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Bu  Ay
Türk madenciliğinde son 
yıllarda yaşanan atılımda, 

özellikle maden-
lerdeki mekanizasyon, 
üretimin ve aramanın 

hızlandırılması konularında 
yenilikler yaratmış olan ve 

iş güvenliği konusunda 
hassas ürünleri bulunan 

Atlas Copco Makinaları 
İmalat AŞ’nin payı da 

önemlidir.

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

Yazılar word formatında, ilgili resimler ve çizimler yazıdan ayrı bir şekilde, yüksek çözünür-
lükte (minimum 300 dpi) jpg, bmp, tiff resim formatlarında gönderilecektir. Yazılar e-posta 
aracılığı ile info@madencilik-turkiye.com adresine veya CD ile yayın idare merkezi adresine 
gönderilebilir. Gerekli görüldüğü takdirde yazılarda düzeltme istenebilir. Bu durumda yazar 
ile iletişime geçilecektir. Posta ile gönderilen yazılar dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın 
yazarına iade edilmez. 
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Ülkemiz son haftalarda çok önemli bir süreçten geçiyor. 70’li yıllardan itibaren Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizi etkisi altına alan ve bölgenin gelişmesi önünde çok 
büyük bir engel olan terör faaliyetleri, atılan bazı adımlarla sona erdirilmeye çalışılıyor. 
Son birkaç haftada atılan somut adımların öncesinde de konuyla ilgili bazı çalışmalar 
yapılmaktaydı. Eğer, ülke tarihine kara bir leke olarak işlenen terör bitirilir ve bölgenin 
güvenliği sağlanabilirse, bölgenin kalkınmasının da önü açılmış olacak. Bölgenin kalkın-
ması ise genel ülke ekonomisine etki edecek.

Yaşanan sorunların gölgesinde geçen son 30 - 40 yılda bölgenin pek çok konuda geri 
kaldığı tüm istatistiklerden de görülüyor. Bölgenin bundan sonraki kalkınması göz önü-
ne alındığında ise akla en başta yer altı kaynakları ve enerji potansiyelinin değerlendiril-
mesi geliyor. Ancak yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle 70’li yıllardan itibaren bölgede 
maden arama çalışmaları oldukça sınırlı kalmış durumda. Bölgenin maden potansiyeli ve 
rezervleri hakkında en güncel bilgiler, genellikle 30 - 40 yıl önceki çalışmalara ait. Bir çok 
yörede ise neredeyse hiç arama çalışması yapılmadığı biliniyor. Yani bölge doğal kaynak-
lar açısından oldukça bakir kabul ediliyor.

Gerek geçmiş çalışmalar, gerekse terör gölgesinde yapılan az sayıdaki güncel çalışmalar-
da bölgede pek çok kaynağın varlığı tespit edildi. Ancak bulunan emareler için yapılması 
gereken detaylı jeolojik çalışmalar, güvenlik nedeniyle yapılamadığından, bugüne kadar 
bunların büyük bölümünde rezerv tespiti gerçekleştirilemedi. 

Son zamanlarda yaşanan gelişmelerle birlikte terörün etkilerinin şimdilik giderek azalmak-
ta olduğunu gözlemleyebilmekteyiz. Terörün bitirilmesinin başarıldığı noktada bölgenin 
maden potansiyelinin detaylıca araştırılması ve ekonomiye kazandırılması ilk hedefler-
den birisi olmalıdır. 30 - 40 yıl öncesinin bilimsel verileri ile geçmişte çalışılan alanlarda 
ve yeni hedef bölgelerde, son teknolojiler ve güncel bilimsel gelişmeler ışığında yer altı 
kaynaklarının yeniden araştırılması, ülke ve bölge ekonomisi adına çok faydalı olacaktır. 
Yapılacak yeni teknoloji çalışmaları ile belki de geçmişte zuhur olarak kayıtlara geçen pek 
çok sahada, çok büyük maden kaynaklarının ortaya çıkarılabilmesi mümkün olabilecek.

Terör nedeniyle ekonomisi az gelişmiş olan bölgenin kalkınması, o yörelerde güçlü bir 
sanayinin kurulması ile gerçekleşebilecektir. Güçlü bir sanayi ise ancak yine o yörede bu-
lunan doğal kaynakların kullanımı ile mümkün olabilecektir. Yaşanan gelişmeler ışığında 
sektörümüzün güzide arama kuruluşu MTA’nın bölgedeki araştırmalara ağırlık vermesi 
çok önemli. Kamu öncülüğünde gerçekleştirilecek bir arama seferberliği özel sektörü de 
kamçılayacaktır. Şu anda bile özel sektörün bölgede maden arama ve üretim çalışma-
larını arttırdığı biliniyor. Ancak özel sektörün daha etkin çalışmalar yürütebilmesi için 
güvenliğin tam olarak sağlanması gerekmekte. 

Tabi ülkemizin maden araştırmaları açısından bakir olan bu bölgesinde yeni aramaların ya-
pılabilmesi, aramalar kapsamında alınması gereken izinlerin şu an olduğu gibi zorlaştırıldığı 
bir dönemde çok da kolay olmayacak. Genelge sıkıntısının hakim olduğu sektörümüzün, 
diğer bazı sektörlerde olduğu gibi genelge kapsamı dışına çıkarılması, bölgedeki aramalara 
ağırlık verilebilmesine olanak sağlayacak, bu durum da tüm ülkenin yararına olacaktır. 

Hükümetin, 2023 hedefleri çerçevesinde madenciliğin önünü açması gerekmektedir. 
Aksi taktirde, özellikle genelge uygulaması ile, bu hedefe ulaşılması çok zor görünüyor. 
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Nisan 2013Madencilik Sektörü İhracatı 
2013 İlk Çeyrekte % 40 Arttı 
2013’ün ilk çeyreğinde madencilik sektörünün ihracatı, geçen 
yılın aynı dönemine göre % 40,23 oranında artarak 1 milyar 170 
milyon USD seviyesine ulaştı. Bu dönemde sektörün en fazla 
ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Çin, ABD, Belçika, Irak ve İtalya 
oldu. Çin’e yapılan ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre % 
101,5’lik bir atış sağlanırken, ihracat hacmi 604 milyon 633 bin 
USD olarak gerçekleşti.
2013 yılına hızlı bir giriş yapan madencilik sektörü, ilk çeyrekte 
160’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirirken, Bulgaristan, Tay-
land, Libya ve Güney Kore maden ürünleri ihracatında en çok 
artış gösterilen ülkeler oldu. 2013 yılının ilk çeyreğinde ihracat 
yapılan bölgeler arasında ise en dikkat çeken bölge Batı Afrika 
olurken, Batı Afrika’ya ihracat, 2012 yılının aynı dönemine göre 
% 566 artış gösterdi. Batı Afrika ülkelerinden ihracatta öne çıkan 

ülkeler ise Nijerya, Senegal, Gine ve Gana olarak göze çarptı.
Doğal taşlarda artış geçen yılın aynı dönemine göre % 23 olur-
ken, sektörün üç aylık ihracatı 418,1 milyon USD seviyelerine 
ulaştı. İlk çeyrekte blok mermer ve traverten ihracatı % 36, iş-
lenmiş mermer ve traverten ihracatı % 14 oranında artış gös-
terdi. Doğal taş sektörünün ilk çeyrekte en çok ihracat yaptığı 5 
ülke sırasıyla, Çin, ABD, Irak, Suudi Arabistan ve Fransa olurken, 
Kazakistan ve Türkmenistan ise bu dönemde doğal taş ihraca-
tında en iyi artışı yakalayan ülkeler oldular.
Madencilik sektörünün önemli girdilerinden biri olan bakır cev-
herleri ihracatı ise, Ocak - Mart 2013 tarihleri arasında geçen 
yılın aynı dönemine göre % 77 artarak 185,5 milyon USD sevi-
yelerine ulaştı. 

Nisan 20132. Avrasya Mena Madencilik Zirvesi
24 - 25 Nisan’da İstanbul’da Gerçekleştirilecek 
İlki Mayıs 2012’de düzenlenen ‘Eurasia Mena Mining 
Summit’in ikincisi, Madencilik Türkiye Dergisi’nin basın spon-
sorluğunda, 24 - 25 Nisan 2013’te İstanbul’da gerçekleştirile-
cek. EBY Summits International tarafından düzenlenen zirve, 
Türkiye Madenciler Derneği tarafından destekleniyor. Gerçek-
leştirilen yuvarlak masa görüşmeleri ile madencilik alanında 
faaliyet gösteren firmaların birbirleriyle iletişim kurabilmele-
rine olanak sağladığı için dikkatleri üzerine çeken zirve bu yıl 

yaşanan yoğun talepten dolayı paralel sunumlar ile de zen-
ginleştirildi. 
Madencilik sektöründeki üst düzey yöneticileri, endüstri da-
nışmanlarını ve fikir öncülerini bir araya getiren, sektörün 
yüksek düzeyde iletişim ağı oluşturmasına ve geliştirmesine 
ev sahipliği yapmakta olan Eurasia Mena Mining Summit 
uluslararası bir katılımla gerçekleştirilecek. Zirve programına 
www.ebyintl.com adresinden ulaşabilirsiniz. 

Nisan 2013Ariana Resources, 
ÇED İçin Önemli Bir Adım Attı
Ariana Resources, Balıkesir - Sındırgı’da devam eden Red Rabbit 
Projesi Kızıltepe Sektörü için Mart ayında gerçekleştirdiği halkı 
bilgilendirme toplantısıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 
alacağı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) için önemli 
bir adım atmış oldu. 
Sındırgı’nın Yusufçamı köyünde gerçekleştirilen ve çevre köyler-
den de katılım sağlanan yaklaşık 100 kişilik toplantının sorunsuz 
ve başarılı geçmesiyle Ariana Resources, ÇED olumlu belgesine 
2013’ün üçüncü çeyreğinde ulaşmayı planlıyor. Şirket, ÇED 
onay belgesinin alımında gecikme olmadığı takdirde hedefledi-
ği 2014 yılındaki üretime geçme planına uymuş olacak.
Ariana yaptığı bir diğer bilgilendirmede, 2012 yılında Red Rab-
bit Projesi için Proccea Construction Co. ile yatırım ortaklığı 
yaptığını kamuoyuyla paylaşmıştı. Yapılan anlaşma kapsamın-
da; 2013 yılında projenin tek finansörü olacak olan Proccea, 
2014 yılında hedeflenen üretime geçilmesine kadar geçecek 
sürede 6,6 milyon USD’lik finansman sağladığı takdirde proje-
nin % 50 ortağı olabilecek. 
2013 yılının dördüncü çeyreğinde üretim için kurulacak tesis-

lerin inşaat çalışmalarına başlanması hedeflenirken, Proccea 
Construction 2013 yılında yapması gereken finansal desteğini 
sağlayarak, projeden % 2,75’lik ilk payı almış durumda.
Ariana ayrıca, Newmont Mining Corp’un bir iştiraki olan New-
mont Ventures Limited ile bir stratejik anlaşma yaparak, 20 
yıldan fazla süredir tutulan ve Türkiye aramalarını içeren New-
mont veri tabanına ulaşım hakkı elde ettiğini de açıkladı. Bu 
hak 10 yıllık bir süre boyunca geçerli olacak. Şirket tarafından 
verilen bilgiye göre bu veri tabanını elde etmekteki amaç 
2014’te üretim planlanan Kızıltepe Bölgesi’nin yakınlarında 
yeni potansiyeller bulmak ve projeye dahil etmek.
Veri tabanı; dere kumu, kaya ve toprak numuneleme, sondaj, 
jeolojik görüntüleme, hava manyetik ölçümleri, gravite öl-
çümleri, dijital jeolojik ve yapısal veriler, mineral zuhurları ve 
mostraları ile geçmiş projeler ve sahaların raporlarını içeriyor. 
Anlaşmaya göre Database’e ulaşım sonunda, veri tabanındaki 
verilerden bulunacak her projenin izabe tesisi üretiminden net 
% 1 pay (% 1 net smelter return royalty) ve öncelik hakkı (right 
of first refusal) Newmont’un olacak. 
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WEIR MINERALS TÜRKİYE
Madencilik ve mineral işleme, enerji sektörü ve 
genel endüstriye yönelik çamur ve susuzlandırma 
ekipmanları çözümleri

Size en önemli olanı sunabilmek için, en iyi yaptığımız 
işe odaklanıyoruz.

Weir Minerals, global madencilik, maden işleme, enerji sektörü ve genel endüstri 
için pompalar, hidrosiklonlar, vanalar ve aşınmaya dayanımlı astarlar gibi çamur ve 
susuzlandırma ekipmanları konularında uzmandır.

Size en önemli olanı sunabilmek için, en iyi yaptığımız işe odaklanıyoruz. Weir Minerals’in 
bu sade felsefesinden faydalanarak, diğer tedarikçilerin sunduğundan çok daha fazla kat-
ma değer sağlayabilirsiniz. Weir Minerals, gelişmiş küresel hizmetleri ve pazar’a öncülük 
yapan teknolojileri koruyan, destekleyen ve geliştiren yatırımlar yapabilme yetkinliği ile 
birleştirilmiş üretimi sayesinde prosesinizde size en büyük desteği sunacaktır.

Müşteri odaklı ürün ve hizmet anlayışından yola çıkan Weir Minerals, benzersiz 
teknolojilerini kullanarak en kritik proses uygulamalarında yanınızda olacak maden 
susuzlandırma, endüstri suyu ve özel çamurlu su proses ekipmanları sunmaktadır. 
Kısacası Weir Minerals, günümüzde sadece bir pompa şirketi olmanın çok ötesindedir.
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Nisan 2013Çöllolar’da Çalışmalar Yeniden Başlatıldı
Afşin - Elbistan B Termik Santrali’ne ait Çöllolar Kömür 
Sahası’nda yaşanan kazadan 25 ay sonra, çalışmalar yeniden 
başlatıldı. Sahada 6 ve 10 Şubat 2011 tarihlerinde yaşanan iki 
ayrı toprak kaymasında, çok büyük bir toprak kütlesi hareket 
etmiş ve 11 madenci hayatını kaybetmişti. Çöllollar Kömür Sa-
hası İşletme Müdürü Şeref Göksu, Cihan Haber Ajansı’na ko-
nuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede, EÜAŞ tarafından, toprak 
kayması esnasında zarar gören şevlerin güvenli hale getiril-
mesi için toplam 33 milyon m3 dekapaj çalışması yapılmasına 
izin verildiğini, bu amaçla çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Göksu, yapılacak çalışmalar kapsamında kesinlikle kömür 
üretimi yapılmayacağının altını çizerken, buradaki amacın 
sahanın güvenli hale getirilmesi olduğunu aktardı. Göksu ay-
rıca, şevlerin ve madenin güvenliği sağlandıktan sonra EÜAŞ 
tarafından verilecek izinle sahada kömür üretiminin de baş-
layacağına inandıklarını belirtti. 2011 yılında meydana gelen 
kazadan sonra çalışmalar durdurularak çalışanlara izin verildi-
ğini belirten Göksu, ihtiyaç sayısınca işçinin tekrar işe çağrıla-
cağını, şimdilik yeni işçi alımının ise planlanmadığını sözlerine 
ekledi. 

Mart 2013Baz ve Değerli Metaller Çalıştayı 
Mayıs Ayında Ankara’da Gerçekleştirilecek 
Baz ve Değerli Metaller Çalıştayı, MTA Genel Müdürlüğü tarafın-
dan 20 - 27 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara`da gerçekleştiri-
lecek. Özellikle porfiri, epitermal, skarn, volkanojenik masif sülfit, 
Olimpik dam (DOBA) ve sedimanter kökenli maden yatakları ve 
bunların alterasyon kuşakları konularında ayrıntılı ve güncel bilgi 
birikimini yansıtmayı amaçlayan çalıştay, ayrıca hidrotermal sis-
temler, akışkan dinamiği, kristalleşme süreçleri, plaserler, cevher 
karakteristiği ve proses mineralojisi ile dinamik jeolojik modelle-
me konularını içerecek.

8 gün sürecek olan çalıştayın ilk 4 günü konferanslar, sonraki 4 
günü de teknik gezi şeklinde gerçekleştirilecek. Bir amacının da 
baz ve değerli metallerin arama ve araştırma konularındaki gün-
cel gelişmelere ışık tutmak, dünya piyasalarındaki gelişmeleri 
ve ülkemizin konumunun üniversitelerden, sanayi ve özel sek-
törden gelen uzmanlarla bilimsel bir platformda tartışılmasını 
sağlamak olan çalıştayın, maden yatağı arama ve araştırmaları 
konusunda çok disiplinli bir sinerji doğurması bekleniyor. 

Mart 2013

Columbus Copper, First Quantum’dan
1,5 Milyon CAD Ödeme Aldı 
Columbus Copper, Ağustos 2012’de First Quantum Minerals ile 
yaptığı anlaşma kapsamında, Bursa’da - Demirtepe ve Karapı-
nar projeleri için 1,5 milyon CAD tutarındaki ilk ödemeyi aldı.
Columbus Copper, geçmiş dönemde brüt gelirlerini attırmak 
için nitelikli alıcılara hisse başına 0,10 CAD fiyatla, 15 milyon ve 
30 milyon adet hisse senedi satma kararı almıştı. Bu kapsam-
da First Quantum Minerals ile yapılan anlaşma sonucunda ilk 
yıl için 1,5 milyon CAD ödeme yapıldığında ve sonraki üç yılda 
8,5 milyon CAD’lık arama giderleri finansmanı tamamlandığın-
da First Quantum’a, Demirtepe ve Karapınar projelerinin % 51 
hakkına sahip olma opsiyonu tanınmıştı. Projede hesaplanacak 
bakır rezervlerinin 1 milyon ton sınırından az olmaması duru-
munda First Quantum, ek olarak % 19’luk bir hisse artışı daha 
yapabilecek ve projenin % 70’ine sahip olabilecekti. Bu anlaş-
ma neticesinde Columbus Copper ilk yıl alması gereken 1,5 
milyon CAD’lik ödemeyi First Quantum Minerals şirketinden 
aldığını kamuoyuna duyurdu.
Columbus Copper bir başka duyuruda da, First Quantum Mine-
rals tarafından yanda belirtilen şartlarda finanse edilen Karapı-
nar Porfiri Projesi’nde yaptığı sondajlarda, 600 x 250 metrelik 
bakır skarn koridoru içinde, 219. metreden itibaren 59,9 metre 
boyunca  % 0,55 bakır ve 0,06 gr/t altın varlığı tespit ettiğini 
açıkladı. Şirket sondaj programı kapsamında toplam 2.628,6 

metre uzunluğunda sekiz kuyunun tamamlandığını, dokuzun-
cu kuyuda ise çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Bu arada Columbus Copper farklı projelerindeki keşif çalış-
malarını da sürdürüyor. Şirket tarafından Mart ayının başında 
yapılan diğer bir duyuruda ise bakır, molibden ve altın porfiri 
sistemi gösteren bir bölgenin hemen kuzeyinde yer alan Ka-
vaklıtepe Projesi’nde elde ettiği yeni sonuçları açıkladı. Projede 
alınan sonuçlardan duyulan memnuniyet dile getirilirken, şir-
ketin % 100 sahibi olduğu Kavaklıtepe Projesi’nde mostradan 
alınan kayaç örneklerinde 20 g/t’u aşan altın değerlerine rast-
landığı bildirildi. 
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Karlıova Kömür Sahası İhaleye Çıkıyor 
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), hukuku kendi uhdesinde bulu-
nan Bingöl - Karlıova kömür sahasını, asgari 150 MW gücünde bir 
termik santral kurma şartı ile rödovans karşılığı ihaleye çıkartıyor. 
S.12561 ve S.62715 nolu ruhsat sahalarını kapsayan ihale, 30 Mayıs 
2013 tarihinde gerçekleştirilecek. 

Türkiye’nin enerji talebinin yerli kaynaklardan karşılanma oranını 
artırmaya yönelik olarak gerçekleştirildiği bildirilen ihale sonrası, 
sahada ekonomik değeri olan başka bir maden bulunması ve iş-
letmecinin talebi halinde TKİ’ye rödovans ödenmesi suretiyle üre-
tim yapılabilecek.  

Mart 2013

Mart 2013Aldridge Minerals, 
2013 Yılı Planlarını Açıkladı 
Aldridge Minerals, 2012 yılı faaliyetlerine ait finansal değer-
lendirmesini SEDAR’da yayınladığını duyurdu. Yayınlanan 
finansal değerlendirmenin ışığında, 2013 yılında yapılması 
planlanan çalışmalar da yatırımcılarla paylaşıldı.
Şirket Şubat 2013’te; 10,5 milyon USD’si Dundee Securiti-
es Ltd’e, 4,5 milyon USD’si de Aldridge’in ana hissedarların-
dan olan ANT Holding AŞ’ye olmak üzere toplam 15 milyon 
USD’lik blok hisse satışı gerçekleştirdi. Sağlanan bu finans-
manla aşağıdaki çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanıyor: 
Şirket, Yozgat - Yenipazar Polimetalik VMS Projesi’nin % 100 
hakkına sahip olabilmek için Alacer Gold ile gerçekleştirdiği 
anlaşmanın son koşulu olan fizibilite çalışmasını, Mart 2013’te 
sonlandırmayı planlıyor. Fizibilite çalışmasının tamamlanma-
sının ardından şirket, 2013 yılındaki en önemli hedefinin, pro-
jede ticari üretime geçilebilmesi için proje finansmanı elde 
etmek olduğunu belirtiyor. Aldridge bu kapsamda özel bir 
finans kuruluşu ile anlaşmış durumda. İlgili kuruluş 2013 yılı-
nın 1. çeyreğinde çalışmalara başladı ve bu çalışmalar gerekli 
finansmanın sağlanmasına kadar sürecek.
Aldridge 2013 içerisinde, Yenipazar Projesi’nde işletmenin 
kurulabilmesi için gerekli olan 9,4 km2’lik arazinin edinimi 
ve geliştirilmesi için uzmanlar eşliğinde çalışmalarını sürdü-
recek. Şirket, projede mevcut kaynak alanına bitişik olarak 

tespit edilen üç ayrı mineralizasyonu da içeren bazı yeni ke-
şif hedefleri belirledi. Bu hedeflerde çalışmak üzere 2013 yılı 
boyunca 1 - 1,5 milyon USD harcanması hedefleniyor. Ayrıca 
finansman durumuna göre ek arama programlarının yapılabi-
leceği de belirtiliyor. Uzun vadede ise Yenipazar Projesi çev-
resindeki 100 km2’lik alanda yer alan farklı sahalarda ve ülke 
genelinde satın alınabilecek yeni sahalarda arama çalışmaları 
yapılabilecek.
Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Yenipazar’da Çev-
resel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmasının da 2013 yılının 
ikinci çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor. 2013’ün üçün-
cü çeyreğinde devlet tarafından verilen yatırım teşviklerinden 
faydalanılması da planlanırken şirketin gelişme planları ara-
sında, 2013’te projenin geliştirilmesi, 2014 - 2015 döneminde 
de hedeflenen inşaat aşamasının desteklenmesi amacıyla üst 
düzey yöneticiler ve profesyonel personel atamalarının yapıl-
ması için planlar geliştirmek de yer alıyor.
Devam eden mühendislik ve metalürjik çalışmalar ile proje-
nin devam ettirilmesi için yapılacak çalışmalara, 2013 yılı bo-
yunca yaklaşık 1,3 - 1,8 milyon USD harcamayı planlamakta 
olan şirket, 2013 yılında, yerli ve uluslararası hizmet firmaları, 
müteahhitler ve diğer tedarikçiler ile birlikte, proje geliştirme 
seçeneklerini değerlendirmeyi sürdürecek. 

Mart 2013

Yıldızlar Holding’den 
Afganistan’a Yatırım
Yıldızlar Holding iştiraki Eti Gümüş AŞ’nin, Afganistan’da 4 ayrı 
sahayı kapsayan altın madeni ihalesini kazandığı öğrenildi. Af-
ganistan Maden Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 
geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilen ihale, Turkish - Afghan 
Mining Company (TAMC) adıyla Kabil merkezli şirket tarafın-
dan kazanılırken, bu şirketin % 51’i Eti Gümüş’e, % 49’u Afghan 
Gold and Minerals Company’ye ait. İhalede kazanılan sahaların 
Afganistan’ın kuzeydoğusunda, Tacikistan ve Pakistan sınırında 
yer alan Badakhshan vilayetinde olduğu öğrenilirken her bir 
saha 250 km2 alanı kapsıyor.
Sahaların bulunduğu bölge altın, gümüş ve bakır varlığıyla bi-
liniyor. Daha önce çeşitli haber kaynaklarında Afganistan’ın 1 
trilyon USD’lik maden ve mineral varlığına sahip olduğu, ülke 
genelinde 25 milyar USD değerinde altın bulunduğunun düşü-
nüldüğü haberlerine yer verilmişti. 

 Şubat 2013

Polimetal, Akoluk’ta 
Sondaja Başladı 
Çalık Grubu şirketlerinden Lidya Madencilik ve Alacer Gold 
ortaklığında kurulan Polimetal Madencilik, ilk sondaj çalışma-
larına 22 Şubat 2013 Cuma günü Ordu’nun Ulubey ilçesinde 
yer alan Akoluk altın sahasında başladığını duyurdu. Sahadaki 
sondaj çalışmalarının 2 noktadan başlatıldığı ve program kap-
samındaki diğer sondaj lokasyonlarının hazırlıklarının devam 
ettiği bildirildi. 
Yapılan çalışmanın, Çalık Grubunun madencilik alanında yü-
rüttüğü aramacılık faaliyetlerindeki ilk sondaj çalışması olma-
sı sebebiyle ayrı bir önem taşıdığı belirtildi. Polimetal Maden-
cilik, 2011 yılında Lidya Madencilik (% 50) ile Alacer Gold (% 
50) ortaklığında kuruldu. Şirket 18 adet ruhsatta yer alan 12 
projede altın, bakır, gümüş, kurşun, çinko ve molibden gibi 
metalik madenlerin aramacılığını yürütüyor. 
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Mart 2013Rubicon Resources,
Türkiye’deki Faaliyetlerine Başladı 
Avustralyalı arama şirketi Rubicon Resources, baz metal ve 
değerli maden aramacılığı üzerine faaliyet göstermek üze-
re Türkiye’de bir şirket kurduğunu duyurdu. Hali hazırda 
Avustralya’da bazı projeler üzerinde çalışan ve ASX’e kote olan 
şirketin yatırımcıları ile paylaştığı bilgilerde; epitermal, porfiri 
ve VMS tip mineralizasyonlar açısından maden arama yatırım-
ları yapmak üzere ülkemizin uygun bulunduğu, bu kapsamda 
ülkemizde bakır, altın ve baz metaller üzerine odaklanılacağı 
bilgilerine yer verildi. 

Rubicon Recources ülke müdürü olarak finans uzmanı Metin 
Oktay’ın, operasyon sorumlusu olarak da uzman jeolog Oğuz 
Ünsal’ın seçildiği, aktarılan diğer bilgiler arasında. Şirket, ilgi-
lendikleri projelerin teknik ve bürokratik olarak değerlendiril-
mesi konusunda ise Dr. Yusuf Ziya Sühamoğlu ile anlaştığını 
bildirdi. 
Rubicon, Türk ekibi içerisinde yer alan isimler ile birlikte ilerle-
yen süreçte çeşitli aşamalardaki arama projelerinin edinimi ko-
nusunda çalışmalarını sürdüreceği belirtiliyor. 

Nisan 2013

Madenciler Genelge Sorunu İçin 
Çözüm Bekliyor
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile 16 Haziran 
2012’de Resmi Gazete’de yayımlanan, kamuya ait her türlü 
taşınmazın satılması, kiralanması veya kullanılmasını Başba-
kanlık iznine bağlayan genelge ile madencilik, enerji ve te-
lekomünikasyon sektörleri sıkıntılı günler geçirmeye devam 
ediyor. Dünya Gazetesi, 8 Nisan 2013 tarihli yayınında genel-
ge konusunda Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği 
Başkanı İsmet Kasapoğlu’nun konu hakkında düşünce ve gö-
rüşlerine yer verdi.
Kasapoğlu, bu uygulamanın sona erdirilmesi için bir kez daha 
çağrıda bulunurken, sorunun çözümü için yaklaşık bir yıldır 
çaba gösterdiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını belirtti. 
Başbakanlık Genelgesi konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’na yeni bir mektup daha göndermeye hazırlandıkla-
rını aktaran Kasapoğlu, mektupta sektördeki bu mağduriyeti 
bir kez daha anlatacaklarını kaydetti.
Kasapoğlu, Maden İşleri Genel Müdürlüğü (Migem) ve Orman 
Genel Müdürlüğü’nden Başbakanlığa giden yüzlerce izin talebi 
bulunduğunu söylerken, bu izinlerin onay için aylardır bekle-
diğini ve sektörün izinler konusunda hiçbir geri dönüş alama-

dığını sözlerine ekledi. Bu durumun sektörü olumsuz yönde 
etkilediğini belirten Kasapoğlu, kendisine intikal eden duruma 
göre madenciliğe yeni girmiş ya da girmek isteyen birçok ya-
tırımcının, daha yolun başındayken sektörden çekilme kararı 
aldığını, uzun zamandır sektörde olanların ise durumlarını ye-
niden gözden geçirmeye başladıklarını belirtti. Genelge uygu-
lamasının olumsuz sonuçlarının 2 - 3 yıl içinde daha net biçim-
de ortaya çıkacağını aktaran Kasapoğlu, projelerin uygulanmaz 
hale geldiğini belirterek, işletmelerin ise bir süre sonra durma 
aşamasına gelebileceği uyarısında bulundu. Maden Kanunu’na 
göre 3 yıl içinde izin alınamazsa ruhsatların düşeceğini hatır-
latan Kasapoğlu, genelge nedeniyle yaşanan gecikmelerin bu 
tür sıkıntıları da ortaya çıkarttığını söyledi.
Bütün dünyada madencilik sektörü mevzuatlarının statik ve 
uzun yıllar değişmeyen kurallarla yönetildiğine dikkat çeken 
Kasapoğlu, bir madenin aranmaya başlanması ile işletmeye 
geçmesi arasında 15 yıl gibi bir süre olabileceğinin altını çizer-
ken, bu süre zarfında sık sık değişen kanunlar ve bu tarz ge-
nelgelerle madencilik sektörü yatırımlarına sekte vurulacağını 
sözlerine ekledi. 

Mart 2013Silopi’ye Dev Yatırım
Ciner Grubu tarafından 2006 yılında temeli atılan ve bir süredir 
elektrik üretim faaliyetini sürdüren termik santralin birinci üni-
tesinin resmi açılış töreni ve ikinciyle üçüncü ünitelerin temel 
atma törenleri 9 Mart’ta, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımlarıyla ger-
çekleştirildi. Resmi açılışı yapılacak 135 MW gücündeki ilk üni-
tenin ardından, ikinci ve üçüncü ünitelerin de devreye girmesi 
gereken tarih şirket tarafından 2014 yılı olarak açıklanırken, pro-
je tamamlandığında toplamda 800 milyon USD’lik yatırım ger-
çekleştirilmiş olacak. Tüm üniteler faaliyete geçtiğinde toplam 
kurulu gücün 405 MW olacağı belirtilirken, bu rakamında ülke-
mizin toplam kurulu gücünün % 1’ine denk geldiği biliniyor.
Yılda 2,7 milyar KW/saat elektrik üretilmesi beklenen termik 
santral için yakıt olarak, bölgeden çıkartılan asfaltit madeni kul-

lanılacak. Santral tam kapasite çalışmaya başladığında bölgede 
2000 kişiye iş imkanı sunacağı belirtiliyor. 
Bu arada Silopi Termik Santrali için bölgedeki asfaltit sahasını 
işleten Ciner Grubu şirketi Park Elektrik AŞ, asfaltit sahasında-
ki dekapaj işi için açtığı ihaleyi Tellioğlu Petrol İnşaat Nakliyat 
Ltd. şirketinin kazandığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan 
açıklamada; Silopi’de yer alan İR:2429 ruhsat numaralı asfaltit 
sahasının H2 panosunda, asfaltit yatağının üzerindeki veya 
kontağındaki 6.800.000 m3‘lük (+/- % 20 toleranslı) dekapaj işi 
ihalesine en uygun teklifi 30.940.000 TL ile Tellioğlu İnşaat’ın 
verdiği aktarıldı.
Park Elektrik AŞ Yönetim Kurulunun Tellioğlu İnşaat ile 1 yıl sü-
reli sözleşme imzalanmasına karar verdiği, yapılan açıklamada 
yer alan diğer bilgilerden. 
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Mart 2013Çaldağ Gerçekleri 
Dönem dönem alevlenen madencilik karşıtı faaliyetler, son 
günlerde yine medya gündemini meşgul etmeye başladı. Çe-
şitli basın-yayın organlarında ortaya atılan asılsız iddialar ile 
madenlerin bulunduğu yörelerdeki vatandaşların aklı karıştı-
rılarak, madencilik faaliyetlerinin sürdürülmesine engel olun-
maya çalışılıyor. Belirli yörelerde madenciliğe karşı yürütülen 
çalışmalarda, halkın kafasını karıştırmak adına pek çok asılsız 
söylem de ortaya atılıyor. ‘Siyanürle altın arama’, ‘vahşi ma-
dencilik’ gibi kışkırtıcı ifadeler, yıllar boyunca halkın dilinden 
düşmüyor, halkın gerçek ve doğru bilgiden uzak kalmalarına 
neden oluyor. Bu yüzden maden yatırımlarına karşı, sürekli ve 
kasıtlı olarak bu tarz ifadeler kullanılıyor. 
Çaldağ Nikel Madeni de zaman zaman karşıt faaliyetlerin hede-
fi olan madenlerden bir tanesi. Son birkaç haftadır ortaya atılan 
asılsız iddialara karşı, Çaldağ Madeni’ni bünyesinde barındıran 
VTG Holding yetkilileri bazı açıklamalar yaparak konuyu aydın-
lığa kavuşturdu.
Bazı kesimler tarafından iddia edildiği gibi söz konusu alanda 
‘vahşi madencilik’ yapılmadığını ve madenin ÇED Raporu’nun 
bulunduğunu açıklayan Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı 
Gökhan Kantarcıgil, madenin havayı, suyu, toprağı geri dönül-
mez bir şekilde kirleteceği iddialarına karşı çıkarak “Dönemin 
Çevre ve Orman Bakanı imzasıyla ‘olumlu’ olarak kabul gören 
ÇED raporu, proje karşıtı gruplar tarafından geçmiş yıllarda yar-
gıya da taşındı. Bunun üzerine ÇED raporu, profesör seviyesin-
de bilirkişiler tarafından yeniden incelendi ve projenin çevreye 
zarar vermeyeceğine ve raporun yeterli olduğuna karar verildi. 
İdare mahkemesi de bu bilirkişi raporu üzerine yine oybirliği ile 
açılan davayı reddetti” diyerek konuya açıklık getirdi. 
Kantarcıgil, bölgede gerçekleştirilecek madencilik faaliyetle-
ri esnasında, çevrede oluşabilecek geçici etkiler kapsamında 
168.986 ağaç kesilmesinin öngörüldüğünü ancak bunun kar-

şılığında 547.800 ağaç dikilmesinin planlandığının altını çizdi. 
Madendeki su kullanımı yüzünden tüm İzmir’in susuz kalacağı 
iddiasına karşın ise maden için Turgutlu ilçesine kurulacak bir 
arıtma tesisi ile madende sürekli olarak arıtılmış suların kulla-
nılacağını kaydeden Kantarcıgil, şirketinin tamamen yerli oldu-
ğunu da vurgulayarak haklarındaki ‘paravan şirket’ iddiasını da 
reddetti. 
Projeyi incelediğimizde ise şu detaylarla karşılaşıyoruz: 
Çaldağ’a toplam 630 milyon USD yatırım yapılması ve 2014 
yılından itibaren sahada % 100 saflıkta metal nikel üretimi ger-
çekleştirilmesi öngörülüyor. Yapılacak üretimle ülke ekonomi-
sine 6 milyar USD katkı yapılması ve yaklaşık 1.000 kişiye de 
istihdam sağlanması hedefleniyor. Ülke olarak yıllık 35.000 ton 
nikel ithalatı yaptığımız noktada sadece Çaldağ’da üretilmesi 
planlanan 20.000 ton nikel ile ülke ekonomimize çok ciddi katkı 
sağlanacağını görebiliyoruz.
Yıllar boyunca, altın madenciliğine karşı benzer faaliyetler sür-
dürülerek, Koza Altın’ın Ovacık ve Tüprag’ın Kışladağ maden-
lerine engel olunmaya çalışılmıştı. Ancak yıllardır işletilen bu 
madenlerde bugüne kadar kimsenin herhangi bir şekilde zarar 
görmediği ve bu madenlerin ülke ekonomisinde geldikleri yer 
herkes tarafından çok iyi biliniyor. Şu an ise Çaldağ’daki nikel 
madenciliği faaliyetleri için de aynı tarzda söylemlerle karşıt ça-
lışmalar yürütülmeye çalışılıyor.
Özellikle son yıllarda küresel arenada söz sahibi olmaya baş-
layan ülkemizin, ekonomisini güçlendirecek bu tip yatırımlara 
gerçekten ihtiyaç var. Gerçek dışı söylemlerle bu tip önemli ya-
tırımların önüne geçilmesi ile ülke ekonomimize büyük darbe 
vuruluyor. Umuyoruz bu faaliyetleri yürütenler, yukarıda adı 
geçen geçmiş örnekleri de göz önünde bulundurarak, mantık 
çerçevesinde hareket ederek söylemlerini bir kez daha gözden 
geçirirler.                                                                 Haber: Onur Aydın

Mart 2013Zenit Madencilik, Sındırgı’da
Halkın Katılımı Toplantısını Başarıyla Gerçekleştirildi 
Ariana Resources iştiraki Galata Madencilik ile Proje-A İnşaat 
ortaklığında kurulan Zenit Madencilik tarafından, Balıkesir - 
Sındırgı’da yer alan Kızıltepe Altın ve Gümüş Madeni Projesi 
kapsamında düzenlenen Halkın Katılımı Toplantısı başarıyla 
gerçekleştirildi. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Soner Koldaş 
tarafından Madencilik Türkiye Dergisi’ne aktarılan bilgilere 
göre toplantı son derece huzurlu ve olaysız bir şekilde ta-
mamlanırken, proje civarında bulunan Yusufçamı, Yolcupınar 
ve Çoturtepe halkının toplantıya yoğun iştiraki sağlandı.  
Sındırgı ilçesine bağlı Yusufçamı köyünde, Balıkesir Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdürü Günnür Berk’in başkan-
lığında yapılan ve Sındırgı Belediye Başkanı Özgür Ertuğrul’un 
da katılım gösterdiği toplantıda, maden projesi en ince detay-
larına kadar halka anlatıldı. Köylerinde maden çıkarılmasına 
karşı olmadıklarını belirten yöre halkı “Maden çıkarılmasına 
karşı değiliz ama önce sağlık gelir. Onun için kafamıza takılan 
soruları soracağız.” diyerek soru ve görüşlerini şirket yetkilile-

rine ilettiler. Şirketin Halkla İlişkiler Müdürü Coşkun Kuzum’un 
ve diğer yetkililerin yanıtladığı soruların ardından toplantı ba-
şarıyla noktalandı.
Gerek yerel yöneticiler gerekse bölge halkının desteğini alan 
projeye ait halkın katılımı ve bilgilendirilmesi toplantısının, 
son yıllarda altın madenciliği konusunda ülkemizde gerçek-
leştirilen en başarılı toplantılardan birisi olduğu belirtiliyor. 
Koldaş konuyla ilgili olarak dergimize; “Zenit Madencilik 
olarak bu toplantımızı başarı ile tamamladık. Bölge ve ülke 
ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak projemizde bundan 
sonra daha hızlı bir şekilde çalışıp, 2014 yılının 2. çeyreğinde 
üretime geçmeyi hedefliyoruz. Projemizin başarı ile tamam-
lanmasında özellikle Zenit Madencilik halkla ilişkiler ekibimi-
zin ve tüm yönetim kurulu üyelerimizin çok büyük emek ve 
fedakarlıkları olmuştur. Ayrıca bize destek olan tüm Sındırgı 
halkına ve yöre idarecilerine teşekkür ederiz.” şeklinde açık-
lamada bulundu.                                              Haber: Onur Aydın
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Dünyadan Haberler
www.madencilik-turkiye.com

Nisan 2013First Quantum, Inmet’i Zorlu Bir 
Süreç Sonunda Satın Almayı Başardı 
First Quantum 23 Mart Cuma günü yaptığı açıklamada, ülke-
mizdeki Çayeli Bakır İşletmeleri’nin de sahibi olan Inmet Mining 
Corp.’un % 85,5’lik hissesinin alımına onay verdiğini açıkladı. 
Aralık 2012’de yapılan 5,1 milyar USD değerindeki teklif Inmet 
tarafından yetersiz olarak değerlendirilmiş ve şirket hissedar-
larından bu teklifi kabul etmemeleri konusunda duyurularda 
bulunulmuştu. Açıklanan son gelişmenin ardından, aralarında 
Yılmaz Argüden’in de yer aldığı 10 yönetici ve yönetim kurulu 
üyelerinin istifa ettiği, yerine de First Quantum’dan 4 yöneticinin 
getirildiği belirtildi. Inmet’in yeni Yönetim Kurulu da hissedarları-
na First Quantum’un teklifini kabul etmeleri çağrısında bulundu. 
Yapılan çağrının ardından teklifin geçerliliği 1 Nisan’a kadar uza-
tıldı ve bu sürede firmanın % 92,74’lük hisse sahiplerinin ona-
yının alınmasının ardından Inmet’in alımı tamamlanmış oldu. 
Inmet’in resmi olarak alımı için işlemler halen devam ediyor. 

Alım ardından, 3 işleyen madeni ve Cobre Panama gibi çok 
önemli bir geliştirme projesinin de sahibi olan Inmet’i bünyesi-
ne katan First Quantum, günümüzün en büyük bakır üreticile-
rinden biri oldu. First Quantum’un Cobre Panama Projesi’nde-
ki ilk kararı, maliyetleri düşürmek için mühendislik hizmetleri 
veren SNC-Lavalin Group ve diğer ortaklarının kontratlarını 
feshetmek oldu. 2016 yılında tamamlanması planlanan Cobre 
Panama Projesi’nden şirketin 40 yıl boyunca yılda 300.000 ton 
bakır üretmesi bekleniyor. 

Çayeli Bakır İşletmeleri de First Quantum’un oldu

Nisan 2013

Caterpillar 460 İşçisini İşten
Çıkardığını Duyurdu 
Caterpillar, Nisan ayının ilk haftasında yaptığı açıklamada, 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki madencilik sektörüne ma-
kine üreten bir fabrikasındaki 460 işçinin işten çıkarılacağını 
duyurdu. Illinois eyaletinde yer alan fabrikadaki işten çıkarıl-
maların, gerileyen emtia fiyatları ile birlikte sermaye yatırım-
larında yaşanan kesintilerden kaynaklandığı belirtildi. Firma 

geçtiğimiz haftalarda geçici işten çıkarma ve çalışma saatle-
rini azaltma yoluna da gitti fakat az olan maden makinesi ta-
lebine uygun olacak üretim planlaması sonrasında kalıcı işten 
çıkarmalar yapılmaya zorunlu kalındığı verilen bilgiler arasın-
da. Verilen bilgiye göre, işten çıkarma kararı 60 gün içinde yü-
rürlüğe girecek. 

Nisan 2013ABD Enerji Üretiminde Kömüre Dönüş Yaptı 
ABD’li elektrik üreticileri, doğal gaz fiyatlarındaki artış ve kö-
mür fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ABD’nin önümüzdeki 
dönemde enerji üretiminde kömüre yöneleceğini söylediler. 
Orta Appalachian Dağları’nda gerçekleştirilen Kuzey Amerika 
kömür üretiminin yılın en düşük seviyelerinde olması ve doğal 
gaz fiyatlarının geçtiğimiz yıldan bu yana iki katına çıkarak 19 
aylık dönemde en yüksek seviyeye ulaşmış olması, geçtiğimiz 
dönemde enerji üretimi için doğal gaza geçiş yapan enerji üre-
ticilerinin geri adım atmasına neden oldu. 
5 Nisan tarihinde ülkedeki doğal gaz 4,07 USD/mmBtu fiyatıyla 

satılırken, doğu kömürü 2,34 USD/mmBtu fiyatı ile alıcı buldu. Bu 
fiyat dengesinde kömür yakıtlı termik santralleri, doğal gaz yakan 
santrallerden mmBtu başına 10 sent ila 40 sent daha ucuza üretim 
gerçekleştiriyor. Bununla birlikte doğal gaz santrallerinin verimli-
liği kömür santrallerine göre % 25 daha fazla ve kömürün demir-
yolu ile santrale taşınmasının maliyeti 1 USD/mmBtu. Geçtiğimiz 
dönemde doğal gaz fiyatlarındaki rekor düşüşler enerji üreticile-
rini doğal gaza yöneltmiş, kömür santralleri doğal gaz santralle-
rine dönüştürülmüştü. Yükselen doğal gaz fiyatları sonrası enerji 
üretimindeki uzun vadeli planların nasıl olacağı merak konusu. 

Nisan 2013

Norilsk Nickel’in Karlılığı 
2012 Yılında % 37 Azaldı 
Rusya’nın MMC Norilsk Nickel şirketi, 2012 kesinleşmemiş fi-
nansal sonuçlarında karlılığının % 37 düştüğünü duyurdu. 
Dünyanın en önemli nikel ve paladyum üreticisi şirket, net kar-
lılığının 2011 yılındaki yaklaşık 3,6 milyar USD’den 2,25 milyar 
USD’ye düştüğünü açıkladı. Firma, metal satışlarından 2011 yı-
lında 10,25 milyar USD gelir elde ederken bu rakam 2012 yılın-
da 8,79 milyar USD’ye geriledi. Nikel işletmelerinden elde ettiği 

gelir de 2011 yılına göre % 24 düşerek 3,13 milyar USD sevi-
yelerinde kaldı. Norilsk’in emtia başı gelirlerindeki düşüş bakır-
da % 6, platinde % 7 ve paladyumda % 9 şeklinde gerçekleşti. 
Firmanın geliri artan tek iş alanı ise 2012’de % 9 artış gösteren 
altın ticaretiydi. Firmanın 2012’de üretim maliyetlerinin de % 
6 oranında artarak 3,13 milyar USD seviyelerine çıktığı verilen 
bilgiler arasında. 
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Nisan 2013

Glencore - Xstrata Birleşmesinde
5. Kez Erteleme Kararı Alındı 
Madencilik tarihinin en önemli birleşmelerinden biri olarak gös-
terilen Glencore - Xstrata birleşmesinde, birleşme tarihi 5. Kez 
ertelenerek, 2 Mayıs tarihine ötelendi. Ertelemeye neden olarak 
Çin’in birleşmeye onay vermesinin beklenmesi, Xstrata’nın birleş-
me ile ilgili davalarını sonlandırması ve Glencore’un birleşme ile 
ilgili olarak Avrupa Komisyonu’na verilen sözleri yerine getirmesi 
gerekçe gösteriliyor. İki firmanın da Çin’de aktif olduğu biliniyor 
ve sürecin bu nedenle de uzun bir zaman aldığı belirtiliyor. Gö-

rüşmelerde son noktaya gelindiği fakat buna rağmen onayın, 16 
Nisan olarak verilen birleşme tarihine yetişmesinin beklenmediği 
ifade ediliyor.
Birleşmenin önündeki son büyük engelin de kalkmasının ardın-
dan ortaya çıkan dev şirketin madencilikteki pazar payının 76 
milyar USD seviyelerinde olacağı belirtiliyor. Şirketin madencilik 
de dahil olmak üzere toplam pazar payının 140 milyar USD sevi-
yelerinde olacağı söyleniyor. 

Nisan 2013Akıllı Yatırımlar Yapan Firmalar Kazanacak
Deloitte ve Industrial Info Resources’ın hazırladığı rapora göre 
düşük seyreden kısa dönem taleplere ve zorlu küresel ekonomik 
koşullara rağmen uzun vadeli arz sıkıntılarının devam etmesi ne-
deniyle, bugünlerde yatırım yapacak firmalar, metal fiyatlarının 
artacağı dönemde de büyük kazanç sağlayacaklar. Deloitte’un 
CEO’su Glenn Ives’in söylediklerine göre arz sıkıntıları, fiyatların 
düşük seyretmesi ile birlikte firmaların operasyonlarını durdur-
ması, ana sermayenin yükselmesi ve hissedarların daha çabuk 
geri dönüşler beklemesi nedenleriyle büyüyecek.
Deloitte’un CEO’suna göre 15 yıl süren bir önceki madencilik ba-

harının BHP Billiton ve Rio Tinto’nun üretimi azaltmaya ve serma-
ye yatırımlarını durdurmaya başlamasının ardından 2012 yılının 
sonlarında tamamlandı. Anapara yatırımlarının 2013’te de azala-
cağı ve 2014 yılında harcamalardaki azalmanın devam edeceği 
öngörülüyor. Bu dönemde gelişmekte olan ülkelerin kentselleş-
me süreçlerinin önemine değinen Ives, kentselleşmenin sadece 
BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ülkelerinde değil, TIMP 
(Türkiye, Endonezya, Meksika, Filipinler) ülkelerinde de yoğun bir 
şekilde yaşanacağı ve üretilen hammaddelerin bu ülkelerde yo-
ğun bir tüketim kaynağı bulacağını belirtiyor. 

Mart 2013Codelco’nun Bakır İhracatı Yavaşladı
Dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Codelco’nun bakır ihra-
catı, Şili limanlarında meydana gelen iş bırakma eylemleri nede-
niyle yavaşladı. Şili’nin kuzeyindeki Angamos limanında başlayan 
ve 10 gün süren grev, 9 limana daha yayıldı. Angamos limanı 
Codelco’nun Chuquicamata, Gaby ve Radomiro Tomic maden-
leri ile BHP’nin Escondida ve Spence madenlerinin gönderim-
lerinin yapıldığı liman olarak biliniyor. Codelco, üretilen bakırın 
ana transfer noktası olan Angamos limanına ulaşması fakat ora-
dan bir yere gönderilememesi nedeniyle alternatif transfer yol-
ları aradığını belirtti. Limanın işletmesini yürüten Ultraport’un, 

Bloomberg’e yaptığı açıklamada işçilerin % 70’inin yeni maaşla-
rını kabul ettiğini fakat grev kararı alan beş sendikadan sadece 
birinin halen daha iyi bir teklif için ısrar ettiğini söyledi.
Codelco dünya bakır rezervinin % 11’ini elinde bulundurmakta-
dır ve 90’lı yıllarda Antofagasta limanına olan bağını azaltmak için 
Angamos limanının kurulmasını desteklemiştir. Devlete ait olan 
Codelco, yaşanan bu grevler nedeniyle hedeflediği üretim mik-
tarına ulaşamayacağını açıkladı. Codelco’nun işletmelerinde de 
2011 yılında 1 günlük bir grev yaşanmış ve Codelco bu bir günlük 
grevde 40 milyon USD zarara uğramıştı. 

Mart 2013Arjantin, Vale’ye Potas Projesini 
Durdurduğu İçin 11 Milyar USD Ceza Verdi 
Geçtiğimiz sayımızda verdiğimiz, dünyanın 3. büyük madenci-
lik şirketi olan Brezilyalı Vale’nin, Arjantin’de yer alan 6 milyar 
USD değerindeki potas projesini süresiz olarak durdurma ka-
rarı sonrası Arjantin, Vale’ye sürpriz bir ceza verdi. Vale, şirke-
tin 3 yıldaki en düşük yıllık karlılık oranını gerekçe göstererek 
geçtiğimiz Aralık ayında Rio Colorado Potas Projesi’ni kapatma 
kararı almış ve yaşanan mali sıkıntıların giderilmesi ardından 
işletmenin tekrar faaliyete geçebileceğini duyurmuştu. 18 Mart 
tarihinde ise Vale yaptığı açıklamada, bu projeyi sürdürmeyi 
düşünmediğini açıklamıştı.
Arjantin Bölgesel Hükümeti’nin verdiği bilgiye göre Vale, kendi-
lerinden gerçek dışı diye tabir edilebilecek 3 milyar USD’yi bu-

lan vergi muafiyetleri istedi ve bu istekler reddedildi. Hükümet 
ayrıca işletmede çalışan 6.500 işçi ve taşeronun da işten çıkarıl-
masına yasak koydu. Yerel mahkeme yaptığı yazılı açıklamada 
Vale’nin alet ekipman ve makinalarını bölgeden alma işlemleri-
ni durdurması gerektiğini belirtti.
Potas fiyatları 2011 yılında 500 USD/ton seviyelerindeyken, 
2012’de 470 USD/ton ve bu yıl ise 400 - 430 USD/ton seviye-
lerine gerileyerek potas üreticilerini sıkıntıya soktu.  Vale geç-
tiğimiz Ağustos ayında Kanada’daki 3 milyar USD değerindeki 
Kronau Potas Projesi’ni de durdurduktan sonra, satma kararı 
aldığını açıklamıştı. 
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Mart 2013 Moğolistan Oyu Tolgoi’nin
En Önemli Ruhsatlarını İptal Ettiğini Duyurdu 
FT.com’un haberine göre Moğolistan Hükümeti, dünyanın en 
önemli altın - bakır geliştirme projesi olan Oyu Tolgoi Bakır-
Altın Projesi’nin en önemli ruhsatlarını iptal ettiğini açıkladı. 
% 34’ü Moğolistan Hükümetine % 66’sı Rio Tinto’ya ait olan 
projenin ruhsatlarının iptaline gerekçe olarak, kaynakların Rio 
Tinto tarafından yeterince iyi yönetilemediği ve yeni kaynak 
arayışlarına girilmesinin gerekliliği gösterildi.
Yıllık yaklaşık 450 bin ton bakır (yıllık küresel üretimin % 
3’ü), 650 bin ons altın ve 3 milyon ons gümüş üretilmesi 
planlanan 6,6 milyar USD değerindeki proje için Moğolistan 
Hükümeti’nin organizasyonunda hissedar toplantıları düzen-
lenecek. Hükümete göre projenin maliyeti, planlanan serma-
yeyi % 40 oranında aşarken, Rio Tinto’ya göre bu rakam % 18. 
Moğolistan Hükümeti 2013 bütçesini ancak 2. faz için fizibili-

te çalışmalarının tamamlanmasının ardından onaylayacağını 
açıkladı.
Açıklamaların ardından Rio Tinto, Avustralya İhracat Kredi 
Ajansı’ndan veya ABD’li International Finance Corp.’tan, en 
büyük geliştirme projesi olan Oyu Tolgoi için ek finans kay-
nakları bulmaya çalıştığını duyurdu. 

Mart 2013 Güney Afrika Madenciliği 
Elektrik Üretiminin Azalması Tehdidi Altında 
Bloomberg’in verdiği bilgiyi göre Güney Afrika’nın platin ve al-
tın üretimi, ülkede son beş yılda yaşanan en ciddi elektrik üre-
tim sıkıntısı nedeniyle tehlike altında. Ülkenin % 95 ve kıtanın 
% 45 elektriğini sağlayan Eskom Holdings SOC Ltd. firmasın-
dan alınan bilgiye göre, güney yarıkürede kış aylarına girilirken 
elektrik ihtiyacı daha da artacak. Elektrik üretimindeki sıkıntı-
nın sebepleri Cape Town bölgesindeki nükleer santrallerden 
birinde yaşanan arıza ve Mozambik’te yaşanan sel nedeniyle 
azalan ithalatlar olarak gösterilmekte. Eskom’un verdiği bilgiye 
göre talebin % 15 fazlası olarak planlanan üretim, 18 Mart tarihi 
verilerinde % 3,3 sınırına dayanmış durumda.
Ülkede, yüksek oranda elektrik tüketimi yapan BHP Billiton ve 
ArcelorMittal firmaları yetkilileri tarafından bu durum ciddi bir 
risk taşıyor. 5 yıl önce benzer bir durum Anglo American, Impala 
Platinum Holdings ve Harmony Gold Mining firmalarının üretim 
tesislerinde yaşanmış ve bu enerji sıkıntısı altın ve platin fiyatla-
rında rekor yükselmelere neden olmuştu. Eğer bu yıl da enerji 

sorunları nedeniyle üretimlerde mecburi bir durma yaşanırsa, ilk 
üç ayda zaten son dört yılki en düşük seviyelerinde olan Güney 
Afrika büyüme oranını daha ciddi şekilde etkileyebilir. 

Eskom’a ait Koeberg Nükleer Santrali
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Nisan 2013 Zambiya’nın Değerli Taş İhracatına 
Yasak Koyması, Gemfields’ın Hisselerini % 27 Düşürdü 
Dünyanın en büyük zümrüt üreticisi 
olan Gemfields’ın hisseleri Zambiya 
Hükümetinin denizaşırı müzayedeye 
yasak getirdiğini açıklaması sonrası 
% 27’lik hızlı bir düşüş yaşadı. 30 Ha-
ziran 2011 tarihinde biten geçtiğimiz 
finansal yılda, karını bir önceki yıla 
göre % 729 arttırdığını önceki sayıla-
rımızda duyurduğumuz Gemfields’ın 
Kuzey Zambiya’daki Kagem Zümrüt 
Madeni’nin gelirleri, bu yasak sonrası 
ciddi şekilde düşecek gibi gözüküyor.
8 Nisan tarihinde şirket tarafından 

yapılan açıklamaya göre üretilen zümrütleri Singapur 
ve Hindistan’daki müzayedelerde satan Gemfields’ın 
satışlarının, açıklanan yasaklar nedeniyle azalması ve 
Kagem Madeni’nin üretiminin azalma tehlikesi bu-
lunmakta. Yapılan açıklamada geçtiğimiz yıl Kagem 
Madeni’nden 21 milyon karat zümrüt üretimi gerçek-
leştiren şirket, Zambiya Madencilik Enerji ve Su Geliş-
tirme Bakanı’na bir yazı yazıp konulan yasağın tekrar 
görüşülmesini istediği de belirtiliyor. Konulan yasak 
nedeniyle Gemfields’ın % 50’sine sahip olduğu Güney 
Zambiya’daki Kariba Ametist Madeni’nin de etkilen-
mesi bekleniyor. 

China Gold’un Tibet’teki Madeninde 
Toprak Kayması En Az 36 Can Aldı 
Çin’in Tibet Özerk Bölgesinde bulunan bakır - altın polimetalik 
madeninde 29 Mart tarihinde meydana gelen toprak kaymasın-
da en az 36 işçi yaşamını yitirdi. China Gold International Resour-
ces firmasına ait olan Jiama Madeni’nde meydana gelen kazada 
yaklaşık 2 milyon m3 çamur, kayaç ve yıkıntı malzemesi yaklaşık 
4 km2’lik bir alana yayılarak 83 işçiyi de altına aldı. Toprak kayma-
sının olduğu bölgede işçilerin kampı olması yaşanan güvenlik 
açığını ortaya koyarken, göçük altında kalma oranının artması-
na sebep oldu. 2 Nisan tarihinde, daha fazla toprak kayması riski 
olan bölgedeki kurtarma çalışmaları durduruldu. Çalışmalar du-
raklayana kadar toprak altından 36 ceset çıkarıldı. Toprak altından 

daha fazla ceset çıkma ihtimali halen geçerliliğini koruyor.
Çin dünyanın en kötü iş güvenliği rakamlarına sahip maden-
cilik ülkelerinden birisi olarak göze çarpmaktadır. Ülkenin iş 
güvenliği raporlarına göre 2010 yılında 2433, 2011 yılında ise 
1973 kişi yaşanan kazalarda hayatını kaybetmiştir.
Yine Mart ayında Çin’in Jiangyuan bölgesindeki Babao Kömür 
Madeni’nde yaşanan bir gaz patlaması sonucunda 34 kişi can 
vermiştir. Firmanın sunduğu rapora göre kaza, rapor edilen bir 
gaz kaçağı ardından 41 teknisyenin içinde bulunduğu bir iş gü-
venliği ekibinin yer altına indiği sırada gerçekleşmiştir. Kazanın 
ardından 11 işçinin bedenine de halen ulaşılamamıştır. 
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Gine Madencilik Vergilerini Azaltarak
Yatırımcıları Çekmek İstiyor 
Afrika’nın yeni gözde madencilik ülkelerinden Gine, Maden 
Kanunu’nda değişikliğe gidip bazı vergileri düşürerek, ülkenin 
özellikle çalışılması zor bölgelerine maden yatırımcılarını ve bü-
yük üreticileri çekmeyi hedeflediğini açıkladı. Maden firmaları 
geçtiğimiz yıldan bu yana ülkede yaşanan mali kriz ve politik 
belirsizlikler nedeniyle milyar dolarlık yatırımlarını dondurma 
kararı almışlardı. 
Değişiklikler 8 Nisan tarihinde Ulusal Geçici Konsey tarafından, 
Madencilik Bakanı’nın da dahil olduğu bir toplantıda gerçekleş-
tirildi. Reuters tarafından ele geçirilen yasa değişikliği kopyası-
na göre madencilikten elde edilen kardan alınacak verginin % 
35’ten % 30’a, uluslararası alüminyum pazar fiyatlarına uygula-
nan boksit vergisinin de % 0,55’ten, % 0,15’e çekildiği belirtildi. 
Uygulamaya yönelik olarak da bir firmanın elinde tutabileceği 
maden ruhsatı sayısı 3’ten 5’e çıkarıldı, arama ruhsatlarının aza-

mi kapladığı alan yükseltildi, bazı tip ruhsatların asgari yatırım 
mecburiyeti azaltıldı.
Gine’nin ülkedeki yatırımları arttırmayı hedefleyen 2011 yılında 
hazırladığı yeni madencilik yasası sonrası ülkede faaliyet gös-
teren şirketler yasayı ciddi şekilde eleştirmiş ve yeni yasanın 
kendilerinin daha az kar elde etmesine sebep olduğunu ifade 
etmişlerdi. Bu yıl da yaşanan emtia fiyatlarındaki gerileme bü-
yük firmaların yatırımlarını durdurmaları, proje geliştirme faali-
yetlerini askıya almaları ve yöneticileri ile yollarını ayırma kararı 
almaları ile sonuçlanmıştı. Gine, bütçelerin böylesine kısıldığı 
bir dönemde hazırladığı yeni yasa ile umduğu güçlü yatırım 
ortamını yeniden sağlamaya çalışacak. 1958 yılında Fransa’nın 
sömürgeliğinden kurtulup bağımsızlığını ilan eden Batı Afrika 
ülkesi, dünyanın en önemli boksit tedarikçisi konumundadır ve 
zengin demir rezervlerine sahiptir. 
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Şirket Haberleri
www.madencilik-turkiye.com

Anadolu Flygt Pompa Pazarlama, www.kiralikpompabura-
da.com web sitesi üzerinden pompa kiralama ve 2. el satış 
hizmeti vermeye başladığını duyurdu. Açılan web sitesi sa-
yesinde eski ve yeni müşterilerine pompa kiralama hizmeti 
sunarken kolaylık sağlamayı hedefleyen şirket, haftalık, aylık 
ve proje bazında pompa kiralama seçenekleri ile gerektiğinde 
profesyonel sistem tasarımı ve yerinde teknik servis desteği 

de sunuyor.
Her biri alanında dünya lideri 
olan Flygt ve Godwin marka-
ları ile her türlü boyut, basınç 
ve debideki pompaları ile 
şirketlerin kiralama ihtiyaç-
larına çözüm sunan Anadolu 
Flygt, pompa kiralama hiz-
metini Türkiye’de ilk başlatan 
firma ünvanını da kazanmış 
durumda.
Detaylı ürün ve aksesuar bilgi-
leri, uygulama videoları, pom-
palar hakkında faydalı bilgiler 
ve kiralama formunu içeren 
pompa kiralama sitesi hakkın-
da daha fazla bilgi edinmek için 
www.kiralikpompaburada.com 
adresini ziyaret edebilirisiniz. 

Atlas Copco, kuruluşunun 140. yılını tüm dünyada gerçekleşti-
rilen etkinliklerle kutluyor. 1873 yılında İsveç’te kurulan şirketin 
140. yıl kutlamalarının ülkemizdeki ayağı da, çeşitli sunumları 
ve bir kokteyli içeren buluşmaya sahne oldu.
Ülkemizdeki etkinlik, şirketin Başkanı ve CEO’su olan Ronnie 
Leten’in 140. yıl teşekkür mesajı videosunun izlenmesi, Komp-
resör Tekniği Genel Müdürü Tim Last’ın, şirketin gelecek plan-
larına ilişkin sunumu, Endüstriyel Teknik İş Alanı Genel Müdürü 
Suat Güven’in Atlas Copco tarihini aktaran sunumunu kapsadı. 
Geçmiş yıllarda Atlas Copco’dan emekli olan Seydi Sarıyar’ın da 
etkinliğe katılarak şirketteki anılarını paylaşması etkinliğe renk 
katarken, düzenlenen kokteyl ve doğum günü pastasının kesil-
mesi ile etkinlik son buldu.

Türkiye’deki faaliyetlerine 1950 yılında ithalat ile başlayan, 60’lı 
yıllarda İstanbul’da kurduğu tesiste üretim de gerçekleştiren, 
90’lara gelindiğinde ise faaliyetlerini satış, pazarlama ve servis 
odaklı bir hale dönüştüren Atlas Copco, günümüzde kompre-
sörler, inşaat ve madencilik ekipmanları, tahrikli el aletleri ve 
montaj sistemleri ürünleriyle hizmetlerini sürdürüyor. 

Anadolu Flygt,
Online Pompa Kiralama 
Hizmeti Vermeye Başladı

Atlas Copco 
140 Yaşında!

Esit’in geçtiğimiz yıl piyasaya sunduğu, küçük ebatlarına rağ-
men reçeteleme, akıllı ve hızlı filtreleme, üstün örnekleme hızı 
gibi özelliklere sahip tartım indikatörü olan ECI, bu ay içinde 
yeni versiyon yazılımıyla piyasaya sunuldu. 
Daha önceki 1.0.38 versiyon yazılımdan farklı olarak, versiyon 
1.1’de gelen yeniliklerden en dikkat çekici olanları akıllı hassas 
dolum programı ve USB printer desteği oldu. 
Yüksek hızı, gResolver (Akıllı Adaptif FIR filtresi) olarak ad-
landırılan akıllı ve hızlı filtreleme özelliği ile çok sayıda esnek 
bağlantı opsiyonları sayesinde karmaşık ağırlık ölçüm sistem-
leriniz için pratik bir çözüm aracı olan Esit ECI, giderek her şe-
yin küçüldüğü ve daha akıllı olduğu bu dünyada makul fiyatı, 
4,5” lik grafik ekranı, bozulmayan kapasitif tuş takımı ve USB 
raporalama/güncelleme/yedeklemesi ile bu değişimin en iyi 
örneklerinden birisidir.

Yeni Esit Yazılımı ECI Çıktı
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Sürekli yenilik geleneği ile 
birçok endüstriyel proses-
lerdeki güvenlik sistemle-
rine küresel liderlik yapan 
BS&B firması, 1931 yılında 

ilk patlama disklerini üretmeye başladı. İhtiyaca göre 1/8” ten 72”e 
kadar patlama diski üretimi yapabilen BS&B, 0,07 - 9.300 Bar ve 
215 - 538 oC patlama basıncı ve sıcaklık aralıklarında işletmelere 
hizmet sunmaktadır.
BS&B firması patlama disklerinin tasarımı ve yeniliğinde endüst-
rinin köklü lideri olmaya kurulduğu günden bu yana devam et-
mektedir. Güvenlik, dayanıklılık ve performans parametrelerini 
göz önünde bulundurarak yeni standartlar ve orijinal teknolojiler 
geliştirip müşterileriyle kurmuş olduğu işbirliğini sürdürmektedir.
Patlama Diskleri Nedir?
Patlama diskleri en basit tanımıyla; belirli bir basınç ve sıcaklık-
ta patlayan basınç tahliye ekipmanlarına verilen addır. Basıncı 
tahliye etmek için tek başlarına veya emniyet vanalarıyla bera-
ber paralel ya da arka arkaya kullanılabilirler. 
Bir patlama diski üreticisi olan BS&B firmasının, uygulamaya 
göre nikel bazlı alaşımlar (paslanmaz çelik, nikel 200, alaşım 
400 ve alaşım 600) da dahil olmak üzere tantalyum, niyobyum, 
gümüş, platinyum, inconel, gümüş ve altın gibi çeşitli malze-
melerde üretimi mevcuttur.
Patlama diskleri genellikle basınç hassasiyetini sağlamak için 
Holder (Güvenlik Başlığı) ile beraber boru hatlarına monte edi-
lir. Bazı modeller holder olmadan da hatlara monte edilebilir 
ama burada belirleyici olan uygulamadaki patlama basıncı ve 
sıcaklığıdır. Patlama diski üreticileri, üretmiş oldukları patlama 
disklerini montaj ve çalışma hassasiyeti bakımından gene ken-
di ürettikleri holderlarla beraber kullanılmasını önerirler. 
Patlama diskleri endüstriyel prosesin olduğu her yerde yaygın 
olarak kullanılmakta ve özellikle maden sektöründe ki birçok 
uygulamada karşımıza çıkmaktadır. Bu uygulamalara, hijyenik, 
ilaç, bioteknoloji, yüksek viskositeli prosesler de dahildir. BS&B 
firmasının üretmiş olduğu patlama diskleri geniş malzeme ve 
uygulama seçenekleri göz önünde bulundurulduğunda kendi 
sektöründe rakipsizdir. 
Patlama diskleri bir sistemin bilinen en zayıf noktalarına yerleş-
tirilen ekipmanlardır. Tüm sistemlerin doğal veya bilinmeyen 
zayıf noktaları vardır. Patlama diskleri istenmeyen bir basınç 
artışında, risk altında kalabileceği öngörülen zayıf noktalara 
yerleştirilir. 

Patlama diskleri çok çeşitli stillerde, malzemelerde, farklı patla-
ma basıncı ve sıcaklıklarında üretilebilirler. Bu tamamen o sis-
temdeki uygulamaya göre şekillenen bir süreçtir. Uygun ortam 
ve doğru boyutlandırma patlama diski seçimi ve yerleşimi için 
çok önemlidir. Yanlış seçilen veya hatalı monte edilen patlama 
diskleri sistemin korumasında gerekli performansı gösterme-
yebilirler. Bu sebeple doğru bir patlama disk seçimi için doğru 
verilere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Patlama Diskleri Nerelerde Kullanılır
Patlama Diskleri daha önce de söylediğimiz gibi endüstriyel 
prosesin olduğu her yerde ihtiyaç duyulan ekipmanlardır. Pat-
lama diskleri, hatlardaki basıncın ve sıcaklığın sistem için risk 
taşıyan değerlere çıkması durumunda reaktörlerin ve tankların 
korunmasında, pompa tahliye uygulamalarında (çamur pom-
paları, besleme pompaları, arıtma pompaları, vana istasyonu 
bypass hatları vb), kimya fabrikalarında, madencilik faaliyetle-
rinde, petrokimya, su, medikal, ilaç, gıda, demiryolu, havacılık, 
savunma ve petrol sahalarında kullanılır.
Patlama diskleriyle ilgili sıkça sorulan sorulardan biri, patlama 
disklerinin emniyet vanalarına göre nasıl bir avantaj sağladığı-
dır. Bu sorunun başlıca cevaplarından bir tanesi patlama diskle-
rinin emniyet vanalarına nazaran çok daha az maliyetli olması-
dır. Bunun nedeni uygulamaya göre kullanılacak malzemeyi be-
lirlerken aynı malzemeden üretilecek patlama diski maliyetinin 
emniyet vanasına oranla daha düşük olmasıdır. Çünkü emniyet 
vanaları patlama disklerine göre daha ağır ve daha kompleks 
ekipmanlardır. Ayrıca patlama disklerinin emniyet vanalarına 
oranla daha az bakım gerektirmesi bakım maliyetleri açısından 
da bu ürünü emniyet vanalarına nazaran daha cazip kılar. Pro-
ses hatlarında gerçekleşen reaksiyonlarda herhangi bir kaçak 
potansiyeli mevcutsa patlama diskleri böyle bir riske karşı em-
niyet vanalarına oranla çok daha hızlı bir tepki vererek hattın 
güvenliğini daha çabuk bir şekilde sağlar. Ayrıca bazı sıvıların 
ani basınç ve sıcaklık değişikliklerinde donma tehlikesiyle karşı 
karşıya kalması emniyet vanalarının tıkanıp çalışmamasını sağ-
layabilir. Polimer tarzı yüksek viskoziteli akışkanlarda emniyet 
vanaları yeterli hızda çalışamayacağından proses hatları bu du-
rumdan kaynaklanan bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Patla-
ma diskleri, aşırı basınç artışları sırasında, prosesinizi, tehlikeli 
bölgenizi, çevrenizi ve personelinizi korumak için üretilen en 
mükemmel, çabuk ve ekonomik çözümdür. 
Patlama Disk Tipleri
Proses hatlarında patlama diski kullanan işletmelerin patla- 

BS&B Güvenlik Sistemleri ve
Patlama Disk Teknolojisi
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ma diskleriyle ilgili en önemli talebi 
patlama gerçekleştikten sonra patla-
yan parçaların hat içine kaçmaması 
yani diskin herhangi bir fragmantas-
yona uğramamasıdır. İlk olarak BS&B 
firması tarafından üretilen ve reverse 
buckling disk (dış bükey) diye adlan-
dırılan bu diskler patlama olduktan 
sonra fragmantasyona uğramayarak 
herhangi bir bakım ve zaman gerek-
tirmeden hat üstünden kolayca de-
ğiştirilmektedirler. Doğru bir basınç 
kontrolü ve tahliyesi için şekillendi-
rilen bu dış bükey patlama diskleri 
işletmelerin en çok tercih ettiği patlama diski tipidir. Dış bükey 
patlama diskleri operasyon basıncının %100’e çıktığı durumlar-
da oluşacak sürekli basınca ve titreşim koşullarına karşı çok iyi bir 
mukavemet gösterir. Proseslerdeki emniyet vanalarını da izole 
etmek için kullanılan dış bükey patlama diskleri sağlamış oldu-
ğu mükemmel sızdırmazlıkla, emniyet vanalarında kullanılacak 
malzeme maliyetini büyük ölçüde düşürür. Ayrıca vana bakım 
giderlerinin de minimize edilmesinde büyük rol oynar.
Bir diğer patlama disk tipi olan ve forward acting disk (iç bü-
key) diye adlandırılan patlama disklerini 1931 yılında BS&B nin 

ilk ürettiği patlama diskleridir. 1934 
yılında geliştirilen ve tüm patlama 
disklerinin atası olarak adlandırılan B 
model patlama diskleri günümüzde 
de halen birçok uygulanmada kulla-
nılmaktadır. İç bükey diskler yapıları 
itibariyle bir takım gerilim kuvvet-
lerine maruz kalır. Bu durum bu tip 
patlama disklerinde fragmantasyona 
sebep olabilen bir etkidir. İç bükey 
bir patlama diski kullanılacaksa ve 
hatta aynı zamanda vakum varsa bu 
durum mutlaka belirtilmelidir. Eğer 
vakum durumu belirtilmezse diskte 

bir vakum destek ünitesi olmayacağından erken bir patlamayla 
karşı karşıya kalmak yüksek bir ihtimaldir. 
Bütün endüstriyel tesisler için güvenlik çok önemli bir yer 
teşkil etmektedir. Güvenlik zaafından kaynaklanabilecek, ge-
rek personel sağlığı, gerek üretim kayıpları ve gerekse zaman 
kaybı işletmeleri büyük bir yükün altına sokmaktadır. Bu gibi 
durumlarla karşılaşmamak için patlama diskleri, en ekonomik, 
en doğru, en hassas ve en hızlı çözüm imkanlarını bütün en-
düstriyel tesislere sunmaktadır.  
www.otkonsas.com

Mükemmel servis, teknoloji hari-
kası pompa ve vanalar - yenilene-
bilir enerji uygulamaları yenilikçi, 
verimli ve dayanıklı bu tip ürünleri 
gerektirmekte olup, KSB, bu zorlu 
mücadeleyi üstlenmiştir.

Enerji Santral mühendisliğinde uzun yılların deneyimine sahip 
olan KSB, 140 seneyi aşkın bir süredir pompa, vana ve sistem 
üretimi yapmaktadır. Araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) yapılan 
yüksek yatırımlar sayesinde KSB, çok düşük işletme maliyetleri-
ni sağlayan yüksek verimli optimize hidrolik sistemler ve mak-
simum performans sunmaktadır.
KSB, sonuç olarak, yenilenebilir enerji alanında iyi hizmeti ve-
ren ve ürünleriyle sürdürülebilir çevre korumasını destekleyen 
güvenilir ortağınızdır.
Çamur Arıtımı
Kanalizasyon arıtma işleminde ortaya çıkan katı maddeler, 
öğütülme, kompostlama ya da pastörizasyon ile zararsız hale 
getirilip, sinterleme veya yakma suretiyle de elimine edilir.
Çamur arıtımı;
 • Çamur homojenizasyonu,
 • Çamur taşınması,
 • Çamur susuzlaştırma gibi işlemleri içerir.

Biyolojik kanalizasyon arıtma süreçlerinden farklı atık türleri 
elde edilir:
 • Birincil Çamur: Sedimentasyon tanklarından elde edilen çamur
 • İkincil Çamur: Biyolojik kanalizasyon arıtımından elde edilen çamur
 • Üçüncül Çamur: Kanalizasyon arıtmasının üçüncü aşama-

sından elde edilen çamur
 • Karışık Çamur: Yukarıdaki ça-

mur tiplerinin kombinasyonu
 • Harici Çamur: Kanalizas-

yona diğer kaynaklardan 
gelen atıkların çekilmesi 
yoluyla elde edilen çamur

Kanalizasyon çamur arıtımı-
nın avantajları:
 • Kokudan kaçınma ve organik 

maddelerin ayrışma kontrol-
lerinin istikrarlı olması,

 • Hacim ve ağırlıkta azalma,
 • Patojenleri öldürmek için 

ilaçlama
 • Daha fazla atık kullanımı 

ya da atıkların ayrıştırılma-
sı için kanalizasyon özel-
liklerinin iyileştirilmesi

KSB’nin Amamix dalgıç ka-
rıştırıcıları, çamur arıtımında 
kullanılmaktadır. Bu ürünler 
arıtma tanklarında çamurları 
güvenilir ve verimli bir şekil-
de homojenize etmek için 
kullanılmaktadırlar.  
www.ksb.com

KSB - Yenilenebilir Enerji
Alanındaki Güvenilir Ortağınız



Bu ilan NET: 19,5 x 27,5 cm  ve  SİLME (taşma paylı): 20,5 x 28,5 cm ölçülerinde hazırlanmıştır.

Kendinizi
güvende

hissedin...

Dräger Oxy 6000 Ferdi Kurtarıcı
Yeraltında kullanım için ideal olan Dräger Oxy 6000, zehirli gaz ve duman içeren
veya oksijen seviyesi yetersiz olan tehlikeli ortamlardan kaçmak için tasarlanmış
ferdi kurtarıcıdır. “Güvenlik Gözü” acil durumlarda maksimum güvenlik ve verimle
çalışmayı sağlar. Kullanışlı ve sağlam Dräger Oxy 6000 ile, en zorlu koşullarda bile
kendinizi güvende hissedin.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN: WWW.DRAEGER.COM.TR

Dräger. Yaşam için Teknoloji.

Draeger Safety Korunma Teknolojileri Ltd. Şti.
İlkbahar Mahallesi, Konrad Adenauer Caddesi
No: 54/A‐B Yıldız 06550 Çankaya ‐ Ankara / Türkiye
Tel : (0312) 491 06 66 • Faks : (0312) 490 13 14
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Weir Minerals Türkiye Satış Müdürü - Tun-
cay Özeren çamur pompa sistemlerindeki 
gelişmelerin daha uzun ve yüksek hacimli 
boru hattı kullanımına olanak sağladığını 
açıklıyor:
Uzak bölgelerdeki maden işletmelerinden 
malzemelerin maden işleme veya yükleme 

merkezlerine taşınması genellikle ciddi altyapı yatırımı gerek-
tirmesinin yanı sıra bu taşıma işleminin önemli ölçüde çevresel 
etkisini de arttırmaktadır. Bu nedenle, düşük kurulum ve işle-
tim maliyetleri ile birlikte hat boyunca en aza indirgenmiş ses 
ve emisyon gücü sayesinde çamur transferi yapan boru hatları, 
geleneksel karayolu veya demiryolu seçeneklerine göre oldukça 
verimli ve dayanıklı bir alternatif olma yolunda ilerlemektedir.
Maden işleme sürecinin çevresel etkileri konusunda dünya ça-
pında giderek daha sıkı düzenlemeler getirilmesi artık maden 
işletmecileri için kritik bir sorun haline gelmiştir.
Çamur boru hatlarının kalbinde pompalar vardır ve en yüksek 
verimi elde edebilmek adına söz konusu uygulama için doğru 
pompaların seçilmesi hayati önem taşımaktadır.

Pompa Sistem Tasarımı
Çamur transfer uygulamalarında çamur pompaları veya  pozitif 
deplasmanlı pompalar kullanılabilir. Yüksek basınçlı, yoğunluğu 
ve vizkozitesi yüksek olan çamur uygulamaları için geliştirilen 
santrifüj pompaların uygulama alanları oldukça geniştir. Buna 
benzer olarak, katı partikül boyutunun büyük olduğu veya ham-
maddenin fazla olduğu uygulamalarda da pozitif deplasmanlı 
pompalar santrifüj pompaların olduğu yerlerde kullanılabilir. 
Akış arttıcı fanlar ile yeni kuşak santrifüj pompalar, yüksek yo-
ğunluklu çamur uygulamalarında kullanılan pozitif deplasmanlı 
pompalar için besleme pompası olarak önerilmektedir. Pompa 
tipinin seçilmesi uygulamaya özel bir takım faktörlere bağlıdır. 
Santrifüj pompalar, kaba partiküllerin taşınabilmesi için gerekli 
olan yüksek debileri ve kaba parçacıkların fan içinden geçişine 
kolaylık sağlar. Bu durumun sağladığı avantaj, çamurun boru 
hattına girişinden önce büyük parçaların küçültülmesine gerek 
kalmamasıdır. Buna karşın pozitif deplasmanlı pompalarda gi-
riş ve çıkış vanalarının özelliklerine bağlı olarak partikül boyutu 
3 - 6 mm arasında sınırlanmaktadır.
Daha düşük basma yüksekliği gerektiren uygulamalar için santri-
füj pompalar en ekonomik çözüm olmaktadır. Boru hattı uzunlu-
ğu arttıkça, çıkış basıncı artmakta ve bu durum santrifüj pompa-
ların çok kademeli olarak konumlandırılmalarını gerektirmektedir. 
Santrifüj pompalar 70 bara kadar çıkış basıncına uygun tasar-
lanırken, daha uzun boru hatları için 250 bara kadar çalışabilen 
piston diyaframlı pozitif deplasmanlı pompalar tercih edilmelidir.
Weir Minerals’in yüksek basınçlı pompaları, uzun mesafelerde 
çamur transferini yapabilmek için geliştirilen santrifüj pompa 
teknolojisine iyi bir örnektir.
Çok geniş uygulama alanına sahip olan Warman AH çamur 
pompaları, uzun mesafeli taşınma uygulamalarında gerekli 
olan yüksek çalışma basıncına dayanıklı geliştirilmiş gövdeli 

pompalardır. Bu pompalar Warman AHPP serisidir. Bu temel 
özellikler, standart modellere göre pompalarımızın daha yük-
sek basınçlı uygulamalara dayanabilmesini sağlamaktadır.

Örnek Bir Çalışma:
Ulusal Fas Fosfat şirketi - OCP - Fas’ın merkezinde bulunan Kho-
uribga havzasında işlenen fosfatın Jorf Lasfar limanına taşın-
ması için 187 km’lik boru hattı kurulumunda Türk müteahhit 
firma Tekfen ile çalışmaktadır. 
Mevcut durumda madenin demiryolu ile taşınmasına karşın, 
üretimin artması sonucu tren hattı kapasitesini doldurmuş ve 
proseste bu durum bir darboğaz yaratmıştır.
Boru hattının başlangıç olarak yıllık 30 milyon ton madeni taşı-
yabilmesi ve üretim kapasitesindeki artışa bağlı olarak bu raka-
mın 38 milyon tona ulaşması beklenmektedir.
Toplamda proje yakın mesafelerdeki iki maden sahasına ve 
uzak mesafedeki sahile de bağlantılı olarak yaklaşık 240 km 
çamur boru hattından oluşmaktadır. Kısa mesafeler için, Weir 
Minerals, Warman 12/10 T-AHPP tipi pompalarını 4 ve 5 adet 
halinde seriler olarak konumlandırmıştır. 
Uzak mesafede ise ekonomik ve çevresel gereksinimler nede-
niyle % 60 ağırlıklı konsantrasyon ile taşınması gereken çamur 
için standart dışı bir çıkış basıncı oluşturulmasına ihtiyaç du-
yulmuş olup bunun için Weir Minerals, 6 ünitenin seri halinde 
çalışabilmesi için yüksek dayanıklı Warman 500 HTP modelini 
yeniden uyarlamıştır. 
Bu proje sayesinde taşınma maliyetleri ton başına 8 dolardan 
1 doların altına çekilecektir. Aynı zamanda fosfatın kurumasını 
engelleyerek, Jorf Lasfar’daki işletim tesislerinde transfer önce-
si su katılmasına gerek kalmadığı için yıllık 5 milyon m3 suyun 
ve 1000 Gwh enerjinin tasarrufunu sağlamaktadır.

Sonuç
Çok aşamalı santrifüj çamur pompaları ve boru hatlarına olan 
talep, gelecekte çevresele baskı olarak kendini gösterecek ve 
daha verimli, yüksek yoğunluklu, düşük su tüketimine sahip 
çamur sistemleri devreye girecektir.
Pompa üretim endüstrisi için bu durum çok iyi bir fırsat olmakla 
beraber boru hattındaki fiziksel kısıtlamaların üstesinden gelebil-
mek ve de bu uygulamaları sürekli bir çözüm haline getirebilmek 
için halen daha Ar-Ge çalışmalarına ciddi ağırlık verilmelidir. 

Boru Hattında Son Gelişmeler -
Taşıyıcı Pompalar





15 Nisan 201330

Etkinlik
www.madencilik-turkiye.com

Bu yıl 19.’su düzenlenen ve İzmir ile özdeşleşmiş, dünyanın en 
önemli 3 mermer ve doğal taş fuarlarından biri olan Marble 2013, 
28 Mart tarihinde İzmir Fuar Alanı’nda göz kamaştırıcı bir açılış 
töreni ile başladı. Grup Dir’in dans ve müzik gösterileri ardından 
TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Onur ilk açılış konuş-
masını yaptı. Türkiye’nin doğal taş ihracatının 2012 yılında % 15 
artmış olduğunu söyleyen TÜMMER Başkanı, bu artışın planlanan-
dan az olduğunu belirtti. 2015 yılı doğal taş ihracat hedeflerinin 
4 milyar USD olduğunu ve bu seviyelerdeki artışlarla hedeflenen 
4 milyar USD’lik hacmi yakalamanın zor olduğunu söyledi. Artışta 
beklenen seviyelere çıkılamamış olmasında özellikle AB ve ABD’de 
yaşanan ekonomik istikrarsızlığın etkisi olduğunu söyleyen Onur, 
Başbakanlık Genelgesi ile birlikte 2012 yılının ikinci yarısında Or-
man İzinleri’nin alınmasında ciddi sorunlar da yaşanmaya başlan-
dığını ve izin alımlarındaki bu sorun çözülmezse üretimi ve dola-
yısıyla ihracatı arttırmanın mümkün olmadığını sözlerine ekledi. 
Selahattin Onur Bakanlık’tan ya genelgeyi kaldırmasını, ya ma-
denciliğin genelge kapsamından çıkarılmasını ya da izinlerin hızlı 
bir şekilde verilmesini beklediklerini söyledi. Ayrıca önümüzdeki 
yıl yapılacak olan 20. Marble fuarının 90.000 m2 olarak planlanan 
alanın tamamının bitirilmesi ile birlikte yeni yerinde, daha fazla 
firmaya yer verilerek yapılabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı’na çağrıda bulundu. Her sene dolaylı yollarla üzerinde 
durduğu, bu fuara yakışacak ve gerekli şartları sağlayabilecek bir 
fuar alanının artık bir ihtiyaçtan çok bir zorunluluk olduğunu be-
lirtti. Ayrıca uzun yıllardır özlenen birlikteliğin sonunda mümkün 
olduğunu söyleyip TÜMMER’in Jeoloji Mühendisleri Odası ve Ma-
den Mühendisleri Odası ile birlikte Global Stone Kongresi’nin ge-
lecek yıl Ekim ayında Antalya’da yapılacağının müjdesini vererek 
sözlerini bitirdi.
Açılış konuşmaları Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Arslan Osman Erdinç’in konuşması ile devam etti. Yeni 
Maden Kanunu hazırlıkları için MİGEM Genel Müdürü Mehmet 
Hamdi Yıldırım’a teşekkürlerini ileten EMİB Başkanı, yeni kanun 
hazırlıkları kapsamında kendileri ile yapılan görüşmelerden duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi. Özellikle Çin’in büyüyen ekono-
misi ve alım gücü üzerinde duran Erdinç, artık ortaöğrenimde 
İngilizce ile seçmeli olarak Çince’nin de öğretilmesinin ilerisi için 
stratejik bir karar olacağını söyledi. Dünya pazarlarının son yıllarda 
değiştiğini ve Güney Amerika’nın, Arap Yarımadası’nın ve Asya’nın 
çok ciddi pazarlar olduğunu belirtti ve Hindistan ile kotaların kal-
dırılması ile birlikte günümüzdeki değeri 890 milyon USD olan Çin 
kadar büyük bir pazar yakalanabileceğini söyledi. Afrika’ya Avru-
pa ülkelerinin büyük ilgi gösterdiğini ve Türkiye’nin, büyük enerji 
kaynakları yavaş yavaş gün yüzüne çıkan Afrika kıtasında da boy 
göstermesi gerektiğine değindi, Serbest Ticari Anlaşmalar yapıl-
masının aciliyeti üzerinde durdu. Nükleer santrallerin, ülkemizin 
enerjisinin dışa bağımlılığını azaltmak adına hızlı bir şekilde ha-
yata geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi ve Orman İzinlerinin 
alınamaması nedeniyle üretime ket vurulduğunu ve bu sıkıntıya 
hızlı bir şekilde çözüm bulunması konusunda bakanlığa çağrıda 
bulundu.
Açılışa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına katılan Enerji Ba-

kanlığı Müsteşar Yardımcısı Nevzat Kavaklı, mermer sektörünün 
Türkiye için öneminden bahsederek başladığı açılış konuşmasın-
da, sektörün çok büyük bir istihdam ve ihracat hacmi yarattığını 
söyledi. Sektörün tanıtımının önemli olduğunu ve Bakanlığın bu 
konuda sektöre yardıma hazır olduğunu belirtti. Açılış konuşma-
ları sırasında da dile getirilen Orman İzinleri alımı ile ilgili sıkıntılar-
dan haberdar olduklarını söyleyen Kavaklı bu konuda çalışmaların 
sürdüğünü ve daha önceki problemlerin çözümünde nasıl başarılı 
olunduysa bu konuda da Bakanlığın, sorunu çözüme ulaştıraca-
ğından şüphe duyulmaması gerektiğini söyleyerek sözlerini ta-
mamladı.
Açılış konuşmalarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu da ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Toplam 38 ülke-
nin katıldığı fuarda İtalya’dan 78, Çin’den 26, Hindistan’dan 24, 
İspanya’dan ve ABD’den de 10’ar firmanın boy göstereceğini 
söyleyen Kocaoğlu, ülkemizden de 40 ilden katılım olduğunu 
sözlerine ekledi. 93.000 m2 hol, 30.000 m2 açık alan ve 60.000 m2 
rezerv alan olarak planlanan yeni fuar alanının hol kısmının Marb-
le 2014’e yetiştirilmesinin, kötü hava şartları yaşanmaması şartıyla 
mümkün olduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesi-
nin yeni fuar alanının tamamlanması için yeterli olduğunu fakat 
dünyanın hiçbir yerinde 400 milyon USD maliyeti olan bu tür giri-
şimlerin Belediye tarafından tek başına yapılmadığını dile getiren 
Büyükşehir Belediye Başkanı, bu tür fuarların dünyada Odalar ve 
Bakanlık destekleriyle finanse edildiğini belirtti. Tüm zorluklara 
rağmen Atatürk’ün İzmir için söylediği “Bu şehirde fuarlar kurun, 
sergiler açın” sözüne gönderme yaparak, Atatürk’ün izinde yolla-
rına devam edeceklerini belirtti. İzmir Valisi Mustafa Cahit Kıraç’ın 
açılış konuşması ardından fuar, görkemli bir törenle resmi olarak 
açıldı.
4 gün süren, dünyanın en büyük 4. doğal taş fuarları olarak gös-
terilen Marble 2013’e sektörün ilgisi yine çok büyüktü. Yaklaşık 
1.180 firmanın ürünlerinin sergilendiği fuar alanı önceki senelerde 
olduğu gibi bu yıl da son noktasına kadar doluydu. Yoğun yağışın 
gölgesinde kalmasından endişe edilen fuarın hiçbir gününde ya-
ğış olmaması katılımcıları memnun etti. 90 ülkeden 5.000’i aşkın 
yabancı profesyonel ziyaretçinin geldiği söylenen fuarın, ülkemiz 
dış ticaretine yine çok büyük bir katkı sağlayacağı öngörülüyor. 

Marble 2013 Fuarı 
Umut Vaadeden Konuşmalarla Açıldı



1947 yılından beri her yıl aralıksız olarak düzenlenen ve bu yıl 66.’sı 
gerçekleştirilen Türkiye Jeoloji Kurultayı, ulusal ve uluslararası ka-
tılımla ile gerçekleştirildi. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının 
düzenlediği Kurultay, 01 - 05 Nisan 2013 tarihleri arasında, bu yıl 
ilk kez Ankara‘da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi.
Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı Mehmet Şener’in açılış ko-
nuşması ile başlayan Kurultay, sırasıyla JMO Başkanı Dündar Çağ-
lan, DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yas Dairesi Baş-
kanı Ömer Faruk Öztan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdür 
Yardımcısı Hasan Yurduseven’in konuşmaları ile devam etti. 
Özellikle Başkan Dündar Çağlan’ın jeoloji mühendisliği kapsamın-
da gerçekleştirdiği konuşmasında önemli detaylar yer aldı. Jeolo-
ji mühendisliği mesleğinin tabiri caizse kanayan yarası olan, her 
yıl verilen yüksek sayıdaki mezunlara ve üniversitelerdeki yüksek 
sayıdaki jeoloji mühendisliği bölümlerine değinen Çağlan, artık 
çeşitli üniversitelerde jeoloji mühendisliği bölümünün özellikle 
ikinci öğretiminin tercih edilmediğini, birinci öğretimlerde ise 
kontenjanların neredeyse yarısının boş kaldığını ve bu mesleği 
tercih edenlerin sayısında azalma yaşandığını aktardı. Ancak buna 
rağmen, yeni açılan üniversitelere ısrarla ikinci öğretim jeoloji mü-
hendisliği bölümü açıldığı, bugüne kadar jeoloji mühendisliği bö-
lümü olmayan bazı üniversitelere de yine bu bölümün açıldığını 
belirterek duruma anlam veremediklerini ifade etti. Yüksek sayıda-
ki jeoloji mühendisliği bölümleri ile mesleğin kalitesinin düştüğü 
ve bu duruma bir çözüm üretilmesi gerektiği bilgilerine yer verdi. 
Bunun yanında maden kanununda bazı değişiklikler yapılması-

nın gündemde olduğunu vurgulayan Çağlan, Kanun’da jeoloji 
mühendislerinin yerine müdahale edilmemesini umut ettiklerini 
belirtti. Aynı şekilde kurulması planlanan Madencilik Akreditasyon 
Komitesi’nin de kuruluş mantığında jeoloji mühendislerinin yerini 
hatırlatan Çağlan, bu oluşumda da jeoloji mühendislerinin saf dışı 
bırakılmamasını istedi.
Açılış konuşmalarının ardından Aral Okay tarafından gerçekleştiri-
len “Türkiye Jeoloji Tarihinden Sayfalar” başlıklı bir sunum gerçek-
leştirilerek, Türkiye’de yer bilimleri çalışmalarının başlangıcından 
bugüne kadarki süreç, fotoğraflar ve belgelerle dinleyicilere ak-
tarıldı. Ardından bilimsel oturumlara geçilerek jeolojinin farklı alt 
dallarına ait konularda son gelişmeler katılımcılar ile paylaşıldı. 

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı
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T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kanada’nın 
Toronto kentinde düzenlenen ve madencilik sektöründe mev-
cut en geniş kapsamlı uluslararası etkinlik olarak bilinen PDAC 
2013 fuarına katılım sağladı.
Başbakanlık Yatırım Ajansı organizasyonu ile Türkiye’nin ilk 
kez aktif olarak temsil edildiği fuarda; enerji, makine, otomo-
tiv, petrokimya ve tarım - gıda sektörlerinin yanı sıra; maden-
ciliği öncelikli sektör olarak gören Başbakanlık Yatırım Ajansı, 
yatırımcılara sektörel bilgi ve piyasa analizleri sağlıyor, lisans 
ve teşvik uygulamalarını kolaylaştırıyor. Yeni teşvik rejimleri 
ve mevzuatı konusunda bilgilendirme dahil olmak üzere, özel 
olarak madencilik şirketleri için tasarlanmış tanıtım faaliyet-
leri gerçekleştiriyor.Yeni arama projeleri ile ülkemizin maden 
rezervlerini ortaya çıkarıp, düşük kaliteli mineral rezervlerini 
işleyebilecek teknolojiye sahip yatırımcıları ülkemize çek-
mek ve atıl durumdaki kaynaklarımızı gün yüzüne çıkararak 
özellikle hammadde üretimini artırmak üzere çalışmalar ger-
çekleştiren Başbakanlık Yatırım Ajansı, Türkiye’yi dünya ma-
dencilik topluluğunun gündemine koyacak, yeni projelerde 
odağı Türkiye’de var olan ve potansiyel rezervlere kaydıracak 
ve bunun sonucunda madencilik endüstrisinde oluşturulan 
üretimi ve refahı artıracak bir ağ oluşturmak için çalışmalarını 
sürdürüyor. 
Kanada’nın Toronto kentinde; 150’ye yakın ülkenin katılımı ile 
30 bin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan PDAC 2013 Madencilik 
Fuarı’na Türkiye ilk kez aktif olarak katılım sağladı. Madencilik 
sektöründe mevcut en geniş kapsamlı uluslararası platform 
olarak bilinen PDAC’de Türkiye Günü programına ilginin yoğun 
olduğu gözlendi. T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı tarafından gerçekleştirilen programa Başbakanlık Yatı-
rım Ajansı Başkanı Baş Danışmanı Hasan Pehlivan, Sektörel Ça-
lışmalar Direktörü Dr. Serdar Altay ve Madencilik Sektörü Proje 
Direktörü Mehmet Tangut’un yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Nevzat Kavaklı, MTA Genel 
Müdür Yardımcısı Hayrullah Dağıstan,  ETİ Maden İşletmeleri 
Genel Müdür Yardımcısı Recep Akgündüz ve MİGEM Madenci-
lik Uzmanı Serdar Çulha katıldı.
Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı Baş Danışmanı Hasan Peh-
livan, PDAC 2013’e ilişkin yaptığı değerlendirmede madencilik 

sektörünün ekonomik büyümemizin omurgasını oluşturan, 
otomotiv ve inşaat gibi endüstrilere gerekli hammaddeleri sağ-
ladığına dikkat çekerek şunları söyledi: 
“Türkiye’nin son yıllarda madencilik mevzuatında yaptığı ya-
tırımı kolaylaştırıcı ve rezervlerin efektif kullanımına dönük 
değişiklikler ile ajansımız ve madencilikle ilgili kurumlarımızın 
yaptığı tanıtım çalışmaları sonucunda, ülkemiz madencilik ya-
tırımları konusunda bir atlama noktasına ulaşmıştır. Hükümeti-
mizin özel sektörle işbirliği halinde gerçekleştirdiği madencilik 
endüstrisini kalkındırma hamlesi ve tanıtım faaliyetlerimiz ne-
ticesinde madencilik sektöründen 2011’de elde edilen toplam 
gelir 11,3 milyar USD’ye ulaşmıştır. Bu değer 2003 yılında yal-
nızca 2,6 milyar USD idi. Ekonomik gerileme yılı olan 2008 ve 
2011 arasında Türkiye, madencilik endüstrisine ortalama 144 
milyar USD düzeyinde doğrudan uluslararası yatırım çekmeyi 
başarırken, uluslararası yatırımların küresel olarak % 18 daraldı-
ğı 2012 yılında sektörümüze 214 milyon USD doğrudan yatırım 
çekilerek % 45 civarında bir yıllık artış sağlanmıştır. Türkiye’de 
2004 yılında 138 olan yabancı sermayeli madencilik şirketi sa-
yısı 2012 yılında 650’yi geçmiştir. 2023 hedeflerimiz doğrultu-
sunda ekonomimizin motoru olan otomotiv ve inşaat sektörle-
rinde hızlı büyümenin devamı için bu sektörlerin ihtiyacı olan 
ucuz, yerli ve kaliteli metalik ve endüstriyel girdilerin tedariği 
stratejik bir önem arz etmektedir. Dolayısıyla 2023 yılında en 
büyük 10 ekonomi arasına girebilmemiz için madencilik en-
düstrimize daha fazla yatırım çekmemiz elzemdir” dedi. 

Dünya Madencilik Devler Arenası’nda 
Türkiye’ye Özel Gün

T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı
Baş Danışmanı Hasan Pehlivan 

Fotoğraf: www.canadaturk.ca

PDAC 2013’te Türk şirketlerden sadece Teksomak ve Spektra vardı…

Fotoğraf: www.canadaturk.caFotoğraf: www.canadaturk.ca
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Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) tarafından, JMO merkez 
konferans salonunda “Şeyl Gazı - Şeyl Petrolü; Konvansiyonel 
Olmayan Yeni Enerji Kaynakları ve Türkiye’nin Durumu” konulu 
bir konferans gerçekleştirildi. JMO - Bilimsel Teknik Kurul üye-
si Nihat Bozdoğan tarafından verilen konferansa katılım oranı 
yüksek olurken, bu yüksek katılımın, konunun son zamanlarda 
ulusal medyada sık sık yer bulmasıyla artan ilgiden kaynaklan-
dığı, konferans boyunca dile getirildi.
Konuşmasına konferansın amacının, şeyl gazını ve şeyl petro-
lünü, teknik ve jeolojik açıdan incelemek ve tartışmak oldu-
ğunu belirterek başlayan Bozdoğan devam eden dakikalarda, 
şeyl gazı ve şeyl petrolünün de aynı petrol ve kömür gibi fosil 
kaynaklı olduğunun altını çizerek, son 10 yılda şeyl kökenli 
ürünlere ilginin neden arttığı konusuna açıklık getirdi. Boz-
doğan konferans boyunca şeyl gazı ve şeyl petrolünün üretim 
yöntemleri, rezerv miktarları ve potansiyelleri konusunda da 
bilgi ve tecrübelerini paylaştı. 
Konuşmasında dünyada şu ana kadar tespit edilen ve üretilen 
tüm kaynaklar baz alındığında 40 yıl yetecek kadar petrol, 50 
yıl yetecek kadar doğalgaz varlığı olduğunu belirten Bozdo-
ğan, şeyl gazı üretimlerinin devreye girmesiyle birlikte tüm 
dünyaya 250 yıl yetecek kadar gaz üretimi yapılabileceğini 
belirtti. 
Bozdoğan’ın verdiği bilgiye göre, şeyl gazı ve şeyl petrolü ko-
nusunda dünyada ilk çalışma yapılan saha Barnett Shale ola-
rak bilinirken, sahada ilk sondaj çalışmaları 100 kuyu ile 1981 
yılında yapılmıştır. 1997 yılından sonra sahada unkonvansiyo-
nel yöntemler yani shale gazı ve petrolü için uygulanan sondaj 
ve üretim yöntemleri uygulanmaya başlanmış, 2006 yılından 
sonra da Barnett sahasında yapılan sondaj sayılarında önemli 
miktarda artış olmuştur.
Şeyl kökenli ürünlerin üretim yönteminden de bahseden Boz-
doğan, şeyl gazı ve şeyl petrolünün üretim aşamalarını şu şe-

kilde aktardı: “Potansiyeli belirlenmiş sahalarda, bünyesinde 
şeyl gazı veya şeyl petrolü içerdiği düşünülen kayalar içine, 
2.000 - 3.000 metre uzunluğunda dikey sondajlar yapılmakta, 
şeyl gazı veya şeyl petrolünce zengin kayaçlara dikey olarak 
ulaşıldıktan sonra uygulanan özel yöntemlerle sondaj açısı 
saptırılmakta ve kayaç içinde yatay olarak yaklaşık 1.000 metre 
daha yol alınmakta. Burada amaç, yataydaki 1.000 metre bo-
yunca bünyesinde sıkışmış halde gaz veya petrol bulunan ka-
yacı dışarıdan uygulanacak bir basınçla çatlatıp, bünyesindeki 
gazı veya petrolü serbest hale getirmeye çalışmak. Bu basıncı 
uygulamak için ise sondaj deliğine, % 90 oranın da su, % 6,5 
CO2, geriye kalan % 3,5 için ise kum ve kimyasallardan oluşan 
bir karışım basılmakta. Bu basınç için gerekli güç yaklaşık 20 - 
30 adet kompresörün bir araya getirilmesiyle sağlanırken, çat-
latma operasyonu sırasında da yüksek miktarda suya ihtiyaç 
duyuluyor. Yüksek basınç yardımıyla çatlatılan kayaç, bünye-
sinde yer alan gazı veya petrolü serbest hale getirirken, sondaj 
kuyusundaki su bazlı karşımın kuyudan çekilmesiyle, gaz veya 
petrol de gün yüzüne çıkıyor.”
Bozdoğan, şeyl gazı ve şeyl petrolü üretimi konusunda oluşan 
çevresel etkileri de değerlendirdiği sunumunda ayrıntılı bilgi-
ler aktarırken, üretim çalışmaları sırasında oluşacak atıkların 
bertarafı konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiği üzerin-
de sıklıkla durdu.
Türkiye’nin şeyl gazı ve şeyl petrolü potansiyelinin masaya ya-
tırıldığı konferansta, önemli bazı sahaların isimleri sunum bo-
yunca sıklıkla kullanılırken, özellikle yüksek potansiyele sahip 
olduğu tahmin edilen Diyarbakır - Dadaş ve Trakya’da yer alan 
Mezardere, Hamitabat sahaları üzerinde duruldu. 
Konferans sonunda, ülkemizin şeyl gazı ve şeyl petrolü konu-
sunda yüksek bir potansiyele sahip olduğu sonucu üzerinde 
mutabakata varılırken, soru - cevap şeklinde geçen son bölü-
mün ardından konferans sona erdi. 

JMO, Şeyl Gazı ve 
Şeyl Petrolü Konferansı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan 
Dergimize Ziyaret
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına (KUZKA) bağlı Kastamonu 
Yatırım Destek Ofisi yetkilileri, Kastamonu’nun yatırım ortamı 
ve maden potansiyeli hakkında bilgi paylaşımında bulunmak 
amacıyla Madencilik Türkiye Dergisi’ne bir ziyarette bulundu-
lar. Kastamonu Yatırım Destek Ofisi yetkilileri Aykut Onat ve M. 
Oral Taşçı tarafından gerçekleştirilen ziyaret, Ankara merkezli 
maden arama ve üretim firmaları ile madencilikle ilişkili kamu 
kuruluşları ve üniversiteleri bilgilendirme ziyareti kapsamında 
gerçekleştirildi. 
Sektörün belli başlı kurum ve kuruluşlarına yapılan ziyaret 
kapsamında dergimizin de sektörle ilgili görüş ve düşünceleri 
alınırken, Kastamonu’nun maden potansiyeli ve Kastamonu’ya 

yapılacak yatırımlar kapsamında KUZKA tarafından verilebile-
cek destekler hakkında bilgiler paylaşıldı. 
KUZKA yetkililerinin bir haftalık ziyaret programı ile MİGEM, 
MTA, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, ODTÜ Jeoloji ve 
Maden Mühendisliği, Hacettepe Maden Mühendisliği ve An-
kara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümleri ile özel sektör 
şirketleri Adularya, Teck, Tümad, Bilfer, Kenz, Koza, Lidya ile gö-
rüştüğü ve bilgi paylaşımında bulunduğu öğrenildi.
Yapılan ziyaretler ve alınan görüşler çerçevesinde Kastamonu’da 
madenciliğin daha da gelişebilmesi için önümüzdeki dönem-
lerde Kastamonu Yatırım Destek Ofisi tarafından çeşitli projeler 
oluşturulabileceği, aktarılan bilgiler arasında. 
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Maden Jeologları Derneği
Kış Eğitimleri Tamamlandı
Madencilik sektöründe faaliyet gösteren jeoloji mühendisleri-
nin bir çatı altında toplanması fikri ile yola çıkan ve 1. yaşını 
doldurduktan sonra 2 Şubat 2013’te seminerler düzenlemeye 
başlayan Maden Jeologları Derneği (MJD)’nin 2013 kış dönemi 
seminerleri, 23 Mart tarihinde Ankara Notte Otel’de düzenle-
nen son seminerle tamamlandı.

Mart ayındaki seminerler 2 Mart tarihinde İlkay Kuşçu’nun “Ara-
ma Jeokimyası: Yöntemler, Sınırlamalar ve Uygulamalar” konu-
sundaki semineri ile başladı. Bilgi birikimini ve deneyimlerini 
dernek üyeleriyle paylaşan Kuşçu, arama jeokimyasının aşama-
larını detaylı bir şekilde üyelerle paylaştı. Doğal olarak oluşan 
her maddenin (dere kumu, toprak, su, kayaç, organik maddeler 
vs) jeokimyasal olarak kullanılabileceği belirtilerek başlanan 
sunumda, aranan madenin yüzeyde bulunamadığı noktada je-
okimya ile gösterge ve iz sürücü elementlerin aranması gerek-
tiği, yüzey numunelemelerinde toprak hareketlerinin önemi 
ve takibi, her saha ve maden için eşik değerlerin belirlenmesi, 
istatistik yöntemler, uygulanması gereken protokoller, kalite 
kontrol/güvenilirlik konuları, genel olarak aktarılan konular-
dandı. Seminerin genelinde jeokimyanın maden aramacılığın-
daki önemi ve jeokimyacıların yaptıkları çalışmalarda çok fazla 
dikkatli olmaları gerektiği üzerinde duruldu.  
Mart ayındaki seminerler, 9 Mart ve 16 Mart tarihlerindeki en-
düstriyel hammaddeler konulu seminerler ile devam etti. En-
düstriyel hammaddeler konulu seminerlerin ilki “Mermer ve 
Yapı Taşları - Nasıl Aranır, Nasıl Haritalanır?” üzerine Deniz İs-
kender Önenç tarafından verildi. Öncelikle mıcır ve mermerin 
Maden Kanunu’nda birbirinden net bir şekilde ayrılması ge-
rektiğinden bahseden Önenç, madencilikte inovasyona ihtiyaç 
duyulduğunu, her sene yaklaşık olarak % 10 - 15 artan doğal 
taş ihracatımızın alışılmış düzende yapılacak değişiklikler ile 
birlikte daha iyi noktalara gelebileceği üzerinde durdu. Katılım-
cılara, mermer arama konusundaki deneyimlerinden bahset-
tikten sonra mermerlerin oluşumlarına değindi. Mermer saha-
larında üretime başlamadan mutlaka radyoaktif elementlerin 
ppm cinsinden ölçümlerinin yapılması gerektiğine değinen 
Deniz Önenç, mermer hastanesi (üretilen blokta iyileştirme) 
konusunda çözümler içeren konu anlatımından sonra sunu-
munu tamamladı. “Seramik Hammaddeleri ve Aramacılığı” 

üzerine sunum veren Ali İşcan ise özellikle geleneksel seramik-
ler hakkında detaylı bilgiler verdi ve seramik hammaddelerinin 
detaylarına da girerek doyurucu bir sunum yaptı. 
16 Mart’taki seminerlerde de “Türkiye Linyit Madenciliği” konu-
su Ayhan Kösebalaban tarafından, “Trona,  Bor ve Potas” konu-
ları da Cengiz Demirci tarafından sunuldu.  Ayhan Kösebalaban 
yaptığı sunumda kömür oluşumu, Türkiye kömür havzaları ve 
genel olarak kömür yataklarının aranması konuları üzerinde 
durdu, kömür aramada sondajların önemine ve uygulanması-
na değindi.  Cengiz Demirci ise yaptığı detaylı sunumda ülke-
miz için çok önemli olan trona ve bor madenlerinin potansiye-
linden bahsetti, dünyadaki önemli üretim yapılan diğer ülkeler 
ile Türkiye’nin kaynaklarını karşılaştırdı. Sunumunun sonunda 
potas madenciliğine de değinen Demirci, potas yataklarının 
oluşumundan, dünya potas yataklarından ve potas madenci-
liği parametlerinden bahsederek, endüstriyel hammaddeler 
sunumlarını tamamladı.
MJD eğitimlerinin son haftasında Uygar Duru tarafından “İş 
Güvenliği”, MJD Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Oygür tarafın-
dan da “Maden Jeoloğu ve Çevre” konulu sunumlar gerçekleş-
tirildi. İş güvenliği konusunun önemi ve tarihinden bahseden 
Uygar Duru, dünyada her yıl 210 bin ölümlü kaza olduğunu ve 
Türkiye’de madencilik alanında da en çok kazanın 2011 verile-
rine göre 51.552 kişilik istihdam ve 9.217 kaza ile kömür ve lin-
yit çıkartılması sırasında yaşandığını ifade etti. Madencilikteki 
arama faaliyetlerinde oluşan risklerden ve bunları önlemenin 
yollarından da bahseden Duru, sunumunu tamamladı. Vedat 
Oygür çevre konulu sunumunda ise sürdürülebilir madencilik 
kavramı içerisinde çevrenin önemine değindi ve yasalar çerçe-
vesinde çevre ile ilişkili konulardan bahsetti. Asit kaya drena-
jından ve halkla ilişkilerden de söz eden Oygür’ün sunumunun 
tamamlanması ile birlikte, MJD’nin kış dönemi eğitimlerinin de 
sonuna gelinmiş oldu.
Maden Jeologları Derneği yetkililerinden edindiğimiz bilgile-
re göre, dernek biten kış dönemi eğitimlerinden son derece 
olumlu geri dönüşler aldı, gelen öneriler ve eleştiriler ışığında 
eksik konuları da tamamlayıp yoğun ve etkin yeni bir program 
hazırlamaya başladı. MJD, yeni eğitimlerin başlaması planlanan 
Aralık ayına kadar üniversitelerin kariyer günlerine katılacak ve 
diğer konulardaki faaliyetlerine de devam edecek. 

Dr. İlkay Kuşçu

Jeoloji Yük. Müh. Deniz İskender Önenç



İstanbul’daki Kanada Konsolosluğu Türkiye’de aktif olan Kana-
dalı madencilik firmaları ile birlikte, Ankara Sheraton Otel’de 
12 Şubat tarihinde bir Madencilik Yuvarlak Masa Toplantısı 
düzenledi. Toplantının temel amacı Kanadalı firmalarla, Kana-
da Hükümetinin sosyal sorumluluk (Corporate Social Respon-
sibility - CSR)  kavramına verdiği önemin üstünde durmak ve 
Kanadalı firmaların Türkiye’deki projelerinde çevreye duyarlılık, 
halkla ilişkiler konularıyla ilgili çalışmaların dinleyicilere aktarıl-
masıydı. Toplantıda ayrıca Kanadalı firmaların Türkiye’de karşı-
laştıkları genel sorunlar ve bu sorunların muhtemel çözümleri 
üzerinde de duruldu, Türkiye’deki çalışmalarda sürdürülebilir 
madencilik için gerekli önkoşullar belirlendi.
Kanada Büyükelçisi John Holmes yaptığı açılış konuşmasında, 
çevresel sürdürülebilirlik ile karşılıklı güvene dayalı halkla ilişki-
ler çalışmalarının, firmaların önem vermesi gereken konuların 
başında olduğunun üzerinde durdu. İstanbul‘daki Kanada Baş-
konsolosu Shawn Steil da Kanada Hükümetinin CSR konusuna 
bakışındaki ana hatları dinleyicilerle paylaşıp, bu konuda hükü-

metinin Kanada ve denizaşırı ülkelerde verdiği teşvik ve destek 
programlarının üzerinde durdu.
Ülkemizde faaliyet gösteren Kanadalı maden arama ve üretim 
firmalarının üst düzey yöneticileri çalışmakta oldukları bölge-
lerin özelliklerini de dikkate alarak hazırladıkları CSR projele-
rini ve bu süreçteki deneyimlerini diğer yetkililerle paylaştılar. 
Başarılı bir CSR programının karşılıklı güven, şeffaflık ve çevre 
ile yaşam alanına azami saygıdan geçtiğini belirttiler. Bununla 
birlikte başarılı CSR programlarının, sürdürülebilir madenciliğin 
temel taşlarından olduğu üzerinde durdular. Kanadalı firmala-
rın başarılı CSR çalışmalarının sonucunda halkla bütünleşik bir 
şekilde işlerini yürütmelerinin, bu kavramı doğrular nitelikte 
olduğu ifade edildi.
Toplantıya katılan yöneticiler toplantının sonunda yapılan 
fikir alışverişlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. 
Kanada Konsolosluğu Ticari Temsilcisi Akın Kösetorunu da bu 
tür toplantıların sektör için çok önemli ve verimli olduğunu 
belirtti. 

Kanada Konsolosluğu 
Madencilik Toplantısı
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Asit Kaya Drenajı (AKD)’na Giriş ve
Küresel Asit Kaya Drenajı Kılavuzu 
(GARD Guide) Çalıştayı
Golder Associates Türkiye ofisi tarafından Orta Doğu Teknik Üvi-
versitesi (ODTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün 50.yıl etkinlikle-
ri kapsamında organize edilen “Asit Kaya Drenajı (AKD)’na Giriş ve 
Küresel Asit Kaya Drenajı Kılavuzu (GARD Guide) Çalıştayı”, 7 Mart 
2013 tarihinde ODTÜ Kültür Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Yoğun ilgi ve katılımın olduğu çalıştaya 40’a yakın özel sektör, 
üniversite ve kamu kurum ve kuruluşundan yaklaşık 150 kişi ka-
tıldı. Sunumlar, 6 farklı kıtada; planlanmış, gerçekleştirilmiş ve gün 
itibariyle kapatılmış birçok maden projesinin AKD çalışmalarında 
yer almış ve Uluslararası Asit Önleme Ağı (INAP) adına Küresel Asit 
Kaya Drenajı Kılavuzu’nun hazırlanmasında proje direktörü ola-
rak görev almış olan jeokimya uzmanı Dr. Rens Verburg (Golder 
Associates, Redmond-Washington) tarafından yapıldı. Çalıştay’da 
madencilik sektörünün önde gelen kurum ve kuruşları bir araya 
getirilerek, dünyada ve Türkiye’de önemi her geçen gün daha da 
fazla anlaşılan AKD konusunda Golder Associates’in tecrübeleri 
katılımcılarla paylaşıldı. 

Çalıştay’da katılımcılara AKD konusunda; oluşum, tanımlama, tah-
min, azaltma ve iyileştirme başlıkları altında genel bir giriş bilgisi 
sunuldu. Buna ek olarak, AKD engelleme ve yönetimi ile ilgili tüm 
hususlarda küresel bir referans olarak kabul edilen Küresel Asit 
Kaya Drenajı Kılavuzu hakkında bilgilendirme yapılırken, başarısı 
kanıtlanmış AKD tahmin programlarını içeren çeşitli örnek proje-
ler incelendi. Çalıştay genel olarak altı bölümde tamamlandı. 
Çalıştayın ilk bölümünde madencilik sektörü, sektörün ihtiyaçla-
rı ve AKD’ye karşı olan genel bakış ile ilgili kısa açıklamalara yer 
verildi. Bununla birlikte Küresel Asit Kaya Drenajı Kılavuzu’nun ne 
olduğu, ne için gerekli olduğu, içeriği, kapsamı ve nasıl kullanıldığı 
kısaca anlatıldı.
İkinci bölümde ise AKD daha ayrınılı bir şekilde anlatıldı. AKD’nin 
tanımı ile başlayan bu bölüm, AKD’nin oluşumu ile devam etti. Bu 
doğrultuda, Küresel Kükürt Döngüsü, Biyokimyasal Kükürt Dön-
güsü, Sülfitler ve Asit Üretimi, Pirit Oksidasyon Modeli, Asit Üretici 
Reaksiyonlar, Nötralizasyon Reaksiyonları, Karbonatlar, Ayrışma 
Hızları, AKD Oluşum Aşamaları, Sülfür Oksidasyonunu Etkileyen 
Faktörler, Oksijen Taşınımı ve Sülfür Oksidasyonunu Etkileyen ve 

Maden Drenajını Değiştiren Faktörler irdelendi.
Dr. Rens Verburg üçüncü bölümde Jeokimyasal Araştırma ve Ge-
liştirme Programı ile AKD Tahmini ve Metal Liçi Potansiyeli konu-
larına değindi. Bu bölümde jeokimyasal araştırma programının 
amacı; bölgesel karakterizasyon bileşenleri, su kalitesi tahmin 
programı, kavramsal modeller ve maden tesislerindeki (açık ve ye-
raltı ocakları, pasa alanı, atık depolama alanı, vb.) AKD potansiyeli 
ve AKD oluşum mekanizmaları açıklandı. Bu kapsamda örnek se-
çim kriterleri, AKD programı için gerekli örnek sayıları ve araştırma 
programında kullanılan Statik ve Kinetik Test metodları, yorumlan-
maları, avantajları ve kısıtlamalarından bahsedildi.
Dördüncü bölümde Dr. Rens Verburg Maden Tesislerinden kay-
naklı Su Kalitesi Tahmini ve Jeokimyasal Modelleme sürecini, su 
kalitesi modellemesi için gerekli bilgileri ve su kalitesi tahmini ve 
modelleme programı bileşenlerini ve farklı modelleme teknikleri-
ni açıkladı.
Beşinci bölümde ise azaltma ve iyileştirme başlığı altında; kirlilik 
önleme prensibi, stratejik hedefleri belirleme, AKD’nin önlenmesi 
ve azaltılmasındaki en iyi uygulama yöntemleri, iyileştirme tekno-
lojilerinin seçimi, madencilik faaliyetleri sırasında ve sonrasında 
uygulanabilecek iyileştirme metodları, aktif ve pasif iyileştirmenin 
kıyaslaması ve iyileştirme alternatiflerinden bahsedildi. 
Çalıştay’ın altıncı ve son bölümünde Golder Associates tarafından 
gerçekleştirilen projelerden örnekler verildi. Günlük 100 bin ton 
cevher ve 300 bin ton pasa çıkartılan Peru, Antamina Madeni’nin 
jeokimyasal karakterizasyonu, Portekiz, Neves Corvo Madeni’nde 
Yüksek Sülfitli Macun Atığın Jeokimyasal Karakterizasyonu ve bir 
Yeraltı Altın Madeni’nde İzin Süreci ve Mühendislik Tasarımları İçin 
Su Kalitesi Tahminleri için yapılan çalışmalar katılımcılar ile payla-
şıldı. Çalıştay, katılımcıların AKD konusundaki soru ve görüşleri ile 
tamamlandı.
Golder Associate Türkiye yetkilileri, çalıştay sonrasında çalıştay 
ile ilgili çok memnun edici geri dönüşler aldıklarını ve Golder 
Associates’in tüm dünyada sunduğu en iyi mühendislik uygula-
maları kapsamında ülkemizde bu gibi etkinliklere devam etmek 
istediklerini belirttiler. 

Dr. Rens Verburg
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Metal Madenciliğinde 
Türkiye’nin Durumu

Kanada Maden Arama ve Geliştirme Derneği (PDAC) 
tarafından düzenlenen Madencilik Yatırım Fuarı’nın 
(PDAC 2013) 81’incisi, 3 - 6 Mart tarihleri arasında, 130 
ülkeden 30 binin üzerinde katılımcı ile Toronto’da ger-

çekleştirildi. 

PDAC Kongre ve Sergisi; metal madenciliğinde dünyada ne 
olup bittiğinin gözlemlendiği, metal madenciliğinde şirketle-
rin, ülkelerin ve projelerin, yatırım ortamının, bilimsel ve tek-

nik sunumların, tanıtımların, 
kursların, yeni ekipman ve 
ürünlerin, kısacası her şeyin 
görülüp değerlendirildiği, 
konuşulup yön verildiği bir 
arena konumundadır.

Kanada ayrıca dünyadaki 
madencilik projeleri için çok 
önemli bir finans merkezi-
dir. Metal madenciliğinde 
uzmanlaşmış onlarca banka, 
yatırım fonu şirketleri, analist-
ler ve profesyonel uzmanlar 
ve yöneticiler, on milyarlarca 
dolarlık yatırım fonlarını ve 
madencilik projelerini burada 
yönetmektedirler. 

Ülkeler ise kendi madencilik potansiyellerini, yatırım ortamının 
yatırımcılara ne gibi fırsatlar sunduğunu, Toronto’daki yatırımcı-
lara anlatma ve gösterme yarışı içindedirler. PDAC Fuar sergi sa-

lonlarının bir tarafında birikimlerini madencilik projelerine ya-
tıran veya yatırmak isteyen tasarruf sahiplerini, diğer tarafında 
ise uluslararası yatırımcıları, ülkeleri ve şirketleri çok yakından 
takip eden analistleri, ülke temsilcilerini ve proje sahibi şirketle-
rin temsilcilerini görüyorsunuz.

Fuardaki 1.000 standın 600 tanesi madenci firmalar, 400 tanesi 
de maden şirketlerine sondaj, jeofizik, analiz vb hizmetler ve-
ren firmalara aitti. Ayrıca özellikle Latin Amerika ülkeleri başta 
olmak üzere pek çok ülkenin büyük alanlarda ülke tanıtımları 
vardı. Fuar alanında gezdiğimiz 600 tane standın yaklaşık % 75 
- 80’inin altın projeleri olması ise dikkat çekiciydi.

PDAC’te Türk Günü
Türkiye ilk defa Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 
aracılığı ile Toronto’da bir “Türkiye Günü” düzenleyerek, sabah 
oturumunda Türkiye’deki yatırım ortamını uluslararası yatırım-
cılara tanıtma olanağı buldu. Öğleden sonraki oturumda ise 
Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileri, Türkiye’deki 
projelerini tanıtan ve Türkiye’de madencilik faaliyetlerinde ya-
şanan durumu özetleyen bildiriler sundular. 

ETKB Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Nevzat Kavaklı ve Başba-
kanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı temsilcileri yatırımcıları 
Türkiye’de yatırım yapmaya davet eden konuşmalar yaptılar. 
Çok sayıda izleyici ve analist salonu doldurduğu için çoğu katı-
lımcı sunumları ayakta izlemek zorunda kaldı.

Başbakanlık Yatırım Ajansı Baş Danışmanı Hasan Pehlivan yaptı-
ğı açıklamada, madenciliği öncelikli sektör olarak gördüklerini, 
Türkiye’nin yeni arama projeleri ile mineral rezervlerinin ortaya 

Dr. Muhterem Köse
Maden Mühendisi
kosemuhterem@gmail.com

      Madencilikten 
daha fazla 
katkı sağlamak, 
madenciliği 
küçültecek 
tedbirlerle değil, 
tam tersine 
madenciliği 
büyütecek 
tedbirlerle 
mümkün olabilir

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com
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çıkarılması ve işlenmesi konusunda uluslararası yatırımcıları ül-
kemize çekmek için son derece istekli olduklarının altını çizdi. 
Sabahki oturumlarda MTA Genel Müdür Yardımcısı Hayrullah 
Dağıstan, MİGEM temsilcisi Serdar Çulha ve Eti Maden İşletme-
leri Genel Müdür Yardımcısı Recep Akgündüz de sunumlarını 
yaptılar. 

Öğleden sonraki oturumlarda ise ülkemizde faaliyetlerini sür-
düren yabancı sermayeli Türk şirket temsilcilerinden Pilot Gold 
(Matt Lennox), Alamos Gold (Han İlhan), Chesser Resources (Dr. 
Rick Valenta), Alacer Gold (Firuz Alizade), Inmet Mining (Joe 
Boaro), Eurasian Minerals (David Cole) Türkiye’de yürüttükleri 
projeler ve yatırım ortamı ile ilgili sunumlar yaptılar. 

Metal Madenciliğinde Durum 
Raw Materials Data Metals (RMD Metals)’in 2012 yılı “madenler/
projeler” veri tabanına göre dünyada metal madenciliğinde uy-
gulamaya başlanmış ve sürdürülen projelerin toplam yatırım 
değeri 735 milyar dolardır. Bunun 555 milyar doları (arama saf-
hası + fizibilite + inşaat dönemi) harcamalarını kapsamaktadır. 
Türkiye’de metal madenciliğinde yeni başlayan ve sürdürülen 
projelerin toplam değeri ise yukarıda açıklanan değerin yanın-
da yok denecek kadar azdır. Bunun nedeni metal madenciliğin-
de ekonomik olarak işletilebilecek yeni bir kaynağın keşfedile-
bilme süresinin yani arama döneminin 10 - 15 seneyi bulma-
sıdır (Türkiye’deki yatırımcılar 15 - 20 sene sonra geri dönüşü 
olabilecek projelere maalesef hiç bir zaman sıcak bakmadılar).

10 - 15 yıllık sürede aramalarda kullanılacak yüz milyonlarca do-
larlık risk sermayesinin temininde karşılaşılan sorunlar ve özel-
likle demir, bakır, nikel ve altın gibi metal madenciliğinde ara-
madan (sıfırdan) başlayıp metale dönüşen proje maliyetlerinin 
yüksekliği, madencilik sektörümüzün ve yatırım ortamımızın 
durumunu da açıklamaktadır.

Yine RMD Metals verilerine göre orta büyüklükte* bir metal 
projesinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli finansman büyük-
lükleri yan sütunda özet olarak verilmiştir.

 • Bir demir projesinin aramadan metale dönüşmesi için yakla-
şık 1,2 milyar dolar,

 • Bir bakır projesinin aramadan metale dönüşmesi için yakla-
şık 816 milyon dolar,

 • Bir nikel projesinin aramadan metale dönüşmesi için yakla-
şık 777 milyon dolar,

 • Bir altın projesinin aramadan metale dönüşmesi için yaklaşık 
304 milyon dolar gerekmektedir.

Madencilik Projelerinin Finansmanı
Dünyadaki ciddi madencilik projelerinin finansman ihtiyacı 
borsa ve fonlar aracılığı ile sağlanmaktadır. Bu fırsatlardan fay-
dalanabilmek için madencilik projelerinin uluslararası standart-
lara dayalı bir sistem içinde yürütülmesi gerekmektedir.

Şayet bu sistemden finansal kaynak temin etmek isterseniz 
maden aramalarınızı ve projelerinizi uluslararası standartlara 
göre yapmak zorundasınız. Aksi takdirde kimse sizin projenizi 
dikkate almaz ve her hangi bir finansal fon bulma şansınız da 
olamaz. Son dönemlerin çok yaygın bir kavramı olan ‘Akredite 
Olma’ durumu, uluslararası sistemlerin bir parçası değildir ve bu 
konu ülkemizde yanlış anlaşılmaktadır.

Örneğin maden arama faaliyetlerinizi uluslararası standartlara 
göre yürütmüyorsanız, sizin ortaya koyacağınız veya açıklaya-
cağınız rezerv rakamlarının, raporların hiç bir geçerliliği olamaz. 
Bu nedenle dünyada maden aramalarındaki rezerv güvenirliliği 
JORC, CRIRSCO veya NI-43-101 gibi sistemlerle sağlanmış du-
rumdadır. Bu sistemler bir raporlama formatı değil, tamamiyle 
proje yapma ve geliştirme standartıdır.

Türkiye’de metal madenciliğinde uluslararası standartlara göre 
maden arama faaliyetlerini sürdüren ve maden aramalarına 
ciddi miktarda risk sermayesi harcayan firma sayısını arttıracak 
bir yatırım ortamını geliştirmek zorundayız. Aksi takdirde metal 
madenciliğinde hali hazırdaki yapıyı geliştiremeyiz.

                                                          Altın Madencilerinin Başarısı
Altın madencileri, yıllardır süren uğra-
şılar sonunda Türkiye’de de uluslararası 
standartlarda madencilik yapılabilece-
ğini göstermişlerdir. 

Türkiye’de altın madenciliği projele-
ri yürüten firmaların büyük bir kısmı 
borsaya kote şirketlerdir. Dolayısıyla 
madencilik projeleri için gerekli fi-
nansmanı fonlardan ve borsadan sağ-
layabilmektedirler. Bunun için maden 
arama, işletme ve kapama faaliyetleri-
ni uluslararası standartlara göre yürüt-
mektedirler.

Altın madencileri son 20 yılda yaklaşık 
650 milyon dolar maden arama proje-
lerine ve 1,4 milyar dolar tesis proje-
lerine olmak üzere yaklaşık 2 mil-    

T.C. ETKB Müsteşar Yardımcısı Dr Nevzat Kavaklı

Fotoğraf: www.canadaturk.ca
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yar dolar harcayarak yaklaşık 800 ton işletilebi-
lir altın rezervi keşfetmişlerdir. 

2000 yılında ülkemizde sıfır olan altın üretimini 
2012 yılında yıllık 29,5 ton seviyesine çıkara-
rak cari açığın azalmasına, bugünkü fiyatlarla 
yaklaşık 1,6 milyar dolarlık katkı sağlamışlardır 
(altın fiyatları sürekli değişim içinde olduğu 
için rakamları o günkü fiyatlarla revize etmek 
gerekmektedir). 

2000 yılında altın madenciliğinden dolayı 
Türkiye’de ne bir istihdam, ne bir katma değer, 
ne bir vergi, ne bir ekonomik ve sosyal gelişme-
den söz edilmezken; 20 yıllık uğraşın sonunda 
4.100 kişi doğrudan istihdam, 40 bin kişi dolaylı 
istihdam, 2011 itibariyle 216 milyon TL sadece 
kurumlar vergisi ve 25 ton altın üretimine kar-
şılık 5 ton altına eşdeğer toplam vergi ödeyen 
bir altın madenciliği sektörü ortaya çıkmıştır**.

Güven Ortamının Önemi
Bir sektörde yatırım ortamına dönük akılcı düzenlemeler ya-
pıldığı takdirde o alanda hızlı gelişmelerin olabileceğinin en 
güzel örneği ülkemizde mermer ve altın madenciliğinde gö-
rülmüştür. Mermer ve altın üretiminin ülkeye katkısı yirmi yıl 
önce yok denecek kadar az iken, akılcı düzenlemeler sonucun-
da bugün mermer ve altın üretiminin ekonomiye katkısı yıllık 
yaklaşık 5 milyar dolardır ve bu katkı her geçen yıl artmaktadır. 
Bu başarının altında yatan gerçek 1985 yılındaki Maden Kanu-
nu düzenlemesidir.

Önemli olan büyük madencilik yatırımlarının yapılmasını sağ-
layacak güven ortamının yaratılmasıdır. Böyle bir ortam yara-
tıldığında madencilik yatırımları artar. Güven ortamı zedelen-
diğinde ise 15 - 20 yıl süren madencilik projelerine ciddi yatı-
rımcıların ilgisi azalır. 

Madenciliği büyütecek geliştirecek akılcı düzenlemeler ma-
denciliğin gelişmesinin önünü açar. Maden aramacılığını ve 
üretimini zora sokan düzenlemeler her zaman madenciliği 
küçültmüştür. Ülkemizde madencilikten daha fazla katkı sağ-
lanması, madenciliği küçültecek tedbirlerle değil tam tersine 
madenciliği büyütecek tedbirlerle mümkün olabilir.

Altın madencileri, bir sektöre ciddi risk sermeye girişi sağlan-
dığı takdirde yeni maden kaynaklarının keşfedilebileceğini ve 
çevreye duyarlı dünya standartlarında modern işletmelerin ku-
rulabileceğini kanıtlamışlardır.

Türkiye’de altın arama çalışmalarında, ekonomik olarak işle-
tilebilecek yeni bir altın yatağının keşfedilebilmesi için en az 
250 en çok 550 maden arama ruhsatında çalışılmıştır. Altın 

madenciliğinde sıfırdan bir proje başlatıp 
dore altın elde edebilmek için yaklaşık 15 yıl 
sürekli para harcamak gerekmektedir. Altın 
yerkabuğunda en az bulunan elementler-
den biridir (yerkabuğunun milyarda 4’ü al-
tındır ***).

Örneğin Tüprag Metal Madencilik AŞ Türkiye’de 
20 sene süreyle bine yakın maden ruhsat sa-
hasında, milyonlarca dolar para harcadıktan 
sonra 21’inci kuruluş yılında ilk altın madenini 
açmıştır.

Madenciliğin Devlete Katkısı
2011 yılı kurumlar vergisi sıralamasında al-
tın üreticileri 216 milyon TL, Eti Maden (Bor) 
162 milyon TL, TKİ (kömür) 127 milyon TL 
kurumlar vergisi ödemiştir. Maden yatırım-
ları arttıkça özellikle kırsal kesimde çok   

PDAC’den genel bir görünüm

Madenciler Spektra Sondaj’ın PDAC’deki 
standında
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önemli istihdam, katma değer, ekonomik ve sosyal gelişme 
sağlanmaktadır.

Önemli olan sürdürülebilir bir sanayi için sürdürülebilir bir ma-
dencilik yapısını geliştirecek tedbirlerin alınmasıdır. Aksi tak-
dirde imalat sanayini dışa bağımlılıktan kurtarmak söz konusu 
olamaz.

En önemli konu, ithalatına her sene milyarlarca dolar ödediği-
miz madenleri kendi potansiyelimizden karşılayacak bir strate-
jinin izlenmesi olacaktır. 

Sanayisi ve endüstrisi hızla gelişen ülkemizin, gelişimine paralel 
olarak enerji, hammadde ve ara mal ithalatı hızla artmaktadır. 
Geçen yıllarda olduğu gibi 2012 yılında da toplam ithalatımı-
zın % 74’ü (175 milyar doları) hammadde ve ara mal ithalatıdır 
(Köse, Muhterem; ”Neden 1 $’lık ihracat için 1,6 $’lık ithalat yap-
mak zorundayız?” Madencilik Türkiye Dergisi, Sayı 29).

Madencilik Yatırımlarında Başı Çeken Ülkeler
Metal madenciliği projeleri yatırımlarının miktarları ve ülkelere 
göre dağılımı Çizelge 1’de özetlenmiştir. 

Çizelgeden de görüldüğü gibi metal madenciliği yatırımlarında 
ilk üç sırayı Avustralya, Kanada ve Şili almaktadır. Kısaca özet-
lemek gerekirse, dünyadaki 735 milyar dolarlık metal projeleri 
yatırımlarının yaklaşık % 74’ ü, aşağıda sıralanan on ülkede ger-
çekleştirilmektedir. 

Yatırımlarda Başı Çeken Madenler
Demir cevheri projeleri, 245 milyar dolarla ilk sırada, bakır 
projeleri 200 milyar dolarla ikinci sırada, altın projeleri ise 125 
milyar dolarla üçüncü sırada olup demir, bakır ve altın projeleri 
yatırımları, 735 milyar dolarlık tüm metal proje yatırımlarının 
yaklaşık % 78’ine tekabül etmektedir (Çizelge 2).

Metal Madenciliğinde Uç Ürün Üretme Meselesi
Türkiye’de sık sık uç ürün üreten tesislerden bahsedilir ancak 
bazı gerçeklerin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Örneğin 
bir bakır izabe tesisinin ekonomik olarak çalışabilmesi için yıl-
lık en az 100 bin ton metalik bakır üretim kapasitesinde olması 

gerekir ki tesis ekonomik olarak faaliyetini sürdürebilsin. Bu tür 
yatırımlar çok maliyetli yatırımlar olduğundan ancak hammad-
de sağlanma garantisi altında kurulabilirler. 

Aynı şekilde demirde, kromda konsantre üretiminden metale 
gidecek yatırımlar yapılabilmesi için dünya ile rekabet edebile-
cek bir ölçekte tesisler kurulması gerekir. İzabe tesislerini bes-
leyecek yeterli konsantre üretiminiz yoksa maceraya giremez-
siniz. Küçük üretimleri olan madencilerin böylesi koşullarda 
ürettiği konsantreyi ihraç etmekten başka bir şansı olabilir mi?
 
Öte yandan Türkiye’deki manyezit ve demir çelik fabrikaları, ülke 
içindeki manyezit ve demir cevheri üreticilerini istediği fiyattan 
mal vermeye zorladığı için, demir cevheri ve manyezit üreticileri-
nin sermaye biriktirme şanslarından bahsedilebilir mi?

Küçük krom konsantresi üreticilerinin, sürekli inen çıkan fiyat 
baskısı altında büyük entegre yatırımları gerçekleştirecek bir 
güce ulaşmaları söz konusu olabilir mi?

Türkiye’deki enerji fiyatları ile uluslararası ölçeklerde ferrokrom 
ve paslanmaz çelik üretim tesisleri kurulabilir mi?

Sonuç
Metal madenciliğinde dünya çapında ekonomik olarak işletile-
bilecek yeni bir bakır, kurşun, çinko, altın, nikel, demir madenin 
keşfedilmesi ve cevherden metale dönüştürülmesi, çok büyük 
zaman, çok büyük sermaye ve ciddi yatırımların yapılmasını ge-
rektirmektedir. Böyle bir hedefe ulaşılabilmesi için madencilikte 
güven ortamını arttırıcı, madenciliği geliştirici önlemler şarttır. 

‘’Devletin görevi, madencilik gelirlerinin artması için özel 
sektörün çalışmalarını zorlaştırmak değil, madenciliği des-
teklemek, önünü açmak, yeni yatırımları yapabilmesi için özel 
sektörün sermaye biriktirmelerine ve bu kaynakların arama 
ve madencilik yatırımlarına yönlenmesini sağlamak olmalıdır.’’ 

*Orta Büyüklükte Proje: Yaklaşık 30 - 150 ton altına eşdeğer projeler
** 2012 yılına ilişkin veriler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı.
***www.wikipedia.org/wiki/Abundance_of_elements_in_Earth’s_crust

Çizelge 1: Metal Madenciliği Projeleri Yatırımlarının 
Ülkelere Göre Dağılımı (2012)

 Toplam Yatırım  (Milyar USD) % Sıralamadaki Yeri (2011)

Avustralya 105 14 1

Kanada 104 14 2

Şili 96 9 3

Brezilya 52 7 4

Rusya 48 7 5

Peru 44 6 6

ABD 43 5 7

Güney Afrika 23 3 8

Gine 16 2 10

Filipinler 15 2 9

TOPLAM 546  

Kaynak: Annual Survey of Global Mining Investment; Magnus Ericsson & Victoria 
Larsson, EMJ, Jan.2013

Çizelge 2: Metal Madenciliği Proje Yatırımlarının 
Metallere Göre Dağılımı (2012)

 Toplam Yatırım (Milyar USD) %

Demir Cevheri 245 34

Bakır 200 27

Altın 125 17

Nikel 60 8

Uranyum 25 4

Kurşun / Çinko 17 2

Kıymetli Metaller 16 2

Elmas 9 1

Gümüş 8 1

Diğer 30 6

Toplam 735 100

Kaynak: Annual Survey of Global Mining Investment; Magnus Ericsson & Victoria Larsson, 
EMJ, Jan.2013



SONDAJ EKİPMANLARI / DRILLING EQUIPMENTS

Elmas Matkaplar / Diamond BitsElmaslı Portkronlar 
Diamond Reaming Shells

Vidye Matkaplar  / T.C. BitsZırh ve Zırhaltı 
Adaptor Coupling and 
Locking Coupling

Tijler ve Muhafaza Boruları
Rods and Casing Tubes

Tahlisiyeler
Recovery Taps

Karotiyer Başlıkları
Core Barrel Heads

Su Başlıkları
Manevra Başlıkları
Water Swivel Hoisting Plugs

Wire - Line Karotiyer Başlığı
Wire - Line Core Barrel Head

Özpetek Sanayi Sitesi 1378 Sk. (Eski 515. Sk.) No: 10 Ostim / ANKARA
Tel: +90 312 395 81 71 - Faks: +90 312 395 80 35
www.besmuhendislik.com.tr - info@besmuhendislik.com.tr

BES MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK TİC. LTD. ŞTİ.

Overshot

TÜRKİYE’NİN İLK, DİŞLERİ SERTLEŞTİRİLMİŞ WIRELINE TİJLERİ 
FİRMAMIZ TARAFINDAN  ÜRETİLMEKTEDİR. 



15 Nisan 201346

Koza Altın İşletmeleri AŞ, İMKB’ye sunduğu Faaliyet 
Raporu’nda, 2012 yılının on iki aylık döneminde 
338.182 ons altın üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. 
Şirket, 31.12.2012 tarihi itibariyle kaynaklarının 12,6 

milyon onsa, rezervlerinin ise 3,7 milyon onsa ulaştığını bildirdi. 
Şirketin Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilere göre Şirket’in ha-
len faaliyette olan 3 proses tesisi bulunuyor. Bu tesislerle ilgili 
güncel bilgiler şu şekilde:

2001 yılından bu yana çalışmakta olan ilk tesis olan Ovacık Ma-
deni, Türkiye’nin batısında, İzmir’in 100 km kuzeyinde bulunan 
Ovacık köyü yanında yer alıyor. Madende şu an yer altından 
üretim yapılıyor. Madendeki açık ocak işletmesinde üretim 
2007 yılında sona erdikten sonra ocak kısmen doldurulmuş 
olup, hali hazırda açık ocaktan herhangi üretim yapılmıyor ve 
planlanmıyor. Mevcut yer altı rezervi ışığında işletmeye Ocak 
2018’in sonlarına kadar ömür biçiliyor. Ancak, yapılmakta olan 
sondaj çalışmalarının, maden ömrünün uzamasına imkan sağ-
layabileceği bildiriliyor.

Ovacık’ta halen 900.000 ton/yıl üretim yapılıyor. 2012 yılının 12 
aylık dönemde Ovacık Tesisinde 125.465 ons altın (4,67 g/t altın 
tenörlü), 51.159 ons gümüş (2,80 g/t gümüş tenörlü) üretimi 
gerçekleştirilmiş durumda.

Ovacık proses tesisi, Ovacık bölgesinde yer alan merkezi bir 
proses tesisi. Küçükdere açık ocak işletmesinde bulunan stok-
tan, Çukuralan açık ocak ve yer altı işletmelerinden çıkan cev-
herden ve Ovacık yer altı işletmesinden çıkan cevher ile besle-

niyor. 2010 yılının son çeyreğinde Çukuralan Projesi’nde açık iş-
letme cevher üretimine, 2011 yılı Ağustos ayında da Çukuralan 
Yer Altı İşletmesi’nde cevher üretimine başlandı.

Çukuralan, Ovacık bölgesinde bulunan ve gelişim safhasında 
olan bir proje olup Ovacık Altın Madeni’nin takriben 40 km ku-
zey doğusunda yer alıyor. Arama özelliği düşük sülfitli epitermal 
altın damar sistemi. 2005 yılından bu yana, damar sisteminin ta-
nımlanabilmesi için proje üzerinde yoğun çalışmalar yürütüldü.

Çukuralan’da açık ocaktan cevher çıkartılmasına 2010 son çey-
reğinde başlandı. Yer altı işletmesi Şubat 2011 tarihinde ilerle-
meye başlamış olup, Ağustos 2011 tarihinde cevher üretimine 
başlandı. Yüksek tenörlü ve tüvenan cevher, kamyonlarla 40 km 
mesafedeki Ovacık proses tesisine taşınıyor. Geri kalan düşük 
tenörlü malzeme de ileride işlenmek üzere stoklanıyor. Mevcut 
cevher üretim planı 50.000 ton/ay olup, örtü kazı (pasa: cevher) 
oranı ise 13:1. Yer altı madenciliği yöntemiyle aylık 16.000 ton 
üretim yapılması planlanıyor.

Şirketin ikinci tesisi olan ve Mart 2009’da devreye alınan Gü-
müşhane - Mastra işletmesi, Türkiye’nin kuzey doğusunda, 
Karadeniz’in 80 km güneyinde yer alıyor. Bir yer altı ve açık ocak 
işletmesi olan Mastra’da ana açık ocaktaki madencilik faaliyet-
leri Aralık 2011 tarihinde tamamlandı. Yeni açık ocak ise 2012 
içerisinde faaliyete başladı. 2012 yılı içerisinde Mastra işletme-
sinde ikinci yer altı bölgesinde de üretime başlandı. 

Tesiste halen 480.000 - 540.000 ton/yıllık üretim yapılıyor. Mast-
ra tesisinde, 2012 12 aylık dönemde 106.638 ons altın (6,62 g/t 
altın tenörlü) ve 28.719 ons gümüş (3,85 g/t gümüş tenörlü) 
üretimi gerçekleştirildi. 

Koza Altın 2012’de
Yükselişini Sürdürdü

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com

2012 Ocak - Aralık 2011 Ocak - Aralık

Çıkartılan cevher (ton) 153.139 204.313

Yer altı (t) 153.139 204.313

Altın ortalama tenör (g/t) 4,58 5,12

Gümüş ortalama tenör (g/t) 3,82 4,17

2012 Ocak - Aralık 2011 Ocak - Aralık

İşlenen cevher (t) 876.185 832.777

Geri kazanım oranı (altın) % 94,86 % 94,91

Altın tenör (g/t) 4,67 5,01

Altın (dökülen ons) 125.465 124.747

Gümüş (dökülen ons) 51.159 52.936

2012 Ocak - Aralık 2011 Ocak - Aralık

Çıkartılan cevher (t) 753.813 577.040

Açık ocak (t) 632.714 543.126

Yer altı (t) 121.099 33.914

Altın ortalama tenör (g/t) 4,92 5,82

Gümüş ortalama tenör (g/t) 2,71 3,58

2012 Ocak - Aralık 2011 Ocak - Aralık

Çıkartılan cevher (t) 287.102 431.760

Açık ocak (t) 89.003 248.788

Yeraltı (t) 198.099 182.972

Altın ortalama tenör (g/t) 6,77 10,50

Gümüş ortalama tenör (g/t) 6,55 3,75

Ovacık’ta Madencilik Faaliyetleri

Ovacık proses tesisine genel bir bakış (Çukuralan’dan gelen proses cevheri dahil)

Mastra Madeni’ndeki madencilik faaliyetleri
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Tesise yapılan besleme, Mastra’daki yer altı ve açık ocak cevhe-
rinin harmanlanmasıyla yapılmakta. Tesisin şu anki işleme mik-
tarı 40.000 - 45.000 ton/ay.

Şirketin üçüncü proses tesisi ise Eskişehir’e bağlı Kaymaz’da bu-
lunuyor. Kaymaz işletmesi, Ankara’ya takriben 150 km mesafe-
de. Kaymaz’da açık ocak işletmesinde cevher üretimine 2011 ilk 
çeyreğinde başlandı. Eylül 2011 sonu itibariyle tesiste deneme 
üretimi gerçekleştirilerek yılsonu itibariyle tam kapasite üreti-
me geçildi. Kaymaz işletmesinde 4 farklı açık ocaktan üretim 
yapılması planlanmış olup, bunlar Damdamca, Mainzone, Mer-
merlik ve Kızılağıl ocakları olarak belirtiliyor.

Tesiste 2012 yılının 12 aylık dönemde 106.078 ons altın (7,99 
g/t altın tenörlü), 72.971 ons gümüş (6,67 g/t gümüş tenörlü) 
üretimi gerçekleştirilmiş durumda. Kaymaz proses tesisisin yıl-
lık nominal işleme oranının 400.000 tona ulaşması bekleniyor. 
Kaymaz projesinde hali hazırda yaklaşık % 88’lik altın geri kaza-
nımını hedefleniyor.

Yukarıdaki bilgilerin ışığında 2012 yılında gerçekleştirilen top-
lam altın üretiminin 338.182 ons (6,06 g/t altın tenörlü) olduğu, 
2011 yılında üretilen 304.468 onsluk (6,90 g/t altın tenörlü) üre-
timle karşılaştırıldığında % 11,1’lik artış meydana geldiği bildi-
riliyor. 2012 yılında üretimdeki artışın, Kaymaz ve Çukuralan iş-
letmelerinin üretime başlamasından kaynaklandığı belirtiliyor. 

Faaliyet raporunda şirketin gelirleri ise şu şekilde sıralanıyor: 
2011 on iki aylık döneminde 805,8 milyon TL olan gelirler, 2012 
on iki aylık dönemde 237,3 milyon TL (% 29,5) artışla 1 milyar 43 
milyon TL oldu. 2011’de gerçekleşen 294.639 onsluk altın satışı, 
2012’de % 17,2 artışla 345.268 ons olarak gerçekleşti. 

2011 on iki aylık dönemde 1.592,95 USD olarak gerçekleşen or-
talama ons başına altın satış fiyatı 2012 on iki aylık dönemde 
1.668,31 USD’ye yükseldi. Altın dışında üretilen yan ürünlerden 
ise 8,2 milyon TL gelir elde edildi.

Şirketin maliyetlerine gelindiğinde; 2011 yılında 192,0 milyon 
TL olan satılan malın maliyetinin, 44,8 milyon TL (% 23,4) artışla 
2012’de 236,8 milyon TL olduğu belirtiliyor. 2011’de 22,0 mil-
yon TL olan rödovans giderleri 2012’de 5,3 milyon TL azalarak 
16,7 milyon TL’ye düştü. Rödovans giderlerindeki azalmanın te-
mel olarak Mastra Madeni’nde 2012’de buluculuk payı ile ilgili 
herhangi bir ödeme yapılmamasından kaynaklandığı belirtildi. 

2011 on iki aylık dönemde 21,3 milyon TL olan personel maliyet-
leri 2012 on iki aylık dönemde 10,6 milyon TL (% 49,9) artışla 31,9 
milyon TL’ye yükseldi. Bunun nedeni, Çukuralan açık ocak - yer altı 
ve Kaymaz işletmelerinde işe alınan ilave personel ile enflasyonla 
aynı doğrultuda ücretlerde meydana gelen artıştan kaynaklanıyor. 

2011 on iki aylık dönemde 21,7 milyon TL olan ilk madde ve 
malzeme giderleri, 2012 on iki aylık dönemde 11,4 milyon TL 
(% 52,6) artışla 33,1 milyon TL’ye yükseldi. 2011 on iki aylık dö-
nemde 16,1 milyon TL olan bakım giderleri 2012 on iki aylık dö-
nemde 8,3 milyon TL (% 51,0) artışla 24,4 milyon TL’ye yükseldi. 
2011 on iki aylık dönemde 8,7 milyon TL olan enerji giderleri 
2012 on iki aylık dönemde 8,9 milyon TL (% 100,9) artışla 17,6 
milyon TL’ye yükseldi. 

Genel üretim giderleri, bakım giderleri ve enerji giderlerindeki 
artışların başlıca nedeni Çukuralan Yer Altı İşletmesi’nin ve Kay-
maz İşletmesi’nin 2011 yılı içerisinde başlamasından ve 2012 
yılı içerisindeki elektrik ve akaryakıt birim fiyatlarında meydana 
gelen artışlardan kaynaklanıyor.

2011 on iki aylık dönemde 43,1 milyon TL olan genel yönetim 
giderleri, 18,7 milyon TL yani % 43,3’lük bir artışla 2012 on iki 
aylık dönemde 61,8 milyon TL oldu. 2011 on iki aylık dönemde 
18,9 milyon TL olan personel maliyetleri, 2012 on iki aylık dö-
nemde 3,2 milyon TL (% 16,9) artışla 22,1 milyon TL’ye yükseldi. 
Bu artışların başlıca nedeni, şirket faaliyetlerinin lokasyon bazlı 
genişlemeye devam etmesinden dolayı personel ve diğer mali-
yet kalemlerindeki artışlar olarak gösterildi.

Şirketin arama maliyetleri, 2011 on iki aylık dönemde 0,1 mil-
yon TL artış kaydederek 26,6 milyon TL’ye yükseldi. 31 Aralık 
2012 itibariyle şirketin, Türkiye genelinde 53 işletme ruhsatı ve 
406 arama ruhsatına sahip olduğu belirtiliyor. 

Yukarıdakilerin sonucu olarak şirketin 2011 on iki aylık dö-
nemde 460,5 milyon TL olan net dönem karı 181,6 milyon TL 
(% 39,4) artışla 642,1 milyon TL’ye yükseldi. 2012 on iki ay-  

2012 Ocak - Aralık 2011 Ocak - Aralık

İşlenen cevher (t) 519.340 528.516

Geri kazanım oranı, Altın % 93,80 % 94,90

Altın tenör (g/t) 6,62 10,12

Dökülen Altın (ons) 106.638 163.149

Dökülen gümüş (ons) 28.719 24.498

2012 Ocak - Aralık 2011 Ocak - Aralık

Çıkartılan cevher (t) 521.657 264.248

Açık ocak (t) 521.657 264.248

Altın- ortalama tenör (g/t) 8,06 7,15

Gümüş-ortalama tenör (g/t) 6,58 6,79

2012 Ocak - Aralık 2011 Ocak - Aralık

İşlenen cevher (t) 482.558 98.062

Geri kazanım oranı, Altın % 86,70 % 88,60

Altın tenör (g/t) 7,99 5,68

Dökülen Altın (ons) 106.078 13.902

Dökülen gümüş (ons) 72.971 20.226

Mastra proses işletmesine genel bakış

Kaymaz Madeni’ndeki madencilik faaliyetleri

Kaymaz’daki proses işletmesine genel bir bakış
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lık dönemdeki kar marjının 2011 on iki ay ile karşılaştırıldığın-
da % 57,1’den % 61,6’a yükseldiği görülüyor. Bunun başlıca 
nedeninin üretimdeki (2011 - 12 ay: 304.468 ons, 2012 - 12 
ay: 338.182 ons) ve altın fiyatlarındaki artış olarak gösteriliyor 
(2011 on iki aylık dönemde 1.592,95 USD olarak gerçekleşen 
ortalama ons başına altın satış fiyatı 2012 on iki aylık dönem-
de 1.668,31 USD’ye yükselmiştir.).

Şirket’in yatırımlarına esas teşkil eden başlıca unsurlar, yeni ma-
denlerin ve proses tesislerinin kurulması, mevcut maden ve te-
sislerin ve bunlara bağlı altyapıların genişletilmesi, yenilenmesi 
ve iyileştirilmesi, yeni madenlerin ve proses ekipmanlarının sa-
tın alınması, eskimiş, verimsiz ve atıl makinelerin değiştirilmesi 
ve yeni kaynaklar için ruhsatlı alanlarında aramaların yürütülme-
si olarak açıklanmış. Bunlara ek olarak 2012 yılı içerisinde, 2013 
yılında üretim faaliyetlerine başlanmasının planlandığı Himmet-
dede ve Söğüt projeleri için arazi alımları gerçekleştirildi. 

Şirket’in nakit akışı ise şu şekilde: İşletme faaliyetlerinden do-
ğan net nakit, 31 Aralık 2011 itibariyle on iki ay için 579,4 mil-
yon TL iken bu rakam 31 Aralık 2012 12 aylık dönemde 348,1 
milyon TL artışla 927,5 milyon TL olmuştur. Üretim ve altın fi-
yatlarındaki artıştan dolayı vergi öncesi kar miktarında 223,1 
milyon TL artış meydana gelmiştir. 2011 yılı on iki aylık dönem 
ile mukayese edildiğinde, 2012 yılı on iki aylık dönem kurumlar 
vergisi, yüksek gelirden dolayı 99,8 milyon TL’den 121,6 milyon 
TL’ye yükselmiştir. Bu artışın temel sebebi Kaymaz Tesisi’nin 
üretime başlaması ve yüksek seyreden altın fiyatları.

Şirket’in yeni yatırımları ise, işletmelerden sağladığı nakitle fi-
nanse edilmekte. Şirket, Kaymaz’da inşa edilen üçüncü proses 
tesisinin tamamlanmasıyla birlikte güçlü bir bilançoya sahip 
olarak borç yapısını idame etmeye başladı ve 2012 yılında da 
üretimi artırmayı başardı. 

Şirket’in cevher arama faaliyetleri, yeni altın ve gümüş madeni 
sahaları tespit etmek, buralardan örnekleme yaparak kaynak 
boyutunu tahmin etmek ve modellemek, ekonomik kaynak 
tespit edilmesi durumunda bu sahaların üretime hazırlanması 
aşamalarından oluşuyor. Şirket’in maden arama ekipleri sürek-
li olarak potansiyel bölgelerin taranması faaliyetini yürütüyor. 
Olumlu işaretlerle karşılaşılması durumunda maden arama ruh-
satı için başvuruluyor. Ruhsat kapsamında kaynak tespitine yö-
nelik ölçüm ve örnekleme yapılıyor. Alınan örnekler hem şirket 
bünyesinde hem de anlaşmalı yurtdışı danışman kuruluşlarca 
incelenerek kaynak tespiti yapılıyor. Ekonomik olarak işlemeye 
uygun kaynak tespit edildiğinde koşullara göre yeni işleme te-
sisi kurulması veya yakın bir bölgedeki mevcut bir tesise taşına-
rak işletme planlaması yapılıyor.

İnşaat Projeleri
Himmetdede
Himmetdede projesi Koza tarafından bulunmuş bir proje. Him-
metdede sahası bindirme fayına bağlı düşük sülfidasyonlu epi-
termal cevherleşmesi şeklinde tarif edilmekte. Bilinen rezervi 
artırmak için bölgede yapılan jeofizik yöntemler ile bulunmuş 
hedefleri test etmek için sondaj çalışmaları tüm hızı ile devam 

ediyor. Açık ocak üretimi için gerekli olan tüm teknik çalışmalar, 
izinler ve gerekli olan makina ve ekipmanın temini için çalışma-
larda sona yaklaşıldı.

Yatağın tenör ve mineralojisine bağlı olarak, altın üretmek için 
muhtemel cevher zenginleştirme yöntemlerine yönelik çalış-
malar devam ediyor. Himmetdede Projesi de Mollakara Proje-
si gibi çevre yatakları da kapsayan merkezi bir tesis projesine 
sahip olacak. Himmetdede için 2010 yılında kaya mekaniği ilk 
etap çalışmaları tamamlandı. Amerika’da bulunan bağımsız bir 
şirket tarafından gerekli metalürjik test ve dizayn çalışmaları 
ileyine başka bir bağımsız kuruluş tarafından Heap Leach tesisi 
ön fizibilite çalışmaları tamamlandı. Final uygulama dizaynı ça-
lışmaları ise devam etmekte. 

Mart 2012’de Himmetdede Projesi’nde ÇED olumlu belgesi 
alınmış, bu belgenin alımından sonra arazi alımlarına başlanmış 
ve yaklaşık % 90 arazi alımı tamamlanmış durumda. Koza tara-
fından hazırlanan ve bağımsız bir kuruluş tarafından onaylanan 
detaylı ön fizibilite çalışmasıyla Himmetdede Projesi’nin rezerv 
çalışması Aralık 2012 itibariyle tamamlandı. Hesaplanan rezerv 
miktarı ortalama 0,68 g/t Au tenörü ile yaklaşık 27 milyon ton 
cevher ve yaklaşık altın miktarı 583.000 ons.

2012 yılı son çeyreği itibariyle Himmetdede Projesi’nde proses 
faaliyetlerine yönelik inşaat çalışmaları başlamış olup 2013 son 
çeyreğinde üretime geçilmesi planlanıyor.

Fizibilite Projeleri
Mollakara
Mollakara Projesi, Doğu Anadolu’da, Ağrı’nın takriben 55 km 
güney doğusunda Diyadin bölgesi, Mollakara köyünün bitişi-
ğinde yer alıyor. Mollakara Projesi, 2005 - 2008 yılları arasında 
Newmont’un mülkiyetinde olan bir projeydi. Şu an projenin % 
100’ü Koza mülkiyetinde. Mollakara mineralizasyonu hem ya-
pısal hem de litolojik kontrollü. Bu proje, okside ve sülfat zon 
olarak iki bölümden oluşuyor ve bunlar şirketin Mollakara’daki 
arama faaliyetleri için odak teşkil ediyor. Bunun nedeni ise şu 
anda şirketin toplam kaynağının önemli bir bölümünü oluş-
turan bu yatağın büyüme ve gelişme potansiyelinin çok fazla 
olması. Bugüne kadar yapılan sondajlarda cevherin sınırı hala 
tam olarak belirlenemedi çünkü yatak her yönde büyümeye 
açık gözüküyor. 

Yatağın tenör ve mineralojisine bağlı olarak, altın üretmek için 
muhtemelen yığın liçi yöntemi kullanılacaktır. Mollakara ve civar 
yataklar için merkezi proses tesisi olarak hizmet verecek yığın liçi 
tesisinin Mollakara’ya kurulması planlanıyor. Mollakara Projesi 
için ön fizibilite de dahil olmak üzere gerekli çalışmaların başlatıl-
dığı belirtiliyor. Uluslararası bir şirket tarafından yapılan çalışma-
lar ve kaya mekaniği çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.

2012 yıl sonu itibariyle Mollakara okside cevher zonu rezerv 
tespit çalışmaları da tamamlanmış durumda. Hesaplanan re-
zerv miktarı ortalama 0,78 g/t Au, 0,20 g/t Ag tenörü ile yaklaşık 
14,9 milyon ton cevher. Bu da yaklaşık 373.000 ons altına teka-
bül ediyor. 
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21 Şubat 1873 yılında kurulan ve geçtiğimiz Şubat 
ayında 140. yaşını kutlayan Atlas Copco’nun, 2013 yı-
lına gelindiğinde faaliyette olduğu ülke sayısı 170 ve 
2012’de bünyesinde çalışan sayısı da 39.800’e ulaş-

mış durumda. Ülkemizde, İstanbul - Tuzla’daki yaklaşık 22.000 
m2 alana yayılmış olan İsveç merkezli Atlas Copco Group’a 
bağlı Atlas Copco Makinaları İmalat AŞ, tüm Türkiye’ye bu-
radaki merkez ofisten, Ankara - Ostim’deki deposundan ve 
büyük illerdeki dallarından hizmet sağlıyor. RDT-GDE Bölüm 
Müdürü Bahadır Ergener ile önce depoyu ve ofisleri geziyo-
ruz. Dışarıda birkaç makine ve Tüprag Metal Madencilik’in 
Kışladağ Altın Madeni’ne satılmış olan Pit Viper 235’in 12 

metrelik tijleri gözümüze 
çarpıyor. Ekibin çoğu eği-
timde ve Bahadır Bey yoğun 
bir eğitim - toplantı trafiği 
olduğundan bahsediyor. Biz 
de toplantı odasına geçti-
ğimizde İletişim Sorumlusu 
Duygu Evrankaya da bize 
katılıyor ve Atlas Copco’nun 
dünü, bugünü konulu detay-
lı bir sunum dinliyoruz.

Atlas Copco’nun Tarihi ve Yapısı 
Atlas Copco ilk olarak 1925 yılında Atlas Dizel adı ile Türkiye’ye 
giriş yapıyor. Firmanın, o dönemde tüm dünyadaki iş alanı sade-
ce vagon yapımı. İmalat sırasında ihtiyaç duyulan perçin taban-
caları, kompresörler ve diğer ekipmanlar yine Atlas Copco’nun 

bünyesindeki mühendisler ve çalışanlar tarafından üretilip, pa-
tentleri alınıyor. Atlas Copco’nun en önemli özelliklerinden biri 
de bu buluşları yapan kişileri bünyesinde tutmuş olması. İno-
vasyona olan bağlılıkları yine o dönemlerde de görülebilmekte. 
1969 yılında ise şu anki yerlerine yerleşmişler ve hala çalışmakta 
olan VT serisi elektrikli kompresörler ve seyyar el-tipi TEX kırıcı-
lar İstanbul’da yapılmaya başlanmış. Bir yıl sonra ise tüm satış 
ekibinin de tesislere gelmesi ile atölyeler ve satış ekibi arasında-
ki bağ kopmamış ve birlikte çalışılmış. 1990 yılında Atlas Copco 
Makinaları İmalat AŞ, Atlas Copco Ticaret ve Sanayi AŞ ile birle-
şerek üretim Belçika’ya kaydırılmış ve 1994 yılında ülkemizdeki 
üretim, 20 yılın ardından tamamıyla durdurulmuş. 

Firmanın günümüzde ise 4 ana iş alanı vardır: Kompresör 
Tekniği (fabrikalarda ve dışarıda basınçlı hava üreten ekip-

Tren Vagonlarından Derin 
Madenciliğe Uzun Bir Yolculuk
Atlas Copco
1873 yılında İsveç’te kurulan, sürdürülebilirlik, inovatif ürünler, çevreye 
duyarlılık ve iş güvenliği konularına büyük önem veren Atlas Copco ge-
nel olarak madencilik, inşaat, kompresörler ve endüstriyel araçlar olmak 
üzere dört ana grupta ürün yelpazesi sunmaktadır. Türk madenciliğinde 
son yıllarda yaşanan atılımda, özellikle madenlerdeki mekanizasyon, üre-
timin ve aramanın hızlandırılması konularında yenilikler yaratmış olan 
ve iş güvenliği konusunda hassas ürünleri bulunan Atlas Copco Maki-
naları İmalat AŞ’nin payı da önemlidir. Dünyada madencilik pazarındaki 
yeri kadar Türk madencilik pazarında da önemli bir yere sahip olan İsveç 
merkezli firmanın İstanbul - Tuzla’daki ofis ve deposunu ziyaret ederek 
siz değerli okuyucularımıza şirketi tanıtmak istedik.

O. Çağım Tuğ
Jeoloji Mühendisi
Madencilik Türkiye Dergisi
cagim@madencilik-turkiye.com 
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manlar), Endüstriyel Teknik (pnömatik el aletleri), Maden Kazısı 
ve Kaya Kazıları Tekniği (yer altı yer üstü delici makinaları, yer 
altı maden nakliye kamyonları ve yükleyicileri, havalandırma 
fanları, yer altı hizmet araçları, kuru ve ıslak püskürtme beton 
makinaları, karotlu sondaj ekipmanları ve sarf malzemeleri, mo-
bil kırma üniteleri ile doğal taş sektöründe kullanılan delici ve 
kesici ekipmanlar vb.), İnşaat Tekniği (Dynapac ürünleri, kırıcılar 
ve seyyar kompresörler).Atlas Copco’nun tüm büyük şehirlerde 
(Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve son olarak Trabzon) bir servisi ve 
Türkiye çapında yaklaşık 260 çalışanı bulunmakta. Bahadır Bey, 
çalışanların genelde ev-ofis (home-office) çalıştıklarını vurgulu-
yor. Bir ofislerinin ve toplantı odalarının bulunmasına rağmen 
Atlas Copco ekibinin işinin daha çok arazide olması ve müşteri 
odaklı yapıları, firmayı bu şekilde çalışmaya yönlendirmiş.

Atlas Copco, ürünlerinin çeşitliliğine ve özelliklerine oldu-
ğu gibi, tanıtım alanına da büyük bir enerji harcıyor. Duygu 
Hanım’ın düzenli olarak güncelleyip, son gelişmeler ve eğitim-
ler hakkında bilgi verdiği Facebook sayfaları tam olarak ofis ve 
depodaki güler yüz ve titizliği yansıtıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde de hem Atlas Copco’nun genel sayfasında hem de 
Türkiye sayfasında yer alan ve Pleiades adını verdikleri, kadın-
ların Atlas Copco’da çalışmasını destekleyen global profesyonel 
ağdan bahsediyorlar. Tüm dünyada olduğu kadar ülkemizde de 
bu konuya verdikleri önemin altını çizmekten geri durmuyorlar.
Bahadır Bey’in üzerinde durduğu bir diğer konu da Atlas 
Copco’nun bu yılki Global 100 endeksinde 18. sırada olması. 
İsviçre’nin Davos kentinde Ocak ayında düzenlenen Dünya 
Ekonomik Forum’da açıklanan ve dünyadaki borsalara kote 100 
şirketin belirli konulardaki sürdürülebilirlik yeteneklerine göre 
sıralandığı bu listede yer alabilmek için temiz enerji ve şirket içi 
düzen konularında azami özenin gösterilmesi gerekiyor. Glo-
bal gayri safi hasılanın yaklaşık % 4,5’ini oluşturan bu şirketler 
arasında yer alabilmek için öncelikle çevre konusuna çok büyük 
bir özen gösterildiğini belirtiyor ve ISO’nun tüm belgelerini al-
dıklarını belirtiyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularının baştan 
sona yeniden tasarlandığının altını çiziyor ve işe alınan kişinin 
ilk olarak güvenlik ekipmanlarının tamamlandığından, sahaya 
çıkıldığında da diğer kişiler kullanmasa bile Atlas Copco ekibi-
nin mutlak suretle ekipmanlarını kullandığından bahsediyor. 
Bahadır Bey’in zaman zaman karşılarındaki kişilerin bu durumu 
‘korkaklık’ olarak nitelediklerini söylemesine rağmen firmanın 
bu konudan taviz vermemesi ve sektöre çok önemli bir ders 
ve mesaj vermesi tüm firmaların da örnek alması gereken bir 
davranış olarak göze çarpıyor. Atlas Copco dünyanın diğer böl-
gelerinde de toplum yararı için çok önemli projelere destekte 
bulunuyor. ‘Water for All‘ projesi kapsamında da, dünyanın su 
sıkıntısı çeken bölgelerindeki insanların suya ulaşabilmeleri için 
ellerinden gelen yardımı yaptıklarından bahsediyor. 

Atlas Copco’nun iş alanına göre gelirlerinin % 50’si madencilik 
ve inşaat sektöründen elde ediliyor. Özellikle madencilik sek-
töründeki gelirlerin artması nedeniyle firma geçtiğimiz yıllar-
da bu iki birimi ayırma kararı almış. Geçtiğimiz yıl madencilik 
sektöründen elde edilen gelir Atlas Copco’nun tüm gelirinin 
% 37’sini oluşturmakta. Alınan siparişlerin % 30’u da yine ma-
dencilik sektöründen gelmekte. Satışlara bakılacak olursa, Atlas 

Copco’nun en büyük pazarı % 30’luk pay ile Avrupa. Avrupa’da 
diğer kıtalara göre alınması gereken belgelere daha titiz yakla-
şıldığı için Atlas Copco’nun en büyük pazarı Avrupa olarak göze 
çarpıyor. Avrupa’yı, Asya’yı ve bu sene kötü gidişine dur diyen 
Kuzey Amerika’yı çok ciddi bir çıkış yakalayan Güney Amerika 
takip ediyor. Eski Servis Bölüm Müdürleri Cem Sarvan’ın da 
Panama’da Güney Amerika Bölge Servis Müdürü olarak görev 
alması, Yüzey Makinaları Bölüm Müdürü Çetin Kara’nın da Ku-
zey Amerika’dan sorumlu bölge müdürü olarak görev yapması 
hem Atlas Copco Türkiye adına hem de Türkiye adına gurur ve-
rici. Bu ülkelerde makine ve ekipman planlaması daha en ba-
şından planlandığı, madenlerde mekanizasyona önem verildiği 
için oradaki pazar ile buradaki pazar birbirinden farklı olarak 
görülüyor. Ülkemizde sadece yapılacak işe odaklanılması, ma-
kine arızalanmadan önleminin alınmaması, uzun vadeli plan-
lama yapılmaması ve mekanizasyona gereken önemin henüz 
verilmiyor olması, yurtdışındaki madenlerle olan en büyük fark-
lılıklarımız olarak göze çarpıyor. Bahadır Bey’in söylediğine göre 
hala yer üstü kamyonlar ve ekipmanları, yer altında kullanan 
işletmeler mevcut. Oysaki emniyet, otomatik yangın söndürü-
cü, fren balatalarının sisteminin farklılığı, egzoz emisyonunun 
önemi gibi birçok konu yer altı kamyonlarında farklı. Bunları 
elbirliği ile yavaş yavaş firmalara anlatıp, sektörün doğruya ve 
daha iyiye yönlendirilmesi gerekmekte.

Dört Ana Ürün Koluna Bağlı Yüzlerce Ürün
Üretilen makinaların test edilmesi ve madenciliğin daha iyi anla-
şılabilmesi için Atlas Copco şirketine ait iki maden bulunmakta. 
İsveç’te bulunan ve biri makinaların üretimlerinin yapıldığı fab-
rikaya çok yakın mesafedeki bu iki madende her tip makine  

Atlas Copco nun ürün yelpazesinde bir çok 
bilgisayar kontrollü makina bulunmakta
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denenip, kullanılabiliyor. Türkiye’ye gelen ürünlerin de büyük ço-
ğunluğu Belçika ve İsveç’ten geliyor. Her ne kadar Çin, Japonya, 
Hindistan gibi ülkelerde de o bölgelere ait fabrikalar ve     iştirak-
ler bulunsa da Türkiye, Avrupa’daki üretim merkezlerinin kendisi-
ne daha yakın olması sebebiyle Avrupa’dan beslenmekte.

Atlas Copco’nun ürün yelpazesi, dört ana ürün kolunun içine 
girdiğinizde bile çok geniş. Bahadır Bey en yakın zamanda 
satılmış ve Atlas Copco’nun en çok ilgilendiği ürünlerden biri 
olan bilgisayar kontrollü jumboyu anlatıyor. Eskiden Türkiye’de 
böyle makinaların kullanılmadığını söyleyen Bahadır Bey, artık 
ülkemizin de mekanizasyona ve inovasyona açık bir ülke ha-
line geldiğini ve bu tür makinaların satışının özellikle 2013’te 
artacağına inandığını söylüyor. Gülermak’ın Çorum - Kargı’daki 
HES projesinde kullanacağı makinalar XE3C ve E2C bilgisayar 
kontrollü yer altı delicileri. Burada Türkiye’de ilk defa bilgisayar 
kontrollü çalışma yapılmış olduğu, bilgisayarlı makinalara olan 
güvensiz bakışın da artık kırıldığı ve bu sektörün daha da geli-
şeceği düşünülüyor. 

Jumbolar dışında yer altı kamyon ve kepçeleri de önemli bir 
ürün gamını oluşturuyor. Bilindiği gibi yer altı üretiminde kam-
yonların kompakt olması ve kepçelerin kamyonları minimum 
manevra ile hızlı bir şekilde doldurabilmesi çok önemli. Atlas 
Copco da bu konuda özellikle İsveç’teki madenlerinde yaptı-
ğı çalışmalar sonucunda çok başarılı ürünler ortaya çıkarmış 
durumda. Atlas Copco’nun yüzey delici makinaları da bir diğer 
önemli ürün gamı. Hemen hemen tüm madenlerde bir Atlas 
Copco makinasını görmenin mümkün olduğunu öğreniyoruz. 
Bu ekipmanların sarf malzemeleri bölümü de önemli bir pazar 
oluşturmakta. Bahadır Bey özellikle ülkemizde çok tanınmayan 
ters dolaşımlı (RC) tipi delici makinaların öneminden bahsedi-
yor. Bu makinaların tüm dünyada özellikle açık işletmelerde ve 
arama sondajlarında büyük fayda sağladığını fakat ülkemizde 
henüz çok az miktarda kullanıldığını belirtiyor.

Üretilen makine ve ekipmanların yanında Atlas Copco’nun 
bünyesinde birçok marka da var. Holding bünyesindeki bu 
markaların bazıları isim değiştirirken, bilinirliği yüksek olan 
bazı markaların isimleri de, Dynapac gibi aynen korunuyor. At-
las Copco’nun Türkiye’ye de yatırım yaptığını ve Ekomak isimli 
yerli kompresör üreticisi bir firmayı satın aldığını öğreniyoruz. 
Atlas Copco Secoroc Bölümü olarak Amerika’da PDC matkap 
üretimi yapan Newtech firması ve özellikle tünel şantiyelerin-
de kullanılan MEYCO enjeksiyon / short-chrete makinası Atlas 
Copco bünyesine yeni katılan firmalardan birkaçıdır.

Atlas Copco Türkiye’nin GDE Bölümü’ndeki Yeni 
Yapılanma 
Atlas Copco’nun Madencilik ve Kazı Teknikleri (Mining And 
Rock Excavation - MR) Bölümü Üçe Ayrılmakta: Yer Altı Delici 
ve Yükleyici Makinaları (Underground Rock Excavation - URE), 
Yer Üstü Delici Makinaları (SDE - Surface Drilling and Drilling 
Solutions), RDT - Sarf Malzemeler Bölümü ve GDE - Karotlu 
Sondaj ve Zemin Mühendisliği Ekipmanları (Geotechnical Dril-
ling and Exploration - GDE). Bahadır Bey, karotlu sondaj bölü-
münde satış mühendisi olarak, daha önce Koza Altın İşletmeleri 
ile Barkom’da çalışmış ve Ankara’da ikamet edecek olan Kaan 
Şimşek’in, zemin mühendisliği biriminin satış mühendisi olarak 
da yine Atlas Copco bünyesindeki URE biriminde görev yapan 
Serhat Özbaş’ın yer alacağını söylüyor.

Bahadır Bey sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Serhat Özbaş 
da, zemin mühendisliği alanında çalışan firmaların İstanbul’da 
daha fazla olması nedeniyle İstanbul’da görev yapacak. Ara-
ma bölümünün merkezinin Kaan Bey’in liderliğinde Ankara 
olmasını ve Ankara’da da daha büyük bir yerde, daha büyük 
bir stokla Nisan - Mayıs ayından itibaren hizmet vermeyi plan-
lıyoruz. Ankara’daki yerimiz tamamen kendi yerimiz olacak ve 
Ankara’da birçok maden firması olması dolayısıyla Ankara’ya 
önem veriyoruz. Atlas Copco’nun Türkiye’nin GDE birimindeki 
yeni yapılanmasının yanında bir yenilik de geçtiğimiz yıllarda 
Mapek’te çalışmış olan Gökhan Nasuh’un, bundan sonra yeni 
kurduğu şirket Kayen Sondaj ile Atlas Copco’nun bayisi olarak 
çalışacak olması. Bugüne kadar da duyurmadık bunu ama artık 
yavaş yavaş öğrenilecek. Bu haberi ilk olarak da sizinle payla-
şıyoruz, şu ana kadar sizden başka kimse duymadı. Gökhan 
Bey’in şirketi Kayen Sondaj ile de tüm Türkiye’ye ulaşmayı he-
defliyoruz.

Onun dışında çeşitli ekiplerimiz var. Azerbaycan, Gürcistan ve 
Türkmenistan da bizim MR bölümümüze bağlı olarak çalışıyor. 
Azerbaycan’da ilk defa bir yer altı altın madeni açılacak ve tüm 
ekipmanları Atlas Copco olacak. Gürcistan’da da ciddi maden 
yatırımları ve Madneuli isminde bir bakır madeni ile Marneuli 
isminde bir altın madeni var. Rusya’dan kalma eski tekniklerle 
çalışıyorlar fakat yavaş yavaş modern sistemlere ve yeni maki-
nelere geçiyorlar. Türkmenistan daha çok yeni ve son 5 senedir 
çimento fabrikaları kurulmaya başlandı. Teknoloji olarak ge-
riden takip etseler de potansiyel rezervleri çok büyük. Suriye, 
İran ve Irak’ta da Atlas Copco müşteri merkezleri bulunmak-
taydı fakat mevcut durumlar ile birlikte hiçbirisi şu anda etkin 
değil. Kuzey Kıbrıs’a da zaman zaman satışlarımız oluyor.”  
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Sürdürülebilir Verimlilik ve İnovasyon
GDE bölümündeki değişikliklerin anlatılmasının ardından At-
las Copco’nun Sürdürülebilir Verimlilik (Atlas Copco stands for 
Sustainable Productivity) videosunu izliyoruz. Çevreye duyarlı 
“silence” makinalar sayesinde, delik delerken kapakların kapa-
tılması ile birlikte ancak 300 metreden rahatsız edici bir ses du-
yulabiliyor (Normalde sondaj sesini 2 km mesafeden duymak 
mümkün). Aynı delicilerin C modelleri de bilgisayar yardımı ile 
çalışmakta. Tüm verileri ve GPS yardımı ile alıp delme işlemini, 
rodları söküp toplamak dahil, otomatik olarak gerçekleştirebi-
liyor. Kastamonu - Küre’de de çalışan 2 adet Boltec makinası 
bir kolu ile hasırı tutarken, diğeriyle delik delebiliyor. Üzerinde 
çalışan projelerin biri de bilgisayar başında oturarak, mesafe 
fark etmeksizin yer altındaki makinaları yönetmek üzerine. At-
las Copco bu konuda da ciddi gelişmeler elde etmiş durumda. 
Örneğin ST 1530 modelinin gideceği yolu öğrenip, kendi başı-
na boşaltma yapması ve ardından geri gelip kendini park etme 
kabiliyeti var. Bu sayede uzaktan kumandaya bile gerek olma-
dan son derece güvenli bir şekilde yükleme ve boşaltma yapı-
labiliyor. Kompresörlerde de çok ciddi bir inovasyona çalışması 
mevcut. Düşük enerji ile çalışan, ürettiği ısıyı da yine enerjiye 
çevirip sıcak su üretiminde de görev alan son teknoloji ürünü 
kompresörler de hastanelerden fabrikalara kadar çok ciddi bir 
kullanım alanı buluyorlar.

Atlas Copco her yıl inovasyona çok ciddi bir bütçe ayırarak, bir-
çok alanda ilkleri hedefleyen bir firma. Bununla birlikte çevreye 
karşı duyarlılık da en üst düzeyde. Seçilen havayolu firmaların-
dan, alınan araçlara kadar ulaşımın her noktasında karbon mo-
noksit salınımının en düşük seviyelerde olduğu ulaşım araçları 
tercih ediliyor.

Atlas Copco’nun İstanbul Tuzla’daki tesisleri gerek sosyal im-
kanları gerekse büyüklüğü ile makine üreticilerine örnek olma-
sı gereken bir yerleşke. Aynı anda iki eğitim yapılırken, diğer 
yandan iki farklı toplantı da tesisler içinde devam edebilmek-
te. Dışarıda ülkeye gelen makinaları görebiliyorsunuz ve depo 
ile yöneticilerin bir arada olması, şirket içindeki takım ruhunu 
geliştirirken, yapılan işten uzaklaşılmasına da engel oluyor. Bu-
nunla birlikte son derece iyi yapılmış yalıtım sayesinde eğitim 
ve toplantı salonlarına tam bir sessizlik hakim. Öğlen yemeği 
hep beraber yenirken, sonrasında tesislerin etrafındaki ağaçlık 
ve çimen üzerine kurulmuş oturma alanları çalışanların biraz da 
olsa ortamdan uzaklaşıp rahatlamasına olanak sağlıyor. Ürün-
lerinde iş güvenliği, sürdürülebilir verimlilik ve inovasyona son 
derece önem veren firmanın, çalışanlarına ve insanlara da ver-
diği önemi hem tesislerden hem de sürdürdüğü projelerden 
gözlemleyebiliyoruz. Ülkemiz makine üreticilerine de çok iyi 
bir örnek teşkil eden Atlas Copco’nun, ülkemiz üreticileri tara-
fından ürünlerinin değil, çalışma şeklinin ve önem verdiği un-
surların taklit edilmesini temenni ederek tesislerden ayrılıyoruz.

Aşağıda Atlas Copco Türkiye RDT/GDE Bölüm Müdürü Bahadır 
Ergener, Christensen Sondaj Makinaları Yöneticisi Eric Diaz-Ar-
guelles ve uzun yıllar Atlas Copco’da görev aldıktan sonra şimdi 
dünyanın değişik yerlerinde Atlas Copco ekibine eğitimler ve-
ren Anders Olsson ile yaptığımız söyleşiyi bulabilirsiniz.

Bahadır Ergener, Eric-Diaz Arguelles ve Anders 
Olsson ile Atlas Copco Üzerine

Madencilik Türkiye (MT): Türkiye makine pazarı ile Av-
rupa ve MENA pazarı satışlarını kıyaslayabilir misiniz? 
Türkiye’deki satışlardan memnun musunuz?

Eric Diaz-Arguelles - Christensen Sondaj Makinaları 
Yöneticisi (EDA): Benim uzmanlık alanım yüzey delici ekip-
manlar olan Christensen Sondaj Makinaları olduğu için daha 
çok bu perspektifte sorularınıza cevap vereceğim. Avrupa’daki 
pazarın durgun olduğunu söyleyebilirim. Avrupa hiçbir zaman 
Christensen için önemli bir pazar olmadı. İspanya ve Porte-
kiz bölgesinde bir miktar hareketlilik var ve Balkan bölgesi ile 
Doğu Avrupa’da da bir uyanış söz konusu. Fakat Avrupa daha 
çok bir yer altı madenciliği bölgesi. MENA bölgesi de bir dur-
gunluk içinde. Kuzey Afrika bölgesindeki birkaç ülkeyi çıkarır-
sak, özellikle Arap Yarımadası çok durgun durumda. Türkiye’ye 
bakacak olursak özellikle benim sorumlu olduğum ürün olan 
Christensen Sondaj Makinaları’nda memnuniyet verici satışlar 
yaptık. Şu an distribütörümüz ile yollarımız ayrıldı ve işlerimi-
zi yeniden planlayarak, Bahadır Bey’in de yüksek kapasitesi  

Atlas Copco’nun Excore bitleri
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ile birlikte alanımızda liderliği hedefliyoruz. Kurulan yeni GDE 
sistemi ile sadece Türkiye değil, Azerbaycan, Gürcistan ve 
Türkmenistan’da da ciddi satışlar yapacağımızı düşünüyoruz. 
Burada kesinlikle çok ciddi bir potansiyel var. Altın potansiyeli 
yüksek olan ülkenizde özellikle CS-14 için ciddi satış rakamları-
na ulaşıyoruz. Daha derin hedeflere geçildiğinde de CT-20’nin 
müşterilerin isteklerini karşılayacağını düşünüyoruz ve bunun 
için de çalışmalar yapıyoruz. Bu iki ürünümüz de çok iyi ürünler 
ve dünya çapında çok iyi bir bilinilirliği ve itibarı var.

(MT): Türk makine üreticileri ile Atlas Copco’nun reka-
beti ne durumda? Atlas Copco’nun pazar payını arttır-
dığını ve sektörün öncü makine ekipman firmaların-
dan biri olduğunu biliyoruz. Türk makine sektörü ile 
Atlas Copco’nun ilişkisi ne durumda?

(EDA): Bu bölgede ciddi bir rakibimiz var ve Asya’dan gelen bir 
diğer firma da burada pazarda yer bulmaya çalışıyor. Asya’dan 
gelen makinelerle rekabette sadece fiyata bakıldığı zaman de-
zavantajlı gözüksek de kalite ve yetenekler söz konusu oldu-
ğunda bizim ürünlerimizin avantajları gözler önüne seriliyor. 
Kaliteden feragat edip fiyatları düşük tutan yerel üreticilerle de 
bir rekabet söz konusu oluyor. Bununla birlikte ürünlerimizin 
kopyalanması da Atlas Copco’da ciddi bir endişe yaratıyor. Bu 
durumlar konusunda ciddi çalışmalar yürütüp gözümüzü dört 
açıp, ismimizi ve Atlas Copco markasını korumamız gerektiğini 
düşünüyoruz. Ne yazık ki ülkenizde son zamanlarda bu konu 
ile daha çok karşılaşır olduk ve bu durumun farkına vardığımız 
andan itibaren de bu konu ile ilgili bir strateji geliştirip, önlem-
lerini almaya başladık diyebilirim.

Bahadır Ergener - Türkiye RDT/GDE Ürün Müdürü (BE): 
Makine üretiminde Türk üreticilerin de yer alması tabii ki çok 
güzel bir şey. Fakat Türkiye’de insanlar yeni bir tasarım, yeni bir 
bakış açısı getirmektense, kullanma kılavuzundan, operatör 
kabini göstergelerine kadar yapılanı kopyalamayı tercih edi-
yorlar. DBC Makine ile çalışırken bu tür durumlarda herhangi 
bir yaptırıma gidilmemiş fakat sizlerle de duyurduğumuz gibi, 
DBC Makina ile yollarımızı ayırdık ve bundan sonra bu konu 
ile ilgili olarak hem çok ciddi bir yaptırım içinde olacağız hem 
de hukuki olarak bu konuyu takip edeceğiz. Gerçekten kendi 
tasarımlarını ortaya koyan firmaları tabii ki destekleriz fakat 
kopyalamak başka bir şeydir, patentli bir ürünü kopyalamak ise 

bambaşka bir şeydir. Kimsenin bugüne kadar uğraşmadığı bu 
konuyla şirketim adına ciddi bir şekilde uğraşmayı planlıyorum. 
Unutulmamalıdır ki kopyalar, kopya olarak kalacaktır ve aslını 
yüceltecektir. Biz inovasyona önem veren bir firmayız ve onlar 
bir ürünü kopyalarken biz 3. jenerasyon ürünlerimizi piyasaya 
sürmüş olacağız ve yine birkaç adım ilerilerinde yolumuza de-
vam edeceğiz.

(MT): Türkiye pazarınızın kaçta kaçı madenciliği oluş-
turmakta, kaçta kaçı inşaat sektörüne satış yapmak-
tadır?

(BE): Türkiye’de madencilik, işlerimizin % 50’sinden fazlasını 
oluşturmakta ve inşaattan hep önde gidiyor. Bu durum son bir-
kaç yıldır bu şekilde devam ediyor ve sektör bu kadar hareket-
liyken bu şekilde devam etmesini de bekliyoruz. Tabii ki komp-
resör ve inşaat sektörünü bir arada düşünürsek, madencilikten 
daha büyük bir pazar ortaya çıkıyor ama inşaat ve madenciliği 
kıyasladığımızda madencilik özellikle birkaç yıldır önde gidiyor 
diyebilirim. Bu durum projelerle de alakalıdır ve yeni madenle-
rin açılması, madenlerde mekanizasyona önem verilmesi nede-
niyle eski madenlerdeki yenileme çalışmaları yapılmasının da 
etkisi vardır. İnşaat sektöründe de benzer şekilde belirli proje-
lerin artması ile yıllık değişimler gözlenebilmekte. Madencilik 
projelerinde şöyle bir avantaj ortaya çıkıyor; inşaat projeleri be-
lirli bir zamanı olan ve bu süre sonunda biten projeler oluyor. 
Bir tünel ihalesinin 2 - 3 yılda tamamlanması isteniyor fakat bir 
madenin açılması ile birlikte o bölgede 10 yıldan fazla üretim 
yapılması bekleniyor. Biz hala Ovacık Altın Madeni’ne gittiği-
mizde bile yeni makinaları konuşuyoruz. Bitmesine yaklaşılmış 
madenlerde bile arama çalışmaları sonunda yeni rezerv ortaya 
çıkma ihtimali bulunuyor. Türkiye’de yenmeye çalıştığımız bir 
konu da metre başı maliyet hesaplaması yapılmadan, bir ürü-
nün ilk alış fiyatına bakılması. Delici ekipmanlarımızda delme 
başı maliyet hesaplamasında, diğer ürünlere oranla Atlas Cop-
co ürünleri bir adım öne çıkıyor diyebilirim.

(MT): Türkiye’deki ürünlerin kapasiteleri ile dünya pa-
zarında satışı yapılan ürünlerin kapasiteleri arasında 
bir kıyaslama yapabilir misiniz?

(BE): Türkiye’de satışı yapılan makinaların kapasitesi, Türki-
ye’deki makinelerin kapasiteleri ile doğru orantılı diyebilirim. 

CT20 modeli en beğenilen modellerden
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Örneğin Şili’de 2000 metre seviyelerinde sondajlar planlanır-
ken ülkemizde 300 - 400 metrelik sondajlar yeterli oluyor fakat 
bu sondajların kaliteleri sorgulanmıyor. Bununla birlikte servis 
ve yedek parça da çok önemli. Müşterilerimizin bir ürünü alır-
ken ilk sordukları şeyler servis ve yedek parça temini konuları 
oluyor. Arama çalışmaları gece de devam etmekte ve makina-
nın olduğu yer ulaşımın kolay olmadığı, dağda bir yer oluyor 
genelde. Nasıl arama çalışmaları 24 saat sürüyorsa, sizin stok-
larınızın da bu çalışma düzenine uygun, gerektiğinde 24 saat 
hizmet verebilecek bir sistemde olması gerekiyor. Ayrıca bu zor 
şartlarda çalışan mühendisleri ve işçileri de anlayacak bir sistem 
kurmak gerekiyor. Oluşturduğumuz yeni yapıda da bu konu 
üzerinde çalışıyoruz.

Makinaların boyutlarına geri dönersek, Türkiye’deki makinala-
rın boyutları da yavaş yavaş gelişmeye başladı. Bakır, altın ve 
diğer metallerin fiyatları yüksekken firmalar daha iyi üretim 
rakamlarına ulaşmak istiyorlar. Projenin bir dakika durmasına 
tahammülleri yok ve % 99 verimlilikle çalışıyorlar ki bu çok cid-

di bir hedef. Genelde bu hedef % 94 - 95 seviyelerinde kalıyor 
ve bizim verdiğimiz makinalar da bu rakamlara ulaşıyor. Fakat 
kaliteden önce fiyat soran, makinanın ağırlığının yapılacak işin 
daha kaliteli olmasına sebep olacağını düşünen müşterilerimiz 
de var. Biz bıkmadan bu işin doğrusunu onlara anlatmaya ve 
müşterilerimizi bir adım ileriye götürmeye de gayret sarf ediyo-
ruz. Müşterilerimizin işi ile alakalı olarak da makinaların kapasi-
te ve boyutları değişiyor. 2013 yılında da özellikle GDE alanında 
çok başarılı bir sene geçireceğimizi düşünüyoruz. Özellikle ön-
ceki yıllarda bir proje maden aşamasına geldiğinde iletişim kur-
maya başlıyorduk. GDE bölümünün değişimi ile artık madenin 
henüz arama aşamasında projede yer almaya başlayıp, üretime 
geçtiğinde de aynı müşterimizle daha uzun soluklu bir çalışma 
imkanımız olacak.

(EDA): Tecrübelerimiz ışığında söyleyebilirim ki Türkiye bir CS-
14 ülkesi olarak öne çıkıyor. 800 - 1000 metre maksimum derin-
likler şu aşamada yeterli gibi görünüyor. Dünyada ise kesinlikle 
daha derin sondajlara merak söz konusu. Özellikle Şili, ABD, Gü-
ney Afrika ve Avustralya gibi maden arama aktivitelerinin yoğun 
olduğu bölgelerde firmalar daha derine inebilecek makine ta-
leplerinde bulunuyorlar. Olayı sadece derinlik ile de ölçmemek 
gerekir. İş güvenliği konusu da bizim çok önem verdiğimiz bir 
konudur. CS-14 ve diğer ürünlerimizde bu konuyu çok ciddiye 
alıyoruz ve bunu pazara anlatmaya çalışıyoruz. Madencilikle ilgi-
li yönetmeliklerin her gün daha da sıkılaştığı günümüzde -ki bu 
iyi bir şeydir- ürünlerimiz ciddi anlamda öne çıkıyor diyebilirim.

(MT): Dünya’daki ekonomik ortam çerçevesinde ülke-
mizin makine pazarı ve dünyadaki makine pazarının 
gidişini nasıl değerlendiriyorsunuz?

(EDA): Öncelikle Türkiye pazarına bakacak olursak, gayet geniş 
ve dinamik bir pazar. Birkaç rakibimiz de bulunmakta. Detay- 
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lı rakamları bilmesem de maden araması ve buna bağlı makine 
satışlarında bir artış olduğunu biliyorum. Küresel çapta baka-
cak olursak, her şey birbirine bağlı gibi gözüküyor; Avrupa’da 
kriz yaşanırken, Çin’de ve Hindistan’da da büyüme yavaşlamış 
durumda. Altın yüksek seviyelerde seyretmesine rağmen bazı 
ürünlerde de düşüşler oldu. Bakır fiyatları da fena gitmiyor ve 
gördüğünüz gibi bu dalgalanma içinde bir şey söylemek zor. 
Avrupa’daki kriz önemli çünkü bankalar üreticilere kredi verme 
konusunda eskisi gibi rahat değiller. Benim görebildiğim kada-
rıyla işler biraz yavaşlayacak. Yılın ikinci yarısı ve 2014 için ise 
büyük umutlarımız var. 

(BE): Hem dünyada hem de Türkiye’de makine pazarı gelişiyor. 
Her ne kadar çok büyük üretim rakamlarına ulaşmış bazı ülke-
leri yakalayamayacak olsak da en azından ülkemizin konumu 
itibariyle bulunduğu bölgede iyi bir yerimiz olduğunu düşünü-

yorum. Türkiye’nin şu an sözü dinlenir 
ve yeni bir ürün çıktığında test edile-
bilecek bir ülke konumunda olduğu-
nu söyleyebilirim. Diğer şirketlerin de 
benzer düşünceleri olduğunu tahmin 
ediyorum. Ayrıca 4 saatlik uçuş mesa-
fesinde birçok ülkeye de kolaylıkla ula-
şabiliyorsunuz. Bizim gibi ülkelere “hub 
point” adı veriliyor ve yakın bölgelere 
gerek stoklar gerek yönetim bu ‘hub 
pointler’den sağlanıyor. Türkiye’nin de 
MENA, Avrupa ve Asya arasında böyle 
bir nokta olduğu aşikar. Bununla bir-
likte ülkemizde çok ciddi mühendislik 
projeleri de oluyor. Diğer ülkelere gitti-
ğimizde ülkemizde kolaylıkla projelen-
dirilebilen birçok iş onlar için daha çok 

yeni oluyor. Biz bu deneyime sahip olarak bu ülkelere gidiyoruz 
ve işler daha da kolaylaşıyor.

(MT): Uzun yıllar Atlas Copco’da görev aldınız ve şimdi 
de Atlas Copco için dünyanın değişik yerlerinde şirket 
içi eğitimler veriyorsunuz. Sizce Atlas Copco’nun ba-
şarısının sırrı nedir? Atlas Copco’nun diğer firmalar-
dan farklılığının nedeni nedir?

Anders Olsson (AO): Arama tarafı için konuşabilirim ve ce-
vabı kesinlikle yönetimdir. Ben şirkete yaklaşık 20 - 25 yıl önce 
girdiğimde çok tutucu bir yönetim mevcuttu. Başka firmaları 
Atlas Copco bünyesine dahil etmek akıllarından bile geçmiyor-
du. Her şey İsveç’te, İsveç mühendisleri tarafından üretilmeliy-
di. Sonra Atlas Copco’ya iyi eğitilmiş, genç, modern fikirli yeni 
yöneticiler geldi. Her şeyin nedeni bu yeni ve genç kadronun 
yönetime girmesidir. Eğer eski tip İsveçli şirket yapısından çık-
tıktan sonra nelere odaklandığını sorarsanız da ilk olarak iş gü-
venliği diyebilirim Sonrasında ergonomik yapı, kullanıcı dostu 
olması, verimlilik, sondaj başına en düşük maliyet gibi önemli 
unsurlar da şirketin sektöre bakışını oluşturdular. 

Anders Olsson’un Atlas Copco’nun yetkili satıcılarına verdiği eğitim
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Madencilik Endüstrisinde
Testin Önemi - 
Kalite Kontrol Konusu

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com

Üretim sırasında kullanılan makinelerin ve malzeme-
lerin kalitesinin ölçülmesi kesinlikle hafife alınma-
ması gereken bir meseledir ve bu ölçüm, üretimin 
güvenilirliği ile operatörlerin sağlık ve emniyetiyle 

doğrudan alakalıdır. Yanlış malzemelerin kullanılması, makine-
lerdeki kusurlu unsurlar, tolerans payında veya hesaplamalar-
daki hatalar aletlerin parçalanmasına veya çatlamasına yol aça-
bilmektedir. Bu durum da kullanıcı için ciddi bir risk meydana 
getirmektedir.

Emniyet gereksinimlerinin yanı sıra üreticiler yüksek fabrika ça-
lışabilirliği, sahada kendini kanıtlamış tamir ve yenileme teknik-
leri, kalite kontrolü ve seri üretim hatalarının önlenmesine ilişkin 
tedbirler ile bunların takibine bağlı olarak ortaya çıkan maliyetler 
gibi diğer çeşitli ihtiyaçları da karşılamak durumundadır.

Yukarıda sözü edilen ihtiyaçların tamamının giderilmesinde, 
hem  (kusursuz ürün satın alacak olan) müşteriye hem de (kali-
tesi ve güvenilirliği daha yüksek ürünler imal edecek olan) üre-
ticiye fayda sağlayacak deneyimli bir test merkezinin hizmetle-
rine başvurulabilir.

RAG Test Merkezi
RAG Test Merkezi kırk yılı aşkın bir süredir kalite güvence, mal-
zeme testi, hasar analizi ve yönetimi, bilirkişi raporu, bileşen 
testi ve teftişi alanlarında hizmet vermektedir. Bu hizmetlerin 
tamamı bilimsel analiz ve test çalışmalarının yanı sıra RAG Test 
Merkezi çalışanlarının kapsamlı meslek bilgilerini esas almakta-
dır. Bu bilgi birikimi ve uzmanlık derin madencilik sanayiinden 
gelen talepler doğrultusunda şekillenmiş ve bugün endüstri 

ve tedarik sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda şirketin al-
tından kalkmak durumunda olduğu zorlu görevler temelinde 
yükselmiştir. Kullanılan test yöntemleri ve merkezin yerleşik du-
rumdaki çok amaçlı hizmetleri sayesinde, tesis içi kalite kontrol 
süreci DIN EN ISO/IEC 17025: 2005 standardına uygun olarak 
gerçekleştirilen akreditasyon çerçevesinde şekillenmiştir.

2010 yılından bu yana RAG Mining Solutions Prüfwesen ‘RAG 
Madencilik Çözümleri Test Enstitüsü’ adıyla tanınan RAG Test 
Merkezi’ni faal bir biçimde müşterilerinin hizmetine sunmak-
tadır. Bu tesis maden mühendisliği ve müşavirliği hizmetlerine 
ilişkin geniş bir yelpaze arz etmekte ve aynı zamanda müşteri-
nin talebi üzerine şirketin satış departmanına hizmet vermek-
tedir. Bu sayede müşteri, Test Merkezi’nin yıllara dayanan dene-
yiminden faydalanarak bakım ve onarım aşamasında da yüksek 
kalitede teknik destek sunabilmektedir.

RAG Mining Çözümleri Test Enstitüsü’nün Ana 
Çalışma Konuları
RAG Mining Solutions Test Enstitüsü’nün birbiriyle bağlantılı 
dört faaliyet alanına ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Kalite Teminatı
Makinelerin çalışabilir durumda olması endüstriyel verimlilik 
açısından kilit rol oynayan bir etmendir. Madencilik sektörün-
de özellikle üretimde, kalite sorunlarına bağlı olarak meydana 
gelen gecikmelerin süratle giderilmesi, tesise has bazı koşullar 
nedeniyle her zaman mümkün olmamaktadır. Böyle durum-
larda kusurlu ürünler duraklamaların daha da uzun sürmesine 
yol açabilmekte ve nispeten önemsiz sayılabilecek hadiseler 
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çoğu zaman ciddi ve maliyetli sorunların meydana gelmesine 
neden olabilmektedir. RAG Mining Solutions’ın özel eğitimli 
müfettişlerden oluşan ekibi, sözü edilen nitelikteki hadiselerin 
en baştan önlenmesine yönelik tedbirler sunmaktadır. Bileşen-
lerin imalat sürecinde teftiş edilmesi, müşterilerin talep ettiği 
teknik şartnamelere uyulmasını ve genel kalite standartlarının 
muhafaza edilmesini sağlar. Bu alanda yıllara dayanan dene-
yimleri sayesinde, RAG Mining Solutions’da görev yapan teknik 
uzmanlar hatalı üretimlerle gizli kusurları tespit edebilmekte ve 
sorunlara, ürünler henüz imalat hattındayken çözüm getirebil-
mektedir. Bu nedenle, imalat aşamasında gerçekleştirilen kalite 
denetimi, hem üründe kalitenin temin edilmesi hem de maki-
ne elverişliliğinde azami düzeye ulaşılması açısından ideal bir 
yöntemdir. Ayrıca bu denetimler sonrasında hazırlanan rapor-
lar, ürünlere ilişkin “garanti kapsamı” talepleri alınması halinde 
yasal katiyet temeli teşkil edecektir. 

Kaynakların azalması nedeniyle günümüzde fabrika bakım 
ve onarımı da giderek artan bir önem kazanmaktadır. Hizmet 
verdiği alanda yetkili bir kuruluş olan Test Enstitüsü, sahip ol-
duğu yüzlerce makine bakım ve onarım projesi sayesinde bu 
işlemlerin hem maliyet hem de kalite açısından en uygun şe-
kilde izlenmesini ve optimize edilmesini sağlayacak uzmanlığı 
bünyesinde barındırmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, imalat 
ve onarım şirketlerinin katkılarıyla maliyete önem verilen ba-
kım ve onarım usulleri geliştirilmiştir. ‘Talep üzerine gerçek-
leştirilen onarımlar’, optimum seviyede işletim güvenilirliğinin 
düşük maliyetle tesis edilmesini sağlamaktadır. Parçalar önem 
ve yeniden kullanıma elverişlilik derecelerine göre münferit 
olarak kontrol edilebilmekte ve hizmete elverişlilik düzeylerine 
ilişkin ortak bir karar alınabilmektedir. Bakım işlemleri belirli bir 
takvim esas alınarak gerçekleştirildiği takdirde, üretici tarafın-
dan öngörülüyor olsa dahi, makineye ait parçaların tek tek de-
ğiştirilmesi her zaman gerekli olmayacağından, yukarıda sözü 
edilen yaklaşım hem zamandan hem de mali açıdan tasarruf 
edilmesini sağlamaktadır. Uzun yıllara dayanan saha deneyimi 
esas alınarak ve saygın onarım şirketlerinin katkılarıyla hazırla-
nan hizmet planları, ‘Mümkün olan en iyi şekilde değil, gerekli 
olan en iyi şekilde’ düsturu çerçevesinde maliyetten tasarruf 
edilmesini hedeflemektedir. Bakım ve onarım çalışmalarının 
maliyet etkin bir biçimde yürütülmesine yardımcı olan bir di-
ğer faydalı araç da ürünlere ilişkin teknik şartname belgelerinin 
hazırlanmasıdır. Ürünlere ilişkin tüm gerekli teknik özelliklerin 
belirtildiği ve açıklandığı bu belgelerin temin edilmesi ile hem 
onarım çalışmalarının şeffaf bir biçimde yürütülmesi sağlana-
cak hem de müşterinin siparişini verirken başvurabileceği bir 
kaynak tesis edilmiş olacaktır. Onarım esansında bu belgeler 
yürütülen çalışmaların kaydının ve takibinin yapılmasında kul-
lanılırken, onarım sonrasında da ilgili makbuz ve faturaların 
kontrol edilmesinde birer referans olarak kullanılabilecektir. 
RAG Mining Solutions’da görev yapan müfettişlerin gerçekleş-
tirdiği kalite kontrolleri ve tesis kayıt denetimleri, müşterinin ta-
lep ettiği teknik şartnamelere ve genel standartlara riayet edil-
mesini sağlayacaktır. Böylece makine elverişliliği artarken teftiş 
sonrasında hazırlanan raporlar sayesinde de ileride alınabilecek 
garanti taleplerine yönelik bir yasal katiyet zemini hazırlanmış 

olacaktır. Bakım ve onarım esnasında yapılan çalışmaların kont-
rol edilmesi amacıyla protokollerin kullanılması ve raporların 
hazırlanması da Test Enstitüsünün görevleri arasında yer alır. 
Bu sayede müşteriler satın almış oldukları hizmetin eksiksiz bir 
şekilde yerine getirildiğine emin olabilirler.

RAG Mining Solutions uzmanları hem zaman hem de maliyet 
açısından en uygun bakım ve onarım projesinin planlanması ve 
uygulanmasına yönelik bilgi birikimini talepleri üzerine müşte-
rilerinin hizmetine sunmaktadır.

Malzeme Analizleri
Malzeme analizleri, tesisimiz içinde yer alan onaylı test labora-
tuvarında gerçekleştirilmektedir.  Bu süreçte, gerçekleştirilmesi 
talep edilen denetimin boyutu ve kapsamına ilişkin danışmanlık 
hizmeti verilmekte, münferit bir numune alma işlemi gerçekleş-
tirilmekte, onaylı ve normatif test yöntemleri uygulanmakta ve 
tüm ilgili belgeler, raporlar ve değerlendirmeler sunulmaktadır.

Malzeme analizinde görsel ön inceleme ve malzemelerin tah-
rip edilmesini içermeyen testlerden (manyetik çatlak deneyi ve 
ultrason deneyi) tahribatlı testlere (ilgili numune hazırlığı dahil 
olmak üzere çentikli çubuk çarpma deneyi ve germe deneyi)  
uzanan bir yöntem yelpazesine başvurulmaktadır. Laboratuva-
rımız modern teknoloji ürünü bilgisayar kontrollü makineler ile 
hem metal hem de metal dışı maddeler üzerinde bilinen bütün 
geleneksel malzeme testlerinin uygulanmasına olanak sağla-
yan ekipmanlarla donatılmıştır.

Testlerden bazıları, mobil analiz cihazlar kullanılarak müşterile-
rin kendi tesislerinde de gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede 
malzeme kalitesi yerinde tespit edilerek optimum kalite güven-
ce standartlarına sahada riayet edilmesi sağlanmaktadır. 

İlave teknik uzmanlığa ihtiyaç duyulması halinde, test laboratuva-
rının mensup olduğu ve malzeme, süreç ve uygulama teknolojileri 
üzerinde çalışan kurumlar, özel uzmanlık alanlarında faaliyet gös-
teren laboratuvarlar ve uzman gruplarından oluşan bir ağ sayesin-
de ilgili bilgi ve uzmanlık müşterilere temin edilebilmektedir. 

İşyerlerinde hemen her gün bir hasarla karşılaşılmakta ve soru-
nun karmaşık tabiatı ile sorunla bağlantılı etki-tepki ilişkisi  

Şekil 1: Hasar yönetimi kazalarının nedenleri; kaynak QZ
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genellikle disiplinler arası bir yaklaşımın araştırma ve değerlen-
dirme sürecinin henüz başındayken benimsenmesini gerektir-
mektedir. Bu da RAG ailesinin uzun yıllardır barındırdığı pek çok 
uzmanlık alanından faydalanılması ihtiyacını doğurabilir.

Hasar Analizleri ve Hasar Yönetimi (B2B)
Hasar her zaman aşırı gerilim veya hatalı kullanım nedeniyle 
meydana gelmez. Çoğu zaman hasar, düşük kalite güvencesi, 
malzeme belgelerine gereğinden fazla güvenilmesi ve ücretle-
rin düşük olduğu ülkelerden tedarik edilen malzemelerin kali-
tesinde görülen farklılıklardan kaynaklanır (Şekil 1).

Kapsamlı hasar analizi, kusurların izlerinin sürülmesi ve hızlı bir 
biçimde tespit edilmesine yönelik olarak bileşenlerin iç bölüm-
lerinin incelenmesinde kullanılan bir yöntemdir (Şekil 2).

Almanya’nın Herne şehrinde bulunan 
test laboratuvarı, numune hazırlanma-
sı ve malzeme testinden metalografiye 
kadar her türlü analiz işleminin gerçek-
leştirilmesine imkan tanıyan araçlarla 
donatılmıştır.

Işık ve tarama elektron mikroskopla-
rı kullanılarak uygulanan mikroskobik 
yöntemler uygulanarak, ‘görünmeyen’i 
görmek mümkün olmaktadır. Daha son-
ra özel analiz teknikleri kullanılarak bile-
şenin imalinden hasar gördüğü ana ka-
darki yolculuğu takip edilebilmektedir. 

Hasarlara ilişkin hak talepleri değerlen-
dirilirken, yıllar zarfında tedarikçilerle 
kurulmuş olan kişisel ilişkiler dikkate 
alınmakta ve sonuç olarak şikayette 
bulunulmamaktadır. Ne yazık ki bu tür 
yaklaşımlar nedeniyle şirketin kendisi 
zararlı çıkmaktadır. Bu durumda şikayet 
sürecinin tarafsız bir organ tarafından 
yürütülmesi fayda sağlayacak ve kişisel 
menfaat ve ilişkinlere bağlı olarak pozitif 
ayrımcılık yapılmasını önleyecektir.

RAG Mining Solutions bu tür durumlar-
la başa çıkmada gereken tecrübeye sa-
hiptir. Şirketimizin teknik personeli so-
runlarla karşılaşıldığında yalnızca hasar 
analizi yapmakla kalmamakta, hasar şi-
kayetleri ve tazminata taleplerine ilişkin 
sürecinin tamamını kendileri yürütmek-
te ve sorunun kaynağının bulunarak 
çözüm aranması aşamasında da yardım 
ve destek hizmeti sunmaktadır. Dünya 
çapındaki sayısız müşterilerinden elde 
ettiği tecrübeler sayesinde ülkelere özel 
standart ve uygulamalara aşina olan 
Test Enstitüsü personeli koşulların ge-
rektirmesi halinde hukuki danışmanlık 

sağlayarak müşterileri adına şikayette bulunabilmektedir. 

Yıllık temelde gerçekleştirdiği 300’den fazla hasar analizinden 
ileri gelen deneyimiyle Test Enstitüsü özellikle makine, elektrik 
ve kaynak mühendisliği, maden tahkimatları, hareketli tahki-
matlar ve kayışlı konveyörlerle ilişkili madencilik uygulamaları 
için uluslararası standartlara uygun bilirkişi hasar raporu düzen-
leyebilmektedir.

Örneğin, ünlü bir uluslararası silah üreticisi, bilirkişi raporu dü-
zenlemesi için Test Enstitüsüne başvurmuştur. Bu çalışmada 
Enstitüden yalnızca hatanın kaynağının araştırılması istenme-
miş, ayrıca üretici ile müşteriler arasında tahkim toplantıları 
düzenleyerek bağımsız bir bakış açısıyla bulguları sunması ve 
açıklaması talep edilmiştir. Sonuç olarak iki taraf arasında   

Şekil 2: Bu kuyu hatasında da olduğu gibi, sıklıkla oluşan ilginç çatlak yapıları
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anlaşma sağlanmış ve daha sonra da üreticiler Test Enstitüsün-
den sistemi yeniden tasarlamasını istemiştir.

Aşağıda Enstitünün üstlendiği görevlerin çeşitliliğine ilişkin iki 
örneğe yer verilmiştir. 

Bir ısıtma borusu üreticisi Enstitüyü arayarak tedarik borusu 
arızasının nedeninin tespiti için yardım istemiştir. Bu konuda 
düzenlenen rapor, arızaya üreticinin değil operatörün neden 
olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu durumda üretici, ortaya çıkan 
maliyetin arızaya neden olan tarafça karşılanmasını talep ede-
bilmiştir.

Benzer bir başka durum bir içecek üreticisi ile yaşanmıştır. Şi-
şeleme sürecinde yapılan hatalar, aşınma sonucunda kapak 
mühürleme sisteminde bir arızanın meydana gelmesine ne-
den olmuştur. Test Enstitüsünün gerçekleştirdiği soruşturma 
sonucunda, üretici şirketin şişe kapaklarının aşınmasına karşı 
koruma sağlamak konusunda uyguladığı önlemlerin yetersiz 
olduğu sonucuna varılmıştır. Enstitünün raporu sayesinde içe-
cek üreticisi sözü edilen sorundan etkilenen bütün kapakları 
ücretsiz olarak değiştirebilmiş ve önemli bir maliyet tasarrufu 
sağlamıştır.

Tedarikçi Yönetimi
Test Merkezinin çalışma alanlarından üçüncüsü tedarikçi yöne-
timiyle ilgilidir. Bu da çoğu kusurun çok önceden önlenmesini 
sağlayan bir sürecin işletilmesini gerektirmektedir. 

Mevcut uluslararası mevzuat ve AB Mevzuatı uyarınca, müşte-
rilere ‘kusurlu ürün satılamaz’. RAG Mining Solutions bu riske 
karşı detaylı tedarikçi denetimleri yapmakta, kalite güvence 

sözleşmeleri imzalanmasını sağlamakta ve 
müşterilerin sipariş sürecine aktif şekilde 
destek olmaktadır. Bu şekilde siparişlerinde 
kalite kriterlerini açıkça belirtmiş olan müş-
teriler de sözü edilen parametreleri kontrol 
edebilmekte ve izleyebilmektedir. Bu tarz 
tedbirler alınarak, üretim aksaklıklarına 
ilişkin riskler erken aşamada asgari düzeye 
indirgenebilmektedir. 

Bu çerçevede RAG Mining Solutions, müş-
terilere hem nitelik hem de nicelik bakımın-
dan en ideal tedarikçiyi seçmede, ihtiyaç 
duyacakları araçları sunmak adına tedarik-
çilere ve ürünlerine ilişkin münferit değer-
lendirmeler yürütmektedir.

Tedarikçinin Gelişmesi
Tedarikçi denetimleri, ilgili tedarikçilerin 
kendilerini sürekli olarak geliştirmelerin-
de gerek duyacakları zemini hazırlar. Zayıf 
noktalar tespit edilir ve daha sonra da te-
darikçi ile birlikte kararlaştırılan hedeflerin 
belirlendiği eylem planı uygulanarak bu 
zayıf noktalar giderilir. Sözü edilen eylem 

planında, sorumluluklara ilişkin takvim ve alınacak tedbirle-
re ilişkin zaman planı açık şekilde gösterilir. Sonuç olarak her 
birinin kendi ayrı hedefi bulunan bir dizi görev ortaya konulur 
ve bu da uygulanan tedbirlerin uzun vadede daha iyi sonuçlar 
getirmesini sağlar. İzleme amaçlı olarak yapılan düzenli dene-
timlerle sürecin takibi yapılır ve gereken hallerde uygulamada 
ve alınan tedbirlerde değişikliğe gidilebilir. 

Uzun yıllardır kalite güvence alanında gerçekleştirdiği projeler-
den elde ettiği deneyimler sayesinde Test Merkezi, tedarik sek-
törünün faydalanabileceği öngörülebilir ve sürdürülebilir kalite 
artırma çalışmaları yürütmektedir.

Teknik Tavsiyeler
Yukarıda sözü geçen alanlarda faaliyet gösteren RAG Mining 
Solutions’ın onaylı Test Enstitüsü ayrıca aşağıdaki alanlarda da 
eğitim, danışmanlık ve destek hizmetleri sunmaktadır:
 • Kaynak işleri
 • Kalite güvence
 • Tedarikçi yönetimi ve analizi
 • Teknik eşgüdüm
 • Gelen mal teftişi
 • Ürün denetimi
 • Müşterinin tesisinde teknik teftiş.

Bu usuller sahadaki özel gereksinimlerin karşılanması için plan-
lanmakta ve/veya adapte edilmektedir. Sunulan danışmanlık 
hizmeti genellikle kapsamlı olmakta ve örneğin, gelen mal 
teftişine ilişkin bir sistemin hayata geçirilmesi sadece malların 
denetlenmesi ile sınırlı kalmamakta, daha geniş paketin bir par-
çası olmaktadır. Süreç öncelikle mevcut durumun analiz edil-
mesi ile başlamakta ve daha sonra sipariş belgelerinin düzel- 

Şekil 3: RAG Mining Solutions Test Enstitüsü en güncel bilgisayar kontrollü test makinaları ve ekipmanları ile 
donatılmıştır.
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tilmesi, teftiş gereksinimlerinin uygulanması ve ilgili belgelere 
ilişkin yasal zeminin hazırlanması ve bunların mevcut veri taba-
nına girilmesi ile devam etmektedir. 

Test Tesisleri
RAG Mining Solutions Test Enstitüsü modern teknoloji ürünü 
bilgisayar kontrollü makineler ile hem metal hem de metal dışı 
maddeler üzerinde bilinen bütün geleneksel malzeme testleri-
nin uygulanmasına, bileşen deneylerinin yapılmasına ve ilgili 
teftiş çalışmalarının gerçekleştirilmesine olanak sağlayan ekip-
manlarla donatılmıştır (Şekil 3).

Yapılan testlerden bazıları şunlardır:
 • 2.500 kN’ye kadar dinamik mukavemet deneyi 
 • 10 N’den 2.500 kN’ye kadar germe ve sıkışma deneyi 
 • -90 °C’ye ve 300 J’e kadar çentikli çubuk çarpma deneyleri 
 • Brinell, Vickers, Rockwell, Lech ve Shore sertlik deneyleri
 • Makro ve mikro sertlik deneyleri
 • Ultrason deneyleri
 • Yüzey çatlak tespiti
 • Korozyon testleri
 • Karpit testi
 • Aşınma testleri

Bileşenlerin içyapısını incelemek için mikroskobik teknikler de 
uygulanabilmektedir (Şekil 4).

Enstitü’nün kullandığı mikroskoplar şunlardır:
 • Görüntüyü 1.000 kez büyütebilen mikroskop ve optik 

makroskop 
 • Tarama elektron mikroskobu (sem)
 • Enerji dağılımlı röntgen spektroskopi (edx)

     Kıvılcım salınımlı spektrometre (başlan-
gıç seviyesi analiz)

Sözü edilen tüm bu görüntüleme teknikleri 
son teknoloji ürünü dijital görüntüleme ve 
değerlendirme sistemlerini barındırmaktadır. 

Rus Test Enstitüsü ile İşbirliği
Mayıs 2012’de, Rus madencilik sektöründe 
kullanılan madencilik makine ve ekipman-
larının sertifikalandırılması ve onaylanma-
sından sorumlu olan Rus Test Enstitüsü 
VOSTNii ile tedarikçi denetimine ilişkin bir 
iş birliği anlaşması imzalanmıştır. Rusya’da 
madencilik makineleri kullanmak isteyen 
şirketler özel bir onay ve sertifikalandırma 
sürecini tamamlamak durumundadır ve 
VOSTNii teknik personeli bu şirketler üze-
rinde periyodik denetim ve sertifikalandır-
ma yapmaktadır. 

Bu sürecin kolaylaştırılması amacıyla Rus 
Enstitüsü ile RAG Mining Solutions ara-
sında bir işbirliği anlaşması imzalanmıştır. 
RAG uzmanlarının madencilik şirketlerinin 

denetlenmesi alanındaki yıllara dayanan tecrübesini esas alan 
anlaşma ile Alman Test Enstitüsü tüm Avrupalı tedarikçiler üze-
rinde yukarıda sözü edilen denetimleri VOSTNii Enstitüsü adına 
gerçekleştirmekle yetkilendirilmiştir. 

Bu işbirliği girişimi sayesinde RAG Mining Solutions madencilik 
ekipmanlarını Rusya piyasasına sürmek isteyen şirketlere yar-
dımcı olabilecek ve sertifikalandırma sürecinde aktif bir şekilde 
destek sunabilecektir. 

Test Enstitüsü Tarafından Tamamlanan Uluslararası 
Görevler
Yıllar içinde yukarıda sözü edilen faaliyet alanlarında dünya 
çapındaki pek çok şirket için sayısız çalışmalar yürütülmüştür 
(Şekil 5).

Meksika
Modernizasyon programının bir parçası olarak, Meksikalı bir 
madencilik şirketi bir kaç yıl önce farklı madencilik tedarikçi-
lerinden çeşitli yüzey ekipmanları satın almıştır. Ancak bu sis-
temlerden bazıları, yer altı hizmetleri esansında kalite sorunları 
göstermiş ve sonuç olarak bahsi geçen Meksikalı şirket, 2011 yı-
lının Haziran ayında RAG Mining Solutions Test Enstitüsü’nden 
kusurlu kalkan destek bileşenleri üzerinde bir hasar analiz çalış-
ması yürütmesini istemiştir. Elde edilen bulgular, şirketin teda-
rikçilerden garanti kapsamında hak talep etmesini sağlamıştır. 
O günden bu yana, Test Enstitüsü Meksikalı madencilik şirketi-
nin satın aldığı yüzey ekipmanlarına ait parçaların üretim bandı 
aşamasındaki kalite güvence testlerini gerçekleştirmektedir.

Çek Cumhuriyeti
2008’den bu yana, Çek madencilik şirketinin kömür yüzey  

Şekil 4: RAG Mining Solutions Test Enstitüsü en güncel mikroskobik tarama ekipmanlarına da sahiptir.
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montajları için gerçekleştirdiği tüm satın alma ve makine yeni-
leme işlemleri RAG Mining Solutions Test Enstitüsü tarafından 
kalite güvence izlemelerine tabi tutulmaktadır. Bu şirket için 
hem arıza yapan bileşenlerin hasar analiz çalışmaları yapılmak-
ta hem de gelen mallar üzerinde yapılan denetimlere aktif şe-
kilde destek verilmekte ve yüksek sayıdaki ekipman tedarikçile-
ri üzerine değerlendirme raporları düzenlenmektedir. 

Türkiye
RAG Mining Solutions Test Enstitüsü, bir Türk maden işletme-
cisinin yerel madenlerinden birinde kullanılacak olan hidrolik 
kalkan tahkimatları, ayak konveyörü, kesici yükleyiciler ve ta-
şıt yolu konveyörleri için üretim bandı aşaması kalite güvence 
testlerini yürütmekle görevlendirilmiştir. Kayışlı konveyörler ile 
taşıyıcı makaraların kalite testleri Herne’deki RAG laboratuva-
rında gerçekleştirilmiştir.

Hindistan
2012 yılında bir Hindistan’da bulunan bir şirket RAG Mining 
Solutions Test Enstitüsü’nden tamamı Hindistan’da bir kömür 
ocağında kullanılacak olan yüzey montajı, tünel açma maki-
nesi ve dizel raylı sistemi bulunan vinç köprüsü üzerinde kalite 
güvence testleri yapmasını istemiştir. Bu proje halen eşgüdüm 
aşamasındadır ve 2012 yılının dördüncü çeyreğinde Test Ensti-
tüsü çalışmaların başlatılması planlanmaktadır.

Çin
RAG Mining Solutions şu anda çeşitli Çin enstitüleri ile görüş-
melere yapmakta ve şirketin bünyesinde yer alan Test Ensti-
tüsünün Çin piyasasına ürün tedarik eden Avrupalı şirketlerin 
kalite standartlarını ne derece koruyup geliştirebileceği konu-
sunu netliğe kavuşturmaya çalışmaktadır. İlgili tedarikçi şirket-
lerin düzenli aralıklarla denetlenmesinde özel eğitimli ve ulus-
lararası sertifikaya sahip denetçilerden oluşan bir ekip görev-
lendirilecektir. Kalite standartlarının istikrarlı bir şekilde temin 

edilmesi adına tedarikçi kalitesi incelenecek ve teslimat şartları 
ile kıyaslanacaktır.  

Sonuçlar
Yetkili RAG Test Enstitüsü kırk yılı aşkın bir süredir kalite güven-
ce, malzeme testi, hasar analizi ve yönetimi (B2B) ve tedarikçi 
analizi alanlarında hizmet vermektedir. 

Bu hizmetlerin tamamı bilimsel analiz ve test çalışmalarının 
yanı sıra RAG Test Merkezi çalışanlarının kapsamlı meslek bilgi-
lerini esas almaktadır.

RAG Mining Solutionsın bu bilgi birikimi ve uzmanlığı yer altı 
madenciliğinden gelen talepler doğrultusunda şekillenmiş ve 
bugün endüstri ve tedarik sektöründe faaliyet gösteren çok sa-
yıda şirketin altından kalkmak durumda olduğu zorlu görevler 
temelinde yükselmiştir.

Alman kömür endüstrisinin taleplerine düzenli olarak yanıt ver-
mekle birlikte Enstitü yıllar içerisinde dünyanın her yerinden 
çok sayıda şirket için pek çok farklı proje yürütmüştür. 

Madencilik ekipmanlarının değeri, güvenilirliği ve elverişliliği 
uluslararası alanda da önem kazanmaya devam etmektedir. RAG 
Mining Solutions Test Merkezi’nin sahada elde ettiği yıllara daya-
nan uygulama esaslı deneyimi ile dünyada benzeri bulunmayan 
madencilik sınıflandırma bürosu kurabileceği bir alanlardan biri 
budur. Bu büroda, örneğin gemi inşaatı ve açık denizde üretim 
sektörlerine ilişkin uluslararası sınıflandırma ajanslarında kullanı-
lan işletme mantığına benzer bir mantığın benimsenmesi hedef-
lenmektedir. Bu tesis gelecekte RAG Mining Solutions onaylı Test 
Enstitüsünün madencilik sektöründe yıllara dayanan tecrübe bi-
rikimine dayanarak oluşturduğu kalite standartlarına riayet eden 
üreticileri tasdik ederken sertifikalandırma sisteminin bir parçası 
olarak kendi kalite mührünü kullanacaktır. 

Şekil 5: RAG Mining Solutions Test Enstitüsü 
dünyanın neredeyse her köşesindeki projel-
erde görev almaktadır.
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Esentepe Mah. Zincirlidere Cad. No: 94/10 Meriç Plaza 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL  

T: +90 212 356 96 86 (pbx) F: +90 212 356 15 78  
www.ecskimya.com  

 ENFLOC -  Flokülantlar 
 ENFLOMAC -  Koagülantlar 
ENFOAM -  Köpük Kesiciler 

 ENHYDRO 75 -  Nem Düşürücü 
 ENCARB -  Aktif Karbon  
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Sandvik Madencilik, 150 yıllık bir şirket geleneğinin ve 
60 yıllık saha tecrübesinin getirilerini müşterilerinin 
hizmetine sunuyor; CR810 Hibrit Kırıcılar!

Primer ve sekonder kırma uygulamalarında yerini çoktan almış 
olan hibrit kırıcılar, başarısı kanıtlanmış tasarımı sayesinde, kil 
ve nemden dolayı konvansiyonel kırıcıların elverişli olamadığı 
koşullarda ve en incelerin minimum miktarda olması gereken 
uygulamalarda madencilik sektörünün hizmetindedir. 

Sandvik hibrit kırıcılar, geleneksel sizer kırıcılar ile merdaneli kı-
rıcıların özelliklerini bir arada barındırıyor. Gelin hibrit kırıcıların 
başarısının altında yatan sırrı hep birlikte görelim.

Uygulama Alanları
Killi ve Nemli Cevherler Hibrit ile Kırılır
Konvansiyonel kırma-eleme ekipmanlarının (çeneli, konik, elek 
vb.) yüksek miktarda killi ve nemli cevher uygulamaları için tasar-

lanmadığı bilinmektedir. Diğer yandan bu konvansiyonel devre-
lerde çok sayıda bant, silo, şut, besleyici vb. gibi sistemlerinin de 
kullanılması zorunludur. Bu tip problemli cevherler ile çalışılırken 
konvansiyonel sistemlerin kullanılması özellikle malzeme nakil 
sistemlerinde çeşitli problemlerle karşılaşılmasına sebep olmak-
tadır. Bazı uygulamalarda bu problemler o kadar önemli olmak-
tadır ki, yatırımcılar önceden kestirilemeyen duruşlar nedeniyle 
maden sahasındaki üretim planlarını bile değiştirmek zorunda 

Sandvik CR810 
Hibrit Kırıcılar! 

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com
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kalmaktadır. Sandvik hibrit kırıcılar, ekipman doğasının ve özel 
sıyırıcı sistemlerinin bir sonucu olarak kil ve nem kısıtlaması ol-
madan çalışabiliyor. Diğer yandan hibrit kırıcılar ile bant, silo, şut, 
besleyici vb. malzeme nakil sistemlerine minimum düzeyde ge-
reksinim duyulan çok daha kompakt tesisler yapılabiliyor.

Hedef Minimum İnce ise, Çözüm Hibrit Kırıcı
Bazı cevher hazırlama uygulamalarında ürün boyunun belli bir 
değerden aşağıda olması ve aynı zamanda kırma esnasında 
minimum ince malzeme üretilmesi gerekmektedir. Konvansi-
yonel kırıcılar (çeneli, konik vb.) maksimum kırma oranı gözeti-
lerek tasarlandıklarından bazı prosesler için uygun olmamakta, 
yani cevheri gereğinden fazla ufalamaktadır. Sandvik hibrit kı-
rıcılar minimum miktarda ince malzeme üretebilmek için özel 
olarak tasarlanmış astar yapısına sahiptir. Bu yönüyle hibrit 
kırıcılar, minimum miktarda ince malzeme üretilmesi istenen 
uygulamalar için (kömür, bor vb.) tercih sebebi olmaktadır.

Sandvik tasarımında yakalayıcı dişler (pick) iri tanelerin kırma 
bölgesine girmesine yardımcı olurken, kırma segmenti üzerin-
deki küçük dişler üründeki en iri boyu kontrol etmekte, yani 
kontrol dışı iri tane oluşmasını engellemektedir. Bu tasarım sa-
yesinde kırılacak cevher tanelerinin kırma bölgesine dikeyde 
maksimum girişimi sağlanabilirken, yakalayıcı dişlerin (pick) 
simetrik olarak dizilmiş olması iri tanelerin şaft boyunca tüm kır-
ma bölgesindeki derinliğe girişini kolaylaştırılmaktadır.

Diğer yandan, agresif astar yapısı sayesinde en iri beslemelerin 
dahi kolayca kırılmasını sağlayan hibrit kırıcılar, maksimum ka-
pasiteyi minimum güç tüketimi ve minimum alan gereksinimi 
ile kullanıcılarının hizmetinize sunmaktadır.

Üstün Tasarım
Hibrit kırıcılarda şaftlardan biri sabit iken diğeri gerek görül-
düğünde hareket edebilme özelliğine sahiptir. Bu sıradışı ta-
sarımı sayesinde Hibrit Kırıcılar kırılamaz yabancı cisimler ile 
başdebilme ve üretimde esneklik sağlayabilme gibi konularda 
tek kelimeyle rakipsizdir. Hareketli şaftın yer değiştirmesini kı-
rıcı üzerindeki hidrolik sistem sağlar. Yer değiştirirken hareketli 
şaft, sabit şafta olan paralleliğini sürekli korur. Yer değiştirme 
esnasında hareketli şaftı tahrik eden motor bir mafsal sayesin-
de hareketi bire bir telafi edecek kadar döner ve bu sayede ha-
reket sonrasında kayış gerginliği asla bozulmaz. 

Kırılamaz yabancı bir cisim (örneğin bir kepçe tırnağı) hibrit 
kırıcının kırma boşluğuna düştüğünde, hidrolik sistemdeki 
basınç sensörü yabancı maddeyi anında algılar ve otomasyon 
sistemi hızlı bir şekilde merdanelerin açılmasını sağlar. Böylece 
yabancı cisim astarlara, şaftlara ya da başka bir donanıma hiç-
bir zarar vermeden kırma boşluğundan geçer. Bununla beraber 
otomasyon sistemi önce besleme ve kısa bir zaman sonra da 
ürün bantlarını durdurur. Kırıcı besleyicisi de hemen durdu-
rulmuş olacağından ürün bandına geçen kırılmamış malzeme 
ancak o esnada kırıcı üzerinde olan kadardır. Durmuş olan bant 
üzerinden yabancı cisim ve gerekiyorsa az miktardaki iri malze-
me rahatça alınabilir. 

Merdaneli ve sizer kırıcılar genellikle primer ve sekonder kı-
rıcılar üst üste monte edilerek kullanılmaktadır. Bu uygulama 
pek çok malzeme nakil sistemini gereksiz kıldığından genel-
likle tercih sebebi olmaktadır. Eğer üst üste bir uygulamada 
hibrit kırıcılar kırma boşluğunu açma özelliğine sahip olma-
saydı, her yabancı madde gelişinde, genellikle malzemelerin 
geçemediği sekonder kırıcıyı yerinden söküp almak ve ya-
bancı malzemeyi uzaklaştırmak gerekecekti. Bu işlem arada-
ki şutun sökülmesi, gerekiyorsa primer kırıcının kaydırılması, 
gerekiyorsa sekonder kırıcının kaydırılması, sekonder kırıcı-
nın üzerinin boşaltılması, yabancı cismin alınması ve nihayet 
yerinden kaydırılan iki kırıcının ve şutun tekrar yerine monte 
edilmesi gibi uzun zaman alan ve yorucu bir iş olacaktı. Niha-
yet CR810 serisi hibrit kırıcıların üstün dizaynı sayesinde tüm 
bu zorluklar ortadan kaldırıldı ve üretim-işçilik kayıpları mini-
muma indirildi.

Madencilik sürekli değişen koşullara ayak uydurmayı gerekti-
ren çok zorlu bir iş dalıdır. Maden yataklarındaki varyasyonlar, 
ürün fiyatlarındaki uzun vadeli dalgalanmalar, piyasa talebin-
deki değişiklikler, üretim stratejisindeki yeni kararlar ve daha 
pek çok unsur madencilik firmalarının üretim proseslerinde 
çeşitli değişiklikler yapmasını gerektirebilir. Sandvik Hibrit Kı-
rıcılar, ayarlanabilen ürün açıklığı sayesinde üretim ekibinin bu 
değişiklikleri kolayca uygulamasını sağlar. Örneğin 35mm’ye 
kırma yapılan bir hibrit kırıcı uygulamasında, üretim ekibi 50 
mm’ye kırmak yönünde karar değiştirirse bu değişiklik çok kısa 
zamanda operatör panelinden yapılabilir. Bu açıdan bakıldığın-
da hibrit kırıcıların sağladığı esneklik proses ekibinin en büyük 
yardımcısı olmaktadır.  
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Dayanıklılık ve Bakım Kolaylığı
Özel durumlar haricinde Sandvik hibrit 
kırıcılar kayış kasnak sistemi ile tahrik 
edilmektedir. Kasnak üzerinde bulu-
nan ağırlıkların sebep olduğu atalet 
sayesinde, kırma yüzeyinden şafta uy-
gulanan tepki kuvveti sönümlenmek-
tedir. Bu sayede redüktör aracılığıyla 
doğrudan tahrik edilen kırıcılarda ani 
yük binmesi durumunda görülebilen 
şaft kesme problemi ortadan kaldırıl-
maktadır. 

Sandvik hibrit kırıcılar özel şaft tasarı-
mı sayesinde; astar sabitleme civatası 
doğrudan şafta değil, şafttaki oluk üze-
rine yerleştirilen kama delikerine geçi-
rilmektedir. Dolayısıyla şaftın bütünlü-
ğü korunmaktadır ve üzerinde cıvata 
sabitleme delikleri olan tasarımın ak-
sine şaft kesme problemi yine ortadan 
kaldırılmış olmaktadır. Bu sayede daha 
kalın şaftların kullanılmasının önüne geçilmiştir. Aksi takdirde 
kırıcı daha ağır olacaktır; dolayısıyla nakliye ve inşaat maliyet-
leri çok daha yüksek olacaktır ve hepsinden de önemlisi kırıcı 
daha fazla güç çekecektir.

CR810 hibrit kırıcılar, Sandvik mühendisleri tarafından mini-
mum bakım işçiliği ve bakım maliyetleri gerektirecek şekilde 
tasarlanmıştır. Kolayca değiştirilebilen kırma dişleri sayesinde 
kırma segnentlerinin ömrü uzatılmıştır. Kırma segmentlerinin 
değişimi ise son derece kolay, güvenli ve bütçe dostudur. 

Bunları Biliyor muydunuz?
 • Sandvik hibrit kırıcılar yer altı uygulamaları için talep doğ-

rultusunda alevsızdırmaz olarak donatılabilirler.
 • Sandvik hibrit kırıcılar ortam koşullarının çok soğuk olduğu 

bölgelerdeki uygulamalar için özel yalıtım malzemeleri ile 
kaplanabilirler.

 • Sandvik Madencilik Türkiye, ülkemizde çok gelişmiş servis 
imkanlarına sahiptir ve lokal bir firma olarak müşteri sorun-
larına çok hızlı cevap verebilmektedir. 

1

2

3

4 5

6

1: Hidrolik Sistem
2: Kırma Segmenti
3: Kayış-Kasnak Sistemi
4: Akışkan Kaplin
5: Dişli Sistemi
6: Elektrik Motoru

Kasnak ve kasnak üzerindeki ağırlıklar

Pick ve segment değişimi

Sandvik tasarımına özgü astar montajı sistemi



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

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

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

Madenciliğin Geleceğine doğru:
Bizimle! - This Way! :  sandvik.com/thisway
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Konveyör bantların transfer noktalarında etek lastiği (yanak 
lastiği) olarak yıllardır SBR kauçuk kullanılmaktadır. Aşın-
ma dayanımı ve nispeten düşük fiyatları ile bugüne kadar 
kauçuk etek lastikleri akılcı bir çözüm olarak görülmüştür.

Fakat malzeme biliminin gelişmesiyle bugün size artık çok daha geliş-
miş, aşınmaya karşı çok daha mukavim yenilikçi bir malzeme sunma 
şansına sahibiz.

Alternatif malzeme sunma gerekliliğimizin doğma noktasında ise 
yeni nesil hızlı konveyörler, 365 gün 24 saat çalışma zorunluluğu, 
azalan işçi sayıları ve yeni çevre anlayışı ile yeni verimlilik anlayışları 
yatmaktadır.

Size sunmuş olduğumuz yüksek performanslı poliüretan etek las-
tikleri bugün piyasada elde edilebilecek en ekonomik etek lastikleri 
olarak öne çıkmaktadır. Bu inceleme yazısında SBR kauçuğun, tabii 
kauçuğun ve poliüretanın sürtünme katsayıları, aşınma dayanımları 
ve kopma dayanımları karşılaştırılacaktır.

Üretim verimliliğini arttırmak, bakım maliyetlerini azaltmak ve çalışan 
sağlığını ve güvenliğini sağlamak günümüz tesislerinin öncelikli ko-
nuları arasında yer almaktadır. Etek lastikleri kullanmak konveyörlerin 
transfer noktalarındaki tozu azaltmak için en önemli elemandır. Üretim 
kaybına neden olmayan ve bakım ihtiyacını düşüren bir sızdırmazlık 
elemanı bulmak tesislerin performansına çok olumlu katkı yapacaktır.

Yani etek lastiğimizi aşınma dayanımı yüksek, sızdırmazlığı gereği gibi 
sağlayan bir sızdırmazlık malzemesi olarak kullanıp tesis performansı-
mızı arttırabiliriz. Çabuk aşınan etek lastiklerini değiştirmek veya sık sık 
ayarlamak büyük zaman gerektirir ve maliyet doğurur. Çok önemli bir 
diğer sorun ise arasından malzeme kaçıran aşınmış etek lastikleri yü-

zünden bandınızın ekseninden kaymasıdır. Daha uzun süre dayanan 
bir malzeme kullanarak duruş miktarınızı düşürebilirsiniz.

Üretim kapasitesi arttıkça, tesislerin 7 gün 24 saat çalışma zorunluluk-
ları doğmuştur. Örneğin pek çok endüstri kolunda uzun çalışma sü-
releri ve kısa bakım duruşları vardır. Çoğunlukla kauçuk etek lastikleri 
iki bakım arasındaki zamanı bile çıkartamazlar ve aşınırlar, döküntüye, 
tozumaya, merkezleme problemlerine ve rulo ile bantlarda prematü-
re bozukluklara neden olurlar.

Aslında endüstride kullanılan, aşınma mukavemeti çok gelişkin 
malzemeler vardır. Örneğin seramik veya ısıl işlem görmüş çelikler. 
Fakat bunlar etek malzemesi olarak kullanılamazlar çünkü banda 
temas etmemeleri gerekir.

En doğru yanak malzemesini seçmek için bir arayışa girdik. Seç-
tiğimiz 4 malzemenin incelenmesi ve deneyleri aşağıdaki gibidir.

Malzemeler:
 • SBR Kauçuk 60 Shore A
 • Tabii Kauçuk 60 Shore A
 • Linatex Tabii Kauçuk 60 Shore A
 • Argonics Polyurethane 69 Shore A

Test Sonuçları

Sürtünme
Bu üç testten en önemlisi etek lastiklerinin sürtünme katsayı-
larının ölçüldüğü testtir. Etek lastiği ve bantın sürtünmesinden 
doğan ısı ve aşındırıcı etki neticesinde bantlar prematüre bo-
zulma potansiyeli taşımaktadır. Bu durumda sürtünme katsayı-
sı (µ) ne kadar küçükse sonuç o kadar iyi olacaktır.

Transfer Noktaları İçin
Doğru Etek Lastiği
Uygulaması Nedir?

Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com
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Poliüretan numunemiz 4 testte de en düşük µ değerini vermiş-
tir. Poliüretanın sürtünme katsayısı SBR kauçuktan ortalama % 
64 daha küçüktür.

200 ve 300 psi ile yapılan deneylerin grafiği çizilmemiştir çün-
kü Linatex tabi kauçuk numunesi test sırasında oluşan yüksek 
sürtünme neticesinde soyularak parçalanmıştır.

Etek lastiği ve bant arasındaki sürtünmeyi düşürmek, etek las-
tiği aşınmalarını ve bant hasarlarını minimuma indirmek için 
yapılması gereken en önemli ve en etkili yaklaşımdır. Bantların, 
bazen, sadece etek lastiği bölümlerindeki aşınmadan dolayı 
değiştirilmek zorunda kaldıkları vakidir.

Bazı etek lastikleri pürüzlü bir yapıya sahiptir. Bu olumsuz özel-
lik tozun bant ve lastiğin temas yüzeyinde girmesine neden 
olur ki bunun sonucunda da bantta aşınma baş gösterir. Poliü-
retan etek lastikleri pürüzsüz bir yüzeye sahip olduklarında, bu 
olumsuz etki görülmez.

 • Kauçuğun yüksek sürtünmesi = Yüksek aşınma ve bant ha-
sarları

 • Poliüretanın düşük sürtünmesi ve pürüzsüzlüğü = Düşük 
aşınma ve az bant hasarı

Aşınma Dayanımı
Test Metodu: NBS Abrasion (ASTM D1630), bağımsız test la-
boratuvarı, ABD. Alttaki grafik Linatex tabii kauçuğun yüksek 
aşınma mukavemeti olduğunu gösteriyor fakat bu yüksek 
sürtünme katsayısı nedeni ile etek lastiği olarak kullanılması 
uygun değildir ve bu nedenle bir vaka incelemesinde kullanıl-
mamıştır.

Ayrıca grafik göstermektedir ki poliüretan numunenin aşınma 
dayanımı SBR’den % 326 daha iyidir.

Not: Bu deneyde bulunan sonuçlar malzemelerin gerçek aşın-
ma dayanımları ile karşılaştırılmamalıdır. Test sonuçları uygula-
ma alanı taklit edilerek oluşturulan deney ortamına aittir.

Kopma Mukavemeti
Test Metodu: Extensometer (strain gauge)

Aşağıdaki grafik, poliüretanın en yüksek kopma dayanımına 
sahip olduğunu gösteriyor.

Vaka İncelemesi
İnceleme Galdstone Operating Port Authority, Gladstone, QLD, 
Avustralya’da gerçekleştirilmiştir. 

Poliüretan etek malzemesinin performansını test etmek 
ve en yaygın kullanılan SBR kauçuğu ile karşılaştırmak için 
Avustralya’da bir kömür terminalinde deneme yapıldı. Test bö-
lümü olarak rıhtımdan gemiye kadar olan bölüm seçildi.

Conveyor 6B-6BX
Transfer noktası özellikleri: 6000 TPH, 5,2 m/s, 2400 mm bant 
genişliği.

Poliüretan etek Eylül 2008’de takılmıştı ve 2009 Haziran’ında 
sadece 1,5 mm aşınmıştı.

Sonuçlar
Yüksek aşınma mukavemeti ve düşük sürtünme katsayısı bir 
etek malzemesi için mükemmel bir kombinasyondur. Poliüre-
tan laboratuvarda ve sahada en iyi sonuçları verdi. Zorlu dene-
meler gösterdi ki; poliüretan SBR kauçuğuna nazaran 3 - 4  
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kat daha fazla aşınma mukavemetine sahip, gerçek uygulama-
lar için sürtünme katsayısı faktörünü de eklediğimiz zaman SBR 
kauçuğa nazaran 6 - 10 misli daha uzun süre hizmet verdiğini 
söyleyebiliriz. Bunun nedeni poliüretanın çok düşük sürtünme 
katsayısıdır.

Pek çok vaka incelemesi göstermiştir ki, konveyör hızı arttıkça 
kauçuk esaslı etek lastiklerinin aşınma hızı artmıştır.

Aşağıdaki tablo çeşitli malzemelerin koşullara göre uygunluğu-
nu göstermektedir. 

Fotoğraf 6: Fotoğrafta “İç Bükey” silgi lastiğimizin 
uygulaması görülmektedir. Mükemmel aşınma dayanımı, 
mükemmel performans, banta mükemmel uyumun yanı 
sıra nasıl kolay monte ve demonte edilebileceği ile ilgili 
de fikir sahibi olabilirsiniz...

Fotoğraf 7: “Yeşil Ördek”in bir diğer özelliği de 
mükemmel sızdırmazlıktır. Besleme noktalarında 
oluşan tozumaları engeller. Ayrıca aşırı yüklemeden 
kaynaklanan kaçışları da önler.

Fotoğraf 8: Arg. Poliüretan etek lastiklerinin bir 
diğer uygulaması.

Fotoğraf 5: Fotoğrafta “Yeşil Ördek” silgi lastiğimizin 
banta nasıl uyum sağladığı görülmektedir.

Fotoğraf 3: Sert etek lastiği kullanımının sonuçları 
fotoğrafta açıkça görülmektedir. Tahrik tamburunun 
üzerinden çekilmiş bu fotoğraf bize sert etek lastiği 
kullanımının başka bir olumsuz sonucunu daha göster-
mekte: Bant kenarlarında oluşan derin oyuklar, bandın 
doğru biçimde sıyırılmasını da engeller.

Uyarı: Fotoğrafta görülen tip sıyırıcılar, hiç bir şekilde 
tavsiye edilmemektedir. Bunun nedeni de fotoğrafta 
görülmektedir ki; bu tip tek parça poliüretan sıyırıcıların 
hem sıyırma kabiliyetleri sınırlıdır, hem de tek parça 
oldukları için ortaları çabuk aşınır ve çok kısa sürelerde 
değiştirilmeleri gerekir.

Fotoğraf  4: Resim üçe benzer başka bir fotoğraf.

Terminoloji
TPH: [ton/saat] olarak kapasite
N: [Newton] olarak kuvvet
Psi: [pound/inç kare] olarak basınç
µ: Sürtünme katsayısı
SBR: Stiren-Butadien Rubber (sentetik kauçuk cinsi)
m/s: [metre/saniye] olarak hız
ASTM: American Society for Testing Materials (Ameri-
kan Deney Derneği) 

Referanslar
1. Greg Case
2. Reglin
3. Chemtura
4. Neil Kinder

Fotoğraf 1: Klasik bir sorun; sert etek lastiği tarafından 
aşındırılmış bant yüzeyi. Kauçuğun tamamen aşındığı 
ve bezin ortaya çıktığı görülmektedir. Bilindiği üzere; 
bez ortaya çıktıktan sonra bandınız dış etkilere karşı 
tamamen savunmasız kalır. Bu görüntünün bir sonraki 
aşaması ise o bölgeden bandın yarılması olacaktır.

Fotoğraf 2: Fotoğrafta eski bantların kesilerek etek 
lastiği olarak kullanıldığı görülmektedir. Tutumlu 
bir davranış gibi görülen bu uygulama aslında çok 
pahalı sonuçlar doğurmaktadır. Sert ve bezli olan 
eski konveyör banttan etekler bedavadır ama çok 
pahalı olan bandınızın ömrünü çok kısa sürede 
bitirir.

Arg. Poliüretan Linatex Kauçuk Tabii Kauçuk SBR Kauçuk

Yüksek Aşınma 
Dayanımı?

EVET EVET HAYIR HAYIR

Düşük Sürtünme? EVET HAYIR HAYIR HAYIR

Hızlı Bantlar için 
Uygunluk?

EVET HAYIR HAYIR HAYIR

1

4

7

2

5

8

3

6
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Dünyadaki cevher rezerv tenörleri gittikçe düşerken bu emti-
alara olan talebin yükselmeye devam ettiği çok iyi bilinen bir 
gerçektir. Cevher yataklarının gittikçe kompleksleşmesi, bu 
nedenle maksimum metal kurtarma ve tenör eldesi için daha 
ince boyutlara öğütme ihtiyacı ortaya çıkmakta olması, özellik-
le öğütme teknolojisinde yeni gelişmelere ihtiyaç duyulmasına 
neden olmaktadır. Enerji verimliliği de bu gelişmeleri tetikleyen 
bir diğer önemli güç olmaktadır.

Yüksek Yoğunluklu Öğütme (High Intensity Grinding – HIG) de-
ğirmenleri, bu tip kompleks, ince taneli cevherlerin ekonomik 
olarak işlenmesini sağlamak üzere özel olarak tasarlanmışlardır. 
Bu teknoloji, 30 yıldan fazla zamandır biliniyor ve kullanılıyor 
olmasına rağmen HIG değirmenler, ancak günümüzde, yoğun 
test çalışmaları sonucunda, cevher zenginleştirme endüstrisin-
de kullanılmaya başlanmıştır. Bu değirmenlerin değişik proses-
lere kolaylıkla uyarlanabilmesi, geleneksel bilyalı değirmenlere 
göre % 40 - 50 daha az enerji kullanması gibi çeşitli faydaları 
onun çalışma esnekliğini ortaya koymaktadır (Şekil 1). 

Öğütme Verimi
Tipik bir HIG prosesi uygulamasında cevher bir ön koyulaştır-
ma siklonuna pompalanır. Siklon üst akımı, ürün özelliklerinin 
ve pülp yoğunluğunun daha iyi bir şekilde kontrol edilebilme-
si amacıyla değirmen çıkışı ürün ile birlikte bir tanka alınır. Alt 
akım ise su ile karıştırılarak optimum öğütme yoğunluğuna ge-
tirilir ve değirmene beslenir. Ürün, öğütme elemanları ve döner 
diskler sayesinde gerekli momentumun sağlandığı bir öğütme 
odasına girer ve burada bir seri statik diskin arasından karışarak 
geçer.

Akış yukarı doğru transfer edildikçe, ürün döner disklerin arasın-
dan ve kontra disklerle duvar astarlarının arasındaki boşluklar-
dan geçer (Şekil 2). Değirmenin dikey olarak yerleştirilmesi sa-
yesinde, sınıflandırma da öğütme prosesi süresince eş zamanlı 
olarak devam eder; iri parçalar değirmen iç kenarlarında daha 
uzun süre kalır ince partiküller ise yukarı taşınır. Proses tipik ola-
rak tek geçişlidir ve herhangi bir harici sınıflandırmaya gereksi-
nim duymaz. Öğütme elemanları düzgün olarak dağıldığından, 

En İnce Boyuta 
Yüksek Yoğunluklu ÖğütmeMattias Astholm

mattias.astholm@outotec.com

Bu yenilikçi ve benzersiz öğütme teknolojisi, özellikle günümüzün deği-
şen cevher yatakları için gelişmiş, enerji verimli, ince ve ultra ince öğüt-
me olanakları sağlar. Yeni kurulacak veya var olan tesisler için kapladığı 
küçük alandan dolayı çok uygundur. HIG teknolojisi, 5.000 kW’ la bugün 
piyasadaki en büyük kurulu güce sahip olan değirmenleri sunmaktadır.
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www.madencilik-turkiye.com
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cevher parçacıklarının maruz kaldığı etki sabit olur ve öğütme 
verimi önemli ölçüde artar.

Enerji Verimliliği
Yer çekimi kuvveti, operasyon süresince öğütme elemanını 
kompakt tutarak yüksek yoğunluğu, tanecikler arası temas ile 
verimliliği ve enerjinin bütün hacim boyunca düzenli olarak da-
ğılımını sağlar. Disk konfigürasyonu ve değirmenin iç geomet-
risi; iç sirkülasyon, sınıflandırma ve taneciklere verimli bir enerji 
transferi için optimize edilmiştir.

Çalışan En Büyük Endüstriyel Ünite
Bugün, 5.000 kW kurulu güç ile HIG değirmen piyasadaki en 
büyük ince öğütme ünitesidir. Bu teknoloji, değirmen çapını ve 
yüksekliğini ayarlayarak özel uygulamalar için öğütme elemanı
yükünün ve gerekli gücün optimize edilmesini sağlayabilir. 132 
ile 5.000 kW güç üretimine bağlı olarak, oda hacmi 400 ile 27 
500 litre arasında değişebilir. HIG değirmen, ticari olarak piyasa-
da bulunan 3.000 kW nın üzerinde ultra ince öğütme yapabilen 
tek değirmendir. Piyasada bugün 260’ın üzerinde HIG değir-
men devreye alınmış ve başarıyla çalışmaktadır.

Proses Verimliliğini Maksimize Eden Online Partikül 
Boyut Optimizasyonu
HIG değirmen, ürün inceliğini on-line olarak optimize eden 
benzersiz bir olanak sunmaktadır. HIG değirmenin önemli bir 
özelliği de, oldukça geniş bir mil devir aralığında enerji verimli-
liğinin sabit kalmasıdır. Şekil 3, üç değişik debide özgül öğütme 
enerjisi (SGE) ile ürün inceliği arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 
Her bir SGE noktası mil devrinin değiştirilmesi ile elde edilmiştir.
Geri beslemeli kontrol mantığı, partikül boyut dağılımının Ou-
totec PSI ile online olarak ölçülüp mil hızının ayarlanması ile 
ürün boyutunun sabit kalmasının sağlanması prensibine da-
yanmaktadır (Şekil 4). Buna ek olarak, ön koyulaştırma siklonu-
na beslenen malzemenin ölçülmesi ile değirmen mil devrinin 
ayarlanması da beslenen birim malzeme için hedeflenen enerji 
miktarına ulaşılmasını sağlar.

Kompakt ve Basit Kurulum
Yüksek güç ve dikey kurulumun faydası kapladığı alanın çok kü-
çük olmasıdır. Değirmenin üzerindeki bölüm küçük ve flanşlıdır, 
parçalı konstrüksiyon bakım için gerekli alan ihtiyacını azaltır. 
Üstten destekli-askılı düzeni, değirmenin altında ve yanlarında, 
bakımını ve içinin boşaltılmasını kolaylaştıran yeterli alan sağlar.

Gravite ile birlikte dahili hidroklasifiyer (sınıflandırıcı) öğütme 
küreciklerini geriye doğru iterek öğütme elemanlarının değir-
menden kaçmasını engeller ve sadece ince öğütülmüş cevherin 
değirmenden ayrılmasına izin verir.

Uyumluluk
Değirmen, değişen proses şartlarına gösterdiği üstün uyum ye-
teneği sayesinde çok değişik öğütme uygulamalarında kullanı-
labilmektedir.

HIG değirmenin genel kullanımdaki uygulaması konsantrelerin 
(manyetik, flotasyon vb.) tekrar öğütülmesidir. Bu tür proses üst 
akımları, tenör ve kalitedeki dalgalanmalar yüzünden önemli 
değişiklikler gösterir ve cevher mineralojisindeki bu değişiklik-
ler hedeflenen ürün inceliğine ulaşılmasını engeller.

HIG değirmende ise bu dalgalanmalar net enerjinin, değir- 

Şekil 1: Minimum enerji kullanımı

Şekil 2: Optimum öğütme şartları
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men mil devir kontrol edilmesiyle, korunduğu için engellenir. 
Ürün inceliği de mil hızının ve dolayısıyla güç girişinin ayar-
lanmasıyla kontrol edilir. Eğer şartlar kalıcı olarak değişip ope-
rasyon sınırları artık optimum olmaktan çıkmışsa, öğütme ele-
manlarının toplam hacminin değiştirilmesi, kürecik boyutu ve 
malzemesinin değiştirilmesiyle süreç tekrar optimum hale ge-
tirilebilir. Bunun için seramik veya çelik kürecikler kullanılabilir. 
Ultra ince öğütmede, tipik bir küreciğin çapı 1- 3 mm, daha kaba 
öğütmelerde ise 3 - 6 mm arasında değişmektedir.

Uzun Bakım Aralıkları
Değirmenin tamburu parçaları ve aşınma elemanları bakımın 
kolay ve hızlı yapılabilmesi için özel olarak tasarlanmışlardır. 
Gövde dikey olarak flanş bağlantılıdır, böylece merkezden iki 
parçaya ayrılarak bir ray sistemi üzerinde kolayca hareket etti-
rilebilir. Değirmenin içi açıldıktan sonra bütün diskler ve astar 
parçaları iki usta mekanikçi tarafından değiştirilebilir.

Disklerin aşınması diskin her tarafında aynıdır. Değirmenin alt 
taraflarında aşınma daha hızlı olur ve genel olarak en alttaki 
diskler komple disk seti yenilenmeden birkaç defa değiştirilmesi
gerekir. Disklerin tamamının değiştirilmesi için yedek bir mil bu-
lundurulması bir seçenek olabilir. Aşınma parçaları, uygulamaya 
bağlı olarak, poliüretan, sert metal kaplama veya doğal kauçuk-
la astarlanabilir.

HIG Değirmen Teslimat Kapsamı
HIG değirmenler şase bağlantılı olarak veya olmayarak teslim 
edilebilirler. Genel olarak var olan tesislere şase ile birlikte, yeni 
kurulacak tesislere ise konsantratör tesisine entegre edilecek
şekilde teslim edilirler.

HIG Değirmen Paketi Genellikle Şunları İçerir:
 • Ön koyulaştırma siklonu ve pompası
 • Besleme, karıştırma ve depolama 

tankları
 • Besleme pompası
 • Öğütme elemanı için eleman bes-

leme sistemleri
 • Motor ve tahrik üniteleri
 • Dişli kutusu ve yağlama sistemi
 • Bütün enstrümantasyonlar, kontrol-

ler ve motor kontrol merkezi
 • PLC kontrollü İnsan-Makine Ara-

yüzü (HMI) ile birlikte
 • Mühendislik

Özet
Bu yenilikçi ve benzersiz öğütme tek-
nolojisi, özellikle günümüzün deği-
şen cevher oluşumları için gelişmiş, 
enerji verimli, ince ve ultra ince öğüt-
me olanakları sağlar. Yeni kurulacak 
veya var olan tesisler için kapladığı 
küçük alandan dolayı çok uygundur. 
HIG teknolojisi, 5.000 kW’ la bugün pi-
yasadaki en büyük kurulu güce sahip 
olan değirmenleri sunmaktadır. 

  Daha fazla bilgi için:
  Fesa Filtre Ltd. 
  +90 (312) 490 44 90
  sales@fesa.com.tr | www.fesa.com.tr

Şekil 3: Sabit enerji verimliliği

Şekil 4: HIG değirmeni akım şeması



Dünya doğal kaynaklarının

Kullanımı
Cevher hazırlama ve metal işleme teknolojisinin küresel lideri olan 
Outotec, on yıllardır devrim niteliğinde teknolojiler geliştirmektedir. 
Firma aynı zamanda kimya endüstrisi, endüstriyel su arıtma ve alternatif 
enerji kaynaklarının kullanımı konularında yenilikçi çözümler sunmaktadır.

www.outotec.com
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Şeyl Gazı: Özellikleri,
Önemi ve Ekonomik Değeri

Doğal gazın son yıllarda tüm dünyada önemli bir 
ekonomik ve siyasal güç haline gelmesi, ülkemizi 
de enerji temininde yeni ve yerli kaynak arayışla-
rına yöneltmiştir. Rezerv bakımından yerli kaynak-

ların başında yer alan kömürde 2005 yılında Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar ile 
önemli rezerv artışları sağlanmıştır. 2005 yılına kadar yapılan 
çalışmalar ile 8,3 milyar ton linyit rezervi belirlenmiş olan ülke-
mizde yeni arama projeleri ile büyük rezerv artışı gerçekleşti-
rilmiş ve rezerv günümüzde 14 milyar tonu geçmiştir. MTA Ge-
nel Müdürlüğü’nün bu çalışmaları devam ederken derinlerde 
bulunan ve işletme güçlükleri söz konusu olan kömür yatakla-
rı için “kömürlerin gazlaştırılması” projeleri tartışılır olmuştur. 

Aynı dönemde enerji dünya-
sında gündeme gelen şeyl 
gazı (shale gas) ülkemizde 
kaya gazı adı altında konu-
şulmaya başlamıştır. Zaman 
zaman oil shale, shale oil ve 
shale gas kavramlarının ka-
rıştırıldığı bir dönemde kon-
vansiyonel olmayan (uncon-
ventional) enerji kaynakları 
içinde yer alan şeyl gazının 
özelliklerini ve önemini vur-
gulamak amacıyla bu yazı 
hazırlanmıştır.

Şeyl Gazı 
Doğal gaz olarak bilinen metan gazı; kömür, petrol ve doğal 
gazın ana bileşenini oluşturur. Kömür, petrol, doğal gaz gibi 

kaynaklar konvansiyonel (conventional) enerji kaynakları sı-
nıflamasında yer alır. Son yıllarda ülkemizde kömür ve bitümlü 
şeyl (oil shale) gibi yerli enerji kaynağı fosil yakıt arayışları sıra-
sında şeyl gazı da dünyadaki gelişmelere paralel olarak günde-
me gelmiştir. Konvansiyonel olmayan (unconventional) enerji 
kaynakları sınıflamasında yer alan ve ülkemizde kaya gazı ola-
rak da anılan şeyl gazı, adını içinde bulunduğu kayaç türünden 
almaktadır. Şeyl gazı, şeyl (shale) adı verilen kil, kuvars ve kalsit 
minerallerinden oluşan tortul kayacın içinde bulunan gazdır. 
Konvansiyonel doğal gaz yatakları kumtaşı gibi gözenekliliği 
ve geçirimliliği yüksek kayaçlar içinde bulunurken, şeyl gazı gö-
zenekliliği az, geçirimliliği ise yok denecek kadar az olan şeyl 
içinde bulunmaktadır (Şekil 1). 

Dr. İlker Şengüler
MTA Genel Müdürlüğü, 
Enerji Ham. Etüt ve Ara. Dair. Başk.
ilker@mta.gov.tr

      Önümüzdeki 
beş yıl içinde tüm 
dünyada yeni şeyl 
gazı rezervleri 
belirleneceğinden, 
küresel enerji 
denklemi 
değişecektir

Makale
www.madencilik-turkiye.com

Şekil 1: Şeyl tabakalarının mostrada görünümü
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Şekil 2: Doğal gaz kaynaklarının şematik görünümü (EIA)

Bileşenlerine göre şeylleri dört grupta toplamak mümkündür. 
Bunlar;

Karbonatlı Şeyller: Bol miktarda kalsit 
içeren dağınık olarak veya belirli sevi-
yelerde zenginleşmiş organik madde 
bulunduran kayaçlardır. 

Organik Maddece Zengin Şeyller: % 
5-15 kadar organik madde içeren, koyu 
gri, siyah arasında renge sahip olan ve 
içinde pirit bulunan kayaçlardır. 

Silisli Şeyller: % 85’e ulaşan oranda 
yüksek silis içeriğine sahip olan demi-
roksit, karbonat, glokonit ve koyu renk-
li organik madde içeren kayaçlardır.

Karbonlu Şeyller: Tabaka silikatları ile 
karbonca zenginleşmiş kömürleşmiş 
bitkisel malzeme içeren kayaçlardır.  

Genellikle gri, koyu gri ve siyah renk-
lerde olan şeyllerde, şeyl gazı üretimi 
için gerekli parametreler şöyle özetle-
nebilir: 

 • Toplam organik karbon 
      (TOC)  >  % 2
 • Olgunlaşma derecesi (vitrinit yansıması) 

Ro  >  1,1 
 • Kil içeriği düşük
 • Kuvars ve karbonat içeriği yüksek
 • Çift yönlü basınç dağılımı
 • “Over pressure” zon 
 • Type II kerogen 
 • Yeterince gömülme 

Konvansiyonel olmayan enerji kaynak-
ları içinde şeyl gazı ile birlikte sıkı kum-

taşı (tight sandstone) ve kömür kökenli gaz (coalbed methane) 
da yer almaktadır (Şekil 2).

Bütün dünyada petrol ve doğal gazdan kaynaklanan sıkıntılar, 
petrol ve doğal gaz oluşturmuş kayaların bünyesindeki gazın 
üretilebilirliğini gündeme getirmiştir. Ancak bütün şeyller, şeyl 
gazı içermez. Bu kayaların belirli oranda organik madde içerme-
si ve yeterli olgunluğa ulaşmış olması gerekir. Petrol ve doğal 
gaz, oluştuğu ana kayayı terk ederek farklı kayaçlar içerisine 
yerleşir. Ancak bu göç sırasında oluşan petrol veya doğal gazın 
bir bölümü ana kayada kalır. Sözü edilen şeyl gazı oluştuğu ana 
kayayı terk etmeyen ve oluştuğu kayacın gözeneklerinde kalan 
petrolden elde edilen gazdır. 

20. yüzyılın ortalarından bu yana bilinen kaya gazının alternatif 
bir enerji kaynağı olarak gündeme gelmesinin ana nedeni, kon-
vansiyonel doğal gazın stratejik öneminden dolayı dünyada ya-
rattığı krizler yanında günümüzde şeyl gazı eldesinin geçmişe 
göre daha ekonomik düzeyde yapılabilir olmasıdır. Ana kaya 
doğal haliyle geçirgen olmadığından gaz üretimine elverişli  

Şekil 3: Şeyl gazı üretimi amacıyla yapılan sondaj ve çatlatma
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değildir. Bu kayacın öncelikle hapsettiği gazı serbest bırakacak 
duruma getirilmesi, kayaç içerisinde bir geçirgenlik sağlanması 
gerekmektedir. Bu amaçla ilgili formasyona ulaşacak sondajlar 
yapılır. Bu sondajların formasyon içerisinde yatay olarak de-
vam ettirilmesi, birim içerisinde yapılacak çatlatmanın daha 
geniş alanlarda etkin olmasını ve dolayısıyla elde edilecek ga-
zın artmasını sağlar (Şekil 3).  Çatlakları açık tutarak gaz akışını 
sağlamak için kum taneleri kullanılır. Çatlatma operasyonunun 
maliyeti kuyu derinliğine ve formasyon basıncına göre değişir. 
Kuyular arasındaki uzaklık ne kadar az olursa formasyondan 
elde edilecek gaz miktarı o kadar artar.

Dünyada Şeyl Gazı
Şeyl gazı kaynaklarının varlığı uzun yıllar öncesinden bilinmesi-
ne rağmen endüstriyel olarak düşünülmesi konvansiyonel do-
ğal gaz sahalarındaki üretim düşüşleri ile petrol ve doğal gaz fi-
yatlarındaki yükselişe bağlı olarak gelişmiştir. Bunların yanında 
özellikle son yıllarda petrol ve doğal gazın stratejik öneminin 
artması da rol oynamıştır.
 
İlk şeyl gazı üretimi, Amerika Birleşik Devletleri, New York eyale-
tinde 1821 yılında gerçekleştirilmiş ve 1970 yılında endüstriyel 
ölçekte üretim sağlanmıştır. Konvansiyonel kaynakların mali-
yetlerinin göreceli olarak uygun olması nedeniyle şeyl gazı üre-
timine devam edilmemiş, ancak 2000’li yıllardan sonra ekono-
mik olması nedeniyle şeyl gazı üretimi gerçekleşmiştir. 2010 yılı 
sonu itibariyle, dünyada açılan toplam 15.467 kuyunun sadece 
on binde beşi Kuzey Amerika dışında kazılmıştır. Bu olgu, şeyl 

gazı üretim teknolojisinin Amerika Kıtası dışında ne kadar yeni 
bir teknoloji olduğunu göstermektedir. Bu faaliyetler sonucun-
da, 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde doğal gaz fiyat-
ları % 35 oranında düşmüş ve ülke doğal gaz ihraç edebilecek 
konuma ulaşmıştır. 2009 yılı itibariyle, Kuzey Amerika kıtasında 
yedi bölgede, 146 trilyon m3 yerinde, üretilebilir düzeyde ise 
20 trilyon m3 şeyl gazı ve sıkı kumtaşı (tight sandstone) rezervi 
tespit edilmiştir. ABD’de en yoğun çalışılan Teksas eyaletindeki 
Barnet şeyllerinde 2010 yılı üretimi 51 milyar m3 olarak gerçek-
leşmiştir (Şekil 4).

Amerika’da 1996 yılında 8,5 milyar m3 şeyl gazı üretimi yapılır-
ken, bu miktar 2006 yılında 31 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. 
Diğer bir deyimle 2006 yılında Amerika’nın toplam doğalgaz 
üretiminin % 5,9’u şeyl gazından sağlanmıştır. Yapılan projek-
siyonlar 2020 yılında Amerika’nın toplam doğalgaz üretiminin 
yarısının şeyl gazından sağlanacağını göstermektedir.

Konvansiyonel olmayan kaynakların belirlenmesine, dik arama 
kuyularında elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile başlan-
maktadır. Uzun soluklu bir çalışma dönemi sonunda gaz potan-
siyeline sahip olduğu belirlenen seviyelerde yatay sondajlar ya-
pılmaktadır. Bu seviyelerde yüksek basınçlı % 99 oranında kum 
ve su karışımı kullanılarak dikey çatlaklar oluşturulmakta ve 
petrol ve doğal gazın kuyuya akışı sağlanmaktadır. Potansiyeli 
belirlenen alanlarda tek bir noktadan 20 - 30 adet yatay kuyu 
açmak mümkün olabilmektedir. Konvansiyonel olmayan kay-
nakların aranması, üretime geçmesi ve ekonomiye kazan- 

Şekil 4: Dünyada şeyl gazı potansiyeline sahip ülkeler ve bölgeleri (EIA)
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dırılması sürecinde büyük ölçüde istihdam da sağlanmaktadır. 
Örneğin ABD’de Teksas eyaletinde bu amaçla yapılan çalışma-
larda yaklaşık 12.000 kişiye iş imkanı sağlanmıştır. 

Şeyl içerisinde hidrolik çatlatma (hydraulic fracturing) yapıla-
rak gaz çıkışının sağlanması ve bu esnada çok az da olsa bazı 
kimyasallar içeren su kullanılması, şeyl gazı üretiminde çevre 
sorunlarını gündeme getirmiştir. ABD’de hidrolik çatlatma sıra-
sında kullanılan suyun yer altı suyuna olumsuz etkisini araştıran 
birçok çalışma yapılmıştır. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü 
tarafından 2011 yılında yapılan bir araştırmada, şeyl gazı eldesi-
nin çevresel etkilerinin yönetilebilir düzeyde olduğu sonucuna 
varılmıştır.

Günümüzde Avrupa’da herhangi bir ülkede şeyl gazı üretimi 
yoktur. Norveç şirketi Statoil, Amerika’da Marcellus Formasyo-
nunda şeyl gazı üretimi amacıyla ortaklık kurmuş ve burada 
kazanacağı deneyimi Avrupa’da şeyl gazı üretiminde kulla-
nacağını belirtmiştir. Benzer yaklaşım ile Gazprom da girişim-
lerde bulunmuştur. Exxon Mobil Aşağı Saksonya bölgesinde 
750.000 hektar genişliğinde bir bölgede 2009 yılında şeyl gazı 
üretimi amacıyla çalışmalara başlamıştır. Yine Exxon Mobil 
Macaristan’da şeyl gazı üretimi amacıyla 2009 yılında 5 kuyu 
tamamlamıştır. Cocono Phillips firması Polonya’da şeyl gazı üre-
timine yönelik önemli çalışmaların tamamlandığını ve deneme 

üretimine geçileceğini, Shell Oil firması da İsveç’te şeyl gazı ça-
lışmalarına başlanacağını bildirmiştir.

Dünyada geniş alanlarda şeyl gazı potansiyelinin varlığı tahmin 
edilmektedir. Henüz ABD dışında şeyl gazı arama ve üretim fa-
aliyetlerine yeni yeni başlandığından gerçek potansiyel eski ça-
lışmalara dayanan tahminlerin ötesine geçememektedir. Ancak 
Rusya, Çin, Avustralya, Endonezya, Afrika, Orta Doğu, Güney 
Amerika, Ukrayna, Polonya, Hindistan, Kazakistan, Azerbaycan 
ve Türkiye gibi ülkelerin önemli şeyl gazı potansiyeline sahip 
olduğu düşünülmektedir.

Türkiye’de Şeyl Gazı
Ülkemizde şeyl gazı potansiyeline sahip alanların başında Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi ve Trakya Bölgesi yer almakta olup 
Güneydoğu Anadolu’da Dadaş Formasyonunda ve Trakya 
Havzası’nda Mezardere Formasyonunda ön çalışmalar yapıl-
mıştır (Şekil 5). Her iki bölgede tahmin edilen yerinde şeyl ve 
sıkı kumtaşlarında yer alan gaz rezervinin 13 trilyon m3 olduğu 
belirtilmektedir. Bu rezervin üretilebilir miktarının ise, ABD’deki 
kurtarım oranları dikkate alınarak bir hesaplama yapıldığın-
da 1,8 trilyon m3 civarında olduğu çeşitli kaynaklarda tahmini 
olarak verilmektedir. Ülkemizin 2011 yılı doğal gaz tüketiminin 
43,8 milyar m3 olduğu düşünülürse bu rezervin bugünkü tü-
ketim miktarı ile ülkemizin 40 yıllık ihtiyacını karşılayacak         

Şekil 5: Türkiye’nin önemli şeyl gazı potansiyel alanları (EIA)
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düzeyde olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunların dışında Kuzey-
doğu Anadolu Bölgesi, Toroslar ve Tuz Gölü civarı potansiyel 
alanlar olarak gösterilmektedir (TPJD). Kaynaklara göre elektrik 
üretimi için yapılan projeksiyonlar, doğal gaz kullanımında artış 
olacağını göstermektedir (Şekil 6). Bu olgu dikkate alındığında 
şeyl gazının ülkemiz için ne kadar önemli olduğu bir kez daha 
ortaya çıkmaktadır (Şengüler, 2012).

Sonuçlar
 • Texas eyaletinde 1981 yılında George T. Mitchell tarafından 

uygulanan şeyl gazı üretim yöntemi zaman içerisinde geliş-
tirilerek bugün konvansiyonel doğal gaz üretimi maliyetleri 
ile rekabet edecek düzeye gelmiştir.

 • Gaz içeren şeyl tabakalarında hidrolik çatlatma yöntemiyle 
oluşturulan çatlaklardan sağlanan gaz miktarında her bir ku-
yudan 20 - 30 yıl üretim yapılabilecek teknolojiye ulaşılmıştır.

 • Şeyl gazı üretiminde önemli birikime ve teknolojiye sahip 
olan Amerika’nın, aynı zamanda büyük şeyl gazı potansiye-
line sahip olması dünyada enerji dengelerinin değişebilece-
ğini işaret etmektedir.

 • Amerika ve Kanada’nın şeyl gazı üretimini artırması, kon-
vansiyonel doğal gaz üretimi yaparak dünyada söz sahibi 
olan ülkelerin durumunu değiştirecektir. 

 • Şeyl gazı potansiyeli konusunda Amerika ve Kanada dışında 
yeterli bilgiler bulunmamaktadır ancak önümüzdeki beş yıl 
içinde tüm dünyada yeni rezervler belirleneceğinden küre-
sel enerji denklemi değişecektir.

 • Bugünkü potansiyelleri dikkate alındığında Polonya, Alman-

ya, İsveç, Fransa, Çin ve Hindistan’da önemli rezervler bek-
lenmektedir.

 • Şeyl gazı rezervine sahip ülkelerde de üretim teknolojileri 
geliştirilebileceğinden, şeyl gazı kullanımı önümüzdeki 20 
yıl içerisinde büyük artış gösterecektir.

 • Amerika’dan sonra Avrupa, Çin ve Hindistan’da da üretime ge-
çilmesi ile doğal gaz arz kaynaklarında büyük artış olacağı ve 
dolayısıyla doğal gaz fiyatlarının düşeceği öngörülmektedir.

 • Çin’in önemli şeyl gazı potansiyeline sahip olması, ülkede 
doğal gaz kullanımının artması ile atmosfere salınan kar-
bon emisyonlarının azalmasında önemli rol oynayacağı 
beklenmektedir.

 • Bu olgu dikkate alınarak Amerika ile Çin arasında bir mutaba-
kat imzalanmış ve Çin’e şeyl gazı üretimi konusunda her türlü 
teknik desteğin verileceği taahhüdünde bulunulmuştur.

 • Günümüzde sahip oldukları zengin doğal gaz yatakları ne-
deniyle uluslararası ilişkilerde yaşanan dayatmalar seçenek-
lerin artması ile azalacaktır. 

Bu makale, MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni’nin 13. 
sayısında yer alan “Şeyl Gazı ve Ekonomik Değeri” isimli maka-
leden, yazar tarafından değişiklik yapılarak dergimize gönde-
rilmiştir.

Kaynaklar
1. Advanced Resources International, EIA US Energy Information Administration, 2011.
2. http://geology.com/energy/world-shale-gas/2011.
3. TPJD, Türkiye Petrol Jeologları Derneği Basın Açıklaması, 2012.
4. Şengüler, İ., 2012, Şeyl Gazı  ve Ekonomik Değeri, MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, 

13, 44-48, Ankara.

Şekil 6: Kaynaklara Göre Elektrik Üretimi (1990-2035) (trilyon kWh/yıl)
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Küresel ekonomide devam eden durgunluk, Avrupa 
ülkelerinin yılı küçülme ile kapatması ve diğer çeşitli 
etkilere rağmen 2012 yılında Türkiye’nin ihracatının 
151,86 milyar USD’ye ulaşması gerçekten önemli bir 

başarı. Bu başarı içerisinde maden ihracatının da istikrarlı bir 
şekilde artmış olması takdir edilmesi gereken bir durum. Çün-
kü, 2012 yılının ortalarında sektörümüz için başlayan sıkıntılı 
sürece rağmen 2012 yılı maden ihracatında % 8,23 gibi önem-
li bir artış kaydedilerek 4,18 milyar USD ihracat gerçekleştiril-
di. 2013 yılında ise maden sektörünün toplam ihracatının 4,5 
milyar USD’ye çıkması hedefleniyor. Ayrıca Hükümetin 2023 
hedefleri çerçevesinde maden ihracatımızın 15 milyar USD’ye 
yükselmesi öngörülüyor. 

Sektör, yaşanan zorluklara rağmen ihracatını arttırarak ülke 
ekonomisine katkısını her geçen gün arttırmaya devam ediyor. 
Tabi gönül ister ki cevher ihracatının artması yerine üretilen 
cevher ülkemiz sınırları içerisinde işlensin, elde edilen ürün ve 
uç ürünler ihraç edilsin. Ancak bu konuda maalesef halen ge-
rekli olan noktada değiliz. 

Özellikle metalik maden cevherlerinin uç ürünlere dönüştürül-
mesi sürecinde yapılması gereken yatırımların çok ciddi boyut-
lara ulaştığını biliyoruz. Ayrıca bir yatırım yapıldığında, kurulan 
tesislerin uzun yıllar boyunca hammadde ile beslenmesi ihtiya-
cı da bulunmaktadır. Ülkemizdeki metalik maden yataklarının 
ise şimdilik bilinen kapasite-
lerinin çok büyük olmamasın-
dan dolayı, bir tesisi düzenli 
olarak besleyemeyecek olması 
ve hammaddeleri ürüne dö-
nüştürecek tesislerin yatırım 
maliyetlerinin büyüklüğü, bu 
tür tesislerin kurulmasına en-
gel olmaktadır. 

Buna bağlı olarak, derin maden aramaları yapmadığımız ve 
uluslararası standartlarda kanıtlanmış maden rezervlerine sahip 
olamadığımız sürece, kurulacak bir tesise düzenli hammadde 
sağlanamayacak, gereken maddi kaynak sağlansa bile ham-
madde bulunamadığı sürece ürün ve uç ürün elde edilebilecek 
tesislerin kurulması mümkün olamayacaktır. Bu yüzden öyle gö-
rünüyor ki bir süre daha sadece maden üretimine odaklanarak 
sadece cevher ihracatımız ile övünmek durumunda kalacağız.

Maden İhracatında 2012
2012 yılındaki 4,18 milyar USD’lik maden ürünleri ihracatında 
ürün grupları bazında ilk sırada 953 milyon USD ile işlenmiş 
doğal taşlar yer aldı. 950 milyon USD ile ikinci sırada yer bu-
lan blok mermer-traverten ürünlerini, 457 milyon USD ile bakır 
cevherleri izledi. Dördüncü sırada 419 milyon USD ile yer alan 
krom cevherlerini de 190 milyon USD çinko cevherleri takip 
etti. Bakır cevherinde önceki yıllara göre yaşanan artış ise dik-
kat çekici oldu. 

2012 yılında doğal taş ihracatımızda % 14 oranında artış yaşan-
ması sektör adına sevindirici bir gelişme olarak kabul ediliyor. 
Doğal taş sektörünün ihracatı 1,9 milyar USD olarak gerçekleşti. 
Doğal taş sektöründe Suudi Arabistan’a gerçekleştirilen ihraca-
tın % 38 oranında artması da önemli başarı oldu. 2013 yılında 
doğal taş sektöründeki ihracat hedefi 2,2 milyar USD olarak be-
lirlenmiş durumda.

Maden Sektörünün 2012 Yılı 
İhracat Rakamlarının 
Değerlendirilmesi
Türkiye’nin 2012 yılı toplam ihracatında 151,86 milyar USD ile bu yıl da 
bir rekora imza atıldı. Önceki yıla göre % 12,57 oranında artan toplam 
ihracattan % 2,8 pay alan madencilik sektörü de, 2011’e göre % 8,23 artış 
kaydederek 4,18 milyar USD ihracat gerçekleştirdi. Bugüne kadar kayde-
dilen en yüksek ihracat rakamına ulaşılan sektörümüzde 2013 yılı hedefi 
olarak ise % 7,65 artışla 4,5 milyar USD öngörülüyor.

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Toplam İhracat 
(x 1.000 USD)

73.444.821 85.774.644 105.964.665 132.027.195 102.142.612 113.883.219 134.571.338 151.860.846

Maden İhracatı
(x 1.000 USD)

1.525.094 2.080.486 2.715.825 3.241.019 2.508.609 3.657.431 3.876.383 4.181.381

Madencilik İhr. 
Türkiye Toplam İhr. 
İçindeki Payı (%)

2,0 2,4 2,5 2,4 2,4 3,2 2,9 2,8

Tablo 1: Türkiye Genel İhracatı ile Maden Sektörü İhracatının Karşılaştırması

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com



Tablo 2: Ana Mal Grubu Bazında Maden İhracatı (2010 - 2011 - 2012 Karşılaştırması)

2010 2011 2012
Değişim

(2011-2012)

Değer 
(milyon USD)

Değer  
(milyon USD)

Değer 
(milyon USD)

Fark 
(milyon USD)

Doğal Taşlar 1.561 1.674 1.903 % 13,7

Metalik Cevherler 1.303 1.265 1.412 % 11,4

Endüstriyel Mineraller 590 701 664 % -5,3

Ferro Alyajlar ve Diğer 
Maden Ürünleri

202 223 202 % -9,8

Maden Sektör Toplamı 3.657 3.863 4.181 % 8,2

2012 İhracat ortamında en dikkat çeken gelişme ise doğal taş 
ithalatına kota uygulayan Hindistan’a yapılan ihracattaki artış 
oldu. Yıl içerisinde Hindistan’ın doğal taş kotalarını kaldırması 
veya yükseltilmesi için İMİB ve Ekonomi Bakanlığı tarafından 
yürütülen çalışmalar olumlu sonuçlanarak Hindistan tarafından 
uygulanan ithalat kotası 300 bin tondan önce 500 bine sonra 
600 bin tona çıkarıldı. Hindistan, 2013 yılında da önemli hedef 
pazarlardan birisi olarak görülüyor. 

Madencilik sektörünün toplam ihracatından en yüksek payı ise 
% 43 ile Çin aldı. Çin’e yapılan ihracat, 2011 yılına göre % 20,7 
oranında artarak 1,8 milyar USD’ye ulaştı. Doğal taş ihracatında 
ilk 5 ülke ise sırasıyla Çin, ABD, Irak, Suudi Arabistan ve Hindis-
tan oldu.

Ülkemizin 2023 yılı ihracat hedefi olan 500 milyar USD içerisin-
de maden sektörünün doğrudan ihracat hedefi 15 milyar USD 
olsa bile, maden ürünlerinin kullanıldığı sanayi sektörlerinin 
ihracatı da değerlendirildiğinde sektörün 2023 yılında ekono-
miye katkısının 70 ila 90 milyar USD seviyelerinde olması bek-
leniyor.

Ürün Bazında Değerlendirme
2012 yılının maden ihracatı ana mal grubu bazında incelendi-
ğinde en fazla ihraç edilen maden ürün grubu olan doğal taşlar 
miktarda 7,9 milyon ton ve değerde 1,9 milyar dolarla ilk sırada 

yer aldı. Doğal taşları; miktarda 4,6 milyon ton ve değerde 1,4 
milyar USD ile metalik cevherler, 7,8 milyon ton ve 663,8 milyon 
USD ile endüstriyel mineraller, 165 bin ton ve 202 milyon USD 
ile ferro alyajlar ile diğer ürünlerin ihracatı takip etti. 

Ülkemizin doğal taş madenciliği potansiyeli göz önüne alındı-
ğında doğal taş ihracatındaki artış normal karşılanırken, metalik 
maden ihracatındaki artış ise dikkat çekici olmuştur. Bu yükselişte 
bakır ve kurşun cevheri ihracatındaki artışların önemli payı bulun-
maktadır. Krom cevheri ihracatında ise düşük seyreden fiyatlarla 
ilişkilendirilebilecek miktarda bir düşüş yaşanmıştır. Diğer tüm 
mal gruplarında yaşanan değişimi Tablo 3’te görebilirsiniz. 
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Tüm maden ürünleri ülke bazında değerlendirildiğinde, 1,8 
milyar USD ile en yüksek ihracat, önceki yıllarda olduğu gibi 
Çin’e gerçekleştirildi. İhracat yapılan ülkelerde ikinci sırayı ABD, 
üçüncü sırayı ise İtalya aldı. İlk 20 ülke geçen yıl ile kıyaslandı-
ğında Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Hindistan, İsveç, 
Tayvan, Irak ve Çin’e önemli ihracat artışı yaşanırken, Bulgaris-
tan ve Hollanda’ya ihracat önemli oranda azaldı (Tablo 4). 

Ocak - Aralık 2012 Değer
Aynı Ülkeye 2011’de Yapılan İhracatla 

Kıyaslama

Ülke  (USD) %

1 Çin Halk Cumhuriyeti 1.818.242 20,7

2 Birleşik Devletler 329.354 6,8

3 Hindistan 132.690 28,2

4 İtalya 122.211 1,1

5 Irak 119.372 20,7

6 Belçika 118.143 14,3

7 Rusya Federasyonu 106.799 11,2

8 Suudi Arabistan 96.215 35,1

9 İspanya 73.836 -7,1

10 Almanya 70.976 -11,2

11 İsveç 68.309 23,7

12 İsrail 61.192 13,2

13 Avusturya 59.770 -10,9

14 Birleşik Krallık 57.924 -7,0

15 Tayvan 54.034 24,1

16 Birleşik Arap Emirlikleri 49.355 34,5

17 Fransa 47.674 -8,8

18 Kanada 47.495 -4,8

19 Hollanda 40.868 -37,4

20 Bulgaristan 36.592 -52,2

Tablo 4: Maden İhracatında İlk 20 Sırada Yer Alan Ülkelere 2012 Yılı İhracatımız

 2011 2012 Değişim

MAL GRUBU Tutar (USD) Tutar (USD) %

Tuz 29.071.163 9.383.414 -67,72

Kavrulmamış Demir Piritleri 959 5.700 494,66

Kükürt 10.843.657 11.251.176 3,76

Grafit 1.064.417 1.045.415 -1,79

Kuvars, Kuvarsit 37.961.662 42.736.894 12,58

Kaolin Ve Kaolinli Killer 3.094.388 3.689.806 19,24

Bentonit 35.598.112 37.839.301 6,30

Diğer Killer 4.391.684 4.537.391 3,32

Tabii Kalsiyum Fosfatlar 254.945 204.866 -19,64

Barit, Witherit 17.122.530 21.841.754 27,56

Silisli Fosil Unları, Silisli Toprakları 1.987.787 2.361.666 18,81

Pomza 8.706.521 7.559.348 -13,18

Zımpara Ve Diğer Tabii Aşındırıcılar 3.193.694 3.449.975 8,02

Dolomit 2.648.540 2.584.318 -2,42

Manyezit 91.198.156 83.148.333 -8,83

Alçı Taşı, Alçılar 68.660.635 72.352.775 5,38

Amyant 525 371 -29,28

Mika 342.875 352.859 2,91

Tabii Steatit,Talk 1.058.176 1.016.300 -3,96

Tabii Kriolit Ve Siolit 475.567 76.538 -83,91

Tabii Boratlar Ve Konsantreleri 204.692.805 182.779.789 -10,71

Feldspat 134.436.886 135.859.572 1,06

Perlit 17.591.837 21.490.750 22,16

Tabii Magnezyum Sülfatlar 2.603 0 -100,00

Toprak Boyalar ve Mikalı Tabii Demir Oks 187.271 159.388 -14,89

Lüle Taşı 2.111 60.159 2.749,83

Sölestin 130.536 10.785 -91,74

Diğer Mineral Maddeler 28.213.476 17.992.612 -36,23

Demir Cevherleri 29.744.686 32.172.624 8,16

Manganez Cevherleri 15.812.735 16.393.520 3,67

Bakır Cevherleri 371.760.804 457.492.420 23,06

Nikel Cevherleri 16.724.900 13.929.150 -16,72

Kobalt Cevherleri 574.967 242 -99,96

Alüminyum Cevherleri 5.146.959 5.400.296 4,92

Kurşun Cevherleri 88.834.308 138.058.339 55,41

Çinko Cevherleri 202.647.088 189.776.416 -6,35

Krom Cevherleri 467.731.323 418.752.783 -10,47

Molibden Cevherleri 1.334.089 0 -100,00

Tungsten, Uranyum, Toryum ve Titanyum 
Cevherleri

545.443 63.960 -88,27

Zirkonyum, Niobyum, Tantalyum, 
Vanadyum Cevher.

74.003 103.442 39,78

Kıymetli Metal Cevh.(Altın, Gümüş, 
Platin)

557.106 63.834.171 11.358,17

Antimuan Cevherleri 26.312.929 19.322.292 -26,57

Kalay Cevherleri 138.306 16.278 -88,23

Diğer Metalik Cevhr. 240 2.300.819 960.295,21

Granüle Curuf Ve Döküntüler 33.466.766 37.526.404 12,13

Metal Kül Ve Kalıntıları 6.077.927 10.123.224 66,56

Diğer Cüruf ve Küller 107.856 388.390 260,10

Mineral Yakıtlar 6.570.811 7.149.882 8,81

Doğal Ve Yapay Aşındırıcı Toz, Kauçuk 32.880.160 36.193.052 10,08

Cüruf Yünü; Kaya Yünü; vb Mineral 
Yünler; Genleşt. Mineral Mad.

8.410.899 9.469.873 12,59

 2011 2012 Değişim

MAL GRUBU Tutar (USD) Tutar (USD) %

İşlenmiş Mika Ve Mikadan Eşya 414.665 673.600 62,44

Diğer Taş Ve Minerallerden Eşya 35.889.990 30.778.572 -14,24

Ferro Krom 110.842.615 112.887.450 1,84

Diğer Ferro Alaşımlar 23.164.195 11.020.381 -52,42

Granit Ham Veya Kabaca Yontulmuş 11.968.621 8.861.285 -25,96

Mermer - Traverten Ham Veya Kabaca 
Yontulmuş

784.815.398 941.352.836 19,95

Kayağan Taşı - Ham Veya Kabaca 
Yontulmuş

217.862 198.708 -8,79

İşlenmiş Mermer 621.990.277 686.241.184 10,33

İşlenmiş Traverten 196.919.996 217.534.124 10,47

İşlenmiş Granit 12.677.866 16.372.775 29,14

İnşaata Elverişli Diğer İşlenmiş Taşlar 29.009.769 18.258.852 -37,06

Kayağan Taşı - İşlenmiş 2.999.061 3.074.708 2,52

Tabi Taşlardan Kaldırım Ve Döşeme 
Taşları

4.618.496 2.452.527 -46,90

Tabi Taşlardan Karo Parça Ve Tozları 8.904.536 8.769.787 -1,51

Diğer Maden 495.023 645.411 30,38

Genel Toplam 3.863.316.188 4.181.381.032 8,23

Tablo 3: Madencilik Sektörü İhracatının Ürün Bazında Değerlendirmesi (2011 - 2012)
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Bazı Önemli İhracat Ürünlerinin Değerlendirilmesi
Doğal Taşlar
2012 yılında doğal taş ihracatımız 2011 yılına göre miktarda 
% 8,6 (7,9 milyon ton), değerde de % 13,7 (1,903 milyar USD) 
oranında artış kaydetti. 2012’de, doğal taş ihracatının yapıldığı 
ülkelerin başında 782,6 milyon USD ile Çin gelirken, bu ülkeye 
olan ihracat bir önceki yıla oranla % 22,5 oranında arttı. Çin’in 
ardından sırasıyla; 252,3 milyon USD ile ABD, 100,9 milyon USD 
ile Irak, 86,7 milyon USD ile Suudi Arabistan ve 50,5 milyon USD 
ile Hindistan geldi. 

Doğal taşlar içerisinde % 49,47 ile en büyük payı alan ham, ka-
baca yontulmuş veya blok mermer - traverten ihracatının en 
fazla yapıldığı ülkeler arasında Çin 777,6 milyon USD ile ilk sı-
rada, 46,7 milyon USD ile Hindistan ikinci sırada ve 22,3 milyon 
USD ile Tayvan üçüncü sırada yer aldı. 

Söz konusu dönemde, % 36,05’lik payı ile sektör ihracatı içe-
risinde ikinci büyük grubu oluşturan işlenmiş mermer ihracatı 
sıralamasında ABD 152,4 milyon USD ile birinci sırada yer almış 
olup, Irak 93,2 milyon USD ile ikinci, Suudi Arabistan 79,2 mil-
yon USD ile üçüncü sırada yer aldı. 

İşlenmiş traverten ihracatı ise 2012 yılında 217,5 milyon USD 
olarak gerçekleşti. Bu ürünün ihracatında ise ilk üç sırayı ABD, 
Fransa ve İngiltere aldı.

Doğal sektörü 2023 hedefleri çerçevesinde, ihracatını üç kat 
arttırarak 7 milyar USD’ye ulaşmayı hedefliyor. 

Demir Dışı Metaller ile Az Bulunan Metaller
2012 yılında krom cevheri ihracatı, 2011’e göre miktarda % 
1,4 oranında azalarak 2,12 milyon ton, değerde de % 10 ora-
nında azalarak 418,7 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Krom 
cevherinde en büyük paya sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti’ne 
yapılan ihracatımız miktarda ve değerde azalarak 1.81 milyon 
ton karşılığı 361,1 milyon USD olarak gerçekleşti. Krom cevheri 
ihracatımızda diğer önemli ülkeler sırasıyla İsveç, Rusya, Belçika 
ve Hollanda olarak yer aldı. 

Bakır cevheri ihracatı 2012 yılında, 2011 yılına oranla miktarda 
% 34,3, değerde ise % 21,1 oranında artış göstererek, 346,4 bin 
ton karşılığı 441,6 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Bakır Cev-
heri ihracatımızda Çin 276,3 milyon USD ile ilk sırada yer alırken, 
bu ülkenin ardından 63,7 milyon USD ile Hindistan, 46,7 milyon 
USD ile İsveç geldi.

2012 yılında çinko cevheri ihracatımız, 2011’e göre miktarda % 
32,1 oranında artış ve değerde % 4 oranında azalma ile 391,5 
bin ton karşılığı 189,7 milyon USD olarak gerçekleşti. Çinko 
Cevheri ihracatında Belçika 68,5 milyon USD ile ilk sırada yer 
alırken, bu ülkenin ardından 61 milyon USD ile Çin, 8,8 milyon 
USD ile Almanya geldi. 

Kurşun cevheri ihracatımız, 2012 yılında bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre miktarda % 42, değerde ise % 55,1 oranında artış 
kaydetti. 95 bin ton karşılığında yaklaşık 138 milyon USD olarak 
gerçekleşen kurşun ihracatında sektörün en önemli pazarı du-
rumundaki Çin’e 102,8 milyon USD, Fas’a 16,7 milyon USD ve 
İtalya’ya 7,6 milyon USD ihracat gerçekleşti. 

Özellikle bakır ve kurşun ihracatında (dolayısıyla üretimde) ger-
çekleşen artışlar, madencilikte ileri olan ülkelerle kıyaslandığında 
metalik maden üretiminin düşük olduğu ülkemiz için önemlidir.

Demir Cevherleri
2012 yılında gerçekleştirilen demir cevheri ihracatında ise mik-
tarda önemli miktarda artış gerçekleşirken değerde artış mikta-
rı sınırlı kaldı. Miktarda % 42,7 oranında yaşanan artışa rağmen 
değerdeki artışın % 7,2 ile sınırlı kalmasının nedeni olarak Çin’in 
demir cevheri talebindeki daralmayla alakalı olarak fiyatlarda 
yaşanan düşüş gösterilebilir. 

Tablo 5: Doğal Taş İhracatının 2011 - 2012 Karşılaştırması

 2011 2012 2011-2012

 Değer
(milyon USD)

Değer
(milyon USD)

(%)

Ham/kabaca yontulmuş veya testere ile blok 
veya kalın dilimler halinde kesilmiş mermer, 
traverten, granit, kayağan taşı (arduvaz), diğer

796 950 19,3

Yontulmuş/kesilmiş mermer, traverten, yon-
tulmaya elverişli granit, kalkerli taşlar, diğer

877 953 8,6

Toplam 1.673 1.903 13,7

Tablo 6: Demir Dışı Metaller ile Az Bulunan Metaller İhracatının 2010 - 2011 - 2012 Karşılaştırması

Demir Dışı Metaller ile Az Bulunan Metaller
2010 2011 2012 2011-2012 Karşılaştırma

Miktar (Ton) Değer (milyon USD) Miktar (Ton) Değer (milyon USD) Miktar (Ton) Değer (milyon USD) Miktar (%) Değer (%)

Krom cevherleri ve zenginleştirilmiş krom cevherleri 2.257.018 481,9 2.159.841 465,4 2.128.704 418,7 -1,4 -10,0

Bakır cevherleri ve zenginleştirilmiş bakır cevherleri 421.048 481,5 257.955 364,8 346.465 441,6 34,3 21,1

Çinko cevherleri ve zenginleştirilmiş çinko cevherleri 392.725 195,5 316.684 202,8 418.248 194,7 32,1 -4,0

Kurşun cevherleri ve zenginleştirilmiş kursun 
cevherleri

64.198 62,6 65.912 88,8 93.589 137,7 42,0 55,1

Antimuan cevherleri ve zenginleştirilmiş antimuan 
cevherleri

2.765 12,5 2.976 24,5 2.449 18,6 -17,7 -24,1

Nikel cevherleri ve zenginleştirilmiş nikel cevherleri 172.682  7,2 378.250 16,6 294.100 13,9 -22,2 -16,3

Manganez cevherleri ve zenginleştirilmiş manganez 
cevherleri (>%20)

50.951 7,4 99.662 15,7 118.509 16,2 18,9 3,2

Aluminyum cevherleri ve zenginleştirilmiş alumin-
yum cevherleri

331.457 11,2 158.232 5,4 166.743 5,4 5,4 0
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Tabii Boratlar ve Konsantreleri
Tabii boratlar ve konsantrelerinin ihracatında, 2012 yılında 
2011 yılına oranla miktarda % 13,92; değerde de % 10,71 ora-
nında düşerek 585,4 bin ton karşılığı 182,7 milyon USD olarak 
gerçekleşti. Çin 78,3 milyon USD ile ilk sırada, ABD 21,5 milyon 
USD ile ikinci, Tayvan 18,5 milyon USD ile üçüncü sırada yer aldı.

Feldspat - Alçı Taşı - Bentonit - Kuvars - Barit - Manyezit
Feldspat ihracatımız, 2012 yılında yaklaşık 4,1 milyon ton karşı-
lığı 132 milyon USD seviyesinde gerçekleşerek, 2011 yılına göre 
miktarda % 3, değerde ise % 0,9 oranında artış göstermiştir. 
İMİB rakamlarına göre İtalya, 53,1 milyon USD ile 2012 yılında 
feldspat ihracatı gerçekleştirdiğimiz en önemli ülke olurken, 
İspanya’ya 19,3 milyon USD, Rusya’ya 15,6 milyon USD değe-
rinde feldspat ihracatı yapıldı. 

Manyezit ihracatında 2012 yılında önceki yıla göre miktarda az 
bir düşüş yaşanmıştır. Değerde % 7,5 oranında düşüş kayde-
dilmiş ve ihracat 83,6 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Man-
yezit sektörünün en önemli pazarı durumundaki Avusturya’ya 
37,9 milyon USD ihracat gerçekleştirilirken, Almanya’ya 8,8 mil-
yon USD ve Ukrayna’ya 7,3 milyon USD ihracat gerçekleşmiştir. 

Alçı taşı ihracatında 2011 yılına göre miktarda % 8,8, değerde % 
6,2 artış yaşandı ve 76,6 milyon USD rakamıyla alçı taşı, ihracat ka-
lemlerimiz arasında kendine önemli bir yer buldu. Rusya 22,1 mil-
yon USD ile alçı taşı ihracatımızın yapıldığı önde gelen ülke oldu.

2012 yılında kuvars - kuvarsit ihracatımız, 2011’e göre miktarda 
% 4,6 değerde ise % 13 oranında artışla, 42,2 milyon USD olarak 
gerçekleşti. İsrail 15,7 milyon USD ile ihracatımızda ilk sırada 
yer alırken İspanya 6,2 milyon USD, ABD 5,6 milyon USD ile iki 
ve üçüncü sırada yer almışlardır. 

Bentonit ve barit ihracatı da önemli ihracat kalemlerimizden 
birisi olarak kayda geçti. Bentonitte 2012’de 2011’e göre % 8 ar-
tışla 37,7 milyon USD ihracat gerçekleştirilirken, baritte önceki 
yıla göre % 27,5 artış gerçekleşerek 21,8 milyon USD’lik ihracat 
rakamına ulaşıldı. 

Kaynaklar
1. Ege İhracatçı Birlikleri: www.egebirlik.org.tr
2. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği www.immib.org.tr 
3. TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı www.enerji.gov.tr
4. Türkiye İhracatçılar Meclisi www.tim.org.tr
5. Türkiye İstatistik Kurumu www.tuik.gov.tr

 2010 2011 2012 2011-2012 Karşılaştırma

Miktar (Ton) Değer (USD) Miktar (Ton) Değer (USD) Miktar (Ton) Değer (USD) Miktar (%) Değer (%)

Feldispat; (ham, öğütülmüş, flote edilmiş, diğer) 3.726.703 104.802.979 3.962.250 130.792.232 4.082.330 131.952.600 3,03 0,89

Manyezit (sinterlenmiş, kalsine edilmiş, tabii vs) 232.929 69.229.785 276.515 90.465.857 274.142 83.645.914 -0,86 -7,54

Alçı Taşı (anhidrit, dişçilikte, tıpta ve diğer alanlarda kullanılanlar) 831.860 68.706.995 821.582 72.116.802 893.754 76.631.280 8,78 6,26

Kuvars (mikronize, ham, diğer), Kuvarsit (ham, kabaca yontulmuş, diğer) 267.417 29.562.527 324.326 37.289.770 339.457 42.197.186 4,67 13,16

Bentonit (öğütülmüş, öğütülmemiş) 307.911 28.901.708 318.659 34.907.464 337.657 37.695.482 5,96 7,99

Barit (ham, mikronize, öğütülmüş) 175.480 19.481.822 144.150 17.121.592 157.358 21.835.543 9,16 27,53

Tablo 8: Feldspat, Alçı Taşı Ve Bentonit, Kuvars, Barit, Manyezit İhracatının 2010 - 2011- 2012 Karşılaştırması

Tablo 7: Demir Cevheri İhracatının 2010 - 2011 - 2012 Karşılaştırması

 2010 2011 2012

Miktar 
(Ton)

Değer 
(USD)

Miktar 
(Ton)

Değer 
(USD)

Miktar 
(Ton)

Değer 
(USD)

Demir 
cevherleri; 
(aglomere edil-
miş - edilmemiş, 
kavrulmuş 
demir piritleri)

200.600 18.664.531 296.673 29.239.524 423.502 31.348.206
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş sağlığı 
ve güvenliğine olan ihtiyaç, kömür madenciliği ile 
doğmuştur. Ülkemizde bu alanda yayınlanan ilk ya-
sal düzenlemeler, 1865 yılında Dilaver Paşa Nizam-

namesi ve ardından 1869 yılında yürürlüğe giren Maadin 
Nizamnamesi’dir. O dönemlerden günümüze kadar bir çok 
kanun ve yönetmelik devreye girmiş ancak 1968 yılında Tür-
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı Özel Fon İdaresi (UNDP) temsilcileri arasında imza-

lanan, ‘’İşçi Sağlığı ve Güven-
liği Özel Fon Projesi Ön 
Uygulama Anlaşması’’  bir 
milat olmuştur. Anlaşma so-
nucunda 26 Mart 1969 tarih 
ve 6/11568 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı ile İşçi Sağlığı 
Genel Müdürlüğüne bağlı 
olarak ‘’İşçi Sağlığı ve Güven-
liği Merkezi’’ kurulmuş ve bu 
kurum çalışmalarını halen 
sürdürmektedir.(1)

Dünyada ise iş sağlığı ve güvenliği konusu, meslek hastalıkları-
na olan ilgiyle başlamıştır. Hipokrat tarafından Antik Yunan’da, 
madenlerdeki kurşun zehirlenmeleri üzerine çalışmalar yapıl-
mış, Rönesans dönemine kadar da meslek hastalıkları ile ilgili 
çalışmalar devam etmiştir. 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda dönüm noktalarından biri, 
Percival Pott’un baca temizleyicilerinin kanser hastalığına ya-
kalanmaları üzerine yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, İn-
giliz Parlamentosu’nun 1788’de Baca Temizleyicileri Yasası’nın 
çıkartması olmuştur. 

19. Yüzyıldan itibaren sanayi devriminin ortaya çıkmasıyla bir-

likte olumsuz çalışma şartlarının düzeltilmesinin sağlanması 
amacıyla etkinlikler düzenlenmiş, sosyal güvenlik ilkeleri bu 
yüzyılda yaygınlaşmış, çeşitli sigorta kurumları kurulmuş ve iş 
kazaları ile meslek hastalıklarına sigorta uygulanmaya başlan-
mıştır. 

1919 yılında faaliyetlerine başlayan Uluslararası Çalışma Ör-
gütü (ILO) ise, yaptığı çalışmalar ile iş sağlığı ve güvenliği ko-
nusunda önemli başarılar elde ederken, 1946 yılında Birleşmiş 
Milletler ile imzaladığı anlaşma ile de tüm dünyada uzman bir 
kuruluş haline gelmiştir. ILO, kuruluşundan bir süre sonra Dün-
ya Sağlık Örgütü (WHO) ile işbirliği yaparak iş sağlığı ve gü-
venliği konusunda büyük başarılara imza atmış ve atmaya da 
devam etmektedir.(2)

Rakamlarla iş kazalarını ve meslek hastalıklarını incelediğimiz-
de ise önümüze önemli sayılabilecek sayıda kaza ve hastalık 
oranları çıkmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
(Çasgem) verdiği rakamlarda, dünyada her gün 1 milyon iş ka-
zası meydana geldiği ve bu kazalardan 879 tanesinin ölümle 
sonuçlandığı belirtilmektedir. Yine sadece 24 saatlik dilimde 
tüm Dünya’da 5.534 kişinin meslek hastalığına yakalandığı tah-
min edilmektedir.

Ülkemizde ise günde 172 iş kazası meydana gelirken, bunlar-
dan 4 tanesinin ölümle sonuçlandığı, 6 tanesinin de sürekli iş 
göremeyecek durumda yaralanmalara sebebiyet verdiği bi-
linmektedir. Yine ülkemize 24 saatli bir zaman diliminde 2 kişi 
meslek hastalığına yakalanmaktadır. 

Avrupa’da ölümlü kaza oranı yüzbinde 2,1 iken, ülkemizde bu 
sayı yüzbinde 14,4 olarak kayıtlara geçmiştir. Sektör bazında in-
celendiğinde ise 2010 yıl verilerine göre en çok kaza yaşanan 
sektörler; % 18,3 ile metal sanayi, % 14,4 ile madencilik sektörü, 
% 10,2 ile de inşaat sektörüdür.

6331 Sayılı 
İş Güvenliği Kanunu ve
Madencilik Sektörü
Ülke gündemimizde sıklıkla karşımıza çıkan iş kazaları ve meslek hasta-
lıkları, gelişen ve büyüyen sanayi ile her geçen gün artarak devam et-
mektedir. Endüstri alanındaki bu gelişmeler ile birlikte ülkemizde yeni iş 
sağlığı ve güvenliği kanununa duyulan ihtiyaç, ‘’6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’’ ile şimdilik son bulmuş gözüküyor.

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

      Ülkemizde 
günde 172 iş 
kazası meydana 
gelirken, 
bunlardan 4 
tanesi ölümle 
sonuçlanmaktadır

Değerlendirme
www.madencilik-turkiye.com



15 Nisan 2013 101

6331 Sayılı Kanun
6331 sayılı kanun, Avrupa Birliği’nin 12 Haziran 1989 tarihli ve 
89/391/EEC sayılı direktifi ve 115 - 161 sayılı ILO sözleşmelerine 
uygun müstakil bir kanuni düzenlemeye gidilmesi amaçları ile 
çıkartılmıştır.

30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı ‘’İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’’ İş Hukuku mevzuatına değişiklikler 
ve yeni düzenlemeler getirmektedir. İş Kanununda, ilgili tüzük ve 
yönetmeliklerde ‘’işçi sağlığı’’ ile ‘’işçi sağlığı ve iş güvenliği’’ gibi 
daha dar bir alanı, yani işçilerin sağlık ve güvenliklerine ilişkin 
hükümleri kapsamaktayken, iş sağlığı ve güvenliği tabiri işi esas 
alarak bu işi yapan tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerini hedef 
almaktadır. Böylelikle kanun kapsamına kamu ve özel sektöre ait 
tüm iş yerleri alınmış ve dolayısıyla işçi - memur bütün çalışanlar 
yasa kapsamına girmiştir. Bu kanun, çırak ve stajyerler de dahil 
faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacaktır.

İşyerlerine, 6331 sayılı Kanunla birlikte risk değerlendirmesin-
de tespit edilen hususları da göz önünde bulundurarak, genel 
bir risk önleme yaklaşımı getirilmektedir. Kanuna göre işveren, 
iş sağlığı ve güvenliği yönünden risklerin değerlendirilmesini 
yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Maden, metal ve yapı işle-
ri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük 
endüstriyel kazaların olabileceği iş yerlerinde eğer risk değer-
lendirilmesi yapılmamış ise, iş yerinin faaliyetleri durdurulacak-
tır. Bu sebepten dolayı öncelikle, iş yerlerinin tehlike durumla-
rına göre sınıflandırılması yaklaşımı ön plana çıkmaktadır. Teh-
like sınıfları, iş yerinin yaptığı asıl iş dikkate alınarak bakanlıkça 
tespit edilecek, çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde A sınıfı, 
tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine B sınıfı ve az tehlikeli sınıfta 
yer alan iş yerlerine de C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine 
sahip kişiler hizmet verecektir.

6331 sayılı Kanundan önceki 4857 sayılı İş Kanunu’nda iş yeri 
hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi için aranan de-
vamlı olarak ‘’elli işçi çalıştırma şartı’’ ve iş güvenliği uzmanı için 
işin ‘’sanayiden sayılan işlerden olması şartı’’ 6331 sayılı kanun 
ile ortadan kaldırılmıştır. Yeni kanunda ise sağlık ve güvenlik 
hizmetleri için; iş yerinde uygun vasıflara sahip personel bu-
lunmaması halinde bu hizmetin, iş yeri dışındaki ortak sağlık ve 
güvenlik birimlerinden alınma zorunluluğu getirilirken; iş gü-
venliği uzmanı ve iş yeri hekiminin tam süreli görevlendirilmesi 
gereken iş yerlerinde ise işverene, gerekli donanım ve personeli 
sağlayarak, iş yeri sağlık ve güvenlik birimi kurma zorunluluğu 
getirilmektedir.

Yeni Kanun ile birlikte küçük işletmelere devlet desteği de ve-
rilmektedir. Kamu hariç, on kişiden az çalışanı olan çok tehlikeli 
ve tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinin yerine getirilmesi için bakanlıkça maddi destekte 
bulunulacaktır.

6331 sayılı yeni kanundaki bir diğer değişiklik de, sağlık gö-
zetimi ve sağlık raporlarının alınmasına ilişkin düzenleme ile 
yapılmaktadır. Bu kanun ile çalışanların hassasiyetinin belirlen-
mesi ve riskli durumların saptanması için tüm çalışanlar sağlık 
taramasına tabi tutulacaktır. Çalışanların sağlık muayeneleri, işe 
girişlerinde, iş değişikliğinde, iş kazası ve meslek hastalığı ile 
sağlık nedeniyle verilen aralardan sonra tekrarlanacaktır. Tehli-
keli ve çok tehlikeli sınıfında sayılan iş yerlerinde ise, çalışanlar 
sağlık kontrolünden geçirilmeden çalıştırılmayacaktır.

İş yerlerinde yaşanacak kazalar ve meslek hastalıkları, yeni Ka-
nun kapsamında etkin olarak kayıt altına alınacaktır. Kanuna 
göre, işveren bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kay-
dını tutmak ve bu konularda rapor düzenlemek zorundadır.  

Fotoğraf: fizikoanaliz.com
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Bu raporlamanın yanında rapor olarak tutulması gerekenlere 
‘’ramak kala’’ olayları da eklenmiş ve kayıt zorunluluğu getiril-
miştir. Ayrıca işverene, yaşanabilecek iş kazaları ve meslek has-
talıklarının 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirme 
zorunluluğu getirilirken, sağlık kuruluşlarına da kendilerine in-
tikal eden iş kazası ve meslek hastalığı vakalarını 10 gün içinde 
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirme zorunluluğu getirilmiştir.

Yeni kanun ile birlikte iş yerlerinde katılımcı ve aktif bir iş yeri 
yönetimi benimsenmiş, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular-
da çalışanlarla işveren arasındaki iletişimi sağlayacak çalışan 
temsilcisi görevlendirilmiştir. Çalışan temsilcisi ise çalışanlar 
arasında yapılacak seçim yoluyla, seçim yapılamadığı takdirde 
işveren tarafından atama yoluyla seçilecektir.

6331 sayılı Kanunda işveren, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve gü-
venliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında 
bilgilendirmek zorundadır. Bu kapsamda, çalışanlara iş sağlığı 
ve güvenliği eğitimleri verilecek, çalışan temsilcileri de özel 
olarak eğitilecektir. Yaptığı işlerle ilgili eğitim aldığını belgele-
yemeyenler ise çalıştırılmayacaktır. 6331’e göre eğitimde geçen 
süreler çalışma süresinden sayılacak ve eğitim masrafları işçile-
re yansıtılmayacaktır.

Yeni Kanun işverene, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma 
zorunluluğu da getirmiştir. 6331 sayılı Kanun, 4857 sayılı bir 
önceki İş Kanunu’nda geçen sanayiden sayılan ibaresine yer 
vermeyerek elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan 
fazla süren sürekli işlerin yapıldığı, özel ve kamu sektöründe 
faaliyet gösteren her iş yerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 
oluşturulması zorunluluğunu hükme bağlamıştır. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 80. maddesindeki düzenlemeden 
farklı olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 22. 
maddesinin ikinci fıkrasında asıl işveren - alt işveren ilişkisinin 
altı aydan fazla sürmesi halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu 
uygulamasının nasıl olacağı da düzenlenmiştir. Böyle bir du-
rumda madde 22’ye göre: 

1- Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturul-
muş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması ko-
nusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanmaktadır.

2- Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluştur-
ması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere 
vekâleten yetkili bir temsilci atayacaktır.

3- İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işve-

renin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak 
üzere vekâleten yetkili bir temsilci atayacaktır.

4- Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin 
toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işve-
rence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından 
birlikte bir kurul oluşturulur.

5- Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu 
işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması halinde işve-
renler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları 
hakkında diğer işverenleri bilgilendirmek zorundadır.

Madde 23’e göre: 
1- Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması duru-
munda işverenler; iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemle-
rinin uygulanmasında iş birliği yapmak, yapılan işin yapısı göz 
önüne alınarak, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden 
korunulması çalışmalarını koordinasyon içinde gerçekleştir-
mek, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda 
bilgilendirmek zorundadır.

2- Birden fazla iş yerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sa-
nayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda ki koordinasyon yönetim tarafından sağlanmak zo-
rundadır.

3- Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer 
işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri al-
maları için işverenleri uyarmak, bu uyarılara uymayan işveren-
leri de Bakanlığa bildirmek zorundadır.

Son kanunla çalışanlara, tehlike durumunda çalışmaktan ka-
çınma hakkı getirilmiştir. Çalışan, ciddi ve yakın tehlikeyle kar-
şı karşıya kaldığında iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun 
bulunmadığı yerlerde ise işverene bu durumun giderilmesi için 
başvurabilecektir. Çalışanın talebi doğrultusunda karar verildiği 
takdirde gerekli tedbirler alınıncaya kadar, çalışmaktan kaçın-
ma hakkına sahip olabilecek, bu hakkını kullandığı dönemde 
de ücretini alabilecektir. Yapılan denetimler sonucunda hayati 
tehlike tespit edilen iş yerinin, tehlike giderilinceye kadar, iş 
yerinin sadece risk içeren bölümünde iş durdurulabilecektir. 

Fotoğraf: www.mdplus.uk.com
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Endüstriyel kazalar oluşabilecek iş yerleri açılmadan önce, ‘’gü-
venlik raporu’’ veya ‘’büyük kaza önleme politika belgesi’’ almak 
zorundadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı incelemesin-
den geçemeyen iş yerleri ise faaliyetlerine başlayamayacaktır.

İdari Yaptırımlar
6331 sayılı kanunda belirtilen hükümlere aykırı hareket eden 
işverenler, 26. madde uyarınca idari para cezalarına çarptırı-
lacaktır. Kanun ile para cezalarının kapsamı genişletilmiş ve 
ceza miktarlarında artışlar yapılmıştır. İşverenleri uymadıkları 
durumun neticesine göre 1.000 TL ile 80.000 TL arasında ağır 
para cezaları beklemektedir. 6331 sayılı kanunda, 4857 sayılı 
İş Kanunu’ndan farklı olarak özellikle aykırılığın devam ettiği 
hallerde de idari para cezasının söz konusu olacağı açıkça dü-
zenlemiştir. 

02/05/2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun;
1- 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinin (d) 
alt bendinde yer alan “veya 84. maddeye aykırı hareket etmesi” 
ibaresi “iş yerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak 
gelmesi ya da iş yerinde bu maddeleri kullanması” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

2- 4857’de işveren vekilinin sorumluluğu işverene yüklenirken 
(2. madde 4. fıkra kaldırıldı), 6331 Sayılı Kanun ile işveren vekil-
leri işveren olarak tanımlanmıştır (3. madde 2. fıkra).

3- Kanun’un yürürlüğe girmesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun iş sağ-
lığı ve güvenliğini düzenleyen hükümleri yürürlükten kalkmıştır.

4- İş Kanunu’na göre çıkarılmış olan yönetmeliklerin 6331 sa-

yılı Kanun’a aykırı olmayan hükümleri; bu Kanun’a dayanarak 
çıkarılacak olan yönetmelikler Resmi Gazete’de yayımlanana ve 
yürürlüğe girene kadar geçerli olacaktır.

Yeni Kanun ile iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi 
ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesi gibi bazı hükümler 
aşamalı olarak hayata geçirilecektir.

Yürürlük (Madde 38)
Bu Kanunun;
1- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini düzenleyen 6, iş güvenliği 
uzmanlığı hizmetlerini düzenleyen 7 ve iş yeri hekimliği hizmet-
lerini düzenleyen 8. maddeleri, aşağıda yer alan tabloda verilen 
şartlara göre, karşısında belirtilen tarihlerde yürürlüğe girecektir: 

2 - 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38. maddeleri ile geçici 4, geçici 5, 
geçici 6, geçici 7 ve geçici 8. maddeleri için; 

Madde 9 (tehlike sınıflarının belirlenmesi), madde 31 (belgelen-
dirme, iptal ve ihtarlar), madde 33 (iş başmüfettişliği düzenle-
mesi), madde 34 (kadro ihdas ve iptalleri), madde 35 (İş Sağlığı 
ve Güvenliği Enstitü Müdürü düzenlemesi), madde 36 (Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun’a yayın zorunluluğu ile ilgili ek madde eklenmesi), Mad-
de 38 (yürürlük), geçici madde 4 (çok tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görev-
lendirme yükümlülüğünün, dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye 
sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer 
alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzma-
nı görevlendirme yükümlülüğünün ise üç yıl süreyle (C) sınıfı 
belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıy- 

Fotoğraf: mshp.mines.edu
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la yerine getirilebilmesi düzenlemesi), geçici madde 5 (mevcut 
sertifika ve belgeler ile ihtar puanlarının düzenlenmesi), geçici 
madde 6 (iş yeri hekimlerine yapılan ücret ödemelerinin düzen-
lemesi), geçici madde 7 (Baş İş Müfettişlerinin İş Başmüfettişliği 
kadrosuna atanma düzenlemesi), geçici madde 8 (kadro ve ata-
ma yetkisi düzenlemesi) hükümleri 30 Haziran 2012 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.

3-Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, yü-
rürlüğe girer.

İş verenin genel yükümlülüklerini belirleyen 4, risklerden ko-
runma ilkelerini belirleyen 5, risk değerlendirme, kontrol, ölçüm 
ve araştırmaları düzenleyen 10, acil durum planları, yangınla 
mücadele ve ilk yardım konularının düzenleyen 11, tahliye hu-
suslarını düzenleyen 12, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt 
ve bildirimini düzenleyen 14, sağlık gözetimini düzenleyen 15, 
çalışanların bilgilendirilmesini düzenleyen 16, çalışanların eği-
timini düzenleyen 17, çalışan temsilcisini düzenleyen 20, iş sağ-
lığı ve güvenliği kurulunu düzenleyen 22, iş sağlığı ve güven-
liğinin koordinasyonunu düzenleyen 23, işin durdurulmasını 
düzenleyen 25, idari para cezaları ve uygulamasını düzenleyen 
26. maddelerinin bulunduğu önemli hususlar 01.01.2013 tari-
hinde yürürlüğe girecektir.

Tanımlar (Madde 3)

İş Kazası Tanımı
1- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu-
nu Madde 13:

Aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigor-
talıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan 
olaydır.

a) Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalı 
kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte oldu-
ğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş 

yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yap-
maksızın geçen zamanlarda,

d) Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna 
süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere 
gidiş gelişi sırasında,

2- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 3:

İş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme 
sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen 
özre uğratan olaydır. 3. maddeye göre, işveren adına hareket 
eden, işin ve iş yerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, 
bu kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır.

İşverenin Genel Yükümlülüğü (Madde 4) 
- Denetim
- Eğitim
- Risk Değerlendirmesi
- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
- Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele ve İlk Yardım
- Tahliye
- Sağlık Gözetimi
- Koordinasyon
- Görüş Alma ve Katılım

Alt alta yazdıklarımız kanunun özeti niteliğinde olup, bir yöne-
tim sistemi modeli öngörülmektedir. Kanun’un 10. maddesine 
göre işveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendir-
mesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri (Madde 6)
Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yö-
nelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmet-
lerinin sunulması için işveren;

1- Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve 
diğer sağlık personeli görevlendirmek durumundadır.

2- Bu niteliklere sahip personeli yok ise bu hizmetin tamamını 
veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet 
alarak yerine getirmek zorundadır.

3- Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, 
tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yeri-
ne getirilmesini kendisi üstlenebilmektedir.

4- Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşla-
rın görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve 
zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır.

5- 4734 sayılı KİK kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner 
sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabileceği gibi 4734 sayılı 
kanun hükümleri çerçevesinde de alabilmektedir. 

Az Tehlikeli Tehlikeli Çok Tehlikeli

Kamu 01.07.2014 01.07.2014 01.07.2014

50’den Az Çalışan 01.07.2014 01.07.2013 01.07.2013

50’den Fazla Çalışan 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013

Fotoğraf: www.kingyorkpaving.ca
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6- Tam süreli iş yeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer 
sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

İşin Durdurulması (Madde 25)
1- İşyerinde çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus 
tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, iş yerinin bir 
bölümünde veya tamamında iş durdurulur.

2- Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile 
tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük en-
düstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirme-
si yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.

3- İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara üc-
retlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere 
meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.

İdari Para Cezaları 
Bu Kanun hükümlerine uymayan işverenleri 1.000 TL ile 80.000 
TL arasında değişen ağır para cezaları beklemektedir.

1- İşverenin yerine getirmediği her bir genel yükümlülük (mes-
leki risklerin önlenmesi, eğitim, denetim vb.) - 2.000 TL.

2- İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı çalıştırmama - 5.000 TL 
(her biri için) (devam ettiği her ay için de aynı miktar).

3- Diğer sağlık personelini çalıştırmama - 2.500 TL (devam ettiği 
her ay için de aynı miktar).

4- Risk değerlendirmesi yapmamak / yaptırmamak - 3.000 TL 
(devam ettiği her ay için 4.500 TL).

5- Gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmanın yapılma-
ması - 1.500 TL.

6- Acil durum planı hazırlamamak - 1.000 TL (devam eden her 
ay için aynı miktar).

7- İş kazası ve meslek hastalığını Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
(SGK) bildirim eksikliği - 2.000 TL.

8- Sağlık gözetimine tabi tutulmayan ya da sağlık raporu olma-
yan her çalışan için 1.000 TL.

9- Bilgilendirilmeyen her çalışan için 1.000 TL.

10- İSG eğitimi verilmeyen her işçi için 1.000 TL.

11- Çalışan temsilcisi seçmeme 1.000 TL.

12- İSG kurulu ile ilgili yerine getirilmeyen her bir aykırılık için 
2.000 TL.

13- Durdurulan işi önlem almadan devam ettirme - 10.000 TL.

14- Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu 
hazırlamama - 50.000 TL.

15- Güvenlik raporuna onay almadan çalışan, durdurulan iş ye-
rinde faaliyette bulunan işveren - 80.000 TL.

Bu cezalar gerekçesi bildirilerek Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür-
lüğünce verilir. Tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmek 
zorundadır.

Sonuç
6331 sayılı kanundan sonra iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili te-
mel konsept, olayın ortaya çıkmasından önce varsayımlara, 
öngörülere, değerlendirmelere ve analizlere dayalı olarak ge-
rekli önlemlerin alınması şeklindedir. Bu kapsamda düşünüldü-
ğünde iş sağlığı ve güvenliği statüsünün en belirgin özellikleri; 
risk değerlendirmesi, çalışanların bilgilendirilerek katılımlarının 
sağlanması, uzman katkının sağlanması, çalışanların eğitimi, 
kişisel korumadan çok toplu korumaya yönelik çalışılan ortam 
güvenliği, acil durum hazırlığı ve işçinin çalışmaktan kaçınması 
biçiminde ortaya çıkmaktadır.

6331 sayılı Kanun’dan sonra iş yerlerinde artık, yöneticilerin iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli iradeyi ortaya koyması 
ve bu iradenin her kademe de çalışana, kararlılıkla hissettirilme-
si zorunluluğu mevcut kılınmıştır.

Maden Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan ‘’2012 yılı ma-
dencilik sektörü kaza istatistiklerine’’ göre sadece madencilik 
sektöründe bir yıl boyunca 54 tanesi yer altı, 25 tanesi yer üstü 
olmak üzere toplam 79 iş kazası meydana gelirken, bu kazalar 
sonucunda 61 çalışan hayatını kaybetmiş, 91 çalışan da yaralı 
olarak kurtulmuştur. Rakamlardan da görüldüğü üzere kaza risk 
faktörünün yüksek olduğu sektörümüzde, 6331 Sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu ile neler değişeceğini zamanla göreceğiz. 
Kanun kapsamında alınacak önlemler ile iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda yaşanacak gelişmeler bundan sonra daha da yakın-
dan takip edilecektir. 

Kaynaklar
1. www.isgum.gov.tr/Default.aspx?lnk=157 
2. www.toprakisveren.org.tr/2010-86-serifcetindag.pdf
3. 2012 Yılı Madencilik Sektörü Kaza İstatistikleri, Maden Müh. Odası Madencilik Bülteni, 

Sayı:103, Sayfa:45-47, Ocak 2013.
4. Mehmet Uygun, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güveliği Kanunu Sunumu, TKİ Kurumu Genel Müdür-

lüğü İş Sağlığı ve Güveliği Daire Başkanlığı, Aralık 2012.

Fotoğraf: www.3news.co.nz
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İnovasyon
www.madencilik-turkiye.com

Ölçmek Yönetmek İçin 
Yeterli midir?

Temel metaller, değerli metaller ve kömür fiyatların-
da dalgalanmalar yaşanan bir dönemden geçiyoruz. 
Günümüzde herhangi bir emtianın 3 ay sonraki fiya-
tını tahmin edebilmek oldukça zor hale geldi.  Birçok 

madenin fiyatı çoğu kez suni olarak yükseltilmekte ve belirli 
çevreler bundan karlar sağlamaktadır. Ancak, bir süre sonra 
normal seyrine dönen fiyatlar çoğu kez maden üreticilerini 
zor durumda bırakabilmektedir. Maden firmalarının fiyatlar-
daki oynamalara karşı dayanıklılığının test edildiği dönemler, 
bu suni yükselişlerden sonraki dönemlerdir. Bu tür zamanlar-
da işletmelerin doğru yönetilmesinin önemi normalden çok 
daha kritik hale gelmektedir. Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız 
küresel ölçekli bir maden firmasının, üretip sattıkları maden 
ürününün fiyatları yüksek iken girdikleri organik (şirket içi) ya-
tırımlar ve inorganik (şirket dışı) yatırımlar ile büyüme hevesi, 
bugün gelinen noktada fiyatların düşmesi ve borsada hissele-
rinin önemli oranda değer kaybetmesi ile yüzlerce elemanının 
işten çıkarılması ile sonuçlanmıştır. Aslında bu zorlu döneme 
girmelerine bir diğer sebep ise orta ve üst düzey yöneticile-
rin yanlış bilgi yönetim politikaları ve maden teknolojisi ko-
nusunda sahip oldukları eksik ve yanlış bilgiler olmuştur. Çok 
benzer bir durumu maden makineleri üreticisi bir partnerimiz 
de son dönemlerde yaşamaya başlamıştır. Bu durum sektörde 
yaygın olarak karşılaşılan bir sıkıntıdır.

Maden ocakları doğaları itibariyle inovasyona ve gelişmeye 
oldukça muhtaç alanlardır. Üretim ve pazarlama alanlarında 
yapılan her işin verimliliğinin ve kalitesinin arttırılması bu te-
sisleri daha karlı yatırımlar haline getirecektir. Bugün artık sa-
dece yüzbinlerce ya da milyonlarca ton malzemenin yerini de-
ğiştirmek başarı kabul edilmemektedir. Asıl başarı, bu yapılan 
işin güvenli bir şekilde; en düşük maliyetle ve en kısa zamanda 
yapılmasıdır. Böyle işletmelere sahip olabilmek için ise emniyet, 

operasyonel ve finansal verilerin toplanması, bunların doğru 
analizi ile yönetime katkı sağlaması kültürüne sahip olunması 
gerekmektedir. Ancak yönetim kitaplarında yaygın bir biçimde 
yer alan “ölçmediğini yönetemezsin” (You can’t manage what 
you don’t measure) bugün artık çok geçerli bir yaklaşım değil-
dir. Günümüzde ocaklarda artık neredeyse her şey ölçülür hale 
gelmiştir. Bir patlatmada kullanılan patlayıcı miktarı, sondajla-
rın plandan sapma miktarı, bir ekskavatörün önündeki arında 
bulunan ortalama tane boyutu, bir ekskavatörün çalıştığı saat 
başına yüklediği kamyon sayısı, bir değirmenin saatte harcadığı 
enerji, günlük departman başına yapılan harcamalar, enerji tü-
ketimi, iş yeri günlük - yıllık kaza oranları ve benzeri diğer ope-
rasyonel veya finansal veriler bazen manuel, bazen de mevcut 
kurulu teknolojiler yardımıyla otomatik bir şekilde toplanmak-
tadır. Ancak asıl mesele bu bilgilerin doğru yerde ve doğru bir 
biçimde değerlendirilip kullanılması meselesidir. İşte sektörde 
en büyük zorluk çekilen nokta da burada başlamaktadır. Örne-
ğin bir basamağın patlatılmasının tasarımı ve sondaj delikleri 
doldurulurken gevşetilmiş malzemeyi ekskavatörün daha hızlı 
yüklemesi, kırıcının daha hızlı çalışması ve nihayetinde değir-
menden maksimum çıktı alınmasının hedeflenmesi gerekmek-
tedir. Böyle bir hedef için de verilerin hepsinin entegrasyonu 
gerekmektedir.

Birlikte çalıştığımız temel metal üreticisi bir maden şirketi, en 
büyük maden ocaklarında üretimdeki en büyük problemlerin-
den birinin patlatmadaki fragmantasyon yada ufalanma oranı 
olmasını bilmelerine rağmen, aylar süren uğraşlar sonunda 
değirmenden istedikleri miktarda nihai çıktı alamadılar. Bu ko-
nuyu dışardan yardım alarak çözmeye karar verdiler ve bizden 
yardım istediler. Operasyonel anlamda sondaj sonuçlarından, 
sondaj makine delik bilgilerine, filo yönetiminden, ekskavatör 
malzeme boyut ölçme kameralarına, kırıcı ağız açıklık açısı öl-

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

Doç. Dr. Sean Dessureault 
Arizona Üniversitesi
sdessure@email.arizona.edu
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çülerinden, stok seviyelerine ve besleyici bantlar ile değirmen 
tesis verilerine varana kadar oluşturduğumuz veri ambarı ve 
uyguladığımız iş zekası sonucunda; bu bilgilerin gerçek zaman-
lı (2 saatlik gecikme) olarak entegrasyonunu sağlayan sürekli 
güncellenen bir sistemi kurduk. Bu entegrasyondan elde ettiği-
miz ilk sonuçlara göre sondaj makinelerinin, sondaj deliklerini 
tasarlanandan ortalama 3 - 4 metrelik bir hata payı ile deldiğini, 
bunun da patlatmayı ve fragmantasyonu olumsuz etkilediğini 
ortaya koymuş olduk. Bunun yanı sıra taşeron firmanın delikle-
re doldurduğunu söylediği patlayıcı miktarlarındaki tutarsızlık-
ların ve zaman zaman yanlış malzemelerle doldurulan sondaj 
deliklerinin olduğunun ortaya çıkması, bu konuda daha dikkat 
edileceğinin de bir işaretçisi olmuştur. Aslında bu madendeki 
en temel hata, sondaj delme makinelerine yüklü olan sondaj 
gözlemleme teknolojisinin (drill monitoring technology - ki bu 
teknoloji delinecek noktaları santimetre hassaslığında delebil-
meyi mümkün kılar) varlığına rağmen kullanılmıyor olmasıdır. 
Bu sorun, operatörlere sağlanacak 3 - 5 saatlik bir kurs ile üste-
sinden gelinebilecek bir durumdur. Ancak sonuca bakıldığı za-
man sondaj operatörlerinin az eğitimi ve supervizörlerin bu ko-
nudaki bilinçsizliği üretimde verimliliği önemli oranda düşüre-
bilmekte ve maliyetleri de logaritmik olarak arttırabilmektedir.
Çok benzer bir durum yukarıda belirttiğim küresel ölçekteki 
maden firmasında da bulunmaktadır. Örneğin ellerinde bulu-
nan dragline ve şovel gözlemleme teknolojisini - kendilerinden 
kaynaklı - doğru kullanamamaları sonucu fiyatı milyon doları 
bulan bir kaç tane yeni gözlemleme teknolojisi almışlardır. Bu 
sistemlerin kaydettikleri verileri, veri tabanlarını ve raporlarını, 
mevcut rapor sistemlerine uyumlu hale biz getirdiğimiz için 
eski sistemi ve yeni sistemi karşılaştırma fırsatımız oldu. İnce-
lememiz sonucunda aslında eski sistemin yenisine göre daha 
fazla veri topladığını ancak raporlarının yönetimin beklentileri-
ni karşılamaması sebebiyle böyle gereksiz ve yüksek bir harca-
ma yapılmış olduğunu anlamış olduk. Aslında temelde eski ve 
yeni sistem arasında hiç bir fark bulunmamaktadır. Hatta eski 
sistemin daha kapsayıcı olduğunu bile söylemek mümkündür 
ancak sadece daha yeni ve daha hoş görünen raporlar ve bir 
kaç ekstra gözleme ekranı için milyon dolara yakın yatırım ya-
pılır mı; bu tartışılır.

Maden firmalarını, teknoloji kullanımı itibariyle 3 kategoriye 
ayırmak mümkündür. 

1- Gelişmiş teknolojilere sahip olmayan ocaklar: Bu grubu ge-
nellikle küçük ölçekli ocaklar veya taşeronluk yapan firmalar 
oluşturmaktadır. Bazı ocaklar ise şirket kültürü gereği teknoloji-
yi almayı ve kullanmayı öncelikleri arasına alamamışlardır.

2- Teknolojiye sahip olup, elindeki teknolojiyi doğru kullan(a)
mayan ocaklar: Bunlar aslında sektörde en büyük paya sahiptir-
ler. Çoğu kez şirket merkezindeki yöneticileri etkilemiş satış ele-
manlarının başarısı sonucunda alınmış veya önceki ocak yöne-
ticilerinin çabasıyla bir şirket politikası olmadan münferit olarak 
almış olduğu teknolojinin, sonraki çalışanlar tarafından kabul 
görmemesi veya bilinmemesi sonucu atıl duruma gelmişlerdir. 
Bu tür durumlar birçok defa eldeki mevcut teknolojiyi işe ya-
ramaz olarak etiketlemekte ve ayni işi yapacak yeni firmalara 

fazladan harcama yapmaktadırlar. Yukarıda yer alan örnekler 
aslında tam olarak da bu kategoride yer almaktadır.

3- Teknolojiye sahip olup teknolojiyi üretkenliği arttırmak için 
kullanan ocaklar: Bu tür ocakların sayısı halen az olsa da gün-
den güne artmaktadır. Bugün bu tür işletmelerin maden yö-
neticileri artık bilgiye sahip olmaktansa onu kendi amaçlarına 
yönelik kullanmayı hedeflemektedirler. Teknolojinin doğru kul-
lanımı, maliyetleri düşürmeye ve yapılan işin kalitesinin analizi 
ve kontrolü noktasında çok önemli katkılar sağlamaktadır.

Teknolojinin hızla dönüştüğü ve sıradanlaştığı günümüzde 
maden firmaları da teknoloji tüketiminde ön sıralarda yerleri-
ni almışlardır. Teknolojiye olan açlık aslında olumsuz bir durum 
değil ancak doğru kullanılmadığı müddetçe yeni teknolojiler, 
aksesuar olmaktan ileri gidemeyecektir. Özellikle yeni teknoloji 
alımlarında yöneticilerin çok spesifik kazançları hedeflemeleri, 
gerçekten ihtiyaç duyulan teknolojileri almaları ve bu teknoloji-
leri sunma ve yaygınlaştırma konusunda işletmeleri ikna etme-
leri gerekmektedir. Ölçmek, iyi bir yönetim için tek başına ye-
terli değildir. Ölçmek başarılı bir yönetim için ilk aşamadır. Asıl 
emek isteyen kısım ise daha sonraki aşamalardır. Yönetimlerin, 
ölçümleri bile bir hedef çerçevesinde yapması gerekmektedir 
ancak insanların veri yağmuruna tutulması da problemi daha 
iyi hale getirmeyecektir. Elbette ki bu noktada yeni teknolojiler 
ve yaklaşımlardan faydalanmak mümkündür.  Bu yeni teknolo-
jilerin doğru ve amacına uygun kullanılması durumunda, işlet-
meler ve bu işletmelere sahip firmalar da bu durumdan amaç-
ları doğrultusunda fayda sağlayacaklardır. 
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Zorunlu İzinler ve 
Başbakanlık Genelgesi

Av. Cemal Yeşilyurt
hukuk@madencilik-turkiye.com

Önceki yazılarımızda zorunlu izinler konusunda ya-
şanan sorunlar aktarılmış ve izlenecek yol ve yön-
temlere ilişkin önerilerde bulunmuştuk. 16 Haziran 
2012 günlü ve 28325 sayılı Resmi Gazete’de yayım-

lanan Başbakanlık Genelgesi ile Maden Yasası’nda öngörülen 
izinlere ilave olarak bir de Başbakanlık izni alınması gündeme 
gelmiştir. Güncel olması nedeniyle bu yazımızda Başbakanlık 
Genelgesi’ni inceleme konusu yapmak istiyoruz.

A- Genelge ile Benzer Uygulamalar

a- Valilik Uygun Bulma Görüşleri Sonrası İşletme İzni 
Verme İşlemleri
Maden İşleri Genel Müdürlüğü; Antalya, Muğla ve Kocaeli ille-
ri dahilinde bulunan mıcır ocaklarının üretim şekillerinden ve 
yapılan patlatmalardan dolayı çevreye zarar vermeleri nedeni 
ile ÇED olumlu kararı alan ruhsatların dışındaki ruhsatlar için 
valiliklere görev verilerek, Maden Yasası’nın zorunlu saydı-
ğı izinlerin yanında bir de Valilik uygun görüşü alınmasından 
sonra, işletme ruhsatlı sahalara işletme izni düzenlenebileceği 
uygulamasına gitmiştir.

Uygulamanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan Maden Yasası’nın 
7/6’ncı maddesinde (şimdi 7/14 md); Maden arama faaliyetle-
ri, bu Yasa’da sayılanlar dışında herhangi bir izne tabi değildir. 
İşletme faaliyetleri ise, bu Yasa’ya göre Bakanlıkça çıkarılacak 
yönetmeliğe göre yürütülür, kuralı bulunmaktadır. 

3213 sayılı Maden Yasası’nın 7’nci maddesinde belirtilen alan-
larda madencilik faaliyetlerinin hangi esaslara göre yürütülece-
ği ve bu esaslarla ilgili olarak bakanlıklar ve diğer kamu kuru-
luşlarının vereceği izinlere ait düzenlemeler getiren, 21.06.2005 
gün 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği ve bu Yönetmelik’te, 
değişikler getiren, 21.04.2007 gün 26500 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik uyarınca; 

Madenlerin aranması ve üretilmesi ile ilgili faaliyetlerde alınma-
sı gereken izinlerde uygulanacak usul ve esasların, Madencilik 

Faaliyetleri İzin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütüleceği, 

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının, madencilik faali-
yetleri için bu Yönetmelik kapsamında izin verme ve süre uza-
tılmasına ilişkin görev ve yetkilerini kullanırken, yasalarında, 
uluslararası sözleşmelerde ve bu Yönetmelik’te öngörülmemiş 
ise başka kuruluşların görev, yetki ve sorumluluk alanına giren 
hususlara dayalı olarak işlem yapamayacağı, Bakanlıklar ile 
kamu kurum ve kuruluşlarının, izin taleplerini, yasalarındaki ve 
bu Yönetmelik’teki hükümlere göre sonuçlandıracağı,

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca, bu Yönetmelik 
hükümlerinde belirtilen haller ve diğer yasaların ilgili hüküm-
leri dışında, madencilik faaliyetlerinin engellenemeyeceği ve 
çıkarılacak yönetmeliklerde bu Yönetmelik’te belirtilen kısıtla-
malar dışında bir kısıtlama getirilemeyeceği, 

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının çıkaracağı ma-
dencilik faaliyetlerini etkileyen mevzuatın düzenlenmesinde, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın görüşünün alınacağı,

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı dışındaki izinlerin alınmasını 
müteakip işletme 
izni düzenlenece-
ği, 05.06.2004 tari-
hinden (5177 sayılı 
Yasa) önce alınmış 
işletme ruhsatları-
nın temdit işlem-
lerinde, gerekli 
izinlerin işletme 
izni düzenlendik-
ten sonra alınacağı, 
05.06.2004 tarihin-
den önce verilmiş 
işletme ruhsatı ve 
bu ruhsat alanla-
rındaki faaliyetlere 
bağlı tesisler için 

Hukuk Soru
Cevap Köşesi

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

Maden Hukuku
www.madencilik-turkiye.com
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verilmiş olan izinlerin, bu Yönetmelik gereği alınması gereken 
izinler yerine geçeceği, düzenlenmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine aykırı olarak, Yasa’nın 
7’nci maddesine göre alınması zorunlu izinlere ilave olarak, bazı 
illerde bir de Valilik’ten uygun görüşü alınması uygulamasına gi-
dilmiştir.

Maden mevzuatında belirtilen tüm izin belgelerinin tamam-
lanarak başvuruda bulunulduğu halde, Valilik uygun görüşü 
olmadığı nedeniyle işletme izni verilmemesinin hukuka aykırı 
olduğu gerekçesiyle açılan bir davada, Kocaeli 1. İdare Mahke-
mesi; Maden işletme izni alabilmesi için Maden Yasası’nda ve 
Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’nde sayılan tüm belge-
lerle birlikte davalı idareye başvurduğu anlaşılan davacı şirkete, 
maden mevzuatı hükümleri uyarınca değerlendirme yapılarak, 
işletme izni verilip verilmeyeceğinin saptanması gerekirken, 
yasal bağlayıcılığı bulunmayan Meclis Araştırma Komisyonu 
Raporuna istinaden Kocaeli Valiliği uygun görüşü olmadığı ge-
rekçesiyle işletme izin belgesi düzenlenmemesine ilişkin dava 
konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir, gerekçesiyle 
önce Bakanlık işleminin yürütmesinin durdurulmasına, sonra-
sında ise iptaline hükmetmiştir. Alınan karar Danıştay 8. Dairesi-
nin, 19.12.2012 gün E:2009/4235, K:2012/10871 sayılı kararıyla 
da onanmıştır.

b- Mahalli Çevre Kurulu Kararları
Maden mevzuatı dışında İstanbul, Kocaeli gibi illerde Mahal-
li Çevre Kurulu Kararları çıkartılarak maden üretimi yapılacak 
alanların belirlenmesi yoluna gidilmiştir.
 
İstanbul İli İl Mahalli Çevre Kurulunun 29.12.2008 günlü kararı-
nın iptali istemiyle açılan davada, İstanbul 4. İdare Mahkeme-
sinin, 11.05.2010 gün E:2010/196, K:2010/895 sayılı kararında; 
“Madencilik faaliyetinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütümü 
için gerekli izin, uygunluk görüşü ve ruhsat taleplerinin değer-
lendirilmesinde uyulması gereken şartlar Bakanlar Kurulu ta-
rafından çıkarılan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’nde 
öngörülmüştür. Anılan Yönetmelikte niteliği gereği korunması 
gereken, özel statüsü ve önceliği bulunan taşınmaz ve alan-
larda yürütülecek madencilik faaliyetleri için hangi esaslara 
uyulacağı ve hangi bakanlık veya kamu idaresi tarafından izin 
verileceği geniş bir şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla hem Ma-
dencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği hem de Çevre ve Orman 
Bakanlığı Mahalli Çevre Kurulları Çalışma ve Usul ve Esasları 
Yönetmeliği’nde maden üretimi yapılacak alanların belirlenme-
si, sınırlandırılması noktasında il mahalli çevre kuruluna görev 
ve yetki verilmemiştir. Her ne kadar il mahalli çevre kuruluna 
yönetmelikte “çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kirliliğin 
önlenmesi amacıyla, Bakanlıkların mevzuatında belirlenen 
esaslar çerçevesinde gerekli kararları almak” yetkisi verilmişse 
de bu genel görev ve yetkinin maden üretim sahalarının belir-
lenmesi ve hatta bu belirlemeyle maden sahalarının daraltılma-
sı sonucunu doğuracak kararlar alınmasını kapsamadığı açıktır.”, 
denilmiştir. 

Kocaeli İlinde faaliyet gösteren ve kurulması planlanan kum-
çakıl ve taş ocaklarının yer seçimi ile ilgili kıstasların belirlenme-
sine ilişkin Kocaeli Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulunun, 12.01.2009 

gün 175 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada, Kocaeli 
2. İdare Mahkemesinin, 08.01.2010 gün E:2009/417, K:2010/16 
sayılı kararında, “Maden Kanunu, madenlerin aranması, işletil-
mesi, üzerinde hak sahibi olunması ile ilgili usul ve esasları be-
lirleyen özel bir kanun olup, aranması, işletme hakkı Devlete ait 
olan ve belirli bir süre için özel kanunun açık iznine bağlı olarak 
gerçek ve tüzel kişilere devredilecek madenleri, kanunda öngö-
rülen usul ve esaslara göre Devletin gözetim ve denetimi altın-
da işletilmesi anayasal bir haktır. Anayasa emrine uygun olarak 
gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken bütün kurallar ile bu 
kurallara uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar Maden 
Kanunu ile düzenlenmiştir. Madencilik ile ilgili mevzuatta ma-
den üretimi yapılacak alanların belirlenmesi, sınırlandırılması, 
maden ruhsatı ve izninin verilmesi, noktasında Mahalli Çevre 
Kuruluna görev ve yetki verilmediği gibi ÇED sürecine yönelik 
olarak da anılan kurula düzenleme yapma yetkisi de tanınma-
mıştır. Her ne kadar, Çevre ve Orman Bakanlığı Mahalli Çevre 
Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesin-
de, “Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kirliliğin önlenmesi 
amacıyla Bakanlıkların mevzuatında belirlenen esaslar çerçeve-
sinde gerekli kararları almak” mahalli çevre kurullarının görev-
leri arasında sayılmış ise de, anılan madde hükmünün maden 
sahasının belirlenmesi, sınırlandırılması, maden ruhsatı ve izni-
ne yönelik karar alma yetkisini kapsamadığı açıktır.

Bu durumda, Mahallin Çevre Kurulunun maden üretimi yapı-
lacak alanların belirlenmesi, sınırlandırılması, maden ruhsat ve 
izninin verilmesi, ÇED sürecinin başlatılması hususlarında karar 
alma yetkisi bulunmadığı”, gerekçesiyle iptal edilmiştir. 

Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin yukarıda aktarılan kararı, Danış-
tay 14. Dairesinin, 25.12.2012 gün E:2011/10067, K:2012/9996 
sayılı kararıyla onanmıştır.

Görüleceği üzere Mahkeme kararlarında, çok açık bir şekilde 
maden ruhsat sahalarına maden mevzuatı hükümlerinin uygu-
lanacağı bunun dışında ilave bir izin sınırlaması getirilemeyece-
ği, ifade edilmektedir.

B- Genelge ile Birebir Uygulamalar
Başbakanlık tarafından, 09.09.2006 gün 26284 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 2006/27 sayılı Genelgenin, 9’uncu mad-
desinde; “Dere yatağı içinde veya dere yatağına bitişik alanlarda 
yapılan kum, çakıl ve stabilize malzeme ocağı işletme faaliyet-
leri, DSİ’nin görüşleri doğrultusunda yapılacaktır. Usule aykırı 
uygulamalarda ocakların izinleri, ruhsat veren idarelerce iptal 
edilecektir.”, denilmiştir. 

Genelge uyarınca, Aydın İli, Çine İlçesi hudutlarında bulunan I-a 
grubu maden ruhsatları Başbakanlık Genelgesinin 9’uncu mad-
desi hükümleri doğrultusunda Valilik tarafından iptal edilmiştir.

Valilik işlemine karşı açılan davada, Aydın 1. İdare Mahkeme-
si, 30.11.2011 gün E:2010/2136, K:2011/2151 sayılı kararında; 
3213 sayılı Maden Yasası’nın 7’nci maddesinin 14. fıkrasında, 
Maden arama faaliyetlerinin, Maden Yasası’nda sayılanlar dışın-
da herhangi bir izne tabi olmadığı, işletme faaliyetlerinin ise, 
Maden Yasasına göre Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelik’e göre 
yürütüleceği, Maden Yasası’nın I-a Grubu Madenleri ile ilgili  
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Uygulama Yönetmeliği’nde de gerekli düzenlemelerin yapıldığı, 
normlar hiyerarşisi esas alındığında Maden Yasası ve Uygulama 
Yönetmeliği atlanmak suretiyle, Başbakanlık Genelgesinin uygu-
lanması hukuken mümkün değildir, şeklinde hüküm kurmuştur.

Başbakanlık tarafından, 16.06.2012 gün 28325 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 2012/15 sayılı Genelge’de, “Kamu kurum 
ve kuruluşları (Belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermaye-
sinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
şirketlerin, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan 
taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, 
dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; sa-
tış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa yönelik 
işlemleri için Başbakanlıktan izin alınacaktır.”, denilmiştir.

Aktarılan Başbakanlık Genelgesi uyarınca maden ruhsatlarına 
zorunlu izinler yanında bir de Başbakanlık izni eklenmiştir.

Maden Yasası uyarınca alınması zorunlu izinlerde yaşanan so-
runlara önceki yazılarımızda değinmiş, 5995 sayılı Yasanın yü-
rürlüğe girmesi ile izinlerin belli sürede alınamaması halinde de 
ruhsat iptalinin kaçınılmaz olacağını belirtmiştik. 

3213 sayılı Yasa’nın 5995 sayılı Yasa ile değişik 24’üncü maddesi 
11. fıkrası açıkça, İşletme ruhsatının yürürlük tarihinden itiba-
ren üç yıl içinde 7’nci maddeye göre alınması gerekli izinlerin 
tamamlanmasını, aksi takdirde işletme ruhsatı teminatının irad 
kaydedilerek iptal edileceğini, kural altına almıştır. 

Maden ruhsat sahibinin Yasa’nın öngördüğü zorunlu izinleri üç 
yılda alması zor ve bazı hallerde zaten mümkün değildi. Şimdi 
buna birde Başbakanlık izni eklenmiştir. Bir ruhsat sahibi; ÇED, 
Mülkiyet ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını üç yılda aldığını, 
ancak bunlara ilave olarak işletme izni alabilmek için dosyasının 
Başbakanlığa gönderildiğini ve bu arada üç yılın dolduğunu ka-
bul edersek, bu durumda ruhsat iptal edilecek midir yoksa Baş-
bakanlıkta geçen süre bu üç yıla dahil değil midir? Bu sorumuza 
yetkililerden bir cevap alamadık. 

Kaldı ki, Anayasa, Maden Yasası, Maden Yasası Uygulama Yönet-
meliği varken, Başbakanlık Genelgesi’nin bunların önüne geçe-
meyeceği tartışmasızdır. Bu yüzden Başbakanlık Genelgesi uy-
gulanarak ya da bu genelgeye uyulup geçirilen sürenin üç yıllık 
süreye dahil edilmesi Hukuk Devleti anlayışı ile bağdaşmaz. 

Tüm izinler alınmasına karşın, dosyanın Başbakanlığa gönde-
rilmesi ve burada ne gibi bir araştırma yapıldığı da belirsizdir. 
Ruhsat alanının yerinde tetkik sonucu düzenlenen raporlar ve 
bu raporlara dayalı izinlerin yeniden gözden geçirilmesi bürok-
ratik engelden başka bir anlama da gelmez. 

C- Ruhsat İptalleri Başarı Değildir
Maden İşleri Genel Müdürü Sayın Mehmet Hamdi YILDIRIM’ın, 
21.01.2013 günlü bir beyanatında, “...daha önce çantacılar, 
sonra satarım düşüncesiyle ruhsatı alıyordu. Biz 2010 yılında 

kanunla çantacılığı tarihe gömdük. Bazı özel durumlarda ara-
ma yapılmadan ruhsatlar elde bulundurulabiliyor ama elinde 
tutup hiçbir iş yapmayacaklar için ciddi reform yaptık. Bunu ya-
parken uluslararası bir sistem getirdik. Rezerv belirleyici, arama 
dönemlerini belirli kısımlara ayırdık. Her yıl harcama zorunda 
oldukları bir miktar para var ve bu harcamalarının belgelerinin 
bize intikal edilmesi gerekiyor. Bunları yapmayanların belgele-
rini iptal ettik. Ruhsat sayısı 45 binden neredeyse 25 bine düştü. 
2 yıl içinde ciddi sayıda azalma oldu. Üstelik, çantacılar başka 
faaliyetlere de engel oluyordu. Örneğin HES yapılacak, RES ya-
pılacak. Aynı bölgede başka şehirleşme dahil proje uygulana-
caksa engel olunuyordu.”, açıklaması yapmıştır.

Bilindiği üzere Maden Yasası gereği, arama faaliyetleri Maden Ya-
sası dışında herhangi bir izne tabi değildir. İşletme faaliyetleri de 
zorunlu izinler olmadığı sürece yapılamamakta zorunlu izinler de 
yeni getirilen düzenleme sonucu 3 yılda alınamamaktadır.

Genel Müdürlükçe yapılan açıklamanın yukarıda aktarılan kıs-
mana katılmıyoruz. İşletme ruhsatının işletme izni olmadıkça bir 
kıymet ifade etmeyeceğinin 5177 sayılı Yasa’dan sonra anlaşılma-
sıyla, bu ruhsatların elde tutulmasının madenciye maddi yük ge-
tirdiği ve elde tutulmasında bir fayda sağlamadığı anlaşılmıştır. Bu 
nedenle iddialı olmayan işletme ruhsatları zaten düşürülmektedir.

Ancak, iddialı olan ve gerçekten üretim faaliyetinde bulunula-
bilecek işletme ruhsatları da 24/11’inci madde uyarınca iptal 
edilmektedir ve 24/11’inci madde değiştirilmediği sürece bu 
durum kaçınılmaz olacaktır. Kamu kurumlarına izin vermede 
belli bir süre ve yaptırım getirilmemiş, işletme ruhsatının haya-
tiyeti bu kurumların keyfiyetine bırakılmıştır. Maden ruhsat sa-
hibine ise bu izinleri kamu kurumlarından belli sürede alamadı-
ğı takdirde ruhsat iptali kuralı konmuştur. İzin alacağa, belli bir 
süre ve yaptırım konduğu halde, izin vereceğe, süre ve yaptırım 
getirilmediği takdirde, bundan her zaman izin alacaklısının za-
rar göreceği tartışma götürmez. İşletme ruhsatını almış, ancak 
işletme izni almak için çırpınan ve bir türlü zorunlu izinleri ala-
mayan müvekkillerim var. Bunlar içinde vergi rekortmenleri de 
bulunuyor. Bu kişilere de herhalde çantacı denilemez. Böylece, 
kurunun yanında yaşın da yandığını inkar etmeyelim. 

5995 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinden itibaren iptal edi-
len 20 bin ruhsatın kaçının arama, kaçının işletme aşamasında 
olduğu bilinmemekle beraber, görünür rezervi kanıtlanan iş-
letme ruhsatlarının iptalinin kamu zararına olduğu açıktır. Bu 
ruhsatların evleviyetle sektöre kazandırılması gerekir. Yapılacak 
bir düzenlemede üç yıllık süre yerine yine eskisi gibi izinler için 
başvurularda üç aylık süre tanınıp, izinlerin alınmasının Genel 
Müdürlükçe de izlenmesi, kamu kurumlarına belli süre tanın-
ması, bu süre içinde işletme ruhsat harçlarının birkaç kat fazla 
alınması düşünülebilir ve bu yönde düzenlemeler yapılabilir. 
Böylece, işletme ruhsatlarının iptalinin önüne geçilmiş olur. 

Yasanın 24/11’inci maddesi günümüzdeki gibi uygulanırsa tüm 
işletme ruhsatlarının bundan olumsuz etkileneceği şüphesizdir. 
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Temel Maden Fiyatları

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton)
Yer

Kalori 
(kcal/kg)

TKİ

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

Mar. 2013 Keles krible +40 mm 130 KLİ 2.766

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

Mar. 2013 Ilgın Parça 110 ILİ 2.970

Mar. 2013 S.Kısrakd. yıkanmış+18mm 265 Manisa - Soma ( ELİ ) 4.838

Mar. 2013 Kısrakdere krible+20mm 300 Manisa - Soma ( ELİ ) 4.775

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

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

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

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

TÜRKİYE - TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat (TL/
Ton-KDV 

Hariç)
Yer

Kalori 
(kcal/kg)

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

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

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

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

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

TÜRKİYE KROM - MANGAN CEVHER FİYATLARI

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et.com

9.Nis.13 Krom cevheri (CIF - Çin) 46 - 48% Konsantre 280-290 USD / dmt

9.Nis.13 Krom cevheri (CIF - Çin) 40 - 42% parça 260-265 USD / dmt

9.Nis.13 Krom cevheri (CIF - Çin) 38 - 40% parça 235-240 USD / dmt

9.Nis.13 Demir cev. (CFR - Çin) 65% 134-136 USD / dmtu

9.Nis.13 Demir cev. (CFR - Çin) 60% 118-120 USD / dmtu

9.Nis.13 Demir cev. (CFR - Çin) 55% 97-99 USD / dmtu

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

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

Ekonomi
www.madencilik-turkiye.com

DEĞERLİ METALLER (PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2012)
Birim

CM
E G

roup

8.Nis.13 Altın 1577,20 -4,95 1659,30 USD / tr. oz

8.Nis.13 Gümüş 27,36 -8,86 30,02 USD / tr. oz

8.Nis.13 Platinyum 1575,00 2,21 1541,00 USD / tr. oz

8.Nis.13 Rodyum 1300,00 8,33 1200,00 USD / tr. oz

8.Nis.13 Palladyum 770,00 11,59 690,00 USD / tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER (NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%   
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2012)
Birim

London M
etal Exchange

8.Nis.13 Aluminyum 2074,50 1,44 2045,00 USD / ton

8.Nis.13 Bakır 8242,00 5,97 7778,00 USD / ton

8.Nis.13 Çinko 2144,50 4,41 2054,00 USD / ton

8.Nis.13 Kalay 24940,00 7,52 23195,00 USD / ton

8.Nis.13 Kurşun 2447,00 6,48 2298,00 USD / ton

8.Nis.13 Nikel 18560,00 9,11 17010,00 USD / ton

AZ BULUNAN METALLER (MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiyatı 

(31.Aralık.2012)
Birim

N
orthernM

iner

2.Nis.13 Antimuan 11000,00 -10,93 12350,00 USD / ton

2.Nis.13 Bizmut 9,50 9,83 8,65 USD / lb.

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

2.Nis.13 İridyum 1025,00 0,00 1025,00 USD / tr. oz

2.Nis.13 Kadmiyum 0,97 6,59 0,91 USD / lb.

2.Nis.13 Kobalt 11,75 8,80 10,80 USD / lb.

2.Nis.13 Magnezyum 2900,00 -12,78 3325,00 USD / ton

2.Nis.13 Manganez 2500,00 -6,19 2665,00 USD / ton

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

LM
E

2.Nis.13 Rutenyum 85,00 6,25 80,00 USD / tr. oz

2.Nis.13 Selenyum 44,00 -2,22 45,00 USD / lb.

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

2.Nis.13 Tungsten 350,00 4,48 335,00 USD / ton

2.Nis.13 Uranyum 42,25 -2,87 43,50 USD / lb.

U
XC

2.Nis.13 Vanadyum 5,50 4,76 5,25 USD / lb.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%
Yıl Sonu Fiy. 
(31.Ara.12)

Birim

H
EFA

 Rare earth

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

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

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

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

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

20.Ara.12
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
95,00 0,00 95,00 USD / kg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



BİST’te İşlem Gören Madencilikle İlişkili Şirketler

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

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31.12.2012 08.04.2013

HZNDR 4,06 3,43 -15,52 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ AŞ

IHLAS 1,05 0,82 -21,90 İHLAS HOLDİNG AŞ

IHMAD 2,98 4,20 40,94 BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET AŞ

IPEKE 3,39 5,36 58,11 İPEK DOĞAL ENERJİ KAY. ARAŞ. VE ÜR.AŞ

IZMDC 5,24 3,03 -42,18 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ

IZOCM 40,10 39,50 -1,50 İZOCAM AŞ

KCHOL 6,02 10,24 70,10 KOÇ HOLDİNG AŞ

KONYA 322,00 345,00 7,14 KONYA ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

KOZAA 3,20 5,14 60,63 KOZA ANADOLU MET.MADEN.İŞLETM. AŞ

KOZAL 34,30 40,70 18,66 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AŞ

KRDMA 1,15 1,74 51,30 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMB 1,75 2,95 68,57 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

KRDMD 0,91 1,83 101,10 KARDEM.KARAB.DEM.ÇEL.SAN.VE TİC.AŞ

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

METRO 0,57 0,49 -14,04 METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIM.HOLD.AŞ

MRDIN 6,26 5,54 -11,50 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET AŞ

NUHCM 10,06 10,75 6,86 NUH ÇİMENTO SANAYİ AŞ

PRKME 5,44 7,28 33,82 PARK ELEKT.MADENC.TEKS.SAN. VE TİC.AŞ

SARKY 5,00 2,76 -44,80 SARKUYSAN ELEKTRO.BAK.SAN.VE TİC.AŞ

SISE 2,77 3,05 10,11 T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI AŞ

SODA 3,17 2,49 -21,45 SODA SANAYİİ AŞ

TRKCM 2,39 2,90 21,34 TRAKYA CAM SANAYİİ AŞ

UNYEC 4,19 5,28 26,01 ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

USAK 1,44 1,26 -12,50 UŞAK SERAMİK SANAYİİ AŞ

Hisse
Kodu

Kapanış Değişim 
%

Şirket Adı
31.12.2012 08.04.2013

ADANA 3,78 4,18 10,58 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADBGR 2,72 2,85 4,78 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

ADNAC 0,71 0,73 2,82 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

AFYON 84,00 68,50 -18,45 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.AŞ

AKCNS 7,56 10,25 35,58 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.AŞ

ALKIM 6,50 14,60 124,62 ALKİM ALKALİ KİMYA AŞ

ANACM 2,77 2,86 3,25 ANADOLU CAM SANAYİİ AŞ

ASLAN 53,25 37,50 -29,58 ASLAN ÇİMENTO AŞ

BOLUC 1,42 1,82 28,17 BOLU ÇİMENTO SANAYİİ AŞ

BSOKE 1,43 1,55 8,39 BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.AŞ

BTCIM 6,70 7,84 17,01 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.AŞ

BUCIM 4,85 5,16 6,39 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI AŞ

BURCE 7,28 6,14 -15,66 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.AŞ

CEMAS 1,31 1,09 -16,79 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ AŞ

CEMTS 1,20 1,17 -2,50 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.AŞ

CIMSA 7,76 10,35 33,38 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ

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

CMENT 8,10 7,86 -2,96 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.AŞ

DENCM 9,58 9,46 -1,25 DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET AŞ

EGSER 1,77 2,58 45,76 EGE SERAMİK AŞ

EREGL 2,11 2,30 9,00 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.AŞ

GOLDS 0,56 İşleme 
Kapalı

---- GOLDAŞ KUYUMCULUK SANAYİ İT.İH.AŞ

GOLTS 60,75 75,75 24,69 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLG.ÇİM.SAN. VE TİC. AŞ
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Etkinlik Takvimi
www.madencilik-turkiye.com

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

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

24 - 25 Nisan Eurasia - MENA Mining Summit İstanbul 
www.ebysummits.com

27 - 29 Nisan  Malatya ve Çevre İlleirnin Maden Sempozyumu, Malatya 
www.mta.gov.tr/v2.0/duyuru/duyurular/MalatyaSempozyum2013.pdf

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

20 - 27 Mayıs Uluslararası Baz ve Değerli Metaller Çalıştayı, Ankara 
www.basemetal2013.com

21 – 23 Mayıs Türkiye 19. Kömür Kongresi Zonguldak 
www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8386&tipi=2&sube=5

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

23 - 25 Mayıs MINEX 2013 - Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojile-
ri Fuarı, İzmir minex.izfas.com.tr

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

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

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

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

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

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

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

21 - 22 Kasım Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempoz-
yumu, Adana www.maden.org.tr/etkinlikler/isguvenligi/

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

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

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

16 - 18 Nisan 4. Madencilik ve Maden Arama Toplantısı (4th Mining 
and Exploration Forum) Astana, Kazakistan minexasia.com/2013/

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

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

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

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

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

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

20 - 21 Haziran Fiziksel Ayırma 2013 (Physical Separation ‘13) Corn-
wall, İngiltere www.min-eng.com/physicalseparation13/index.html

30 Haziran - 3 Temmuz  Madencilik Endüstrisinde Sürdürülebilir 
Gelişim 2013 (SDIMI 2013: Sustainable Development in the Minerals 
Industry) Milos Adası, Yunanistan sdimi2013.conferences.gr

1 - 3 Temmuz Avustralya Maden Havalandırma Konferansı (The Aus-
tralian Mine Ventilation Conference) Adelaide, Avustralya 
www.austminevent.com.au/

15 - 17 Temmuz MetPlant2013 Tesis Tasarımı ve İşletme Stratejileri 
(MetPlant 2013 - Plant Design & Operating Strategies) Perth, Avus-
tralya www.ausimm.com.au/metplant2013/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 - 19 Ekim 22. Uluslararası Maden Planlama ve Ekipman Seçimi 
Sempozyumu MPES 2013 (22nd International Symposium on Mine 
Planning and Equipment Selection MPES 2013) Dresden, Almanya 
mpes2013.com

16 - 19 Ekim 45. Uluslararası Madencilik ve Metalurji Konferensı 
(45th International October Conference on Mining and Metallurgy) 
Sırbistan www.ioc.tf.bor.ac.rs

24 Ekim 3. Dünya Demir Cevheri Forumu (3rd World Iron Ore Forum) 
Toronto, Kanada www.worldironoreforum.com/2013

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

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

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

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

25 - 26 Kasım Metal ve Mineral Yatırımları Konferansı (Metals & Miner-
als Investment Conference) San Francisco, ABD 
www.metalsandmineralsevents.com/

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

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

Sayfa    Firma
17 Anadolu Flygt / anadoluflygt.com.tr

39 Ant Group / antgroup.com.tr

49 Apeks / apeksgrup.com

93 Arges Arıtma / argesmakina.com

33 Arpon / arpon.com.tr

103 Atalay Makine / atalaysondajmak.com

19 Atf Forvarderlik / atfturkey.com.tr

Ön Kapak Atlas Copco / atlascopco.com.tr

119 Avrasya - Mena Zirvesi / ebysummits.com

79 Ayıkband / ayik.com.tr

5, 9, 60, 61 Barkom / barkomltd.com

45 Besson / besmuhendislik.com.tr

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

13 Doğanak Koll. Şti. / doganak.com

27 Drager / drager.com.tr

59 Ebro Armaturen / ebro.com.tr

Sayfa    Firma
71 Ecs Kimya / ecskimya.com

55 Eczacıbaşı Esan / esan.com.tr

35 Esit Elektronik / esit.com.tr

31 Gemcom / gemcomsoftware.com

21 Günhan Ark / gunhanark.com

107 İcpc / icpc2013.com

67 Jeodrill / jeodrill.com

43 Ketmak / ketmak.com

89 Ksb / ksb.com.tr

105 Komatek / sada.com.tr

115 Londra Konferansı / ebyintl.com

A. Kapak Mapek / mapek.com

69 Maxam Anadolu / maxam.com.tr

109 Minex / izmirfair.com.tr

53 Netcad / netcad.com.tr

Ön Kapak İçi Ortadoğu Sondaj / ortadogusondaj.com

Sayfa    Firma
25 Otkonsaş / otkonsas.com

83 Outotec / outotec.com

97 Pena Maden /penamaden.com

11 Pozitif Sondaj / pozitifsondaj.com.tr

65 Rag Mining / ragms.com

99 Ridgid / ridgid.eu

75 Sandvik / sandvik.com

29 Sgs / sgs.com.tr

89 Soma Holding / somaholding.com

 3 Soneksan Sondaj / soneksan.com

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

37 Sözer İş Güvenliği / sozeroptik.com

1 Spektra Jeotek / spektra.com.tr

91 Şenplastik / senplastik.com

95 Teksomak / teksomak.com

15 Vtg Holding / vtg.com.tr

7 Weir Minerals /weirminerals.com

Reklam İndeksi

Seri İlanlar
www.madencilik-turkiye.com

Satılık Suunto PM-5/360 PC 
Clinometre’ler ve Suunto PM-5/1520 P 
Hypsometre’ler.

www.sahibinden.com  üzerinden 
105349851 numaralı ilandan 
detayları görebilirsiniz. 

İletişim: klinometre@gmail.com

Maden 
Sahaları
Tanıtım 
Bülteni
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