylelikle dergi her ay ortalama 15.000 kişiye 
ulaşmaktadır. Okuyucularımızın yoğun ilgisi nedeniyle baskı adedimizin zaman 

içerisinde artması kaçınılmazdır.

45 günlük periyoda sahip olan dergimiz yılda 8 sayı çıkarılacaktır. Ocak ayında çıkarılacak 
4. sayımızdan itibaren dergimize abone olabileceksiniz.  Abonelik işlemlerini, diğer birçok 
profesyonel derginin abonelik işlemlerini de yürüten ABONET firması yapacaktır. Abonelik ile 
ilgili ayrıntılı bilgiye www.madencilik-turkiye.com adresinde ilgili sayfada bulabilirsiniz. 

Madencilik Türkiye Dergisi sayfalarında gelecekte aşağıdaki konuları ve daha fazlasını bulabileceksiniz. 

Yurtiçi ve yurtdışı teknik ve teknolojik gelişmeler »

Maden sahalarının tanıtımları »

Mining.com Magazine çevirileri »
(farklı dergilerle de görüşmeler sürmektedir)

Firma, dernek, vakıf, birlik tanıtımları »

Sektördeki uzman kişilerle röportajlar »

Yurtiçinden ve yurtdışından sıcak haberler »

Yıllık etkinlik takvimi »

Maden fiyatları »

Seri ilanlar »
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Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın

Bu dergi, sektörel tanıtım ve destek amacıyla 
yayınlandığından madencilik ile ilişkili tüm özel 
şirketlere, kamu kuruluşlarına, dernek ve vakıflara, 
konuyla ilgili kişilere posta ile gönderilir. 
Derginin dijital kopyasına ücretsiz olarak 
www.madencilik-turkiye.com adresinden ulaşılabilir.

Madencilik Türkiye dergisinde yayınlanan yazıların sorumluluğu 
yazarlarına; yayınlanan reklam ve ilanların tüm sorumluluğu da reklam 
ve ilan sahiplerine aittir. Yazılar Madencilik Türkiye dergisinden yazılı izin 
alınmak şartıyla kaynak gösterilerek kullanılabilir. Dergimiz Basın Meslek 
İlkeleri’ne uymayı taahhüt eder.

Yazım Kuralları
Madencilik ve ilişkili tüm meslek dallarında (maden arama, işletme, 
jeoloji, jeofizik, sondaj, makine, ekipman, iş güvenliği ve işçi sağlığı, 
teknoloji, yazılım, donanım, danışmanlık, finans, sigorta vb.) yazılar 
dergimizde yayınlanabilir. Yazılar özgün veya derleme popüler bilim 
makalesi şeklinde olabilir; ancak daha önce başka bir dergide yayınlanmış 
olan yazılar dergimizde yayınlanmaz. Yazılar word veya pdf formatında, 
ilgili resimler ve çizimler yazıdan ayrı bir şekilde, yüksek çözünürlükte 
(minimum 300dpi) 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. Gönderilen yazılar dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın 
yazarına iade edilmez.
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Tarih öncesi devirler taş devri ile başlar, 
maden devri şeklinde devam eder. İnsanoğlu 
gittikçe gelişerek günümüze ulaşır. Yani insan 
madenlerle insan olmuştur. Günümüzde 
gelişmişliğin göstergesi olan “teknoloji” 
tamamen YER’den gelen ürünlere bağlıdır. 
İçerisinde bulunduğunuz mekana bir göz 
gezdirin. Ne kadar çok metalik ürün ve 
teknolojik ekipman olduğunu görün. Sizce 
bu durumda madenciliğe karşı çıkılabilir 
mi? Madenciliğe karşı olan insanlar, 
parmaklarındaki metal yüzükleri ovuşturarak 
karşıt görüşlerini dizüstü bilgisayarlarında 
yazıp, cep telefonlarına gelen çağrılar ile 
arabalarına hatta uçağa atlayıp eylemlere 
katılırken günlük yaşamlarındaki bu araç ve 
gereçlerin nelerden üretildiğini düşünmezler. 
Ya da nedense düşünmek işlerine gelmez! 
Bu insanlar aslında madenciliğe karşı değil, 
ülkemizin gelişmesine karşıdırlar. Ancak hiç 
kimsenin, içinde yaşadığı ülkenin gelişmesine 
engel olmaya hakkı yoktur. Bu tarz düşüncelere 
sahip olan kişileri dinlerken lütfen bir kez daha 
düşünün…

Bu sayımızda, belki de pek çoğumuzun 
yabancı olduğu Biyojeokimya konusuna yer 
verdik. “Bitkiler aracılığı ile maden bulunabilir 
mi?” sorusuna cevap aranan bu yazı Mersin 
Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. 
Dr. Zeynep Özdemir tarafından yazıldı. 
Biyojeokimyanın arama çalışmalarında 
kullanılmasının önemli olacağını düşünüyoruz. 

Maden neden gerekli?

Onur AYDIN
onur@madencilik-turkiye.com

“Madencilik Türkiye dergisi, madencilik ile ilişkili tüm özel şirketlere, kamu kuruluşlarına, üniversitelere, dernek ve vakıflara posta yolu ile ulaştırılmaktadır. Ayrıca dergimizi okumak 
isteyen herkes, www.madencilik-turkiye.com adresinden derginin dijital kopyasına ulaşabilir. Dergimizin reklam ve sponsorluk şartları için, künyede yazan iletişim adreslerimiz 
aracılığı ile bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.“

Daha önce, dergimizde mermer ve doğal 
taş içeriğine yer vermeyeceğimizi duyurmuş 
olsak da, gelen talepler doğrultusunda bu 
konulara da zaman zaman yer verme kararı 
aldık. Özellikle mermer sektöründeki yenilikçi 
çalışmalara öncelik vereceğiz. Bu kapsamda, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim 
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Metin Ersoy’un 
“Yer altı Oda-Topuk Yönteminin Mermer 
Blok Üretiminde Uygulanması” konulu yazısı 
dergimize konu oldu. 

Maden hukuku uzmanı Avukat 
Cemal Yeşilyurt sizlerden gelen sorulara 
hukuk köşesinde cevap verip sektörü 
bilgilendirmektedir. Bu sayımızda “Yapılan 
Yasa değişiklikleriyle, şu anda aramaya veya 
işletmeye kapalı herhangi bir maden ya da 
maden grubu olup olmadığı” konusunda bilgi 
sahibi olacaksınız.

Ocak ayından itibaren çıkacak olan 
sayılarımız için artık dergimize abone 
olabileceksiniz. Düzenli okuyucumuz olmak 
için internet sitemizin abonelik bölümünden 
ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

Gelecek sayımızda görüşmek dileğiyle…

Günümüzde 
gelişmişliğin 

göstergesi olan 
“teknoloji” 
tamamen 

YER’den gelen 
ürünlere bağlıdır.

Sayfa 20 - “Sert Kaya Madenciliği Sektöründe Maliyet ve Enerji Tasarrufu Üzerine Uygulamalı Araştırma” yazısındaki  »
“Ortak Tatbiki Araştırma Modeli” şeklinin doğru açıklaması “Yukarıdaki şemada, BC’nin bir kopyası olan üniversitedeki 
araştırmacılarla ortak çalışan özel şirketler modeli bulunmaktadır.” şeklinde olacaktır.

Sayfa 24 - “Çok Elektrotlu Özdirenç Görüntüleme” yazısı, şekil 1’in üstten 4. kutusunun doğru açıklaması “Fay ve  »
Kırıkların Belirlenmesi” olacaktır.

Sayfa 34 - Maden Hukuk’u bölümünde başlık “İdari Para Cezası” şeklinde olacaktır. »
Sayfa 36 - İMKB’de işlem gören maden şirketleri listesinde EREGL’nin 14.08.2009 tarihindeki fiyatı 4,06, 07.10.2009  »

tarihindeki fiyatı ise 4,60 olacaktır.

Önceki Sayı İçin Düzeltmeler

Hatalarımızdan dolayı okuyucularımızdan özür diler, daha iyiye ulaşmamız için bize yol gösteren ve iyi dileklerini sunan 
herkese teşekkür ederiz.

Madencilik Türkiye Ekibi



Türkiye’den Haberler

İMKB’de işlem gören Koza Altın 
İşletmelerinin toplam kaynağı yılın 
üçüncü çeyreği itibariyle 8,1 milyon 
onsa ulaştı. 

Koza Anadolu Metal Madencilikten 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 
(KAP) gönderilen açıklamada, şirket 
tarafından SRK Consulting (US) 
Inc.’e, şirketin halihazırdaki maden 
işletmeleri ve diğer varlıkları ile ilgili 
bir rapor hazırlatıldığı belirtildi. 
Rapora göre toplam kaynağın 
8,1 milyon ons olduğu belirtilen 
açıklamada, SRK’nın 2007 sonu 
itibariyle Koza Altın için tespit ettiği 
toplam kaynağın ise 2,6 milyon ons 
olduğu vurgulandı. Açıklamada, 
Koza Altın’ın Türkiye genelinde ve 
altın potansiyeli çok yüksek olan 
bölgelerdeki ruhsat sayılarını da 
artırarak 506 arama ruhsatı ve 20 
işletme ruhsatı olmak üzere toplamda 
526 ruhsata sahip olduğu ifade edildi.

Koza’nın kaynakları 8,1 
milyon ons…

Kasım 2009

2007 yılında Türk Akreditasyon 
Kurumu (TÜRKAK)`na müracaat eden, 
Koza Altın İşletmelerine ait Ovacık 
Altın Madeni`nin tahlil laboratuarı, 
akreditasyon aldı. İki yıl boyunca teknik 
ve genel şartların yerine getirilmesi 
için çalışan laboratuar, personelin, 
belirlenen analizleri doğru ve güvenilir 
olarak yapabilmesi için eğitimlerini 
tamamladı. Ayrıca saha denetiminden 
de tam not alan laboratuar, `Cevherde 
Altın` ve `Sıvıda Toplam-WAD Siyanür` 
tahlillerinde akredite edildi.

Şirket yetkilileri, iki yüksek kimya 
mühendisi, üç kimyager ve altı laborantın 
görev yaptığı altın tahlil laboratuarı için 
akreditasyon kapsamını genişletmeyi 
hedeflediklerini belirtti. Laboratuar, 
numune hazırlama, analitik, aletli analiz ve 
fire assay olmak üzere dört ana bölümden 
oluşmaktadır. Bu bölümlerde cevherde 
ve sıvıda altın, gümüş, çoklu element, 
dorede altın, gümüş ve siyanür tahlilleri 
yapılmaktadır.

Koza, altın analiz 
laboratuarını akredite ettirdi

Ekim 2009

Koza’dan haberler...
MTA ile Eti Maden İşletmeleri 

arasında imzalanan protokol ile 
Türkiye’nin bor rezervinin yaklaşık 
%70’ine sahip olan Kütahya’nın Emet, 
Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde 
sondaj çalışmaları yapılıyor. Bor 
rezervini artırmak ve kalitelerini 
belirlemek amacıyla Emet’te bulunan 
Espey mevkisi, Hisarcık’a bağlı Şeyhler 
beldesi ve Çavdarhisar’daki ruhsatlı 
sahalarda yaklaşık iki aydan bu yana 
sondaja devam edildiği öğrenildi. 
Sondaj sırasında belirli derinliklerden 
alınan numuneler, analiz edilmek üzere 
Ankara’da bulunan Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü Ar-Ge laboratuarlarına 
gönderiliyor. Numuneler analiz 
edildikten sonra kaliteleri ve rezerv 
durumuna ilişkin bilgiler elde 
edilebilecek.

Bor aramaları devam ediyor

Ekim 2009

Ekim 2009

Karadeniz’e komşu veya yakın 
ülkelerin jeolojisi ve yeraltı kaynaklarının 
tartışmaya  açılması amacıyla, MTA Genel 
Müdürlüğü ve Jeoloji Mühendisleri 
Odası tarafından düzenlenen “2. 
Uluslararası Karadeniz Bölgesi Jeoloji 
Sempozyumu”  5-9 Ekim 2009 tarihleri 

2. Uluslararası Karadeniz Jeolojisi Sempozyumu düzenlendi
arasında Ankara’da düzenlendi. Enerji 
Bakanı Taner Yıldız’ın açılışına katıldığı 
sempozyumun ‘Maden Yatakları ve 
Jeokimya’ oturumları kapsamında, 
yerli ve yabancı katılımcılar tarafından 
12 bildiri ve 6 poster sunumu 
gerçekleştirildi. 

para kaybetmeden bir an önce üretime 
geçebilmesinin yolunu açacak tedbirlere 
ihtiyaç var” diye konuştu. 2008 yılında 
dünyada altın madeni aramalarına 5 
milyar USD risk sermayesi harcandığını 
ifade eden Köse, Türkiye’de altın madeni 
aramalarına harcanan risk sermayesinin 
30 milyon USD olduğunu ve maden 
aramalarının teşvik edilmesi gerektiğini 
söyledi. Köse, altın madeni aramalarına 
harcanan paranın, yılda 30 milyon 
USD’den en az 300 milyon USD’ye 
çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Köse’den şirketlere altına yatırım yapın çağrısı

Kasım 2009

Altın Madencileri Derneği Genel 
Koordinatörü Muhterem Köse, 
ülkemizde çıkarılmayı bekleyen 6500 
ton altın bulunduğunu hatırlatarak 
şirketleri altın madenciliğine 
yatırım yapmaya davet etti. Riskli 
ve uzun vadede sonuç alınabilecek 
yatırımlarla bu potansiyelin 
ekonomiye kazandırılması için yatırım 
ortamının uluslararası standartlara 
getirilmesi gerektiğine de değinen 
Köse, “Şayet, proje çevresel etki 
değerlendirme olumlu görüşü (ÇED 
onayı) almışsa, yatırımcının zaman ve 

Beypazarı Belediyesi önderliğinde, 
Beypazarı Ticaret Odası, Beypazarı 
Endüstri Meslek Lisesi ve Gazi 
Üniversitesi Beypazarı Teknik Bilimler 
Yüksekokulu ortaklığıyla yürütülen 
“Genç İşsizlerin Maden Sektöründe 
İstihdamı” projesinin kapanış 
töreninde, 54 genç katılımcıya 
sertifika ve plaketleri verildi. Proje 
kapsamında 60 işsiz gence 40 saat 
madenciliğe giriş, 30 saat işçi sağlığı, 
25 saat ilkyardım konularını içeren 
teorik eğitimler verildi. Katılımcılar, 
30 günlük stajlarının sonunda 
eğitimlerini tamamladılar. Kapanış 
töreninde gençlere katılım sertifikası, 
Kızılay ilkyardım sertifikası, ÇASGEM 
işçi sağlığı sertifikası, başarı plaketi 
ve transkriptleri verildi.

Beypazarı’nda maden işçisi 
yetiştiriliyor 

Ekim 2009

174



Altının ons fiyatı 17 Kasım 2009 
tarihinde 1149 USD seviyesine çıkarak 
tüm zamanların rekorunu kırdı. 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki işsizlik 
oranının %10’un üzerine çıkması ve 
euro/dolar paritesinin 1,49’u aşması 
altının yükselişinde etkili oluyor. Ekim 
ayının başında Anglo Gold Ashanti 
yöneticilerinden olan Mark Cutifani, 
önümüzdeki yıl altın fiyatlarının 
950-1100 USD/ons seviyelerinde 
seyredeceğini ancak ABD ekonomisinin 
gerilemeye devam etmesi halinde 

Altın fiyatlarında rekor kırıldı

Kasım 2009

fiyatların 1100 USD/ons seviyesini 
kırabileceğini söylemişti. Altın fiyatlarının, 
son 8 yıldır sürekli bir yükseliş trendi içinde 
olduğunu hatırlatalım.

Çorum’un Bayat ilçesinde yapılan 
arkeolojik kazılarda, Kalkolitik Çağ’a ait, 
yaklaşık 6 bin yıllık yer altı bakır madeni 
ocağı bulundu. Derekutuğun köyünde 
bu yıl başlatılan kazıları yürüten Prof. 
Dr. Ünsal Yalçın, 2007 yılı içerisinde MTA 
ile birlikte yüzey araştırması yaparken 
Derekutuğun köyü sınırları içerisinde 
bazı bulgulara rastlamıştı. Yapılan detaylı 
inceleme sonucu bölgede bir yer altı 
madeni olduğu fark edilmiş ve gerekli 
çalışmaların yapılabilmesi için Kültür 
ve Turizm Bakanlığına başvurulmuştu. 
Yerli ve yabancı üniversitelerde görevli 
akademisyenlerden oluşan 7 kişilik bir 
ekiple yapılan arkeolojik kazılarda 6 bin 
yıllık bakır madeni ocağı ortaya çıkarıldı. 
Daha önce Avusturya’da bir bölgede 
yapılan kazılarda da 2 bin 800 yıllık 
maden işletmesi bulgularına rastlanmıştı. 

Çorum’da yapılan kazılarda 6 
bin yılık maden ocağı bulundu

Ekim 2009

Ekonomi çevreleri tarafından üçüncü 
çeyrekte kar etmesi beklenen Erdemir 90,6 
milyon TL zarar açıkladı. Dokuz aylık zarar 
ise 288 milyon TL olarak kayıtlara geçti. 
Şirketin üçüncü çeyrek satış geliri beklentiler 
doğrultusunda 1,3 milyar TL olarak 
açıklanırken, 9 aylık satış geliri ise 3,6 milyar 

Erdemir zarar açıkladı
TL oldu. Erdemir’de, ikinci çeyrekte de kâr 
beklenirken stok maliyetlerindeki artışa bağlı 
42,53 milyon TL zarar açıklanmıştı. Analistler, 
Erdemir için açıkladıkları kâr beklentisini çelik 
fiyatlarında haziran ayından bu yana yaşanan 
artışa bağlıyordu.

Ekim 2009
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Kültüre İşlenen Bir
 Madencilik Tarihi: 

Kopalnia Soli
Sondajcılar 

Birliği DerneğiJeometalurji 

Modellemesinde Yöntem

Nicholas Copernicus Salonu

Kopalnia Soli (Tuz Madeni)- Polonya

Avrupa’da Büyüme ve İstihdam İçin Gerekli  

Kritik  Hammaddeler

Sert Kaya Madenciliği Sektöründe

Maliyet ve Enerji Tasarrufu

Maden Aramacılığında Bir Gelişim

Çok Elektrotlu Özdirenç 

Görüntüleme

www.madencilik-turkiye.com

Ruth Copper Mine

Bakır Madeni

ABD

Morgan  Pass Trail 

Tungsten Madeni

ABD

Karee Mine

Platin Madeni

Güney Afrika 

www.m
adencilik-turkiye.com

Madeni Uzaktan Algılamak

Yeraltı Mermer Üretiminde

Oda - Topuk Yöntemi
Bitkilerle Maden 

Bulunabilir mi?

ABONELİK
BAŞLIYOR...

Ariana Resources Plc., Sındırgı ve 
Tavşan Projeleri için, CH Mühendislik 
ve Danışmanlık iştiraki olan Proccea 
İnşaat ile ön anlaşma imzaladı. 
Anlaşma kapsamında Proccea, 
Kırmızı Tavşan Projesinde (Sındırgı 
ve Tavşan projeleri Kırmızı Tavşan 
ismi altında birleştirildi) çevresel etki 
değerlendirme ve fizibilite çalışması 
yapacak ayrıca altın işletme tesisi 
inşaatına başlayacak. Genel Müdür 
Kerim Şener “Bu ön anlaşmanın 
sağlanması Ariana için büyük bir 
adımdır. Daha önce Kızıltepe’de 
gerçekleştirdiğimiz deneme 
üretimindeki başarımızı Kırmızı 
Tavşan Projesi’nin geliştirilmesi 
için de gösterdik. Altın tesisi kurma 
konusunda deneyimli Proccea ile 
fizibilite ve inşaat aşamaları için 
gerçekleştirilen bu ortaklıkla gurur 
duyuyoruz. “ dedi.

Ekim 2009

Ariana, Sındırgı ve Tavşan 
projeleri için Proccea ile 
anlaştı Ardala mineralizasyonunun bir 

parçası olan Salınbaş sahasında yapılan 
hendek çalışmalarında olumlu sonuçlar 
alan Ariana Resources, Ardala’nın 
güneyinde ve hendek bölgesinde 
sondajların da devam ettiğini duyurdu. 
Ardala porfir sistemini çözümlemek 
amacıyla sahada haritalama ve 
örnekleme çalışmaları da sürdürülüyor. 
Hendeklerden alınan örneklerde 
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiş 
durumda;

Ardala’da çalışmalar devam 
ediyor

Kasım 2009

Hendek
No

Uzunluk
(m)

Au Değer
(g/t)

1 26 5,4

2 6 2,8

3 46 8,3

4 6 2,8

5 15 7,3

ve 33 9,6

6 9 4,3

Ariana’dan haberler...

2010 yılı Ocak ayından itibaren dergimize 
abonelikle sahip olabilirsiniz.  Ayrıntılar 
için sitemizi ziyaret ediniz. 
www.madencilik-turkiye.com



İTÜ Maden Fakültesi ve Atlas Copco işbirliği ile 
gerçekleştirilen 2. Kaya Delme Teknolojileri Semineri, 13 Kasım 
tarihinde İTÜ Maden Fakültesi, Prof. Dr. İhsan Ketin Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. İTÜ Maden Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural ve Atlas Copco İnşaat ve Maden 
Grubu Genel Müdürü Erdem Tüzünalp tarafından yapılan 
açılış konuşmaları ile başlayan seminer, sırasıyla aşağıdaki 
sunumlarla devam etti.

“Delici Performans Tayininde Kayaç Özelliklerinin Etkisi ve  »
Türkiye’den Bazı Örnekler” Prof.Dr. Nuh Bilgin, Bahadır Ergener

“Kaya Delici Sarf Malzemelerinin Seçimi & Teknolojideki  »
Gelişmeler” Bahadır Ergener

“Yeraltı Delici & Yükleyici Makinaların Seçimi” Erdil Taşel »
“Yerüstü Delici Makinaların Seçimi” Çetin Kara »
“Tüprag Altın Madeni Sunumu” »

Seminerin katılımcıları arasında Eti Bakır, Tüprag, 
Doğuş İnşaat, Simgemat, ENKA gibi sektörün önde gelen 
maden ve inşaat şirketlerinin temsilcilerinin yanı sıra çeşitli 
üniversitelerin öğretim üyeleri ve öğrencileri de bulunuyordu.

2. Kaya Delme Teknolojileri Semineri gerçekleştirildi

Ekim 2009

Kefi Minerals, Centerra Gold ile ortak 
olarak yürüttüğü Artvin Projesi kapsamında 
Yanıklı sahasında 1200 metre sondaj 
yapacak. Sondajlar için hedef olarak, 2008 
yılı sonunda yapılan sondajlarla da örtüşen 
jeofizik sonuçları ile tespit edilen anomali 
bölgeleri belirlendi. Sondaj çalışmasının 
aralık ayı içerisinde bitirilmesi planlanmakta.

Kefi, Artvin’de sondaja başladı

Kasım 2009

Yaklaşık bir yıl önce Artvin Projesi 
için Centerra ile anlaşan Kefi Minerals, 
Bakır Tepe Projesi için de yine aynı 
şirketi seçti. Yapılan anlaşma ile 
Centerra iki yıl içerisinde en az 750 
bin USD harcayarak projenin %51 
hissesine sahip olabilecek. 78 km² 
alana sahip olan ruhsat sahasında, ilk 

Kefi Minerals, Bakır Tepe Projesi için Centerra ile anlaştı

Kasım 2009

Kefi’den haberler...
aşamada 3 kuyuda 900 metre sondaj 
planlanmakta. Volkanojenik masif 
sülfit tip polimetalik cevherleşme 
içeren sahada, alterasyon zonundan 
daha önceki çalışmalarda alınan 
numunelerde % 3,6 bakır, 4,6 g/t 
altın, 67 g/t gümüş ve 1,07 g/t çinko 
değerleri tespit edilmişti.

Saray Halı’nın sahibi Necati Kurmel, Adana’nın Aladağ 
ilçesinde 50 milyon USD’ye mal olan krom tesislerini 
hizmete açtı. Kurmel’in sahibi olduğu şirketlerden Ak 
Metal bünyesinde faaliyet gösterecek olan tesisler, yılda 
1 milyon tonluk krom cevherini işleyip 130 bin tonluk 
krom haline getirecek. Elde edilen kromun tamamının 
Çin’e ihraç edildiğini belirten Kurmel’in ilçede kurduğu 
tesiste yaklaşık 800 kişi çalışıyor. İlçede gerçekleştirilen 
tek özel sektör yatırımı olan tesisin yanı sıra Kurmel’in 
şirketlerinden Ak Metal ve Pınar Metal’in iki adet daha 
krom madeni bulunuyor. 

Necati Kurmel’den Aladağ’a krom tesisi…

Ekim 2009

İlki 2007 yılında gerçekleştirilen sempozyumun 
ikincisi 4-6 Kasım tarihleri arasında Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi salonlarında gerçekleştirildi. Organizasyonunu 
Maden Mühendisleri ve Makine Mühendisleri Odalarının 
Zonguldak şubelerinin üstlendiği sempozyum 250 
delegenin katılımıyla gerçekleşti. Sempozyumun 6 
oturumunda toplam 23 bildiri sunuldu. Panelde, ülkemizin 
maden makinaları sektörü ve sorunları tüm yönleriyle ele 
alındı. Ayrıca, 25 firmanın katıldığı Maden Makinaları Sergisi 
sempozyumun ilgi çeken etkinliklerinden oldu.  

2. Maden Makinaları Sempozyumu 
Zonguldak’ta gerçekleştirildi

Kasım 2009

Çeşitli sektörlerdeki yatırımlarıyla bilinen Saran Holding, 
Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde krom madenciliği 
için yatırım yapacağını bildirdi. Krizde krom fiyatlarının 
düşmesini fırsat bilen şirket, gelecek için iyi bir yatırım 
olduğunu belirttikleri krom madenciliği üzerine çalışma 
yapacaklarını bildirdi. 

Saran Holding’den krom yatırımı

Ekim 2009

7



Dünya’dan Haberler

Tayland’ın Sanayi ve Maden Bakanlığı, 
Matsa Resources’ın yeni altın projesini 
oluşturan 11 özel arama ruhsatına onay 
verdi. Yaklaşık 180 km2 alanı kapsayan 
proje, Tayland’ın merkezinde bulunan 
Petchabun şehrindeki Kingsgate 
Consolidated’s Chatree Altın Madeni 
yakınlarında yer almaktadır. Ruhsatlar, 
gümüş ve altın içeren 32 km2’lik bir alanı 
kapsamaktadır.

Tayland, Matsa’nın altın 
projesine onay verdi

Ekim 2009

Hindistan firmaları olan Tata Steel 
ve MMTC, madenlerin geliştirilmesi ve 
fonksiyonel hale getirilmesi amacıyla 
maden işleme sürecini birlikte 
yürüteceklerini açıkladı. Şirketler, 
74:26 oranlı ortak girişimin,  artan 
çelik talebini ve maden endüstrisinin 
gereksinimlerini karşılamak için 
gerekli bir adım olduğunu belirttiler. 
Hindistan’daki çelik üretiminin 2015 
yılında 120 milyon tona ulaşması 

Tata ve MMTC, maden sondajında güçlerini birleştirdi

Ekim 2009

bekleniyor. Dünyanın önde gelen 
demir ve çelik üreticilerinden biri olan 
Tata Steel, maden sondajları, yeraltı 
modelleme, açık ocak maden tasarımı 
ve yönetimi konularında uzman bir 
firmadır. MMTC ise maden, metal, 
değerli metal, kömür, hidrokarbon, 
suni gübre ve agronom hammaddenin 
uluslararası ticaretinde uzmanlaşmış bir 
firmadır.

satarak 1,7 milyar CAD kazandı. Şirket, 
Fording’i satın almak için aldığı borcun 
5,81 milyar USD’lik kısmını geri ödedi 
ve geriye kalan 4 milyar USD borcu 
da 2,7 milyar USD’ye indirdi. Bu yılın 
sonu ve 2010’da tamamlanacak olan 
mal varlıkları satışının ardından, 
kalan borç 1,1 milyar USD’ye düşecek. 
Lindsay, yatırımcılara önümüzdeki 
dönemde daha fazla mal varlığı 
satışında bulunulmayacağını, hatta 
alımlara başlanabileceğini duyurdu. 
Lindsay; “Gündemimizi, orta vadeli 
borcumuzun geri ödemesini 
tamamlamak ve kredi notumuzu 
yatırım yapılabilir seviyeye tekrar 
yükseltmek oluşturmakta.“ diye 
konuştu. Bu ay şirket, programı 
dışında yer alan kimi ödemeleri 
gerçekleştirebilmek için vadeli 
borcun bazı hükümlerinde değişiklik 

Borç ödemeleri, Teck için hala öncelikli
yaptı. Şirket, 2010 ve 2011’in ödeme 
takviminde yer alan 1,1 milyar USD’lik 
borç miktarını, her yıl 600 milyon 
USD azaltmayı planlıyor. Lindsay, 
emtia fiyatları bugünkü seviyede 
devam ettiği müddetçe, oluşacak 
nakit akışıyla şirketin ödemeleri 
hızlandırabileceğini belirtti. Teck, 
31 Aralık 2008’deki %52’lik borç/
özsermaye oranını, bu yılın üçüncü 
çeyreğinde %34’e çekerek ilerleme 
kaydetti. Lindsay, şirketin kömür 
işletmelerindeki azınlık hissesini 
satmaktan vazgeçmediğini ancak 
hemen bir alıcı bulma konusunda 
da üzerlerinde bir baskı olmadığını 
belirtti. Satış anlaşması, ancak  
“gerçekten iyi bir fiyat” teklifi veren, 
“iyi bir ortak” söz konusu olduğunda 
gerçekleştirilebilecek.
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Vancouverlı kuruluş Teck Resources, 
altı ay önceki sıkıntılarını hafifletmiş ve 
rahat bir nefes almış gibi görünüyor. 
Fakat CEO Don Lindsay açıklamasında, 
şirketin orta vadeli borçları tamamen 
ödenmeden ve tekrar yatırım yapılacak 
düzeyde derece sağlanmadan mutlu 
olamayacağını belirtti. Bir yıl önce Ford 
Canadian Coal Trust’ı satın almak için 
9,8 milyar USD borç alan Teck, 2008 
sonlarında hisse senedi piyasasındaki 
olumsuz gelişmeler üzerine, on iki ay 
boyunca elindeki naktin serbest akışını 
sağlamak için uğraştı. Beyan edilen 
tüm satışları gerçekleştirdiğinde, şirket 
ikincil varlıklarının tasfiyesinden 1,6 
milyar USD kazanç elde etmiş olacak. 
Bu yıl nisan ayında, firma ödeme 
şartlarını ve takvimini bankayla 
yeniden müzakere etti  ve Çin hükümet 
fonu  China Investment Corp.’a hisse 
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Birleşik Krallık’taki en büyük kömür 
madenlerinden biri olan Kellingley 
Kömür Madeni, meydana gelen 
işçi ölümü nedeniyle çalışmalarını 
durdurdu. UK Coal şirketinin 
açıklamalarına göre, donanım arızası 
nedeniyle meydana geldiği düşünülen 
ölümün ardından maden on beş 
gün süreyle kapalı kalacak. Bu kaza 
son yıllarda UK Coal’da meydana 
gelen tek ölümlü kaza değil. Birleşik 
Krallık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü şirkete, Welbeck ve Daw 
Mill madenlerinin de içinde bulunduğu 
birbirinden bağımsız meydana gelen 10 
ölümlü kaza nedeniyle dava açılacağını 
bildirdi. Bununla birlikte, Güney 
Afrikalı Harmony Gold Mining, Taget 
Madeni’nde yeraltında mahsur kalan 
iki madencinin kurtulduğunu duyurdu. 
Başka iki madencinin ölümüyle 
sonuçlanan kaza bir göçük sonucu 
meydana gelmişti. Aralarında dünyanın 
en derin ve tehlikeli altın madenlerinin 
de bulunduğu Harmony şirketinin 
madenleri, son 12 ay içerisinde 22 
kişinin ölümüne neden oldu.

Maden kazaları, iş güvenliği 
konusunu gündeme getirdi

Ekim 2009

Nyrstar’a göre çinko sektörü iyileşiyor, gider dengesi 
korunuyor 

Ekim 2009

Dünyanın en büyük çinko üreticisi 
Nyrstar, Çin, Avrupa ve ABD çelik 
endüstrilerinden gelen taleplere 
bağlı olarak çelik piyasasında bir 
iyileşme gözlendiğini ve maliyetlerin 
azaltılmasında bir dengeye 
kavuşulduğunu açıkladı. Nyrstar, çinko 
sektöründe maden üretiminin üçüncü 
çeyrekte, önceki üç aya göre %6’lık bir 
artışla 207.000 tona çıktığını, bununla 
birlikte yılın ilk dokuz ayında yıllık 
oranda %26 gerilediğini belirtti. 2008 
sonlarında başlayıp 2009’un ilk yarısına 
kadar devam eden stokların elden 
çıkartılması işlemlerinin son bulmasıyla,  
çinko sektörü 10 yıldır içinde bulunduğu 
sıkıntılı dönemden çıkmaya başladı. 
International Lead Zinc Study Group’a 

göre,  çelik sektöründeki ilerleme çinko 
taleplerinin artışı açısından da önemli 
bir paya sahip çünkü toplam çinko 
tüketiminin yarısından çoğu çelik 
galvanizleme işlemlerinde kullanılıyor. 
World Steel Association’dan alınan 
verilere göre, dünya ham çelik üretimi, 
ağustostaki %2,5’lik artışın ardından 
Eylül 2009’da aylık %0,5 lik bir artış 
gösterdi. Şirket, galvanizli ve özel 
alaşımlar için gelen taleplerde artış 
görüldüğünü fakat primlerin hala 
baskı altında olduğunu belirtti.Çinko, 
çelik ve benzeri metallerin, korozyona 
uğramalarına karşı önlem amacıyla 
galvanizlenmelerinde kullanılır. 

ve 86.000 tondan fazla kaya taşımıştır.
Şirketin Pazar Projeleri Müdürü 

Hans Konradsson “Deneme sonuçları, 
taşıma kapasitesinin % 9 civarında 
arttığını, yüklenici firmaya daha çok 
kazandırdığını ortaya koymaktadır. 
Ağırlıktaki azalma motor ve yürüyüş 
aksamlarındaki aşınmaları da azaltmıştır.” 
şeklinde beyanatta bulunmuştur.

Yıllar boyunca yüksek dayanımlı 
çeliklerin geliştirilmesi için müşterileriyle 
yakın bir ilişki içerisinde çalışmakta 
olan SSAB, yüksek dayanımlı çeliklerde 
dünyanın lider tedarikçisi olup, yüksek 
teknoloji ürünlerinin yapımı ve tasarımı 
konularında bilgilerini müşterileriyle 
paylaşmaktadır.

Per-Olof Stark, “İlkbaharda dünyanın 
önde gelen damper imalatçılarını 
ziyaret edip, onlara yeni konseptimizi 
sunduk. Çok sayıda olumlu tepkiler almış 
bulunuyoruz.” demiştir.

SSAB damper kasaları için yeni bir konsept geliştirdi 
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Yeni tasarım, daha yüksek aşınma 
dirençli ve darbe dirençli bir ürün için 
gerekli olan çelik özelliklerini en üst 
düzeyde kullanmıştır. 

Şirketin pazarlama, satış ve ürün 
geliştirmeden sorumlu Başkan 
Yardımcısı Per-Olof Stark: “Tasarım, son 
kullanıcılara yüksek taşıma kapasitesi, 
daha hafif boş kasa ağırlığı, düşük 
yakıt sarfiyatı ve daha az ve kısa bakım 
duruşları; imalatçılara ise daha kısa 
üretim süreleri ve daha basit, daha 
ucuz imalat yöntemleri gibi avantajlar 
sunmaktadır.” demiştir. 

Prototip, 2008 
yılından bu yana 
İsveç’in Enköping 
şehri yakınlarındaki 
E18 otoyolunda, bir 
yol inşaatı projesinde 
denenmektedir. Damper 
kasası şu ana kadar 
toplam 820 saat çalışmış 

SSAB, serbestçe asılı bir damper 
kasası için yepyeni bir tasarım geliştirdi. 
Yeni kasa çok daha yüksek bir taşıma 
kapasitesine sahip olmasına karşın 
geleneksel rakiplerine göre yarı ağırlıkta.  
Bu ürün, firmanın yüksek dayanımlı çelik 
uygulamalarını daha da ileri götürme 
arzu ve çabalarının bir örneğini teşkil 
etmektedir.

Hardox 450’den imal edilmiş olan 
prototip kasa, belden kırma bir damperli 
araçta kullanılmıştır. U-formundaki 
serbestçe asılı damper kasa tasarımı 
geleneksel kasalara göre yarı ağırlıktadır. 
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Çin Devleti’ne ait enerji şirketi 
Huadian Power,  kömür madenciliği 
şirketlerinin rezerv sağlamasını 
garanti altına almak için harekete 
geçti. Huadian Power, Xinkuang 
Mongolia Power altındaki Mongolia 
Fucheng Madenciliğin %35 hissesine 
73 milyon USD karşılığında sahip 
olacak. Huadian Power bunun yanında, 
Mongolia Ertuokeqianqi Changcheng 
Madenciliğin %25 hissesini 26,4 milyon 
USD karşılığında satın aldı. Fucheng 

Çinli elektrik şirketi kömüre yatırım yapıyor

Ekim 2009

madencilik her yıl 1,2 milyon ton 
üretim yapmakta, bunun yanında 
Changcheng Madencilik ise 600.000 
ton üretim yapmaktadır. Yapılan 
anlaşmada Huadian Power, Fucheng 
Madencilikten ve Changcheng 
Madencilikten toplam 2 milyon ton 
kömür alacak. Geçtiğimiz senelerde 
Huadian Power, 1,35 milyon ton kömür 
çıkarma kapasitesine sahip Shanxi 
Madenciliğe ait 2 madenin %70’ini 
satın almıştı, ayrıca geçtiğimiz eylülde 

yıllık kömür üretimi 5,8 milyon ton 
olan Ningxia Yinxing kömür şirketinin 
%45 hissesine sahip olmuştu. Huadian 
Power’ın şu anki yatırımları 2010 yılının 
ikinci yarısında kömür santrallerinin 
gereksinimlerinin %7’sini karşılayacak 
durumda. Şirket bu yatırımları 
büyüterek 2013 yılında santrallerinin 
kömür gereksinimlerinin %30‘unu 
karşılamayı hedefliyor. Bu gereksinim 
ise senelik net 30 milyon ton kömüre 
karşılık gelmektedir.

Rio Tinto ve CODELCO, yeni 
nesil bakır madenciliği ve proses 
teknolojisi geliştirme programını 
birlikte yürütecekler. Río de Cobre 
(Bakır Nehri) anlaşması kapsamında 
yeni nesil açık ve derin yer altı 
madenlerinde enerjiyi daha etkili 
kullanan, mevcut teknolojilerden 
daha güvenli ve ucuz üretim maliyeti 
olan yeni yollar bulmaya çalışacaklar. 
Amaçlardan biri de madenlerin 
çevreye etkilerini en aza indirmek. 
Anlaşma kapsamında sadece yer 
altı madenciliği, yüzey madenciliği 
ve bakır cevheri kazanımı konuları 
yer alacak. Rio Tinto başkanı Tom 
Albanese’nin açıklamalarına göre 
Rio Tinto’nun geleceğin madeni 
çalışmaları ve CODELCO’nun bakır 
teknolojisi uzmanlığının birleşimi ile 
iki şirket birlikte, artan bakır ihtiyacına 
çözümler bulmaya çalışacak.

Rio Tinto ve CODELCO 
teknoloji geliştirme 
konusunda ortaklık yaptı

Kasım 2009

Amerikan kökenli şirket Newmont, 
Peru Yanacocha altın madeninde 
önümüzdeki birkaç yıl boyunca, 
istikrarlı bir şekilde, 1,8 milyon ons ile 
1,9 milyon ons arasında altın üretimi 
yapmayı planlıyor. Newmont ve 
Perulu ortağı Buenaventura tarafından 
işletilen Yanacocha altın madeni, 2008 
yılında 1,8 milyon onsluk altın üretimi 
yapmıştı. Newmont’un Güney Amerika 
işletmeleri başkan yardımcısı Carlos 
Santa Cruz’un bildirdiğine göre 2009 
üretiminin de 2008 rakamlarına yakın 
olması bekleniyor ve önümüzdeki 
yıllarda da 1,8 milyon ons ile 1,9 milyon 
ons arasında üretim gerçekleştirilmesi 
hedefleniyor. Bununla birlikte 
Buenaventura’nın başkanı Roque 
Benavides’in geçen ayki üretimde elde 
edilen düşük cevher değerleri nedeniyle 
2010 yılı üretiminde beklenen  %25’lik 
düşüş açıklamaları, Carlos Santa Cruz’un 
açıklamalarıyla farklılık gösterdi.

Newmont, Peru’daki altın 
madeninde istikrarlı bir 
üretim hedefliyor

Kasım 2009

Güney Afrika’nın maden üretiminde 
bu sene, meydana gelen maden 
kazaları ve grevler dolayısıyla, Statistics 
South Africa (Güney Afrika İstatistik) 
rakamlarına göre, önceki yılın eylül ayı 
rakamlarına kıyasla %15,9’luk düşüş 
meydana geldi. Bu düşüşe asıl neden 
olarak platin grubu mineral (PGM) 
üretiminin azalması gösterildi. Eylül 
ayında rodyum, paladyum, platin ve 
iridyumu da içeren PGM üretiminde 
%38,9, altın üretiminde %9,3 ve elmas 
üretiminde %28,8’lik bir düşüş yaşandı. 
Bu düşüşlerden ayrı olarak da kömür 
üretiminde %4,4’lük bir artış gözlendi. 
Dünya platin ihtiyacının %25’ini 
karşılayan Impala Platin Madeni’nde 
de üretim, Rustenburg Madeni’nde 
meydana gelen grev nedeniyle 
düşüş gösterdi. Güney Afrika, platin 
üretiminde dünya sıralamasında en üst 
sıradaki yerini halen korumaktadır.

Güney Afrika’da maden 
üretimi %15,9 oranında 
azaldı

Kasım 2009
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Dünyanın en büyük elmas işleme 
merkezlerinden biri olan Hindistan 
şehri Surat’ta, işlenmemiş elmas kıtlığı 
yaşanıyor. Elmas madencileri mallarını 
geri çekerek, bu sene mart ayından 
bu yana %30luk bir artış yaşanan 
fiyatları aynı seviyede tutuyorlar. 
Surat, Çin’den gelen yeni siparişler ile 
yeni yeni toparlanmaya başlarken, arz 
seviyesi hala yeterli düzeyde değil. Bu 
ekonomik düşüş Rio Tinto, BHP, De Beers 
ve diğer büyük elmas madencilerinin 
işlenmemiş elmas üretimini azaltmasına 
neden oldu. De Beers işlenmemiş 
elmas üretimini, 2009’un ilk çeyreğinde 
%90 azalttı. Sonuç olarak, talebin arzı 
geçmesi, işlenmemiş elmas fiyatlarında 
değişkenliğe yol açıyor.

Elmasa artan talep nedeniyle 
stoklar azalıyor

Kasım 2009

BHP Billiton ve Norilsk Nickel, 2015’te, 
Rus Arktiği’nde kömür madenciliği 
yapacaklar. İki şirket, Kara Denizi’nde 
bulunan Dikson Limanı yakınlarındaki 
Syradasai Madeni’nden kömür cevheri 
çıkaracaklarını söylediler. Norils’in 
taşıma departmanı, üretim geliştirme 
müdürü Nikolai Matyushenko’dan 
alınan bilgiye göre 2015’ten itibaren iki 
şirket de öncelikli olarak yıllık 8 milyon 
tonluk üretim yapacak ve bu rakam 
12-15 milyon tona ulaşacak. Syradasai 
Madeni’ndeki proje, işlemci birimin ve 
enerji santralinin geliştirilmesini içeriyor. 
İki şirket ayrıca 70.000 dwt kapasiteli 
gemilerin girişine olanak sağlayabilecek 
bir nakliye terminali inşa etmeyi 
düşünüyor. Kaynaklar konusunda henüz 
bir bilgi verilmemiştir.

BHP ve Norilsk, Rusya’da 
kömür çıkaracak

Ekim 2009

Nijerya, özellikle altın alanında 
Çin merkezli şirketlerle ilişkilerini 
geliştirip, madencilik sektörünü 
büyütmek istiyor. Madencilik ve 
Çelik Geliştirme Bakanı Diezani 
Alison – Madueke’nin dediğine 
göre Nijerya Hükümeti, ülkenin 
madencilik sektöründe ilerlemesini 
ve büyümesini sağlayacak yerli ve 
yabancı ortaklar bulmaya çalışıyor. 
Alison’ın açıklamalarına göre 
birçok genç madencilik şirketi, 
araştırmalarında beklediklerinden 
daha yüksek kalite altın verimliliği 
yakaladıklarını bildirdiler.

Nijerya, Çin ile ilişkilerini 
geliştirmeye çalışıyor

Kasım 2009

Tournigan Enerji, Doğu Slovakya’da 
bulunan Kuriskova uranyum yatağında NI 
43-101 uyumlu bir önfizibilite çalışması 
uygulamak üzere Amerikan şirketi Tetra 
Tech ile bir sözleşme imzaladı. Çalışmada, 
molibdenden ve uranyumdan yan 
ürün kazanımını en yüksek seviyeye 
taşıyabilmek için Kuriskova yatağından 
alınan örneklere metalurjik test 
uygulanacak. Kanadalı uranyum arama 
şirketi, bu çalışmanın parçası olarak 
5000 m’lik bir sondaj programı başlattı. 

Tournigan, uranyum yatağında önfizibilite çalışması 
başlatıyor

Ekim 2009

Bu program, bu yıl ve gelecek yılın 
başlarında yürütülecek olan sondaj 
çalışmaları için bir taslak oluşturulmasına 
olanak sağlayacak. Çalışmanın sonuçları, 
yatağın maden tekliflerine, alt yapı 
gereksinimlerine ve süreç akım şemasına 
ilişkin bilgi verecek. Çalışma, rezervleri, 
proje ekonomisini, sermaye ve işletim 
giderlerini belirlemede de önemli bir 
rol oynuyor ve projenin çevreyle ve izin 
koşullarıyla ilgili bölümlerini ele alıyor.

İran Madenleri ve Madencilik 
Endüstrisi Geliştirme ve İyileştirme 
Organizasyonu’nun (IMIDRO) 
açıklamalarına göre, önümüzdeki 
yılın mart ayına kadar toplam 3,1 
milyar USD değerinde 20 büyük 
maden projesi hayata geçirilmiş 
olacak. IMIDRO yöneticisi Ahmad-
Ali Harati-Nik’in dediğine göre sekiz 

İran, toplam 3,1 milyar USD’lik madencilik projelerine başladı

Kasım 2009

proje başlamaya hazır durumda ve 
önümüzdeki dört yıl içinde çelik 
üretiminin ciddi miktarda artmasının 
beklenmesi nedeniyle demir üretiminin, 
ülkenin ihtiyacını karşılayabilir duruma 
gelmesi gerekli. IMIDRO sekiz anahtar 
şirketten oluşmakta ve 55 işletme bazlı 
yan kuruluş bakır, alüminyum ve çelik 
üretimi yapmaktadır.

Çin’in Zhongchuan International 
Mining ve Taiji Resources şirketleri, 
denizaşırı yatırımcı olarak, Kanada’nın 
Saskatchewan eyaleti sınırlarında 
potas aramalarına başladı. 
Saskatchewan hükümeti, Zhongchuan 
şirketine araştırma izinlerini 2008’in 
eylül ayında vermişti. Zhongchuan’ın 
Kanadalı kuruluşu Canada Jiuyi, 
Saskatoon şehri yakınlarında, 96 
km2’lik alanda sondaj ve sismik 
testler yapıyor. Eğer araştırma bölgesi 
geliştirilebilirse şirketin yıllık 3 milyon 
ton potas üretebileceği düşünülüyor. 
Yapılan anlaşmalarla Zhongchuan 
dört yıl boyunca potas araması 
yapabilecek ve bu süreyi uzatmak için 
de başvurabilecek. Taiji Resources’ın 
da bölgede halen aktif arama izinleri 
bulunuyor. Çin halen dünyadaki en 
büyük potas ihracatçısı durumundadır. 
Potas, bitkilerin büyümesi için en 
önemli mineral olarak değer kazanıyor.

Çin kökenli şirketler, Kanada’nın 
potas potansiyelini araştırıyor

Ekim 2009
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Bitkilerle Madenler Bulunabilir mi? 
Biyojeokimyasal (Bitki Jeokimyası) prospeksiyon nedir?

Yaygın uygulama 
alanları 

göz önüne 
alındığında, 

biyojeokimya 
denilince 

akla ilk gelen 
‘bitki’lerdir.

Biyojeokimya terimi ilk olarak Vernadsky 
(1926) tarafından kullanılmış, ilgili 
çalışmada yeryüzü tanımlanmış, 

ancak jeokimyadan bahsedilmediği gibi 
yaşamın jeokimya üzerindeki etkisi de 
tanımlanmamıştır. 1930’lu yıllarda ilk 
biyojeokimya laboratuarı eski Sovyetler 
Birliği’nde kurulmuş ve burada ilk çalışmalara 
başlanmıştır. Ancak gerçek anlamda yapılan 
ilk çalışma Hutchinson (1950) tarafından 
yapılan tez çalışmasıdır. Bu çalışmada kayaların 
aşınması ve erozyon gibi süreçlerle fosfat 
ve azotun akarsulara karıştığı, buradan da 
okyanuslara taşındığı ve bu ortamda da 
diğer elementlerle birlikte depolandığı 
belirtilmiştir. Bunun yanında denizlerden 
karalara taşınımın jeolojik hareketlerden 
başka, balıkçılık ve balık yiyen deniz 
kuşlarının dışkıları yolu ile gerçekleştiği, çeşitli 
ortamlarda bulunan elementlerin bir şekilde 
kara ve deniz canlıları ile ilgili olacağı (kuş 
ve balık fosillerinin kemiklerinde bulunan 
fosfat vs.nin yeryüzü hareketleri ile doğaya 
karışabildiği) vurgulanmıştır. Daha sonraları 
yapılan çalışmalarda yeryüzündeki yaşamın 
tanımlanmasında, kimyasal kompozisyonun 
da çok önemli olduğu vurgulanmış, canlıları 
kullanarak yerin gizemlerinin ortaya çıkarılması 
çalışmaları da hız kazanmıştır. 

Bugüne kadar başta bitkiler olmak üzere 
kuşlar, köpekler ve mikroorganizmalar 
(jeomikrobiyoloji) kullanılarak maden 

Yrd. Doç. Dr. Zeynep ÖZDEMİR
Mersin Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
zozdemir@mersin.edu.tr

yatakları saptanmaya çalışılmıştır. Yaygın 
uygulama alanları göz önüne alındığında, 
biyojeokimya denilince akla ilk gelen 
‘bitki’lerdir (fitojeokimya, bitki jeokimyası). 
Bitkilerin adeta sığ sondaj yapar gibi 
yeraltından bilgi getirmesi, bir bitkinin yalnızca 
bir organı için kimyasal analiz yapılarak maden 
yataklarının bulunabilecek olması konuyu daha 
da ilginç hale getirmiştir.

1950’li yıllarda Kovalevski ‘bariyer etkisi’ 
kavramını ortaya atarak bütün bitkilerin 
her mineralizasyona rehber olamayacağını 
belirtmiştir. Gerçekten de yapılan çalışmalarda 
bitkilerin ancak % 5’inin topraktaki elementleri 
doğrusal olarak alabileceği saptanmıştır. Bu 
bitkilerin, maden yataklarının saptanmasında 
kullanılabileceği belirtilmiş ve bu bitkilere 
belirtgen (indikatör) bitkiler denmiştir. 
Bitkilerin gözlemi yapılarak bunların gömülü 
cevhere rehber olarak kullanılmasına 
(bitkilerde normal hallerine göre morfolojik 
ve fizyolojik değişikliklerin gözlenmesi) 
jeobotanik prospeksiyon, sistematik 
olarak toplanan bitki örneklerinin kimyasal 
analizlerinin yapılarak cevher aranmasına 
da biyojeokimyasal (fitojeokimya veya bitki 
jeokimyası) prospeksiyon denilmektedir. 
Dünyada 1965 yılından itibaren yaygın 
olarak kullanılmaya başlanan bu yöntemlerle 
yirmi beş yıllık süre içerisinde doksandan 
fazla maden yatağı keşfedilmiştir. Başta Au 
olmak üzere Fe, Cu, Zn, Mn, Ni, Co, Cr, U, 
Pb, B ve benzeri kırk beşten fazla elementin 
oluşturduğu maden yataklarının keşfedilmesi 
için saptanmış belirtgen bitkiler literatürde 
bulunmaktadır.

Belirtgen Bitkilerin Saptanması
Şekil 1’de görüldüğü gibi doğadaki besin 

döngüsünde, ortamda bulunan elementin bir 
ortamdan diğer bir ortama geçmesi hiç de 
zor değildir. Bitkiler diğer canlılar gibi pek çok 
elementi bünyelerine alabilmekte ve bilinen 92 
elementin 60 tanesini de değişik organlarında 
bulundurabilmektedirler. Gelişimleri için 
ise bitkinin türü, yaşı, iklim koşulları, besin 
ihtiyaçları, toprakta alabilecekleri kadar 
elementin hazır bulunması, toprağın özelikleri 
(kimyasal, fiziksel ve biyolojik), kök gelişimi, 
bitki köklerindeki reaksiyonlar, bitkilerde 
hareket ve depolanma ve uygulanan çeşitli 
tarımsal yöntemler gibi pek çok özellik önemli Şekil.1. Doğadaki besin döngüsü
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olabilmektedir. Her bir bitkinin ve elementin kendine has 
özellikleri göz önüne alındığında, bitkilerin elementleri 
bünyelerine alabilmelerinde, her birinin diğerinden tamamen 
farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu mekanizmaları çözmek 
çok zor olmakta ve ortamda bir başka elementin bulunması 
veya bulunmaması başka bir elementin alımını azaltmakta 
veya artırmaktadır. Toprakta aşırı miktarda elementin 
bulunması bitkilerin bünyelerine fazlaca element almasına 
neden olacağı gibi toprak pH’ının 3-4 arasında olması 
bitkilerin topraktan element alımını kolaylaştırmaktadır. 
Toprakta ne kadar element olursa olsun eğer pH 3-4 arasında 
değilse bitki bu elementi bünyesine alamamakta, belki 
de o element eksikliğinden dolayı morfolojik ve fizyolojik 
değişikliğe uğramakta, hatta ölebilmektedir (Şekil 2). Ancak 
bu özellik bir istisna olarak Manganez (Mn) için geçerli 
değildir. Toprakta 60 ppm’den az Mn bulunması durumda pH 
3-4 arasında ise bitkiler Mn’yi bünyelerine alabilmekte, 60 
ppm’den fazla olması durumunda ise pH önemli olmamakta 
ve her koşulda bitkiler Mn’yi bünyelerine alabilmektedirler.

Şekil 2 ve 3’te görüldüğü gibi bitkiler elementleri makro (Zn, 
Mn, Fe gibi) ve mikro (Cu, Pb, Cr gibi) elementler olarak almakta 
ve bunun belli bir düzeyi bitki gelişimi için gerekli olmaktadır. 
Belli bir düzeyden sonra toprakta fazla element olmasına 
rağmen bitki bunları bünyesine alamamaktadır (etkisiz düzey). 
Ancak toprakta aşırı miktarda element olduğunda ise bitki, 
bünyesine çok az veya çok fazla element alarak ölmekte ya 
da morfolojik ve fizyolojik değişikliklere uğrayarak yaşamına 
devam etmektedir.  Eğer yaşamlarına devam edebiliyorlarsa da 
jeobotanik prospeksiyonda kullanılmaktadırlar.

Ortamdaki elementleri bünyesine doğrusal olarak 
(zenginleştirme faktörü 1, çoğunlukla toprak değerleri daha 
fazla miktarda olmalı) alabilen bitkiler belirtgen (indikatör) 
bitkiler olarak tanımlanmaktadır. Ancak bazen topraktaki 
element miktarını bünyesinde birkaç kat (ya da daha da fazla) 
biriktirebilen bitki türleri de bulunmaktadır. 
Bu bitkiler de akümülatör bitkiler olarak 
adlandırılmaktadır (Şekil 4a belirtgen bitki, 4b 
akümülatör bitki). Örneğin Nikel (Ni) elementi 
çoğu bitkinin bünyesinde 18-51 ppm kül 
ağırlık düzeyindedir (Kuru ağırlık üzerinden 
1,5 ppm, genel olarak kül değeri kuru ağırlığın 
20-40 kat arası değerde olabilmektedir). Ancak 
Alyssum bitkisinin  % 1 düzeyinde Ni biriktiren 
türleri de bulunmaktadır. Alyssumun dünyada 
yüz yirminin üzerinde türü bulunmakta ve 
Türkiye’de ise bu türlerden bazıları doğal 
olarak yetişmektedir. Bu türler içerisinden 
belirtgen ve akümülatör olanlar yaygın 
olarak biyojeokimyasal prospeksiyonda 
kullanılmaktadır. Akümülatör ve belirtgen 
bitkiler mutlaka topraktaki değerleri bitkiye 

Şekil.2. Topraktaki elementlerin bitkilere geçişi (yetersiz ve toksik düzey)

Şekil.3. Makro ve mikro elementlerin bitkilere geçişi

yansıtmak durumundadırlar. Ancak Şekil 4c’de görüldüğü 
gibi topraktaki artan miktara rağmen bitkilerin sabit olarak 
elementleri bünyelerine alması ve toprakta belli miktarda 
bulunan elementi bünyelerine aşırı miktarda almaları toksik 
etki yaratması sebebiyle biyojeokimyasal prospeksiyon için 
bir değer taşımamaktadır. Aynı şekilde toprakta azalan ve 
artan element içeriğine rağmen bitki etkilenmiyorsa yani 
bünyesine almıyorsa, bu bitki türleri de istatistiksel olarak 
bir anlam taşımadıkları için biyojeokimyasal prospeksiyonda 
kullanılmazlar. A. muralle, A. peltaroides, A. floribindum Mersin 
- Fındıkpınarı yöresinde saptanmış akümülatör bitkilerdendir. 
Bu Alyssum bitki türleri, eğer yetişiyorlarsa, dünyanın her 
yerinde Ni-Co yataklarının aranmasında kullanılabilir.

i



Biyojeokimyasal Anomaliler
Toprakta bulunan elementlerin 

bitkilere geçerek (anormal miktarda) 
anomali değerler oluşturabilmesi için 
gerekli etmenler aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir:

1. Bitki türleri arasındaki fark: Bir 
bitki türü bir elementi bünyesinde 
fazlaca biriktirirken, diğeri 
biriktirmeyebilir.

2. Bitki organları arasındaki fark: 
Bitkinin dalı bir elementi biriktirirken, 
yaprağı biriktirmeyebilir ya da çiçekleri başka bir elementi 
biriktirebilir.

3. Bitkinin yaşı: Genel olarak genç bitkiler elementleri fazla 
biriktirdikleri halde yaşlı bitkiler daha az biriktirirler.

4. Bitki kökünün gidebildiği derinlik: Yüzeydeki element 
konsantrasyonunu kökleri yüzeyde yayılan bitkiler, derindeki 
element konsantrasyonunu kökleri derine uzanan bitkiler yansıtır.

5. Toprakta bir elementin bulunması ya da bulunmaması 

 Resim 1. Ön planda Populus nigra L, arka planda Salix sp. 

(yaprakları Mn için, dalları Cu için belirtgen) Resim 2. Puccinellia intermedia (Schur) Janchen (Dalı B için belirtgen)

Resim 3. Genista aucheri Boiss (Dalı B için, yaprağı Li için belirtgen) Resim 4. Pinus nigra Arn. (yaprağı B ve Li için, dalı Sr için belirtgen)

Şekil.4. Topraktaki element içeriği ve bitki arasındaki istatistiksel ilişki
 (a: akümülatör bitki, b: belirtgen (indikatör) bitki, c:önemsiz bitki)

1716



bitkiler tarafından bir başka elementin alımını kolaylaştırır 
veya zorlaştırır.

6. Topraktaki pH: Genel olarak toprak pH’ı 3-4 arasında ise 
bitkiler tarafından element alımı kolaylaşır.

7. Toprakta elementlerin uygun formda olması: Fe, Cu, Mn, Zn 
vs. çoğunlukla (+ 2) formunda ise bitkiler tarafından alınabilir.

Ayrıca saptanan anomalinin nedeninin ne olduğunun, yani 
bir maden yatağı mı yoksa bir çevre kirliliği mi olduğunun 
bilinmesi, olası yanlış yorumların yapılmasını engelleyecektir.

Bitki ve Toprakların Kimyasal Analize Hazırlanması
Araziden sistematik olarak toplanan bitki ve toprak 

örnekleri laboratuvara getirilerek bitkilerin bir kısmı 
sistematik tanımlama için preslenirken, diğer bir kısmı 
yıkanıp saf sudan geçirildikten sonra 80 °C’de etüvde 10 
saat kurutulur. Topraklar da aynı şekilde kurutulur ve daha 
sonra saptanacak elemente göre literatürden uygun kimyasal 

analiz yöntemi seçilerek analize hazırlanır. Örneklerde 
element analizi için çoğunlukla AAS, ICP-MS gibi cihazlar 
kullanılmaktadır. Ancak bor gibi bazı elementlerin analizinde 
spektrometre kullanılmaktadır. 

Saptanan analiz sonuçları uygun istatistiksel yöntemlerle 
değerlendirilerek, toprak ve bitki arasındaki ilişki incelenerek, 
saptanacak korelasyon katsayısına (r) göre bitkinin belirtgen 
mi akümülatör  mü (saptanan r değeri, teorik r değerinden 
büyük olmalıdır) yoksa topraktaki değeri yansıtmayan 
önemsiz bir bitki türü mü (saptanan r değeri teorik r 
değerinden küçük olmalıdır) olduğu saptanabilir.

Bazı Belirtgen Bitki türleri
Elazığ-Maden bölgesindeki Ergani bakır işletmelerinde, 

fabrika atığının biriktirildiği yerde atığa rağmen kendi 
kendine yaşamaya başlayan belirtgen bitkiler Resim 1’de 
verilmiştir. Türkiye’de saptanan diğer bazı belirtgen bitki 
türleri Resim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12’de verilmiştir.

Resim 5.  Euphorbia hirsuta L. (Yaprağı Sr için belirtgen) Resim 6. Gypsohila perfoliata L.  (Dalı Mn için belirtgen) 

Resim 7.  Juniperus oxicedrus L. subsp. (yaprağı Sr için belirtgen)
Resim 8. Melilotus alba (Medikus) (yaprağı ve dalı Cu için, 

yaprağı Cr, Mn ve Zn için belirtgen)
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Resim 9.  Xanthium strumarium L.(yaprağı ve dalı Cu, dalı Fe için belirtgen) Resim 10. Arundo donax  L. (yaprağı ve dalı Zn için, yaprağı Fe için belirtgen)

Resim 11. Eucalyptus grandis Hill ex Maiden (yaprağı Mn ve Fe için belirtgen)

Resim 12. Vincetoxicum parviflorum (Torr.) A. Heller 

( yaprağı Mn için belirtgen)
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Sonuçlar ve Öneriler
Dünya’da, biyojeokimyasal çalışmalar 1965’ten bu yana 

hızla genişletilerek yürütülmesine rağmen ne yazık ki 
Türkiye’de bu çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bunun 
en büyük nedeni de biyojeokimyasal çalışmaların yeterince 
bilinmemesi olabilir.

 Madenlerin bulunması ve o maden yatağının 
işletilebilirliğinin belirlenmesi çok ciddi bir iştir. Bu anlamda 
maden aramaları titizlikle yapılmalıdır. Biyojeokimyasal 
çalışmalar da jeolojik ve jeofiziksel çalışmalarla birlikte 
yürütülmelidir. Ancak bu şekilde, keşfedilecek olan yatakların 
rezervlerinin sınırları daha doğru çizilebilir.  Pek çok 
araştırmaya yol gösterici olabilecek, yönlendirici ve ayrıntılı 
jeokimyasal prospeksiyon çalışmalarının daha doğru olmasını 
destekleyecek, ucuz, avantajlı, adeta sığ sondaj yapar gibi 
kolay olan bu yöntemin daha fazla çalışılması önerilebilir. 

Aşağıda, belirtgen bitkilerle neler yapılabileceği sıralanarak 
bunların ne kadar önemli oldukları vurgulanmaktadır:

1.  Bazı elementlerce zengin olduğu bilinen bölgelerde 
(çoğunlukla bitki-toprak olmak üzere, bitki-kayaç, bitki-
su, bitki-başka bir organizma ve benzeri ilişkiler kimyasal 
analizler sonucu istatistiksel olarak incelenerek) belirtgen 
bitkilerin saptanması,

2. Saptanan belirtgen bitkilerle bilinmeyen maden 
yataklarının keşfi,

3. Saptanan belirtgen bitkiler ile çevre kirliliğinin 
belirlenmesi,

4. Saptanan belirtgen bitkilerin çevre kirliliğinin olduğu 
bölgelere ekilerek ortamın temizlenmesi,

5. Toprakta dağınık halde bulunan kıymetli elementlerin 
belirtgen bitkilerle toplanması.

Bu bilgilerin ışığında, ülkemizde biyojeokimyasal prospeksiyon 
çalışmalarının artması ekonomimize artı değer katacaktır.



Şekil.1. Uzaktan algılama sürecinin basitleştirilmiş gösterimi

Madeni Uzaktan Algılamak

Uzaktan 
algılama, en 

genel anlamıyla 
fiziksel bir temas 

olmaksızın 
gözlenen 

cisimden bilgi 
elde edilmesidir. 
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Uzaktan algılama, en genel anlamıyla 
fiziksel bir temas olmaksızın gözlenen 
cisimden bilgi elde edilmesidir. 

Atmosferde ya da uzayda konumlandırılmış 
algılayıcılar sayesinde yerdeki cisimler 
hakkında bilgi sahibi oluruz. Uçağa monte 
edilmiş kamera sistemleriyle elde edilen 
hava fotoğrafları ve uydulara ya da uçaklara 
yerleştirilmiş elektronik tarayıcılar-algılayıcılar 
sayesinde oluşturulan sayısal görüntüler, 
yeryüzündeki cisimlerden veri elde etmemizi 
sağlar.

Günümüzde bütün dünyada rutin olarak 
maden arama çalışmalarında kullanılan uzaktan 
algılama teknikleri, madenciliğin yanı sıra 
jeoloji, meteoroloji, ziraat, şehircilik, oşinografi, 
çevre, haritacılık ve askeri amaçlı çalışmalar için 
de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Uzaktan algılamada veri toplama sistemleri 
temel olarak ikiye ayrılır. Bunlar pasif 
algılayıcıya sahip sistemler ve aktif algılayıcılı 
sistemlerdir. Doğal enerji kaynağı (Güneş) 
kullanan algılayıcılar ‘pasif ’, sistemin kendi 
yaydığı enerjiyi kullanarak algılama yapan 
algılayıcılar ise ‘aktif ’ olarak isimlendirilir. 

Yerbilimlerinde kullanılan başlıca pasif 
algılayıcılı sistemler Landsat (MSS, TM, ETM), 
Terra (Aster), Spot, Ikonos ve Quickbird 
uydularıdır. Radarsat ve Jers-1 gibi uydular 
da üzerlerinde radar algılayıcı bulunan aktif 
sistemlere başlıca örneklerdir.

Görüntülerin maden aramacılığında 
kullanımına geçmeden önce nasıl 
oluşturulduğunu ve özelliklerinin ne olduğunu 
anlamak önemlidir.

Uzaktan Algılamada Görüntü Nedir ve 
Nasıl Oluşturulur?

Uzaktan algılamada görüntünün 
oluşturulma süreci genel olarak şöyle 
özetlenebilir (Şekil 1):

Görüntünün oluşturulabilmesi için  »
öncelikle elektromanyetik enerji yayan bir 
kaynak gereklidir. Bu kaynak daha önce de 
bahsedildiği gibi doğal ya da yapay olabilir.

Kaynaktan yayılan enerji yere ulaşmadan  »
önce atmosferle etkileşime girer ve enerjinin 
bir kısmı atmosferde saçılır.

Yere ulaşan enerji, yüzeyin ve ışınımın  »
özelliğine göre yüzeyle etkileşime girer.

Yayılan, yansıyan ya da saçılan enerji,  »
uzayda ya da atmosferde konumlandırılmış bir 

algılayıcı sistem tarafından kaydedilir.
Farklı dalga boylarına ait bilgileri  »

içeren kaydedilmiş bu enerji verisi yer 
istasyonuna aktarılır.

Son olarak veri işlemden geçirilir  »
ve görüntü oluşturulur. Elde edilen 

bu görüntüler uygun yazılımlar 
aracılığıyla araştırmacı 

tarafından işlenir, yorumlanır 
ve coğrafi bilgi sistemleriyle 

birlikte amaca yönelik 
olarak kullanılır.

Hava fotoğrafları ise ışığın (enerjinin), sayısal 
algılayıcılardan farklı olarak uçağa monte 
edilmiş kameralar aracılığıyla ışığa duyarlı 
film üzerine düşürülmesiyle elde edilir. Hava 
fotoğrafları siyah-beyaz, renkli ya da kızılötesi 
özellikte olabilir.

Algılayıcı sistemler, elektromanyetik tayfın 
(Şekil 2) çeşitli dalga boylarına ait enerji 
verilerini toplarlar. Uydu görüntüsünde 

farklı dalga boyu aralığına sahip bu veriler 
‘bant’ adı verilen dosyalarda saklanır. Bantlar 
görüntünün tayfsal çözünürlüğünü ifade eder. 
Bir görüntüde bant sayısı ne kadar fazlaysa 
elde edilen bilginin miktarı da o oranda artar. 
Örneğin bir Landsat-7 görüntüsü 8 banta 
sahipken, Terra-Aster görüntüsü 14 banta, EO-
1-Hyperion görüntüsü ise 220 banta sahiptir. 
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Görüntünün sahip olduğu 
bant sayısı kadar, mekansal ve 
radyometrik çözünürlüğü de 
önemlidir. ‘Mekansal çözünürlük’, 
görüntüyü oluşturan en küçük 
birim olan kare şeklindeki 
pikselin yer üzerinde ne 
kadarlık bir alana karşılık 
geldiğini gösterir. Örneğin 30 m 
çözünürlüğe sahip bir görüntüde 
her bir piksel 30mx30m’lik bir 
alana karşılık gelir. Bir pikselin 
temsil ettiği alan küçüldükçe, 
mekansal çözünürlük yani detay 
artar. ‘Radyometrik çözünürlük’, 
görüntünün içerdiği bilginin 
ifadesidir ve değeri bit adı 
verilen veri birimidir. 8 bit bir 

Kayaçların ve içerisinde yer alan minerallerin belirli bir 
yansıma değeri vardır (Şekil 4). Bu yansıma değeri o mineral 
ya da kayacın tayfsal imzası olarak nitelendirilir. Kayaç ya da 
mineral, belirli dalga boyundaki elektromanyetik enerjiyi 
soğurur ya da yansıtır. Buna göre aranacak madenin tayfsal 
özelliğine göre görüntü ve bant seçimi yapılır ve madenin 
yoğunlaştığı yerler belirlenmeye çalışılır.

Görüntü işleme sürecinde öncelikle atmosferik gürültüler 
filtrelenir ve 
gerekli geometrik 
düzeltmeler 
yapılarak görüntü 
işlenmeye hazır hale 
getirilir. Sonrasında 
çeşitli kontrast 
uygulamaları, 
filtreleme ve 

Şekil.2. Elektromanyetik enerji tayfı

görüntü 2’nin 8. kuvvetidir yani 256 sayısal değer içerir. 
Radyometrik çözünürlük arttıkça sayısal değer aralığı dolayısıyla 
görüntülenen renk sayısı artar.

Uydu, yörüngesi boyunca yer üzerinde dönerken 
algılayıcının gördüğü-taradığı alanın genişliğine de 
‘şerit genişliği’ denir. Şerit genişliği aynı zamanda tek bir 
görüntünün kapsadığı alandır. Landsat-7 görüntüsünün şerit 
genişliği 185 km, Terra-Aster görüntüsünün ise 60 km’dir (Şekil 3).

Görüntülerle ilgili bu temel bilgilerden sonra uzaktan 
algılamanın maden arama çalışmalarında nasıl kullanıldığına 
bakabiliriz.

Uzaktan Algılamanın Maden Aramalarında Kullanımı
Görüntüler, maden arama çalışmalarında maden 

yataklarının yoğunlaştığı yerler olan fayların-kırıkların 
ve genel olarak jeolojinin haritalanmasında ve tayfsal 
imzalarından yararlanılarak mineral zenginleşmesine sahip 
kayaların belirlenmesinde kullanılır.

Şekil.4. Alterasyon minerallerinin 2,0 ile 2,5 µm aralığındaki 
laboratuar spektrumları (Sabins 1999)

Şekil.3. Maden arama çalışmalarında sıklıkla kullanılan sistemlerin teknik özellikleri



renkli görüntü oluşturma teknikleri kullanılarak görüntü 
zenginleştirilir. Son aşama ise bant oranlaması, birincil 
bileşen analizi ve görüntü sınıflama yöntemleri gibi 
tekniklerin kullanılmasıyla görüntüden bilgi çıkartılmasıdır.

Maden arama çalışmalarında ihtiyaca göre çeşitli uzaktan 
algılama görüntüleri kullanılır. Landsat görüntüleri yaygın 
kullanıma sahiptir ve buna internetten ücretsiz olarak 
ulaşmak mümkündür. Bu görüntüler geniş alan kapladıkları 
için bölgesel olarak büyük yapıların tanınmasında çok 
işe yarar. Özellikle hidrotermal alterasyon zonlarının 
belirlenmesinde sıklıkla kullanılır (Şekil 5).

Aster ve Spot görüntüleri de Landsat görüntüleri kadar 
yaygın kullanılmaktadır. Daha yüksek çözünürlüğe sahip 
olmaları ve farklı tayfsal bant aralıkları nedeniyle ihtiyaca 
göre tercih edilmektedirler. Bu sistemlerle detaylı mineral 
haritalaması yapılabilmektedir (Şekil 6). Ayrıca bu uydu 
görüntüleri üç boyutlu görüntü oluşturmayı sağlayan 
stereoskopik özelliğe sahiptir.

Ikonos ve Quickbird uydu görüntüleri çok yüksek 
çözünürlüğe sahiptirler. Bir görüntü daha küçük bir alanı 
kapsar fakat mekansal çözünürlük diğer sistemlere göre 
daha fazladır. Bu görüntüler de gerekli görüldüğünde maden 
arama çalışmalarında kullanılabilir ve stereoskopik özelliğe 
sahiptir.

Hiperspektral görüntüler çok fazla banta sahiptir. 
NASA’nın, uçağa monte edilmiş AVIRIS algılayıcısının 
görüntüleri 224 bant içerir. AVIRIS görüntü şeritleri 10,5 
km genişliğe sahiptir. Hiperspektral görüntülerle, diğer 
görüntülerde belirlenemeyen yansıma değerlerine sahip 
mineraller çok detaylı olarak ayırt edilebilir. Günümüzde 
maden arama çalışmalarında sıklıkla hiperspektral 
görüntülerden yararlanılmaktadır.

Uzaktan algılama, uygun şekilde kullanıldığında, arama 
yapan yerbilimcilerin elinde, gelişen teknolojiyle birlikte 
değeri sürekli artan bir araçtır. Maden arama çalışmalarında 
uzaktan algılama tekniklerinin kullanılması, arama 
faaliyetlerinin hızlanmasını ve daha düşük maliyetlerle arama 
yapılmasını mümkün kılmaktadır.
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Şekil.5. Goldfield (A.B.D.) maden sahasında, hidrotermal alterasyona uğramış kayaların 
belirlenmesi. 
A)Landsat TM 1-2-3 normal renkli görüntü 
B-C-D) TM renkli oranlama görüntüleri 
E) TM yönlendirilmemiş sınıflama haritası 
F) AVIRIS renkli kompozit görüntüsü. İllit-Kırmızı, Alunit-Yeşil, Kaolinit-Mavi renkte 
gözükmektedir (Sabins 1999)

Şekil.6. Kaolinit, illit ve alunit minerallerinin yoğunlaştığı alanları gösteren Aster görüntüsü. 
Los Menucos, Arjantin (Crosta vd 2003)
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Değerlendirmesi

Çevre Yönetim 
Sistemleri

Risk Değerlendirmesi/  
Yönetimi

Asit Kaya Drenajı ve 
Jeokimya 

Maden  Atıkları ve Atık 
Yönetimi 

Doğaya Yeniden 
Kazandırma ve 
Rehabilitasyon 
Planları

  

  

  
  

 

  

  

Uluslararası 
Sistemlerde 
JORC  Code Uyumlu 
Kaynak Modellemesi 

Maden Arama 
Programları 
Dizayn ve Yönetimi

Jeolojik Modelleme

Jeolojik 
Kapsamlaştırma

Fizibilite Çalışmaları

Jeolojik Bilgi 
Sistemleri

Sondaj Yönetimi

Yeraltı Suları Yönetimi

Yüzey  Suları Yönetimi

Su Kalitesi 
Değerlendirmesi ve 
Yönetimi 

Arıtma Sistemleri 

Maden Susuzlaştırma

Maden Atık Suları 
Yönetimi          
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Yeraltı Oda-Topuk Yönteminin 
Mermer Blok Üretiminde Uygulanması

Mermer ve doğal taşların bulunduğu 
formasyonlar genellikle sağlam 
yapılar olduklarından, tahkimatsız 

büyük boşluklar açılmasına izin vermektedirler. 
Bu da mermer blokların, yeraltı üretim 
yöntemlerinden olan, oda-topuk yöntemi 
uygulanarak üretilebilmesi şansını doğurur. 
Günümüzde İtalya ve İspanya gibi mermer 
üretiminde önde gelen ülkelerde birçok 
ocakta yeraltı mermer işletmeciliği başarıyla 
uygulanmaktadır.

Ülkemizde ise mermer üretiminin 
tamamına yakını, çeşitliliğin ve rezervin yeterli 
olmasından dolayı, açık ocak yöntemleri 
uygulanarak yapılmaktadır. Açık ocak 
işletmeciliğinin en önemli dezavantajı, üretim 
faaliyetlerinden sonra çalışma alanında 
rekültivasyon çalışmaları gerektirmesidir. 
Bu yeniden doğaya kazandırma çalışmaları, 
işletmeciye ekstra maliyet yüklemekle birlikte 
üretim aşamasında işletmeyi, bazı sabırsız 
çevreci topluluk ve kuruluşların hedefi 
haline getirmektedir. Bu durum hem işletme 
sahiplerinin hem de mermer işletmeciliğinin 
yapıldığı bölge insanının rahatsız olmasına 
neden olmaktadır.

Yeraltı ocak işletmeciliğinde ise, yüzeyde 
herhangi bir faaliyet yapılmadığından çevre ile 
ilgili olumsuz faktörlerin en aza indirilmesiyle 
birlikte benzer nedenlerle çalışma izni 
verilmeyen birçok mermer ve doğal taş 
yatağının ekonomiye kazandırılma şansı 
doğmaktadır. Sonuç olarak, doğal yaşamın 
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korunması ve üretim yapılabilecek alanların 
genişletilmesi bakımından yeraltı işletme 
yöntemi iyi bir seçenektir.

Yeraltı işletmeciliği;
Örtü tabakasının kazılamayacak kadar sert  »

ya da yataklanma yüzeyinin blok alınamayacak 
kadar çatlaklı ve verimsiz olması,

Düz ocaklarda derinlik arttıkça çalışma  »
alanının daralması, blok, moloz ve pasanın 
yüzeye taşınması maliyetinin artması,

Yamaç ocaklarda kademeler ilerledikçe  »
kaldırılması gereken örtü tabakasının artması,

Yüzeyde herhangi bir tarihi yapı  »
bulunması, bölgede yaşayan canlıların 
korunması ve yüzeyde bulunan tesislerin 
bozulmaması gibi durumlarda uygulanabilir.

Yeraltı mermer işletmeciliğinin 
uygulanabilmesi için özel malzeme ve 
kalifiye işçilik gerekmesinin yanı sıra yöntem, 
galeri sürülmesi ve kılavuz boşluklarının 
hazırlanması dışında açık ocak mermer 
işletmeciliğinin aynısıdır. Dolayısıyla açık 
ocak işletmeciliğinden yeraltı işletmeciliğine 
geçiş için gerekli ek yatırım miktarı korkulacak 
boyutlarda yüksek değildir. Bu yazıda yeraltı 
mermer işletmeciliğinde uygulanan üretim 
yöntemi hakkında bilgiler verilmiştir.

Yeraltı Mermer Ocaklarında Kullanılan 
Özel Makineler

Galerilerin açılması ve kılavuz boşluklarının 
oluşturulması faaliyetlerinde, tünel makinesi 
olarak adlandırılan kollu kesme makineleri 
ve zaman zaman elmas telle kesme makinesi 
kullanılır. Kollu kesme makineleri, açık 
işletmelerde kullanılan standart zincirli-kayışlı 
kollu kesme makinelerinin bir başka versiyonu 
olup kütleyi kesme prensipleri aynıdır.

Galeri açma işinde kullanılan makineler:
Standart kollu kesme makinesi »
Sütunlu kollu kesme makinesi »
Mekanize kollu kesme makinesi »
Elmas telle kesme makinesi şekilde  »

listelenebilir.
Standart kollu kesme makinesi: 
Açık ocak işletmeciliğinde kullanılan 

versiyonundan tek farkı, kesici kolun makine 
gövdesinin üst kısma da yönlendirilerek, 
oturduğu zemine göre gövde yüksekliği kadar 
daha yüksekten kesim yapabilmesidir (Şekil 
1). Bu da galeri ya da kılavuz boşluklarının 
açılmasında taban ve tavan kesimlerini Şekil.1. Standart kollu kesme makinesinin şematik görünüşü
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mümkün kılar.
Sütunlu kollu kesme makinesi:
Makine, ana hatlarıyla iki sütun arasına yerleştirilmiş bir 

köprü ve köprünün üzerinde hareket eden koldan ibarettir 
(Şekil 2). Köprü sütunlar üzerinde yukarı-aşağı hareket 
ettirilirken, kesme grubu da köprü üzerinde sağa-sola hareket 
ettirilir. Böylece makinenin ve kolun durumuna göre yatay ve 

Şekil.2. Sütunlu kollu kesme makinesi

düşey kesme yarıkları açılabilir.
Mekanize kollu kesme makinesi: 
Bu makineler kesici grubun mekanik bir taşıyıcıya ya da 

iş makinesine monte edilmiş şekilleridir (Şekil 3). Çalışma 
esnasında makine, hidrolik kaldıraç ünitesi ile yerden bir 
miktar kaldırılır, böylece gövde sabitlenmiş olur. Sonra kesici 
grubu taşıyan ünite kesme arınına paralel olarak yere dik 
konuma getirilir ve tavan-taban arasına hidrolik pompalar 

Şekil.3. Mekanize kollu kesme makinesi

vasıtasıyla sıkıştırılır. En son kesici grup, planlanan kesme 
düzlemine göre düşey kesim için dikey konuma, yatay kesim 
için yatay konuma getirildikten sonra kol boyu mesafesinde 
kesim işlemi gerçekleştirilir.

Elmas telle kesme makinesi: 
Kılavuz sürme işlemlerinde kullanımı nadir de olsa, ilk 

yatırım maliyetini düşük tutmak için tercih edilebilir. Makine, 
özel tasarlanmış sondaj makineleriyle birlikte kullanılır. Bu 
makineler tavan taban arasına hidrolik pistonlarla sıkıştırılmış 
bir direk üzerinde çalışır ve standart delicilere göre daha 
geniş delikler açar (yaklaşık 25 cm). Delme işlemi, kesimi 
yapılacak kütlenin dört köşesinden planlanan derinliğe 
kadar yapılır (kılavuz galerisi tavan-taban köşeleri). Sonra 
tijlerin ucuna monte edilen makaralar üzerinden elmas tel 
geçirilerek deliğin dibine kadar itilir ve tijler sabitlenir. Telin, 
elmas telle kesme makinesinin volanından da geçirilmesiyle 
kesime hazır hale gelinir.

Yeraltı Üretim Tekniği
Günümüzde yeraltı mermer üretimi, yeraltı maden 

işletme yöntemlerinden olan oda-topuk yöntemi 
uygulanarak yapılmaktadır. Basit şekliyle yöntem, odalar 
şeklinde boşluklar açılması (blok üretimi) ve boşluklar 
arasında tavanın kontrolünü sağlamak için formasyonun bir 
bölümünün dokunulmadan bırakılması (topuk) şeklindedir. 
Topukların tavanı tutabilmesi için basınç altında ezilmeyecek 
kadar sağlam olması ve iki topuk arasında kalan tavanın 
kırılmadan durabilmesi gerekir. Emniyet topuklarının 
boyutları tabakaların mukavemetine ve örtü tabakasının 
kalınlığına göre hesaplanır. Derinlik arttıkça bırakılması 
gereken topuk boyutları büyür, kayıp artar. Az derinlik 
ve dayanıklı formasyon olması durumunda güvenli bir 

şekilde ve az kayıpla çalışılabilir, aksi halde tavanı 
tutmak zorlaşır. Kaybı azaltmak, topuk boyutlarını 
küçültmekle mümkündür. Bunu sağlamak amacıyla, 
zaman zaman tavan tabakası, bir üst tabakaya 
tavan cıvatalarıyla tutturularak topuklar arası 
dayanım artırılır. Yöntemin en büyük avantajı basit 
oluşu, dezavantajı da diğer yeraltı maden üretim 
yöntemlerine göre kayıp oranının yüksek oluşudur.

Yeraltı mermer ocaklarında iki ana üretim sistemi 
uygulanabilir. Bunlardan birincisi galeriler sürülmesi 
ve bu galerilerin genişletilerek üretim alanları 
(oda) oluşturulması şeklindedir. Bu üretim şekli, 
kazanılması planlanan bölgenin ocağa giriş noktasına 
yakın olduğu durumlarda uygulanır ve büyük girişli 
ocaklar olarak tanımlanabilir.

İkincisi ise, galeriler sürüldükten sonra planlanan 
üretim alanlarının tavanında kılavuz boşlukları 
oluşturulması ve bu kılavuz boşluklarının tabanından 
galeri tabanına kadar, açık işletmelerde olduğu 
şekliyle, kazanılarak odaların oluşturulmasıdır. Bu 



üretim şekli de ocağa giriş noktası ile üretimi planlanan 
bölge arasının uzak olması durumunda uygulanır ve küçük 
girişli ocaklar olarak tanımlanabilir.

Galerilerin açılması:
Galeri açılması kısaca, kılavuz yolunun sürülmesi ve 

arkasından basamaklar oluşturularak blokların üretilmesi 
işleminden ibarettir (Şekil 4).

Kılavuz yolunun sürülmesi sırasında kollu kesme 
makineleri kullanılır. Kollu kesme makinesi ilerleme yönüne 
paralel yerleştirilir, kolonu taşıyan sütunlar tavan ve taban 
arasına sabitlenir ve galeri genişliği boyunca tavan, taban 
ve tavan-taban arası orta noktadan olmak üzere paralel üç 
kesme yapılır.

Bu kesimlerden sonra makinenin pozisyonu düşey kesim 
yapılmak üzere ilerleme yönüne dik konuma getirilir ve 
galerinin sağ, orta ve sol yanlarından tavandan tabana 
paralel düşey üç kesme daha yapılır.

Böylece ilerleme yönüne doğru birbirini kesen üçer 
düzlem veya arka kesimi yapılmamış dört adet blok 
oluşturulmuş olur. Bu blokların bulunduğu yerden çıkarılması 
işlemi çatlatarak-keserek ya da parçalayarak olmak üzere iki 
şekilde yapılabilir.

Kesme alanından iki bloğun çıkarılmasından sonra ayna 
düzleminde kalan girinti ve çıkıntılar kırılarak alınır, ortam 
temizlenir. Diğer iki bloğun çıkarılmasında da aynı yöntemler 
uygulanabilse de, blokların kazanımı açısından daha çok arka 
kesim yapılır. Arka kesim, sütunlu kollu kesici ile çalışılan 
ocaklarda elmas telle kesme makinesi ile, mekanize kollu 

Şekilç4. Galeri ve kılavuz boşluklarının açılması

kesicilerle çalışılan ocaklarda ise makinenin kesme grubunun 
açılan boşluğa yerleştirilmesi ve yan kesim yapması şeklinde 
gerçekleştirilir.

Açılan kılavuz yollarının, çalışma mesafesi kadar (10-15 m) 
gerisinden, planlanan galeri yüksekliğine göre bir veya iki 
basamak oluşturularak ilerleme gerçekleştirilir. Basamakların 
oluşturulması ve kesme işlemi, açık işletmelerde uygulanan 
U kanal açma şeklindedir. En çok uygulanan yöntem taban 
kesiminin kollu kesicilerle, iki yan kesimlerin de delerek ve 
elmas telle kesilmesi şeklindedir. Arka kesim ise elmas telle 
ya da kollu kesici (kol boyu basamak yüksekliğinde olmalı) ile 
gerçekleştirilebilir.

Kılavuz boşluklarının açılması:
Kılavuz boşluklarının açılması işleminde, kılavuz yollarının 

açılmasında kullanılan kollu kesme makineleri kullanılır. 
Yöntem birbirine dik iki kılavuz yolunun açılması ve 
yolların sınırladığı hacmin ilerletimli veya dönümlü olarak 
kazanılması şeklinde özetlenebilir. Kılavuz boşluğunun 
genişletilmesi aşamasında çalışılacak dilimin iki yüzeyi 
serbesttir ve çalışma şekli kılavuz yollarının sürülmesinden 
daha kolaydır. Dilimler kazanılırken, kollu kesici tavan-
taban yatay kesimleri için ilerleme yönüne göre paralel 
konumdayken, kılavuz genişleme yönü doğrultusunda da 
düşey kesimi gerçekleştirebilir. Aynı şekilde ilerleme yönü 
doğrultusunda düşey kesim için dik konumdayken de 
genişleme yönü doğrultusunda tavan-taban yatay kesimi 
gerçekleştirebilir. Bloğun tamamen serbestleşmesi için 
de, arka kesimler, elmas telle kesme makinesi ile kolayca 

yapılabilir. Mekanize kollu kesicilerle çalışma daha 
kolay ve pratik olduğundan kademeli çalışma alanları 
oluşturulmasına gerek kalmadan düz şeritler halinde 
de çalışılabilir.

Bloğun çekilmesi ve taşınmasının kolaylaştırılması 
amacıyla, genellikle tavan-taban arası orta düzlemde 
de yatay kesme işlemi yapılır. Bloğun olduğu yerden 
alınması da, blok gövdesine kanca ve tokalar 
tutturularak çekme vinçle ya da halatla iş makinesine 
bağlanarak sürüklenmesi şeklindedir.

Oda ve topukların oluşturulması:
Ocakta kılavuz boşluklarının oluşturulması 

işlemi topuk sınırlarına kadar devam eder (Şekil 
5). Kılavuz boşluğunun tabanı üretim alanının üst 
yüzeyidir. Yan yüzeyi de galeri duvarı olduğundan 
oda şeklinde üretilmek istenen hacmin iki yüzeyi 
serbest hale gelmiş olur. Bu aşamada, galerilerin 
açılması işleminde basamakların ilerletilmesi gibi, U 
kanal açılarak kütlenin üçüncü yüzeyi de serbest hale 
getirilir. U kanal açma işleminde, alt kesimde standart 
kollu kesici makineler kullanılırken yanal yüzeyler 
önce delerek sonra elmas telle keserek serbest hale 
getirilir. Kütlenin arka kesimi de elmas telle kesilerek 
kazanılır. Kanal açma işleminde kazanılan kütle 
sayalanarak bloklar üretilir ve yeryüzüne taşınır.

Elmas telle kesme işleminde makine, klasik 
uygulamalardan farklı olarak, kılavuz boşluğunda 
yani kesilecek kütlenin üst kotunda çalıştırılır. 
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Bu yüzden kanal açma ve normal üretim 
sürecine geçilmeden önce, kılavuz 
boşluğunun elmas telle kesme makinesinin 
çalışabileceği alan kadar açılması zorunludur. 
Aksi durumda elmas telle kesme makinesinin 
galeri boşluğunda çalıştırılması gerekir ki 
bu hem malzeme hem de blok nakliyatını 
engellediği gibi işlem sırasında tel kısaltma 
sayısını da artıracağından verimli çalışılamaz.

Kanal açıldıktan sonra üretim bölgesinde 
açık işletme yöntemlerine uygun, üç yüzeyi 
serbest basamaklar oluşturulmuş olur. 
Genellikle üretim şekli, alt kesimlerin standart 
kollu kesicilerle, yan ve arka kesimlerin de 
delerek ve elmas telle kesilerek yapılması 
şeklindedir ve seri üretim yapılabilir.

Sonuç ve Öneriler
Yeraltı üretim yöntemi, açık ocak 

işletme yöntemlerine göre ekstra yatırım 
gerektirse de, üstteki düşük kalite tabakalar 
çalışılmadan, doğrudan daha derindeki iyi 
blokların üretilebilmesiyle öne çıkmaktadır. 
Ayrıca seçimli üretim yapılabilmesi, 
yani formasyonun blok verimi iyi olan 
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bölgelerinin çalışılması diğer bölgelerinin topuk olarak 
bırakılabilmesi, böylece üretim sonucu açığa çıkacak ve atık 
döküm sahalarında depolanacak olan pasa miktarının da 
en aza indirilmesi, doğal çevrenin korunması bakımından 
önemlidir. Madencilik faaliyetlerinin sona ermesinden 
sonraki aşamalarda da çalışma sahalarında rekültivasyon 
için yatırım gerektirmemesi ve açılan yeraltı boşluklarının 
gerek depo, sığınak gerekse turistik amaçlı kullanılabilmesi 
yeraltı üretim şeklinin bir başka avantajıdır. Çalışma koşulları 
bakımından da yılın her ayı ve tüm gün aynı iklim koşulları 
altında çalışılabilmesi, üretim kapasitesinin en üst seviyeye 
çıkartılmasını mümkün kılar. 

Ülkemizde gerek kömür gerekse metal madenleri 
için, yeraltı üretim tekniklerinin birçoğu uzun yıllardır 

uygulanmaktadır. Dolayısıyla mermer sektöründe de 
uygulanabilmesi için gerekli teknolojik bilgi ve deneyim 
mevcuttur. Ayrıca, açık ocak şeklinde çalışılan mermer 
sahalarında yeraltı yöntemine geçişte, ana üretim şeklinin 
açık işletmedekinin aynı olmasından dolayı, hem makine 
donanım yatırımı hem de kalifiye eleman istihdamı 
bakımından fazla zorluklarla karşılaşılmayacaktır.

Ülkemizde tercih edilmeyen yeraltı üretim şeklinin, 
devlet tarafından vergi indirimi, ucuz kredi, ÇED muafiyeti 
vb. desteklerle özendirilmesi, hem mermer üretiminde 
daha çevreci çalışılmasına hem de yasal kısıtlamalardan 
dolayı faal olmayan birçok mermer sahasının ekonomiye 
kazandırılmasına yardımcı olacaktır.

Şekil.5. Yeraltı mermer ocağının şematik görünüşü 
(a: Topuk, b: U kanal için delme, c: Üretim, alt ve yan kesimler, d: Kılavuz boşluğunun açılması, 

e: Kılavuz boşluğu için hazırlık yolu, f: Kılavuz boşluğu-galeri arası bağlantı yolu, g: Üretilen bloğun sayalanması)
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Av. cemal YEşİLYURT: 
1974 yılında MTA Enstitüsü 
Genel Müdürlüğünde çalışma 
hayatına başladı. 1980 
yılında o zamanki adıyla 
Maden Dairesi Başkanlığına 
geçti. 1992-1998 yılları 
arasında bu kurumda Harita 
Şube Müdürlüğü, 2000-2003 
yılları arasında da Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliğinde 
Hukuk Müşaviri olarak 
çalıştı. 2003 yılında emekli 
oldu. Emekli olduktan 
sonra serbest avukatlık 
yapmakta ve genelde maden 
uyuşmazlıkları konusunda 
dava almaktadır. 

Maden Hukuku

03.03.1954 günlü 6309 sayılı Maden 
Yasası, 11.03.1954 gün 8655 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Yasa’nın 
genel gerekçesinde, “Madenler 
üzerinde kimseye mülkiyet 
hakkı tanımamak hususundaki 
esas muhafaza edilmek 
şartıyla, diğer memleketlerin 
kanunları da gözden geçirilerek 
ve bu güne kadar tatbikatın 
verdiği tecrübelerden de 
istifade edilerek bir taraftan 
madenler üzerinde iktisap 
edilecek haklara ait muameleler 
basitleştirilmek ve iktisap 
edilen haklar daha tesirli bir 
surette himaye edilmek, diğer 
taraftan da maden yataklarının 
tahribini önleyecek hükümler 
ilave olunmak suretiyle bu 
tasarı hazırlanmıştır.” denilmiştir. 
Yasa’nın 1‘inci maddesinde, 
sayılan maddeler maden 
sayılmış, 2‘nci maddesinde de 
yasada sayılmayan maddeler 

hakkında da Sanayi Bakanlığının 
(Daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) 
teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Maden 
Yasası’na tabi olacakları kural altına alınmıştır. 
Maden mülkiyeti ile ilgili hüküm ise Yasa’nın 
4’üncü maddesinde, “madenler devletin hüküm 
ve tasarrufu altında olup içinde bulundukları 
arzı mülkiyetine tabi değildir” şeklinde ifade 
edilmiştir.  

Gerek 1921 gerekse 1924 Anayasası’nda 
madenlerle ilgili hüküm yokken, 1961 
Anayasası’nda madenler 130’uncu maddede 
yer almıştır. 1982 Anayasası’nın 168’inci 
maddesi de 1961 Anayasası’nın 130’uncu 
maddesinin teyidinden ibarettir. Madenler, 
arzdan bir kez alındıktan sonra yerine 
konulamadıklarından tükenirler ve bunun için 
de madenlere tabii servet demek daha uygun 
olur. Zira, servet kural olarak tükenir, kaynak 
ise kural olarak tükenmez. 6309 sayılı Maden 
Yasası’ndan 7 yıl sonra yürürlüğe giren 1961 
Anayasası’nın 130’uncu maddesinde, “Tabii 

servetler ve kaynakların, Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında olduğu, bunların aranması 
ve işletilmesi hakkının Devlete ait bulunduğu, 
arama ve işletmenin devletin özel teşebbüsle 
birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğruya 
özel teşebbüs eliyle yapılmasının, yasanın açık 
iznine bağlıdır.” denilmiştir.

1970’li yıllarda yaşanan enerji krizinin 
etkisiyle 1978 yılında 2172 sayılı Devletçe 
İşletilecek Madenler Hakkında Yasa çıkarılmıştır. 
Anılan Yasa’nın 1‘nci maddesinde, belirli 
bölgelerde belirli cins madenlerin Devletçe 
aranmasına ve işletilmesine, bu madenlerle 
ilgili olarak daha önce gerçek kişilerle 
özel hukuk tüzel kişilerine verilmiş arama 
ruhsatnameleri ve işletme haklarının geri 
alınmasına, Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 
Yasanın 1’inci maddesinin Bakanlar Kuruluna 
verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
dört kararname çıkarılmıştır.

2172 sayılı Yasa’nın yayımlanmasından 
sonra, öncelikle demir, kömür ve bor 
tuzu sahalarının Devlet eliyle işletilmesi 
benimsenmiştir. Hazırlanan dört ayrı 
kararname ile hangi bölgelerdeki demir, kömür 
ve bor tuzu sahalarının Devlet eliyle işletileceği 
saptanmıştır. Bu amaçla demirle ilgili olarak 
beş bölge, kömür için on bir bölge, bor 
tuzları içinse bir bölge seçilmiştir. Bu bölgeler 
Trakya dışında hemen tüm demir, kömür ve 
bor yataklarını kapsamaktadır. Bor tuzlarının 
Etibank, demir sahalarının Türkiye Demir Çelik 
İşletmeleri, kömür ve asfaltit sahalarının ise 
Türkiye Kömür İşletmeleri eliyle işletilmesine 
karar verilmiştir.

Takdir ve tespit işlemleri için komisyonlar 
kurulmuş, komisyon çalışmaları belirlenen 
bölgeleri kapsayacak şekilde Ekim 1979 
tarihinde tamamlanmıştır. Adalet Partisi azınlık 
hükümetinin iş başına geldiği 12.11.1979 
tarihine kadar, 117 demir sahasından 
84’üne, 238 kömür sahasından 85’ine ve 16 
bor tuzu sahasından 9’una el konulmuştur. 
Arama ruhsatlı sahalar, ödeme söz konusu 
olmadığından, yukarıdaki sayıların dışındadır. 
Devir alınan sahalar her üç maden türü için 
rezerv ve üretim kapasitesi açısından en 
büyükleridir. 

Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile 
Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, 
Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini 
Düzenleyen 2840 sayılı Yasa, 13.06.1983 gün 
18076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yasa’nın 
1’inci maddesinde; Yasa’nın amacının 2172 
sayılı Yasa ile kamu kuruluşlarına devredilen 
maden haklarını yeniden düzenlemek 
olduğu, 2’nci maddesinde de, bor tuzları, 
uranyum ve toryum madenlerinin aranması 
ve işletilmesinin Devlet eliyle yapılacağı, bu 
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Çiğdem Şalcı adlı okurumuz; 
1978 yılından beri madenler hakkında 

sık sık yasa değişiklikleri olduğunu, bu 
değişiklikler nedeniyle güncel durumun 
gözden kaçırıldığını, özel sektör tarafından 
aramaya veya işletmeye kapalı herhangi bir 
maden ya da maden grubu olup olmadığını 
sormaktadır.

Devletçe İşletilecek Madenler



madenler için 6309 sayılı Maden Yasası gereğince gerçek 
ve özel hukuk tüzel kişilerine verilmiş olan ruhsatların iptal 
edildiği kural altına alınmıştır.

2840 sayılı Yasa ile kısaca, bor tuzu, uranyum ve toryum 
madenlerinin aranması ve işletilmesinin Devlet eliyle 
yapılacağı, Yasa’nın ekinde verilen listede bulunan kömür 
ve demir ruhsat sahalarının kamu kuruluşlarında kalacağı, 
listede ruhsat numarası bulunmayan sahaların ise Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığına üç ay içinde müracaat edildiği 
takdirde eski sahiplerine iade edileceği öngörülmüştür.

3213 sayılı Maden Yasası’nın genel gerekçesinde, “6309 
sayılı Yasa’yla Türkiye’nin maden potansiyelinin atıl kalma 
durumuna kadar gerilediği, arama ve işletme safhasında 
potansiyeli bilinen 40-50 bin maden sahasından bu gün için 
yaklaşık 5 bin adedinin faal durumda olduğu, bu sebeplerle 
Yasa’nın uygulanmasında karşılaşılan güçlükler de dikkate 
alınarak, madencilik faaliyetlerine hız, yön ve verimlilik 
getirilmesinin amaçlandığı” denilmiştir.

15.06.1985 gün 18785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
3213 sayılı Maden Yasası’nın 2’nci maddesinin I-Enerji 
madenleri bölümünde maden kömürü (Asfaltit), radyoaktif 
mineraller (Uranyum, toryum, radyum, niyop, lantan, 
neodyum, praseodyum, selenyum), III-Enerji madenleri 
bölümünde de bor tuzları ve trona, Maden Yasası’na tabi 
madde olarak sayılmıştır. Yasa’nın 49’uncu maddesinde 
de, 2840 sayılı Yasa hükümlerinin saklı olduğu, 3213 sayılı 
Yasa’nın yürürlük tarihinden sonra bulunacak bor, trona ve 
asfaltit madenlerinin aranması ve işletilmesinin 3213 sayılı 
Yasa hükümlerine tabi bulunduğu, ihracatına ait usul ve 
esasların ise Bakanlar Kurulunca tespit edileceği, belirtilmiştir. 
Yasa’nın gerekçesinde, 2840 sayılı Yasa’nın yürürlükten 
kaldırılacağı denilmişse de, yasama çalışmalarında bu ifade, 
2840 sayılı Yasa hükümleri saklı kalmak, şeklini almıştır. 

3213 sayılı Maden Yasası’nda ve Bazı Yasalarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 5177 sayılı Yasa ile 3213 sayılı Yasa’da 
köklü değişiklikler yapılmıştır. Bor tuzları, trona, radyoaktif 
mineraller (Uranyum, toryum, radyum), asfaltit Yasa’nın 
2’nci maddesinde IV. grup maden olarak sayılmıştır. Yasa’nın 
24’üncü maddesinde “kamu kurumlarınca işletilen bor 
tuzu sahalarından, üretim yapılmaması durumunda diğer 
sahalardan alınan % 10 Devlet hakkının alınmayacağı, beş 
yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında 
üç yıldan fazla üretim yapılmayan ruhsatların teminatlarının 
irad kaydedilerek iptal edileceği hükmünün bu sahalara 
uygulanmayacağı, Ereğli Kömür Havzası’ndaki taşkömürü 
ve 2840 sayılı Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit madenleri ile 
Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve 
Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Yasa’da 
sayılı bor tuzu, toryum ve uranyum madenleri için 3213 sayılı 
Yasa’nın 24’üncü maddesindeki sürelerin uygulanmayacağı”, 
37’nci maddede “2840 sayılı Yasa’da sayılan bor tuzu, 
toryum ve uranyum madenlerinin mücbir sebeplerle 
geçici tatil hükümleri dışında olduğu”, 49’uncu maddede 
“2840 sayılı Yasa hükümlerinin saklılığı, 5177 sayılı Yasa’nın 
yürürlük tarihinden önce bulunmuş ve sonra bulunacak 
bor madenlerinin aranması ve işletilmesinin 2840 sayılı 
Yasa hükümlerine tabi olduğu, bunların ihracatına ait usul 
ve esasların Bakanlar Kurulunca tespit edileceği”, 50’inci 
maddede “5177 sayılı Yasa’nın yürürlük tarihinden sonra 
toryum ve uranyum madenlerinin aranması ve işletilmesinin 
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3213 sayılı Yasa’nın 5177 sayılı Yasa ile değişik hükümlerine 
göre yürütüleceği, üretilen cevherin Devlete veya Bakanlar 
Kurulunun tespit edeceği yerlere satılacağı”, Geçici 7’nci 
maddede “10.6.1983 günlü ve 2840 sayılı Yasa’nın eki 
listedeki demir ruhsatlarının 24.11.1994 günlü ve 4046 
sayılı Yasa’ya göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 
özelleştirileceği” kuralları bulunmaktadır. 

Kısa ve yalın bir anlatımla, 3213 sayılı Yasa’nın 
yürürlüğe girdiği, 15.06.1985 tarihinden sonra bor, trona 
ve asfaltit madenlerine özel sektör tarafından başvuru 
yapılabilecek, ruhsat alınabilecek, alınan ruhsatla da üretim 
gerçekleştirilebilecektir. Sadece, ihracat yapılması halinde, 
Bakanlar Kurulu ihracatın usul ve esaslarını, belirleyecektir. 
Radyoaktif minerallerde ise herhangi bir sınırlama ya da 
kısıtlama yoktur.

5177 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesi ile bor tuzları 
tamamen Devlete geçmiş olup, özel sektöre bu maden 
kapatılmıştır. Yasanın 2’nci maddesinde bor tuzları maden 
olarak sayılmakla beraber, 49’uncu madde çok açık olup, bor 
tuzları 2840 sayılı Yasa hükümlerine bırakılmaktadır ve bu 
ifadenin karşılığı da bu madenin Devlet eliyle işletileceğidir. 
Ancak, 3213 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinden sonra 
alınmış Bor tuzu ruhsatlarının 5177 sayılı Yasa ile nasıl 
Devlete intikalinin gerçekleşeceği konusunda intibak 
hükümlerine yer verilmemesi büyük eksikliktir. Zira 3213 
sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinden sonra bor tuzuna 
özel sektör tarafından başvuru yapılması ve ruhsat alınması 
olanaklı idi. 3213 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihte bor 
tuzu sahalarına getirilen kısıtlama, 5177 sayılı Yasa ile toryum 
ve uranyum ruhsatlarına da getirilmektedir. Bu kısıtlama, 
üretilen toryum ve uranyumun ya Devlete ya da Bakanlar 
Kurulunca tespit edilen yerlere satılmasıdır. Bunun haricinde 
günümüz Maden Yasası’nda herhangi bir maden ya da maden 
grubunda bir kısıtlama ya da yasaklama yoktur. Ancak 3213 
sayılı Yasa’nın 5177 sayılı Yasa ile değişik 14’üncü maddesinde 
kamu kurumlarına tanınan bir ayrıcalık vardır. Bu duruma 
aşağıda değinilmiştir.

Bor tuzu ve radyoaktif minerallerin, stratejik özellikleri 
itibarıyla ve kamuoyunun bu konudaki hassasiyetiyle Devlet 
eliyle işletilmesi, pek tenkide maruz kalmasa da, 2172 sayılı 
Yasa döneminde özel sektörden alınan ve 2840 sayılı Yasa ile 
eski sahiplerine iade edilmeyen demir sahalarının, 5177 sayılı 
Yasa’nın geçici 7’nci maddesi uyarınca 4046 sayılı Yasa’ya göre 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bırakılarak özelleştirilmeleri 
konusunun Yasa hükmü haline getirilmesi, hakkaniyetle 
bağdaşmadığı gibi hukuk devleti ilkesine de uygun 
düşmemektedir. Madencilik camiasında 1978 yılında 2172 
sayılı Yasa ile yapılan uygulama bu sektöre yatırım yapmayı 
büyük ölçüde engellediği gibi yatırım yapan madenciyi de 
gelecek açısından her zaman korkutmuştur. 3213 sayılı Yasa 
ile bu tedirginlik kısmen giderilmişse de 5177 sayılı Yasa ile 
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eskiye dönüş yaşandığı, yadsınamaz bir gerçektir. 
5177 sayılı Yasa’nın geçici 7’nci maddesiyle Devletçe 

İşletilecek Madenler kapsamında devletleştirilen demir 
sahaları eski sahiplerine verilse idi madencilik camiası 
bunu çok olumlu karşılayacaktı. 2840 sayılı Yasa ile iade 
edilmeyen dört demir sahası bulunmaktadır. Bu sahalar 
devletçe işletilme gerekçesiyle sahiplerinden alınmıştır. 
5177 sayılı Yasa’nın geçici 7’nci maddesi uyarınca da Devlet 
eliyle özelleştirilmektedir. Böyle bir düzenleme temel hukuk 
kurallarına açıkça aykırıdır ve Devlete olan güveni sarsmıştır. 
Kaldı ki, bu dört sahanın satışından elde edilecek gelir de 
kaybedilen güvenin hiçbir zaman karşılığı değildir. 

5177 sayılı Yasa’nın bazı maddelerinde, kamu kurumlarına 
öncelik ve ayrıcalık verilmekte ve bu durumun devletleştirme 
gibi sonuçlar doğurduğu görülmektedir. 

3213 sayılı Maden Yasası’nın 5177 sayılı Yasa ile değişik 
14’üncü maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşlarına 
yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerin inşasında 
kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi için 
Bakanlıkça ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına izin verileceği, 
üretim yapılacak yerlerde ruhsatlı alanlar var ise kamu 
kurumunun ihtiyacı olan üretimin madencilik faaliyetlerine 
engel olmayacak ve kaynak kaybına yol açmayacak şekilde 
yapılacağı, bu izinler çerçevesinde yapılacak üretimden 
Devlet hakkı alınmayacağı ve izinlerin proje süresini 
aşamayacağı”, 5177 sayılı Yasa’nın intibakla ilgili geçici 
1’inci maddesinde de  “Yasa’nın yürürlük tarihiden itibaren 
yapılacak başvurulara süreler konurken, kamu kurum 
ve kuruluşlarının hammadde üretim izni almasının bu 
kısıtlamaya tabi olmadığı” hüküm altına alınmıştır.

3213 sayılı Maden Yasası’nın 5177 sayılı Yasa ile değişik 
14’üncü maddesindeki kamu kurumlarına Hammadde 
Üretim İzin Belgesi (HÜİB) verilmesi istisnai kuralı, verilmiş 

maden ruhsatlarını hiçe saydığı gibi aynı Yasa’nın 16’ncı 
maddesinde bulunan “başvurularda öncelik hakkı esastır” 
kuralına da aykırılık teşkil etmektedir. 06.06.1317 (1901) 
Tarihli Taşocakları Nizamnamesi’nin 16’ncı maddesinde, kamu 
kurumlarına ve hükümete ait inşaatlar için gerekli malzemeyi 
taşocağı ruhsat sahibinin bedeli karşılığında vereceği, bu 
bedelin adaletli olarak tespiti, adil olmaması halinde ise 
tarafsız olarak takdirinin yapılacağı kuralı bulunmaktadır. 
Görüleceği üzere 1901 tarihli düzenleme, 103 sene sonra 
yapılan Yasa kuralından çok daha demokratiktir ve ruhsat 
sahiplerinin haklarını gözetmiştir.

Uygulamada, kamu kurumu HÜİB almak için Bakanlığa 
başvuruda bulunmakta, başvuru üzerine yerinde inceleme 
yapılmakta, istenen yerin ruhsatlı olması hali dikkate 
alınmamakta, bu konuda kıstas sadece kamu kurumu 
tarafından yapılacak üretimin madencilik faaliyetlerine 
engel olmaması ve kaynak kaybına yol açmaması olarak 
değerlendirilmektedir. Bir kamu kurumunun bir başka kamu 
kurumuna karşı tavrı ile bir kamu kurumunun özel şahsa karşı 
tavrının ne olduğu ülkemizde bilinen bir gerçektir. Bakanlık 
tarafından genelde istenen alana HÜİB verilmektedir.

Kamu kurumlarının, kendilerine tanınan bu istisnai hakkın 
kullanılmasında gerekli özeni göstermemeleri halinde 
ise Bakanlık, Maden Yasası yaptırımlarını uygulayacağı 
yerde, kamu kurumlarını Devlet aidiyeti içinde görmekte, 
sorumluluklarını yok saymakta ve sonucunda Yasa kuralları 
dışına çıkarak keyfi işlemler tesis edebilmektedir. Bunun en 
iyi örneği de idare tarafından, kamu kurumu adı ve hesabına 
çalışan taşeron firmaların ruhsat sahibi gibi muhatap alınıp, 
Maden Yasası yaptırımlarının bu kişilere uygulanmasıdır. 
Sonuç olarak, 5177 sayılı Yasa ile getirilen kamu kurumlarına 
HÜİB verilmesi devletleştirmenin yeni bir uygulaması gibi 
sonuçlar doğurmaktadır. 
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Göz Güvenliği
Arazi çalışmaları, 

araştırmayı gerektiren 
her yerde, sıcak, 

soğuk, nem gibi şartlarda 
çalışabilme becerisi gerektiren 
zorlu çalışmalardır. Arazi ve 
şantiye çalışmaları genellikle 
yaz aylarında yapılmakta ve 
haftalarca sürebilmektedir. Bu 
süre içinde, çalışanlar güneş 
ışığı, yüksek ısı ve yoğun toza 
maruz kalmaktadır. Zorlu çevre koşullarına 
uzun süre maruziyet göz sağlığını olumsuz 
etkilemektedir. Korunma konusunda yeterli 
bilinçlendirme yapılmaması sonucunda 
kuru göz, alerjik ve enfeksiyöz konjonktivit, 
pterjium, katarakt, retina hasarı ve göz 
kapağı cildi ile konjonktiva neoplazmları gibi 
hastalıklar sıkça karşımıza çıkmaktadır. 

Ultraviyole ışınlar görünmezdir. Dört 
mevsim boyunca güneşten yayılan ultraviyole 
ışınlarına maruz kalırız. Yaz aylarında ise 
Dünya’ya ulaşan ultraviyole ışınları artmakta ve 
ışınlar daha dik gelmektedir. Göz kapağı cildi 
de vücudun diğer bölümlerini kaplayan cilt 
gibi güneş ışınlarına oldukça hassastır. Uzun 
süreli maruziyet altta yatan cilt hastalıklarının 
alevlenmesine, yanıklara ve ileriki yıllarda cilt 
kanserlerinin gelişimine neden olmaktadır.

Göz küresini çevreleyen şeffaf dokular 
kornea ve konjonktiva dokularıdır. Konjonktiva 
dokusu, cilt dokusu ile benzer özellikler taşır. 
Güneş ışınlarına maruziyet, konjonktivada 
et yürümesi ya da kuşkanadı olarak bilinen 
pterjium adlı hastalığın ortaya çıkmasına 

neden olur. Pterjium, konjonktiva dokusunun 
damarlanmasının artması ve saydam kornea 
üzerine ilerlemesidir. Gözde kızarıklık, kaşınma 
ve batmaya neden olur. Semptomların 
giderilmesi için göz damlaları kullanılsa da asıl 
tedavisi cerrahidir.

Konjonktiva dokusunun güneş ışığı ya da 
toz gibi herhangi bir allerjene karşı geliştirdiği 
aşırı duyarlılık sonucunda konjonktivanın steril 
iltihabı, yani alerjik konjonktivit ortaya çıkar. 
Şiddetli kaşıntı, yanma, batma, sulu akıntı ve 
çapaklanma gibi şikayetler ile kendini gösterir. 
Tedavisi ilaçlarla yapılmaktadır ve uzun süreli 
bir tedavi gerektirmektedir.

Toz zerrecikleri toprakta ve havada yaşayan 
mikroorganizmaları göze taşır. Azalmış 
doku direnci ve mikroorganizmanın yüksek 
patojenitesi konjonktiva ve kornea dokusunda 
enfeksiyonlara yol açar. Enfeksiyöz keratit 
ve konjonktivitlerin tedavisi de damlalarla 
yapılmaktadır. Temas yolu ile bulaşabilirler. 
Bu nedenle el sabunu, havlu, yastık kılıfı gibi 
eşyaların ortak kullanılmaması gerekir.

Ultraviyole maruziyeti konjonktiva 
katmanında iyi huylu ve kötü huylu tümoral 
oluşumların gelişimine neden olabilir. 
Tümöral dokular çoğunlukla belirti vermezler 
ve gözle görünür hale gelinceye kadar fark 
edilmeyebilirler. Tedavide çoğu zaman cerrahi 

müdahale ve radyoterapi yeterli olmaktadır. 
Ancak kötü huylu tümörlerin bir kısmının 

çevre veya uzak dokulara yayılma 
potansiyeli mevcuttur ve bu tümörler 

hayati risk taşıyabilirler.
Ultraviyole ışınları saydam lensin 

yapısını değiştirerek giderek 
opaklaşmasına yol açarlar. Uzun 

süreli ve yoğun maruziyet 
katarakt gelişimine neden 

olmaktadır. Katarakt; 
görmede azalma, 

akşamları ve parlak ışıkta 
görme bulanıklığının 

Şüphesiz, güneş 
ışığının zararlı 

etkilerinden 
korunmak için 

en iyi iki yol 
şapka takmak ve 
uygun özelliklere 

sahip bir 
güneş gözlüğü 
kullanmaktır. 

Dr. Nilay Dündar
Göz Hastalıkları Uzmanı 
nildnd@yahoo.com



şiddetlenmesi ve derinlik hissi ile kendini gösterir. 
İlaçlarla gelişimi önlenememekte, tedavisi cerrahi olarak 
yapılmaktadır. Görme merkezimiz olan retina, güneş 
ışınlarının görülebilir olan kısmına ve ultraviyole ışınlarına 
karşı oldukça hassastır. Görülebilir radyasyona karşı solar 
retinopati ve ultraviyole ışınlarına bağlı gelişen sarı nokta 
hastalığı, görme merkezi olan makülanın hastalıklarıdır ve 
görme fonksiyonunda ciddi kayıplara neden olurlar.

Şüphesiz, güneş ışığının zararlı etkilerinden korunmak 
için en iyi iki yol şapka takmak ve uygun özelliklere sahip 
bir güneş gözlüğü kullanmaktır. Güneş gözlüğü ultraviyole 
ışınlarını iyi süzmelidir. Camlarının koyu olmasının ya da 
yüksek fiyata sahip olmasının ultraviyole filtrasyonu üzerinde 
hiçbir etkisi yoktur. Camların yapısına eklenen kimyasallar 
güneşten koruma özelliğini artırırlar. Üretici firmalar, 
camların ultraviyole ışınlarını süzme özelliğini etiketlerinde 
belirtmek zorundadırlar. Uygun bir güneş gözlüğü % 99 
oranında ultraviyole ışınlarını süzebilmeli, 400 nm’ye kadar 
dalga boyundaki ışınları engelleyebilmeli, yüze iyi oturmalı 
ve geniş camlı olmalıdır. Yanları siperli gözlükler ve kırılmaz 
plastik camlar zor şartlarda daha iyi koruma sağlarlar ve 
uzun ömürlüdürler. Kontakt lens kullanıcıları kontakt lensle 
birlikte güneş gözlüğü kullanmalı ya da güneş gözlüklerinde 
numaralı camları tercih etmelidirler.

Göz kapağı cildini güneş ışığından korumak için 
yüze uygulanan yüksek koruma faktörlü güneş kremleri 
kullanılmalıdır. Arazi ya da şantiye çalışanları, önlem 
almalarına rağmen gözde kızarıklık, çapaklanma, kaşıntı ya 
da görmede azalma gibi yakınmaları başladığında kısa sürede 
bir göz doktoruna başvurmalıdırlar. Birçok hastalığın erken 
tanı ile tedavisinin mümkün olduğu unutulmamalıdır. 



KOSGEB 
(Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı, ülkenin ekonomik ve 
sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta 

ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet 
güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu 
ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek 
amacıyla kurulmuştur. Kuruluşun kısa adı KOSGEB’dir. 
KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu 
Kuruluşu olup, tüzel kişiliği haiz ve bütün işlemlerinde özel 
hukuk hükümlerine tabidir. 

Kurum, kendisine başvuran firmalardan gerekli şartları sağlayanlara aşağıdaki başlıklarda destek sağlamaktadır:

Banka Kredi Faiz Destekleri

100.000 Kobi Kredi Faiz Desteği  »

Acil Kredi Faiz Desteği  »

Gap Bölgesi Kobi Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği  »

Programı

Bilişim

Bilgisayar Yazılımı Desteği  »

E-Ticarete Yönlendirme Desteği (Sinerji Odaları İçin)  »

Altyapı Aşaması 

Kosgeb Consultancy Support »

Bölgesel Kalkınma

Ortak Kullanım Amaçlı Makine-Teçhizat Desteği  »

Nitelikli Eleman Desteği  »

Yerel Ekonomik Araştırma Desteği  »

Altyapı Ve Üstyapı Uygulama Projesi Desteği »

Danışmanlık Ve Eğitim

Kosgeb Danışmanlık Desteği  »

Kosgeb Özel Eğitim Desteği  »

Kosgeb Genel Eğitim Programları »

Girişimciliği Geliştirme

Genç Girişimci Geliştirme Programı  »

Genel Girişimcilik Eğitimi  »

Yeni Girişimci Desteği  »

İş Geliştirme Merkezi Desteği »

Kalite Geliştirme

Kalite Geliştirme Destekleri »

Pazar Araştırma Ve İhracatı Geliştirme

Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katılım  »

Desteği 

Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği  »

Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım  »

Desteği 

Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği  »

Tanıtım Desteği  »

Markaya Yönlendirme Desteği  »

Support For Participation İn Fairs Abroad At A  »

National Participation Level 

Support For Participation İn Fairs Abroad Outside  »

National Participation Level

Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik

Teknoloji Araştırma Ve Geliştirme Destekleri  »

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği  »

Teknogirişim Sermayesi Desteği »

Uluslararası İşbirliği Geliştirme

İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi  »

Eşleştirme Desteği »

Kurum hakkında ayrıntılı bilgiye ve başvuru şartlarına 
www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
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MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

Kömür ve linyit çıkartılması

Taş kömürü madenciliği »
Linyit madenciliği »

Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı

Ham petrol çıkarımı »
Doğal gaz çıkarımı »

Metal cevherleri madenciliği

Demir cevherleri madenciliği »
Demir dışı metal cevherleri madenciliği »
Uranyum ve toryum cevherleri madenciliği »
Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği »

Diğer madencilik ve taş ocakçılığı

Kum, kil ve taş ocakçılığı »
Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir  »

ve kayağantaşı (arduvaz - kayraktaşı) ocakçılığı
Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı »
Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı »
Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği »
Turba çıkarımı »
Tuz çıkarımı »
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş  »

ocakçılığı

Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri

Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler »
Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler »

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

Cam ve cam ürünleri imalatı »
Düz cam imalatı »
Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi »
Çukur cam imalatı »
Cam elyafı imalatı »
Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam  »

eşyalar dahil)
Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı »
Kilden inşaat malzemeleri imalatı »
Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı »
Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı »
Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı »
Seramik ev ve süs eşyaları imalatı »
Seramik sıhhi ürünlerin imalatı »
Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan  »

bağlantı parçalarının imalatı
Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı »
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı »
Çimento, kireç ve alçı imalatı »

Çimento imalatı »
Kireç ve alçı imalatı »
Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı »
İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı »
İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı »
Hazır beton imalatı »
Toz harç imalatı »
Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı »
Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı »
Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve  »

kullanılabilir hale getirilmesi
Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi »
Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış  »

metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
Aşındırıcı ürünlerin imalatı »
Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer  »

mineral ürünlerin imalatı

İMALAT

Ana metal sanayii

Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı »
Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı »
Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri  »

bağlantı parçalarının imalatı 
Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin imalatı »
Barların soğuk çekilmesi »
Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi »
Soğuk şekillendirme veya katlama »
Tellerin soğuk çekilmesi »
Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı »
Değerli metal üretimi »
Alüminyum üretimi »
Kurşun, çinko ve kalay üretimi »
Bakır üretimi »
Demir dışı diğer metallerin üretimi »
Nükleer yakıtların işlenmesi »
Metal döküm sanayii »
Demir döküm »
Çelik dökümü »
Hafif metallerin dökümü »
Diğer demir dışı metallerin dökümü »

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve  »
deneysel geliştirme faaliyetleri

Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri, teknik 
muayene ve analiz

Teknik test ve analiz faaliyetleri »

KOSGEB Tarafından Verilecek Destek/Kredilerden Yararlanabilecek Madencilikle İlgili KOBİ’lerin Sektörlerini Gösteren Tablo
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Yatırımlarda Devlet Yardımları
Geçtiğimiz aylarda hükümet tarafından açıklanan 

teşvik sisteminde, ülkemiz dört bölgeye ayrılmış ve 
madencilik dahil on iki sektörde büyük yatırımlara 

destek verileceği bildirilmiştir. Bu sistemin amacı, Kalkınma 
Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler 
ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak tasarrufları katma 
değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı 
artırmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir 
kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak 
teknoloji ve araştırma - geliştirme içeriği yüksek büyük 
ölçekli yatırımları özendirmek, doğrudan yabancı yatırımları 
artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, çevre 
korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerini desteklemek olarak sıralanmıştır. 

Tabloda belirtilen asgari yatırım tutarının üzerindeki 
tüm yatırımlar, bölgesel ayrım yapılmaksızın gümrük vergisi 
muafiyeti ile katma değer vergisi (KDV) istisnasından 
yararlanacaktır. Bölgesel desteklerden yararlanacak 
yatırımlar, yukarıda belirtilen destek unsurlarına ilave olarak;

a) I’inci ve II’nci bölgelerde; vergi indirimi, sigorta primi işveren 
hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi,

b) III’üncü ve IV’üncü bölgelerde; vergi indirimi, sigorta 
primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi 
desteklerinden yararlanabilecekler.

Büyük ölçekli yatırımlara; gümrük vergisi muafiyeti, KDV 
istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, 
yatırım yeri tahsisi uygulanabilecektir.

Yatırımın, destek unsurlarından yararlanabilmesi için 
asgarî sabit yatırım tutarının I’inci ve II’nci bölgelerde 1 
milyon Türk Lirası, III’üncü ve IV’üncü bölgelerde ise 500 bin 
Türk Lirası tutarında olması gerekir. Ancak, büyük ölçekli 
yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile genel teşvik sisteminden 
yararlanacak yatırımların varsa ekli listelerde her bir konuya 
yönelik olarak belirlenen yukarıdaki tutarların üzerindeki 
asgarî sabit yatırım ve/veya asgarî kapasite şartlarını 
sağlaması gerekir.

Genel teşvik sisteminden faydalanamayacak yatırımlardan imalat 
ve madencilik yatırımları arasında aşağıdaki maddeler belirlenmiştir. 

1- 1/8/1996 tarihli ve 22714 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ve 
Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Arasında Avrupa Kömür ve 
Çelik Topluluğunu Kuran Andlaşmanın Yetki Alanına Giren 
Ürünlerin Ticareti ile İlgili Anlaşma” eki ürün listesinde yer 
alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar,

2- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi 
dışındaki yatırımlar,

3- Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılanlar da dahil olmak 
üzere rödovanslı madencilik yatırımları,

Bölge Kodu Bölge İlleri Bölge Kodu Bölge İlleri
TR10 İstanbul TR62 Adana, Mersin
TR51 Ankara TR32 Aydın, Denizli, Muğla
TR31 İzmir TR61 Antalya, Isparta, Burdur
TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik TR22 Balıkesir, Çanakkale (Bozcaada, Gökçeada hariç)
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane
TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop
TR33 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt
TR52 Konya, Karaman TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt
TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari
TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir TR22 Çanakkale ili Bozcaada, Gökçeada İlçeleri
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 

ÇANAKKALE

AYDIN

BURDUR 

ISPARTA

ANTALYA 

AFYON

KÜTAHYA

BURSA

YALOVA SAKARYA

DÜZCE

BOLU 

ZONGULDAK

BARTIN

KARABÜK

KASTAMONU

ÇANKIRI

ANKARA

KIRIKKALE YOZGAT

ÇORUM

AMASYA

SAMSUN

TOKAT

ORDU

KONYA

KARAMAN

AKSARAY

ADANA

HATAY

ADIYAMAN

MALATYA

BATMAN

VAN

BAYBURT

TRABZON

ERZURUM

KARS

ARDAHAN

1. derece gelişmiş bölgeler

2. derece gelişmiş bölgeler

3. derece gelişmiş bölgeler

4. derece gelişmiş bölgeler
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TR 21
TR 31

TR 41
TR 42

TR 51
TR 22

TR 32
TR 61

TR 62
TR 52

TR 63
TR 71

TR 72
TR 83

TR 81
TR 33

TR C1
TR 82

TR 90
TR B1

TR A1
TR A2

TR B2
TR C2

TR C3
TR 22
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Madencilik ve ilişkili sektörlerin illere göre asgari yatırım tutarları



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

TARİH METAL SON FİYAT % DEĞİŞİM YIL SONU FİYATI 
(31.12.2008) BİRİM

 New
 York

M
ercantile Exc.

18.11.2009 Altın 1141,60 30,35 875,80 USD / tr. oz
18.11.2009 Gümüş 18,44 65,38 11,15 USD / tr. oz
18.11.2009 Platinyum 1461,00 54,28 947,00 USD / tr. oz
18.11.2009 Rodyum 2630,00 87,19 1405,00 USD / tr. oz
18.11.2009 Palladyum 378,00 98,95 190,00 USD / tr. oz

TARİH METAL SON FİYAT % DEĞİŞİM YIL SONU FİYATI 
(31.12.2008) BİRİM

London M
etal

Exchange18.11.2009 Aluminyum 2002,00 38,55 1445,00 USD / ton
18.11.2009 Bakır 6760,00 140,48 2811,00 USD / ton
18.11.2009 Çinko 2234,50 105,19 1089,00 USD / ton
18.11.2009 Kalay 14780,00 46,85 10065,00 USD / ton
18.11.2009 Kurşun 2330,00 147,87 940,00 USD / ton
18.11.2009 Nikel 16655,00 69,00 9855,00 USD / ton

TARİH METAL SON FİYAT % DEĞİŞİM YIL SONU FİYATI 
(31.12.2008) BİRİM

NorthernM
iner

10.11.2009 Antimuan 6050,00 39,08 4350,00 USD / ton
10.11.2009 Bizmut 8,50 -10,53 9,50 USD / lb.
10.11.2009 Civa 600,00 -7,69 650,00 USD / şişe
10.11.2009 İridyum 397,50 -3,05 410,00 USD / tr. oz
10.11.2009 Kadmiyum 1,68 24,44 1,35 USD / lb.
10.11.2009 Kobalt 21,00 31,25 16,00 USD / lb.
10.11.2009 Magnezyum 2733,33 -0,61 2750,00 USD / ton
10.11.2009 Manganez 2600,00 -6,31 2775,00 USD / ton
10.11.2009 Molibden 10,60 14,59 9,25 USD / lb.
10.11.2009 Rutenyum 91,50 -9,99 101,66 USD / tr. oz
10.11.2009 Selenyum 24,50 0,70 24,33 USD / lb.
10.11.2009 Tantal 39,50 0,00 39,50 USD / lb.
10.11.2009 Tungsten 14465,00 -17,03 17435,00 USD / ton
10.11.2009 Uranyum 46,60 -12,08 53,00 USD / lb.
10.11.2009 Vanadyum 5,60 -25,33 7,50 USD / lb.

TARİH METAL YER SON FİYAT BİRİM

M
ining price

18.11.2009 Krom cevheri 46 - 48% Konsantre Türkiye 255-270 USD / DMT
18.11.2009 Krom cevheri 40% - 42% parça Türkiye 260-280 USD / DMT
18.11.2009 Krom cevheri 38% - 40% parça Türkiye 230-240 USD / DMT
18.11.2009 Krom cevheri 36% - 38% parça Türkiye 210-220 USD / DMT
18.11.2009 Krom cevheri 34% - 36% parça Türkiye 160-180 USD / DMT

Temel Maden fiyatları

HİSSE
KAPANIŞ % 

DEĞİŞİM
ŞİRKET ADI

07.10.09 17.11.09
ADANA 6,25 6,10 -2,40 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ADBGR 3,52 3,46 -1,70 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ADNAC 0,62 0,62 0,00 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
AFYON 1585,00 1475,00 -6,94 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
AKCNS 6,50 5,85 -10,00 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
ALKIM 6,95 6,20 -10,79 ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.
ANACM 1,84 1,73 -5,98 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
ASLAN 65,50 64,00 -2,29 LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
BOLUC 1,70 1,71 0,59 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
BSOKE 1,23 1,14 -7,32 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
BTCIM 6,20 5,75 -7,26 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİM. SAN. A.Ş.
BUCIM 5,20 4,68 -10,00 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
CIMSA 6,80 6,60 -2,94 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
CMBTN 18,20 16,80 -7,69 ÇİMBETON HZRB.PRE.Y.ELEM.SAN.TİC.A.Ş.
CMENT 7,80 7,40 -5,13 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FAB. T.A.Ş.
DENCM 3,58 3,16 -11,73 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
EGSER 0,89 0,84 -5,62 EGE SERAMİK A.Ş.
EREGL 4,60 4,22 -8,26 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş.

İMKB’de işlem gören madencilikle ilişkili şirketler
HİSSE

KAPANIŞ % 
DEĞİŞİM

ŞİRKET ADI
07.10.09 17.11.09

GOLTS 41,75 44,25 5,99 GÖLTAŞ GÖLLER BÖL.ÇİM.SAN.TİC. A.Ş.
HZNDR 2,31 2,48 7,36 HAZNEDAR ATEŞ TUĞLA SANAYİİ A.Ş.
IZMDC 2,38 2,28 -4,20 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
IZOCM 22,60 22,30 -1,33 İZOCAM A.Ş.
KONYA 57,00 61,00 7,02 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
KOZAA 3,74 4,90 31,02 KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.
KRDMA 0,82 0,77 -6,10 KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KRDMB 0,82 0,76 -7,32 KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KRDMD 0,62 0,57 -8,06 KARDEMİR K. DEM.ÇEL.SAN.TİC.A.Ş.
KUTPO 3,66 3,46 -5,46 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.
MRDIN 7,80 7,30 -6,41 MARDİN ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.
NUHCM 10,50 10,30 -1,90 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
PRKTE 3,08 2,80 -9,09 PARK ELK. MAD. TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.
SARKY 2,72 2,48 -8,82 SARKUYSAN ELEK. BAKIR SAN. TİC. A.Ş.

SISE 1,61 1,61 0,00 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
TRKCM 1,88 1,81 -3,72 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.
UNYEC 4,70 4,30 -8,51 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
USAK 1,48 1,08 -27,03 UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.
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Etkinlik Takvimi
TARİH AÇIKLAMA   
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1 - 2 5. Ulusal Kırma Taş Sempozyumu  TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, Türkiye.  
Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi E-posta: istanbul@maden.org.tr

1 – 2 İnsani Hataları Öneleme (Human Error Prevention)  Fiesta Henderson Hotel, Henderson, NV, ABD. Organizasyon: BW (Ben) Marguglio, LLC 
E-posta: ben@HighTechnologySeminars.com URL: www.HighTechnologySeminars.comz

1 – 2 Madenler ve Para Londra (Mines and Money London)  Business Design Centre, Londra, Birleşik Krallık. Organizasyon: Mining Journal / Aspermont UK 
E-posta: eileen.smith@aspermontuk.com URL: www.minesandmoney.com

1 – 4 Asya Madenciliği Kongresi 2009  Plaza Royal Oriental Şangay, Şangay, Çin  Organizasyon: SZ&W Group
E-posta: amyh@szwgroup.com  URL: http://www.miningasiaonline.com/

2 – 4 PROCEMIN 2009 - VI Uluslararası Mineral İşleme Semineri (PROCEMIN 2009 - VI International Mineral Processing Seminar)
Sheraton Hotel & Convention Center, Santiago, RM, Şili. Organizasyon: Gecamin Ltd. and University of Chile 
E-posta: info@procemin2009.com URL: www.procemin2009.com

3 – 4 4. Yıllık Çin Altın Ve Değerli Metaller Zirvesi  Ramada Plaza Pudong Hotel Şangay, Şangay, Çin  Organizasyon: IGVision International Corporation Şangay
E-posta: merketing@igvision.com  URL: www.chinagoldsummit.com

17 – 18 Toprak Mülkiyeti Sempozyumu  ODTÜ Mezunlar Derneği Vişneşlik Tesisleri, Ankara, Türkiye. Organizasyon: Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği 
E-posta : toprakmulkiyeti@toprakmulkiyetisempozyumu.net URL: http://www.toprakmulkiyetisempozyumu.net

23 – 25 Jeotermal Kongresi  MTA Kültür Merkezi, Ankara, Türkiye. 
Organizasyon: TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası E-posta: jfmo@jeofizik.org.tr URL: http://www.tmmobjeotermal.org

 20
10

21 – 24 Ocak IME 2010  TBC, Kolkata, Hindistan.  Organizasyon: Expomedia Events Limited E-posta: oleg.netchaev@eme-uk.com URL: www.indianmining.com
24 - 26 Ocak Mena-Ex 2010  Cidde Hilton, Cidde, Suudi Arabistan.  Organizasyon: CWC E-posta: vdavid@thecwcgroup.com URL: www.mena-ex.com

28 Ocak Minergy - The Design Destrict, Rosebank, Johannesburg, Güney Afrika.  Organizasyon : Bua Connexion Consulting  E-posta: sibusisomfeka@bua.co.za
1 - 4 Şubat Madencilik Indaba 2010 (Mining Indaba 2010) Cape Town International Convention Centre, Cape Town, Güney Afrika.  Organisers:  Mining Indaba LLC

Email: info@miningindaba.com   URL: www.miningindaba.com
2 – 4 Şubat II. Uluslararası Mermer ve Doğaltaşlar Kongresi

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Kıbrıs Şehitleri Cad. 1477 Sok. No.12 Alsancak, İzmir, Türkiye. Organizasyon: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Tel: 0 (232) 463 06 89  Fax: 0 (232) 463 95 50 E-posta: izmir@jmo.org.tr mermer2010@gmail.com  URL:   http://www.mermer.jmo.org.tr/

4 – 5 Şubat Endüstriyel Minerallerde Cevher Zenginleştirme ‘10 (Processing of Industrial Minerals ‘10)
The President Hotel, İstanbul, Türkiye. Organizasyon: MEI E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com/pim10/

11 – 13 Şubat Global Çelik 2010 (Global Steel 2010) Intercontinental The Lalit Resorts, Goa, Hindistan. Organizasyon: Critical Mass Multilink Pvt Ltd
E-posta: contact@globalsteel.in URL: www.globalsteel.in

1 – 2 Mart Global Madencilik Teknolojileri (Global Mining Technology)  Emirates Towers, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.  Organizasyon: Fleming Gulf
E-posta: abner.francis@jacobfleming.com URL: www.jacobfleming.com

7 – 10 Mart PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada)  Toronto, Kanada.  Organizasyon: Prospectors & Developers Association of Canada
E-posta: convention@pdac.ca  URL: www.pdac.ca

22 – 26 Mart Asya Madencilik Kongresi 2010 (Asia Mining Congress 2010)
Raffles City Convention Centre, Singapur, Singapur. Organizasyon: Terrapinn E-posta: winnie.koh@terrapinn.com URL: www.terrapinn.com/2010/asiamining/

25 – 28 Mart Maden Türkiye 2010 Fuarı - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi E - 5 Karayolu, Gürpınar Kavşağı 34522   Büyükçekmece – İSTANBUL  URL: www.tuyap.com.tr
5 – 9 Nisan 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı 2010 - MTA Kültür Merkezi, Ankara, Türkiye.  Organizasyon: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

E-posta: kurultay@jmo.org.tr  URL: http://www.jmo.org.tr
13 – 16 Nisan Kırma - Öğütme ‘10 (Comminution ‘10)  The Vineyard Hotel, Cape Town, Güney Afrika. Organizasyon: MEI E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com
13 – 14 Nisan JeoSondaj 2010 (GeoDrilling 2010) 

exec centre Peterborough, East of England Showgrou, Peterborough, Peterborough, Birleşik Krallık. Organizasyon: GeoDrilling International / Asprmont UK Ltd 
E-posta: eileen.smith@aspermontuk.com URL: www.geodrillingshow.com

14 – 16 Nisan Madencilik Dünyası Rusya 2010 (Mining World Russia 2010)  Crocus-Expo IEC, Krasnogorsk-4, Moskova, Rusya.  Organizasyon: Primexpo 
URL: www.eventseye.com/fairs

14 – 16 Nisan 6. Güney Doğu Avrupa EE&RES Kongresi ve Sergisi  Inter Expo Center / IEC, Sofya, Bulgaristan  Organizasyon: Via Expo Ltd.
E-posta: Office@viaexpo.com  URL: www.viaexpo.com

19 – 25 Nisan Bauma 2010  New Munich Trade Fair Centre, Münih, Almanya.  Organizasyon: Messe München GmbH URL: www.bauma.de
20 - 22 Nisan İkinci Uluslararası Blok ve Ara Katlı Göçertme Sempozyumu (Second International Symposium on Block and Sublevel Caving)

Novotel Langley Hotel, Perth, WA, Avusturalya.  Organizasyon: The Australian Centre for Geomechanics 
E-posta: acginfo@acg.uwa.edu.au URL: www.caving2010.com

9 – 12 Mayıs Kanada Madencilik, Metalurji ve Petrol Enstitüsü 2010 Konferansı ve Sergisi (The Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum’s 2010 Conference & Exhibition)
Vancouver Kongre & Sergi Merkezi, Vancouver, British Columbia, Kanada.  Organizasyon: Kanada Madencilik, Metalurji ve Petrol Enstitüsü
E-posta: cim@cim.org  URL: www.cim.org/vancouver2010

26 – 27 Mayıs AIMS 2010 – Üçüncü Uluslar arası “Mineral Kaynakları ve Maden Geliştirme” Sempozyumu (AIMS 2010 - Third International Symposium “Mineral Resources and Mine Dev.”)
Kármán Auditorium of the RWTH Aachen Üniversitesi, Aachen, Kuzey Rhine-Westphalia, Almanya.  Organizasyon: Institute of Mining Engineering I, RWTH Aachen Üniv.
E-posta: aims@bbk1.rwth-aachen.de  URL: www.aims.rwth-aachen.de

2 – 4 Haziran Türkiye 17. Kömür Kongresi  Zonguldak  Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi
E-posta: komurkongresi2010@gmail.com  URL: www. maden.org.tr

15 – 16 Haziran Değerli Metaller ‘10 (Precious Metals ‘10)
Falmouth Beach Resort Hotel, Falmouth, Cornwall, Birleşik Krallık.  Organizasyon: MEI E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com/preciousmetals10/

17 - 18 Haziran Nikel Zenginleştirme ‘10 (Nickel Processing ‘10)
Falmouth Beach Resort Hotel, Falmouth, Cornwall, Birleşik Krallık.  Organizasyon: MEI  E-posta: bwills@min-eng.com URL: www.min-eng.com

4 – 5 Kasım VI. Delme - Patlatma Sempozyumu  Ankara, Türkiye.  Organizasyon: TMMOB Maden Mühendisleri Odası
E-posta : delpat@maden.org.tr  URL: http://www.maden.org.tr/etkinlikler/delpat/index.php?etkinlikkod=103

8 – 9 Kasım Çinko Zenginleştirme ‘10  (Zinc Processing ‘10)  Vineyard Hotel, Cape Town, Güney Afrika.  Organizasyon: MEI 
E-posta: bwills@min-eng.com  URL: www.min-eng.com

10 – 12 Kasım Proses Mineralojisi ‘10  (Process Mineralogy ‘10)  Vineyard Hotel, Cape Town, Güney Afrika.   Organizasyon: MEI 
E-posta: bwills@min-eng.com  URL: www.min-eng.com

13 – 14 Kasım Biyo ve Hidrometalurji 2010  (Bio and Hydrometallurgy 2010)  Vineyard Hotel, Cape Town, Western Cape, Güney Afrika.   Organizasyon: MEI 
E-posta: bwills@min-eng.com  URL: www.min-eng.com/biohydromet10/

3938



Seri İlanlar

40

Reklam İndeksi
İksis Ticaret
www.iksisticaret.com .............................................................. 2

Chesser Resources
www.chesserresources.com.au ............................................ 5

Temsa Global
www.temsaglobal.com.tr ...................................................... 9

IDC Sondaj
www.idc-tr.com ........................................................................ 11

SRK Danışmanlık
www.srkturkiye.com ............................................................... 23

MadenRuhsat.com
www.madenruhsat.com ......................................................... 31

Simtes Sondaj Ekipmanları
www.simtesas.com................................................................... 33

MAPEK Makina San.
www.mapek.com .................................................... Arka Kapak

Reklam Rezervasyon

Madencilik Türkiye Dergisi
Portakal Çiçeği Sok. No:1/C
A.Ayrancı ANKARA
Tel: 0 (312) 442 03 93
Faks: 0 (312) 442 03 94
reklam@madencilik-turkiye.com

Seri ilanlar bölümümüzde maden sahası, 
cevher, makine ve ekipman alım / satım ilanları 
ile sektörel kariyer ilanları yayınlanacaktır. Bu 
sayfadan hedef kitlenize ulaşmak isterseniz 
reklam@madencilik-turkiye.com 
adresinden bizimle iletişime geçiniz.

Ebatlar: 
1x1 İlan : 85mm x 42mm 
2x1 İlan : 174mm x 42mm 
1x2 İlan : 85mm x 88mm 
2x2 İlan : 174mm x 88mm

Madencilik Türkiye Dergisi

İyi derecede İngilizce bilen, »
Evden çalışacak (Türkiye’nin her yerinden olabilir) »
Dergi için ingilizce makale çevirisi yapacak, »
Yaşadığı şehir ve okuduğu okuldaki madencilikle ilgili  »

gelişmeleri takip edecek,
Dilerse madencilikle ilgili araştırma yazıları hazırlayacak,  »
Gönüllü olarak dergimize destek olurken mesleki olarak  »

kendisini geliştirecek,
Dergide yayınlanan yazıları ile tüm sektör tarafından  »

tanınacak,
Yapacağı çalışmalar ile profesyonel iş yaşantısına hazırlık  »

yapacak,
Maden mühendisliği öğrencisi aranıyor (3. Sınıf ve üstü)  »

Başvurmak isteyenlerin bilgi@madencilik-turkiye.com 
adresine özgeçmiş göndermeleri yeterli olacaktır (Bir ön yazı 

ile neler yapabileceklerini yazmaları da gerekmektedir).






